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Bevezetés

�Egy tökéletesen deduktív elme, ha egyetlen tényt megismer minden

összefüggésében, nemcsak azt az eseménysort tudja kikövetkeztetni,

amely annak el®zménye volt, hanem annak minden várható

következményét is.�

Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle: Öt narancsmag) 1

Kutatói kérdések és problematika

Disszertációm a kés® rézkori Baden-komplexum településeinek kulturális ökoló-

giai és archaeozoológiai vizsgálatával foglalkozik, különös tekintettel az állatcsontlele-

tek, mint konyhahulladék és a korabeli háztartások kapcsolatára. Kutatásomhoz 6

lel®hely megközelít®leg 23.000 állatcsontleletét használtam fel, amelyek az emlí-

tett lel®helyek középs® és kés® rézkori id®szakára keltezhet®ek. Az állatcsontok

archaeozoológiai vizsgálata nem csupán saját munkám eredménye; dolgozatom több

publikált és ezeddig publikálatlan leletanyagot is tartalmaz. Az egyes lel®helyek el-

terjedése szórt, így kijelenthetjük, hogy a vizsgált leletanyag a Kárpát-medence több

mikrorégióját képviseli.

Munkám során a kulturális antropológia és a régészet kapcsolatával, a kulturális

rendszerek modellezési lehet®ségeivel, azok rendszerelméleti hátterével foglalkozom,

különböz® szemiotikai és biológiai/statisztikai módszereket segítségül hívva. Ezeken

keresztül szándékozom bemutatni a kulturális antropológia egyik sajátos kutatási

területének, az ökológiai antropológiának, valamint egyéb tudományterületeknek

(statisztika, szemiotika, rendszerelmélet stb.) az alkalmazási lehet®ségeit a régé-

szetben. Dolgozatom témáját tekintve több szempontból szokatlan vállalkozás a

1Sherlock Holmes kalandjai. Ifjúsági lap- és könyvkiadó. Bp. 1987. (Nikowitz Oszkár fordítása.)
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Bevezetés

hazai régészeti szakirodalomban. Els®sorban azért, mert a kulturális antropológiai,

a szemiotikai, valamint a régészeti kutatási módszerek összekapcsolása és együttes

használata nem elterjedt a hazai régészetben.

Az antropológiai módszerek megkönnyítik a régmúlt társadalmak életének re-

konstrukcióját, jóllehet a kulturális antropológia alapvet® eszköze, a résztvev® meg-

�gyelés (participant observation), a régészet esetében kivitelezhetetlen. Emiatt a

régészeti kutatások az antropológiai vizsgálatoknak csak igen sz¶k spektrumát tud-

ják valóban felhasználni. Az antropológiai módszerek jelent®s eredményeket els®sor-

ban az ®skori régészeti kutatások terén nyújtanak. Szerepük, a külföldi szakirodalom

alapján itt a legelfogadottabb, bár alkalmazásuk bármely régészeti korszakban lehet-

séges, s®t hasznos lenne, hiszen e módszerek a mélyebb interpretáció és a holisztikus

megközelítés kulcsának tekinthet®ek.

A szemiotikai módszerek alkalmazása lényegesen összetettebb. A régészet ese-

tében, felvet®dhet a kérdés, hogy egyáltalán alkalmazható-e ennek az alapvet®en

rész- és háttérinformációk kapcsolatára épített tudomány eszköztára egy olyan tu-

dománynak esetében, amely els®sorban részinformációkkal kénytelen dolgozni. Az

els®sorban a vizuális és írott források kutatására alkalmazott jelentés-tudomány

munkamódszere és hipotézisei megállják-e a helyüket a mégoly hiányos forrásanyag

vizsgálatánál?

A kulturális antropológiai, valamint a szemiotikai módszerek alkalmazása tehát,

a fent említett gyakorlati és elméleti okok miatt komoly nehézségekbe ütközhet a

régészet területén. A töredékes információk azonban bizonyos keretek között beil-

leszthet®k egy sajátos kulturális antropológiai, régészeti, valamint ökológiai szem-

pontú rendszerbe. Az így megalkotott rendszer rekonstrukciós lehet®ségei csupán

rendszerelméleti modellek alapján kísérelhet®k meg. A modellek alkalmazásakor

azonban �gyelembe kell venni, hogy ezek az egykori társadalmak összetett kultu-

rális rendszerének er®sen leegyszer¶sített és néhol talán túlzottan funkció-orientált,

gyakorlatias ábrázolásai. Nélkülük azonban lényegesen kevesebb információ és össze-

függés tisztázódhatna a régvolt társadalmak mindennapi életével kapcsolatban.

Jelen munka nem csupán témáját, hanem szerkezetét tekintve is rendhagyó.

Rendhagyó abban az értelemben, hogy az emberi társadalmak rendszerszemlélet¶

modelljét2 követve próbálom a különböz® lel®helyek leletanyagait értelmezni, az em-

lített módszerek segítségével. Mindezt a disszertáció kutatói kérdéseinek és hipoté-

2Clarke 1968, 104.
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Kutatói kérdések és problematika

ziseinek fonalára kívánom felf¶zni. Ez a gondolatmenet a könny¶ áttekinthet®ség és

az egymásból következ® kérdések folyamatos visszautalások nélküli megválaszolásá-

hoz szükséges.

A disszertáció els® kutatói kérdése az antropológiai és rendszerelméleti mód-

szerek elméleti alkalmazhatósága és kiterjeszthet®sége a leletanyag egy sz¶k cso-

portjára. Munkám során kizárólag az ásatásokon feltárt állatmaradványokkal fog-

lalkozom. Ezekb®l próbálok a fenti módszerek alkalmazásával a legtöbb környezeti

és kulturális információt kinyerni. Fontos kérdés, hogy lehetséges-e a tárgyleletek-

hez hasonlóan, a rendszerez® módszert alkalmazva lelettípus csoportokat létrehozni?

Melyek azok a többlet információk, amelyek eddig esetleg elkerülték a tudomány �-

gyelmét, vagy lényegesen kisebb szerepet kaptak az értékelésben?

A második kutatói kérdés az els®b®l következik. Elegend®ek-e pusztán az

állatcsontleletek az ilyen antropológiai vizsgálatokra? Lehetséges-e kulturális szem-

pontú és viszonylag részletes ökológiai rendszermodellek felállítása pusztán az ar-

chaeozoológiai vizsgálatok eredményei alapján? Hogyan épülhetett fel az egykori

KULTÚRA � KÖRNYEZET rendszer és milyen kölcsönhatások mentén m¶kö-

dött?

A disszertáció harmadik kutatói kérdése, hogy az állatok hasznosításával,

illetve a húsfogyasztással kapcsolatos szokásoknak milyen vonzata jelenik meg a kul-

turális rendszer egyéb területein? Mi lehetett az állatok jelent®sége a vallásban

és a társadalmi, illetve gazdasági életben? Összefüggésbe hozhatóak-e a kés® réz-

kori állatáldozatok a korabeli gazdasági élettel, vagy pusztán ideológiai funkciójuk

volt? Összekapcsolható-e a kulturális ökológiai vizsgálatok eredménye egy népes-

ség ideológiai, vagy társadalmi rendszerének vizsgálatával? Kérdés továbbá az is,

hogy az egyes társadalmi rendszerek mely területei vázolhatóak fel és mely területek-

r®l nyerhetünk b®vebb ismereteket a rendelkezésünkre álló maradványok alapján?

Utalhatnak-e az állatcsont leletek a szociális, vagy ideológiai struktúrára? Ez utób-

biak milyen összefüggésben vannak az állattartási és étkezési szokásokkal?

A negyedik kutatói kérdés alapvet®en módszertani. Kérdés, hogy milyen

módszerek alkalmazásával közelíthet® az elmélet és a gyakorlat? Milyen tudomány-

ágak módszereire van szükség ehhez? Hogyan kapcsolódik a szemiotikai és struktu-

ralista néz®pont a régészeti leletek értelmezéséhez? Milyen jelentéstöbbletet tartal-

maznak az állatcsontleletek? Hogyan lehetséges pusztán részinformációkból szemi-

3



Bevezetés

otikai rendszereket megállapítani?

Az ötödik kutatói kérdés az, hogy milyen matematikai módszerek támaszthat-

ják alá az elméletben alkotott struktúrák, rendszerek, alrendszerek összefüggéseit?

Melyek azok a mérhet® tulajdonságok, amelyekb®l konkrét statisztikai számításokat

lehet végezni, amelyek igazolják, vagy cáfolják az elméleti feltételezéseket?

A hatodik kutatói kérdés, hogy melyik az a legalapvet®bb gazdasági, társa-

dalmi, vagy akár ideológiai szint, mely(ek)en ezek a jelenségek és változások nyomon

követhet®k?

A hetedik kutatói kérdés pedig a disszertáció sajátosságából ered. Érdemben

mennyi újat hozhat egy ilyen jelleg¶ vállalkozás? Ennek megválaszolására természe-

tesen csak a munka végén kerülhet sor.

Ahhoz, hogy minden egyes felvetett kérdésre felelhessünk olyan munkahipotézise-

ket kell felállítanunk, majd igazolnunk a rendelkezésre álló leletanyagokkal, amelyek

� az archaeozoológiai kutatás eddigi tudományos eredményeit mintegy axiómaként,

vagy méginkább premisszaként elfogadva, így azokat felhasználva � alkalmazkod-

nak a régészeti kutatás módszertani alapjaihoz. A korábbi kutatási eredményekb®l,

mint premisszákból levezethet® tények összekapcsolása és a munkahipotézis(ek) fel-

állítása az abdukció folyamata. Ez utóbbi célja egyben az esetlegesen már létez®

konklúziókhoz, vagy eredményekhez vezet® folyamatok tisztázása is. Az abdukció,

mint kutatási módszer, tehát a premisszákból alkotott hipotéziseken és ezek vizs-

gálatán alapszik. Alkalmazása a részletes anyagleírás fázisán túlmutató módszer,

ezért a régészeti kutatási stratégiák közül az abdukciót, az ún. felfedez® kutatás

(exploratory investigation ) alapvet® eszközének tartják.3 A kutatói kérdések meg-

válaszolásához tehát egyrészt túl kell lépni a hazai szakirodalomra általánosan jel-

lemz® leíró jellegen, másrészt az eddigit®l eltér® kutatási módszertanra van szükség.

Ezek megvalósításához a szemiotikai vizsgálatok során alkalmazott abdukció mód-

szerét választottam.4 Az abdukció célja, a többi kutatási módszerrel összhangban

természetesen a kutatás munkahipotézisének igazolása. Az abduktív eljárás, bár a

tudományos okfejtés önálló ágát jelöli, nem szakadhat el teljes egészében a deduk-

tív okoskodástól, hiszen a kapott hipotézisek vizsgálata és bizonyítása már annak

bevonásával történik.5 Miért van erre szükség?

3Gibbon 1984, 80.
4Sebeok-Umiker-Sebeok 1990, 46.; gibbon 1984, 80.
5Sebeok-Umiker-Sebeok 1990, 28.
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Kutatói kérdések és problematika

1, Azért, mert a rendelkezésre álló � egyébként is hiányos6 � régészeti le-

letanyagnak is csupán egy részével kell dolgoznunk. (t.i. a feltárt lelet-

anyagból csupán az állatcsontok állnak rendelkezésre jelen disszertáció

elkészítéséhez.) Azonkívül nem tudjuk pontosan, hogy eredetileg mennyi

csont volt az egyes lel®helyeken.

2, Azért, mert egyel®re nincs hipotézis, amely összekötné és egymásból le-

vezethet®vé tenné a megválaszolandó kérdéseket, a rendelkezésre álló

információ (leletanyag) alapján. Az állatcsontanyag tehát önmagában

nem kínál hipotézist a vázolt kérdések megválaszolására.7

3, Azért, mert a kutatás jelenlegi fázisában nincsenek alapvet® és alkalmaz-

ható törvényszer¶ meg�gyelések, vagy ha léteznek is, azok olyan vázla-

tosak, vagy általánosak, hogy ezek alapján nem lehet nomotetikus és/

vagy deduktív módon megválaszolni a felsorolt kutatói kérdésekre.8

Az abduktív kutatási stratégia alkalmazása természetesen a tévutak veszélyét

és a premisszák id®emészt® vizsgálatát is magába foglalja. El®nye azonban mind

az induktív, mind a nomotetikus-deduktív módszerrel szemben, hogy nem szüksé-

ges �visszamennünk a kályhához�, vagyis a kutatás minden egyes lépését az elejé-

r®l felépítenünk (indukció) és ugyancsak szükségtelen az összes tényez® �gyelembe

vételével (nomotetikus-deduktív ) kevéssé informatív és általános következtetéseket

levonnunk. Mindezek alapján disszertációmban a Charles S. Peirce9 által megalko-

tott abduktív kutatási folyamatot fogom követni, amelynek során az eddigi kutatási

eredményeket felhasználva, egy vagy több munkahipotézist kívánok felállítani, majd

megvizsgálni és a régészeti leletanyaggal igazolni.

6A régészeti feltárások sok esetben csupán a település egy részére korlátozódnak, ezenkív¶l a
teljes feltárt leletanyag is csupán töredékét képviseli a korabeli anyagi kultúrának.

7Renfrew-Bahn 1999, 451.; Sebeok-Umiker-Sebeok 1990, 46.
8Renfrew-Bahn 1999, 453.
9Peirce Coll. Papers
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A kutatás módszertani vázlata

Jelen disszertációban olyan holisztikus megközelítésben igyekszem feldolgozni,

értékelni és interpretálni a feldolgozott állatcsontleleteket, amelyek reményeim sze-

rint átfogó képet képesek nyújtani a korabeli népességek húsfogyasztási szokásain

át, az állattartási szokásokon keresztül egészen az állatok elvont felhasználási vo-

natkozásáig. Ehhez a kutatást egymással kapcsolatban lév®, de kell®en elhatárolt

fázisokra kell bontanunk. A vállalkozás egyedisége egészen speciális eszköztár felvo-

nultatását igényli, ezért szükséges az egyes kutatási módszerek bemutatása, régészeti

alkalmazási lehet®ségeik és korlátaik tisztázása.

Els®ként az állatcsont-leletanyag elvi helyét és szerepét kell meghatároznunk. Vi-

lágossá kell tennünk, hogy az egyes vizsgálati módszerek alkalmazása milyen keretek

között használható fel az adott leletanyagcsoport tekintetében. Ennek megállapítása

után kerülhet sor az egyes tudományos analitikai vizsgálatok bemutatására.

A kulturális ökológia kialakulásának bemutatásán keresztül e munka célja nem

csupán ezen kutatási módszertan részletes ismertetése, hanem annak régészeti és

archaeozoológiai alkalmazása. Ezen klasszikus antropológiai kutatási vonal szerepén

keresztül a rendszerökológiai vizsgálatok és a rendszerökológiai modellek alkalmazása

lehet a kutatás következ® fázisa.

A rendszermodellek felépítéséhez azonban alapvet® rendszerelméleti ismeretek

szükségesek; els®sorban a modellalkotási folyamatok, rendszerelméleti alapfogalmak

megértése. Ezek bemutatása révén képet nyerhetünk arról, hogy mik az el®nyei

és a hátrányai a dinamikusnak és nyitottnak mondott, ám valójában statikus és

zárt rendszermodellek alkalmazásának a régészetben. A kutatás fontos fázisa annak

megállapítása, hogy a fentiek tudatában hogyan használhatók mégis a rendszer-

szemlélet¶ kutatási stratégiák. A rendszerek és alrendszerek, valamint a rendszere-

ket alkotó elemek és entitások jellege, tulajdonságaik és kölcsönhatásaik összessége

magával vonja ezen képletek jelentéstartalmának a vizsgálatát is.

A disszertáció következ® fejezete olyan középtávú elméletek (Middle Range The-

ory) felállítását t¶zi ki célul, melyekben az említett rendszermodellek és a leletanyag

jelentésstruktúrái összef¶zhet®vé válnak. Ennél a pontnál válik szükségessé a szemi-

otika vizsgálati módszereinek bevonása. Kézenfekv®nek t¶nik, hogy egy a jelekkel

és a jelentésekkel foglalkozó tudomány alkalmazása, els®sorban a vizuális m¶vészeti

ábrázolások terén alkalmazható a régészettudományban. Kérdés azonban, hogy a
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hétköznapok, a mindennapi cselekmény rekonstruálására is alkalmas lehet-e ez az

értelmezési folyamat? A járható utat két lépésben közelíthetjük meg:

1, Az állatcsont-leletanyag jelentéseinek minél szélesebb kör¶ feltérképe-

zése.

2, A megfelel® struktúrák kiválasztása és hipotézisek felállítása a tudomá-

nyos gondolkodás abduktív folyamatain keresztül.

Fontos szempont olyan alapvet® megállapítások (axióma) és alapkövetkeztetések

(premissza) meghatározása, amelyek a disszertációt önnön tudományos keretei kö-

zött tudják tartani és biztosítják, hogy a többféle tudományos eszköztár alkalmazása

ne okozhassa a kutatás túlzott felaprózódását, szétfolyását.

A disszertáció soron következ® részében a feldolgozott lel®helyeket érint® régé-

szeti korszakok kutatástörténeti áttekintésével, valamint a földrajzi környezet be-

mutatásával foglalkozom.

Ezt követi a disszertáció egyik legjelent®sebb kutatói kérdésének, a háztartások

és az állatcsontok kapcsolatának elméleti tisztázása, régészeti kutatástörténetének

áttekintése. E viszony tisztázása kulcsfontosságú a kutatás szempontjából. A rend-

szerszemlélet, valamint a szemiotikai módszerek, jelentés-struktúrák felépítése ezen

a ponton ültethet® át az elméletb®l a gyakorlatba. Valós leletanyagon, lel®helyeken.

A gyakorlati alkalmazáshoz azonban a térbeli szóródások és az arányok vizsgála-

tára is szükség van. Ezek körvonalazhatják magukat a háztartásokat. Az eloszlások

vizsgálatához megfelel® statisztikai eljárást kellett választani, amely egyértelm¶en

elkülönül® csoportokat alkot, az adatok hiányos mivoltára kevéssé érzékeny és lehe-

t®leg a régészeti szakirodalomban is ismert, alkalmazott módszer. Ezért ezekhez a

vizsgálatokhoz a David L. Clarke10 és más kutatók által régészeti leletanyagon már

sikeresen használt numerikus taxonómia módszerét (numerical taxonomy ) választot-

tam. A numerikus taxonómia segítségével alapvet® csoportok, ismétl®d® mintázatok

határozhatóak meg, melyek jellemezhetik az egyes háztartásokat. Ezek alapján le-

het®vé válik a háztartási egységek valós lokalizációja és vizsgálata.

Az elméleti és statisztikai alapok után a lel®helyek állatcsontanyagának részle-

tes archaeozoológiai feldolgozása következik. A valós adatok ismeretében lehet®ség

nyílik az elméleti részekben megfogalmazott módszertani lépések értékelésére is. A

10Clarke 1968
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Bevezetés

disszertáció ezen része a kulturális ökológia lépcs®in keresztül a kulturális alrend-

szerek felépítésén át, a leletanyag szemiotikai struktúráinak vizsgálatával és ennek

régészeti jelent®ségével foglalkozik. Ezt a háztartások konkrét lokalizációja és értel-

mezése követi az egyes lel®helyeken.

A disszertáció befejez® részében egy olyan jelenséggel foglalkozom, amely kimon-

dottan a korszakra, illetve a korabeli népességre jellemz®. Ez az �állattemetkezések�

szokása. Jóllehet vizsgálatuk önmagában elegend® lenne egy disszertáció felépíté-

séhez, azonban kapcsolatuk a háztartásokkal és szerepük az egykorvolt település

életében megkerülhetetlenné teszi vizsgálatukat. Ehhez úgyszintén szemiotikai és

statisztikai módszerekre van szükség. A disszertáció ezen része el®ször áttekinti

a jelenség régészeti szakirodalmát, majd a kutatás sajátos eszköztárával igyekszik

újabb eredményeket bemutatni, illetve némely korábbi megállapítást cáfolni.

Dolgozatom a kulturális jelenségek különböz® elméleti és régészeti aspektusain,

valamint ezeknek a leletanyagban meg�gyelhet® vonatkozásain keresztül mutatja be

az állatcsontok kiemelt és sokszín¶ szerepét a régészeti kutatásban.
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Az állatcsont, mint

információhordozó leletanyag

�Az emberi viselkedés legkézzelfoghatóbb produktuma a megmunkált tárgy

� bármely olyan tárgy (objektum), amely az ember által alkalmazott att-

ribútumokkal van ellátva.�

David L. Clarke11

A régészeti lelet fogalma

Legels® lépésként talán érdemes megvizsgálnunk azt, hogy tulajdonképpen mit

nevez régészeti leletnek maga a régészettudomány? Melyek azok a kritériumok,

amelyeknek meg kell felelnie a régészeti leletnek? Mik azok a tulajdonságok, melyek

jellemeznek egy régészeti leletet?

Colin Renfrew és Paul Bahn alapvet®, Régészet cím¶ összefoglalása12, már a

kötet elején elkülönít környezeti (ecofact), valamint tárgyi leleteket (artefact) cso-

portjait. Míg az els® csoport a szerves és szervetlen környezeti maradványokat, addig

a második csoport az ember által megváltoztatott és/vagy készített tárgyi emlékeket

foglalja magába.13 A könyv az ásatásokon napvilágot látott állatcsontokat az els®

kategóriába sorolja.

Ezzel azonban már itt vitába kell szállnunk. Jóllehet maguk az állatcsontok

ténylegesen és mondhatjuk els®dlegesen biológiai információkat közvetítenek a szak-

ember számára, azonban a fenti egyszer¶sítés �gyelmen kívül hagyja az archaeo-

zoológiai vizsgálatok legels® és már az el®zményekben említett szabályát, miszerint:

11Clarke 1968, 152
12Renfrew-Bahn 1999.
13Renfrew-Bahn 1999, 45.
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Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag

�A lel®helyeken feltárt állatcsontok minden esetben a korabeli emberi tevékenység

megnyilvánulásai.� Mindebb®l az következik, hogy bármit is jelent els® kézb®l az

állatcsont közvetett úton az adott kultúrára nézve legalább annyi jelentést kell hor-

doznia, mint bármely más leletanyagtípusnak. Az ecofact fogalom els® régészeti

megjelenése Lewis Binfordhoz köthet®, aki azonban nem ezen a szinten különíti el

az artefact és az ecofact fogalmát. Binford szerint:

�[ecofact] minden kulturálisan releváns, nem megmunkált

/vagy nem tárgyi/ lelet.� 14

Ebb®l a szempontból az állatmaradványok esetében nyilvánvalóvá válik, hogy

egy többdimenziós leletanyagtípussal állunk szemben, hiszen az el®bbieket vissza-

fordítva, nem csupán az emberi cselekvés manifesztumát jelentik, hanem � és itt

mutatkozik meg a valódi különbség, a többlet formájában � valamilyen szinten a

korabeli társadalom, a korabeli település környezetére is re�ektál.

Arra a konkrét kérdésre azonban, hogy micsoda maga a régészeti lelet nem ka-

punk magyarázatot, csupán megsejthetjük azt, a tárgylelet (artefact) fogalmának

bevezetésével, amelyek az összefoglaló szótár szerint:

�Minden hordozható tárgyat, amelyet ember készített, használt, ill. meg-

változtatott;... �15

A Renfrew - Bahn szerz®páros azt is kiemeli, hogy kétségtelen a régész egyik

legfontosabb feladata, e tárgyleletek vizsgálata. Fontos tehát ismételten megjegyez-

nünk, hogy mindezen kritériumok, az állatcsontleletekben is maradéktalanul meg-

testesülnek.

Az ásatásokon feltárt állatcsontok tehát az ember által megváltoztatott �tár-

gyak� teljes érték¶ tárgyleletként, �az emberi viselkedés legkézzelfoghatóbb produk-

tumaként� értelmezhet®k. Amennyiben a fenti állítást axiómaként fogadjuk el, az

állatcsontleletekre a régészet által megfogalmazott, a tárgyleletekre vonatkozó fo-

galmak, jellemz®k és törvényszer¶ségek feltétel nélkül érvényesek.

David L. Clarke összefoglaló, Analytical Archaeology cím¶ munkájában a tárgyle-

leteket olyan jelenségrendszer részének tekinti, amelyet az általa a régészeti kutatás

entitásainak nevezett több, egymással hierarchikus kapcsolatban álló megjelenési,

vagy értelmezési szint alkot:16

14Binford 1964, 432.
15Renfrew-Bahn 1999, 550.
16Clarke 1968, 206.
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A régészeti lelet fogalma

1. az attribútum (attribute)

2. a tárgy (artefact)

3. a tárgytípus (type)

4. a leletegyüttes (assemblage)

5. a kultúra (culture)

6. a kulturális csoport (culture group)

7. a technológiai komplexum (technocomplex)

Clarke szerint minden egyes entitás alacsonyabb szint¶ komponensekb®l áll, ame-

lyek mikrorendszerként m¶ködnek együtt a szociokulturális rendszer egy-egy, hozzá-

juk szorosan kapcsolódó, részével.1718 Nyilvánvaló, hogy bár a fenti kategóriák mind

nagyságukat, mind min®ségüket tekintve eltér®ek, a közöttük lév® kapcsolat alap-

vet®en szabályosságot mutat.19 A sorrend egyben a komplexitás szintjét is kifejezi,

így az entitások legalacsonyabb szintjei: az attribútum majd a tárgylelet.20

Az attribútum, olyan min®ség, amely az egyes tárgyakat els® szinten meghatá-

rozza. Magába foglalhatja a tárgy anyagát, színét, formáját, valamint díszítés- és

motívumkincsét is.21 Ugyanakkor attribútumként értelmezhet® az adott tárgy el®-

kerülési, vagy használati kontextusa, funkciója (sírkerámia, házikerámia stb.) is.

Az attribútum Clarke szerint olyan logikai, tovább nem egyszer¶síthet® jellemz®,

amely független változóként meghatározza a tárgyrendszerek bizonyos állapotait. 22

Episztemológiailag független változó. Az attribútumok három típusát különíthetjük

el:23

nélkülözhet® (inessential): kevéssé jelent®sek, általában konstansnak tekinthet®ek,

nem befolyásolják a változók rendszerét.

17Clarke 1968, 150.
18Clarke a kultúra rendszerér®l és annak alrendszereir®l alkotott elképzeléseit Az Új Régészet és

a rendszerelmélet c. alfejezetben tárgyalom b®vebben.
19Clarke 1968, 151.
20Clarke 1968, 151.
21Gamble 2004, 55.
22Clarke 1968, 206.
23Clarke 1968, 155.
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nélkülözhetetlen (essential): ezek a változók egy releváns rendszer részének tekint-

het®ek, változásuk a releváns változórendszer átalakulását eredményezi.

Ezek elemzése jelöli ki a kulcs attribútumokat.

kulcs (key): különböz® változócsoportokkal állnak kapcsolatban, a változó rendszer

értékeit, vagy állapotát befolyásolhatják.

A tárgylelet összefoglaló fogalom. Magába foglal méretét®l függetlenül minden

olyan objektumot, amely emberi kéz által alkotott attribútumokkal, vagy attribútum

szettekkel van ellátva.24

�Minden tárgy, tehát minden kézzel fogható objektum a változók (attri-

bútumok) végtelenjét tartalmazza, így egy a változók (attribútumok) által

alkotott hálózattal rendelkezik.� 25

A tárgyleletek értelmezéséhez az Új Régészet olyan csoportokat, vagy osztályokat

alkotott, amelyek képesek voltak összekapcsolni a rendszerszemlélet¶ gondolkodást

az el®kerül® leletekkel, ezáltal közelítve az elméleti és gyakorlati régészeti módszere-

ket. Lewis R. Binford 1962-ben megjelent írásában, melyet a processzuális régészet

zászlóshajójának nevezhetünk, a következ® tárgyosztályokat vezeti be: 26

techno-ökonómiai (technomic): ezen csoportba tartozó tárgyak olyan jellegzetessé-

gekkel bírnak, melyek alapján funkcionalitásuk anyagi környezetükkel

hozható összefüggésbe.

szocio-technológiai (socio-technic): a csoport tagjai olyan tárgyak, melyek anyaga és

funkciója a kulturális rendszer társadalmi alrendszerére re�ektál. Ezek-

nek a tárgyaknak a változása, az általuk reprezentált szociokulturális

rendszer természetének, vagy struktúrájának változására mutat rá.

ideo-technológiai (ideo-technic): ebbe a csoportba olyan tárgyak tartoznak, amelyek

a társadalmi rendszer ideológiai részével vannak kapcsolatban. Sajátos

ideológiai képzeteket szimbolizálnak, ezáltal nyerve funkcionalitást az

adott népesség szociológiai rendszerében.

24Clarke 1968, 206.
25Clarke 1968, 155. idézi Ashby 1972.53.-t
26Binford 1962, 219.
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A régészeti lelet fogalma

E fogalmak Clive Gamble könyvében írt kritikája azonban felhívja a �gyelmet

arra, hogy a tényleges tárgyak sok esetben, s®t majdnem minden esetben részei

mindhárom csoportnak.27 Ebb®l következik, hogy a binford i csoportok sokkal át-

járhatóbbak, mintsem ténylegesen analitikai osztályokat alkossanak. Az állatcsont-

leletek esetében a binford i csoportok alkalmazása azonban célravezet® lehet, hiszen

e lelettípus értelmezését csakis a fenti osztályok mentén kísérelhetjük meg. Jóllehet

nem tényleges csoportok kialakításával, hanem azok analitikai síkként való alkalma-

zásával.

A tárgy és az attribútum által meghatározott egységet nevezzük tárgytípusnak.

1. ábra

A régészeti entitások kapcsolatrendszere

Clarke szerint egy tárgytípus egy-

fajta koncentrált, kézzelfogható eredmé-

nye azoknak a cselekvés folymat(ok)-

nak, illetve viselkedési szükségletnek,

amelyeket az adott tárgytípushoz kö-

t®d® absztarkciók tartalmaznak, vagy

méginkább megkövetelnek a készít® el-

méjében, vagy sokkal inkább világké-

pében.28 Ennek következtében min-

den tárgy eredend®en magába foglalja a

készítéséhez, valamint a használatához

köthet® cselekedetek összességét, állítja

Clarke.29 A tárgy, tehát elkészítése pil-

lanatától kezdve több síkon kódolt in-

formációkat tartalmaz, amelynek teljes

feloldásához a közösség a tárggyal össze-

függésbe hozható teljes kozmológiai tu-

dására van szükség. (1. ábra)

Önálló entitás a tárgytípus, amely sa-

játos attribútumokkal rendelkez® régé-

szeti tárgyakból áll. Egészen pontosan ezek a tárgyak az azonos szint¶ attribútumok

vagy attribútum készletek által alkotott politetikus csoportot képeznek. Clarke a

27Gamble 2004, 120.
28Clarke 1968, 153.
29Clarke 1968, 153.
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Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag

tárgytípusnak különböz® szintjeit állapította meg. Ezek a következ®ek: 30

típus-csoport: egymáshoz szorosan kapcsolódó, vagy egymást kiegészít® tárgytípu-

sok, valamely közös komponens, vagy attribútum-készlettel rendelkez-

nek, amely(ek) szabályozzák és el®írják a tárgytípus alapanyagát és/vagy

felhasználási területét.

típus: speciális tárgytípus. A tárgyak azon homogén populációja, amely kon-

zekvensen ismétl®d® attribútumcsoportok által politetikus csoportokat

alkot.

altípus: egy speciális tárgytípus homogén altípusa, vagy variációja.

Mivel az egyes tárgytípusok az ®ket meghatározó attribútumok által írhatók le,

így a tárgyleletek és az azokat meghatározó attribútumok azonosságaik, vagy kü-

lönböz®ségük alapján képezhetnek monotetikus , vagy politetikus leletcsoportokat.31

Monotetikus csoport Politetikus csoport

Lelettípus 

A       A

B      B

C       C

D      D

E        E

Attribútumok Attribútumok

2. ábra

A monotetikus és a politetikus tárgytípusok és leletcsoportok

osztályozási rendszere (Gamble 2004 nyomán.)

30Clarke 1968, 217.
31Gamble 2004, 54. idézi Clarke 1968, 37.-t.
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A régészeti gyakorlatban természetesen ez utóbbi leletcsoportok nevezhet®k ál-

talánosnak. A leletcsoport tehát az azonos korú, egymással kapcsolatban álló tárgy-

típusok összességét jelenti. 32

Az ötödik, a fentieket összefoglaló és a bizonyos értelemben a többit meghatá-

rozó, azok felett álló entitás a kultúra. Ennél a pontnál azonban rögtön különbséget

kell tennünk kultúra és kultúra között. A kultúra szó alatt ugyanis mást értenek a ré-

gészettudományban, mint a rokon kulturális antropológia tudományának területén.

Bár Clarke minden bizonnyal régészeti kultúrát ért a �kultúra� szó alatt, pusztán a

régészeti kultúra jelenségét nem feleltethetjük meg tényleges etnikumoknak. Mint

azt kifejti, az anyagi kultúra megjelenési területei és más jelent®s kulturális jelensé-

gek, mint a nyelv � recens ethnoarchaeológiai példák alapján � földrajzi elterjedései

nem esnek feltétlenül egybe.33

A régészeti kultúra pontos fogalmát igazán annak kialakulásán keresztül érthet-

jük meg. E fogalom, egyáltalán az ®skori népességek kulturális elkülönítését els®ként

az osztrák Gustav Kossina kisérelte meg. Kossina a kés® antik és középkori írott for-

rások alapján próbálta meghatározni az ®skori kulturális egységeket, vagy ahogyan

® fogalmazott kultúrprovinciákat.34

�A szigorúan körvonalazott, élesen elkülönül®, zárt régészeti kultúrpro-

vinciák feltétlenül egybeesnek bizonyos nép- vagy törzsterületekkel.� 35

Az elmélet, annak igen jelent®s megállapítása ellenére - miszerint a régészeti

kultúra és a korabeli népesség egymásnak megfeleltethet® -, egy alapvet® problé-

mát nem vesz kell®képpen �gyelembe. Ez pedig a kultúra változásának jelensége.

Kossina az emberi kultúrát bizonyos értelemben állandónak, illetve annak egyes

elemeit konstansnak tekintette.36 Így lehetséges az, hogy a kulturális változásnak,

vagy méginkább a kultúrák közötti kapcsolatok egymást átformáló hatásának nem

tulajdonított szerepet. Kossina szerint az, hogy egy kultúra teljesen átalakuljon

kizárható.37

A régészeti kultúra mai napig használatos fogalmának megalkotója az írásaiban

marxista alapokon álló Vere Gordon Childe volt. Childe már nem csupán a történeti

32Gamble 2004, 56. idézi Clarke 1968, 245.-t.
33Clarke 1968, 301.
34Siklósi 2006, 73.
35Kossina 1926, 21.
36Siklósi 2006, 73
37Siklósi 2006, 73.
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Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag

források alapján, hanem a tényleges régészeti leletek és az ásatásokon feltárt régészeti

jelenségek szabályosságai alapján igyekezett kialakítani a korabeli népcsoportokkal

való megfeleltetés lehet®ségét.

�Bizonyos emléktípusok � edények, eszközök, temetkezési rítusok, ház-

formák � állandóan együtt kerülnek el®. Az ilyen szabályosan összetar-

tozó vonások összességét kulturális csoportnak, vagy egyszer¶en kultúrá-

nak hívjuk. Feltételezzük, hogy az ilyen komplexumok annak a tárgyi

kifejez®dései, amit ma népnek hívnánk.� 38

Az Új Régészet beköszöntével a kultúra fogalma a régészettudományban jelen-

t®sen megváltozott. Binford 1962-ben írt tanulmányában már er®teljesen hangsú-

lyozza a kultúra rendszerszemlélet¶ jellegét.39 Értelmezését jelent®sen áthatja Leslie

A. White az emberi kultúráról alkotott evolucionista elképzelése.

�A kultúra a környezethez való alkalmazkodás (adaptáció) eszközének te-

kinthet®.�40

Kés®bb Binford kissé kiegészíti a kultúráról alkotott fogalmát, bár továbbra is

hangsúlyozza annak adaptív tulajdonságát és extraszomatikus (testenkívüli) jellegét.

�A kultúrát egy hatalmas áramló folyamnak tekinthetjük kisebb variáci-

ókkal a fogalomalkotási normákban, ami az edénykészítés, házasságkötés

stb. helyes módját illeti. [. . . ] Ezek a fogalomalkotási különbségek id®r®l

id®re térben és id®ben különböz® pontokon kristályosodnak ki, különálló

és néha felt¶n® kulturális tet®pontokat eredményezve, ami lehet®vé teszi

számunkra, hogy a kultúra folytonosságát kulturális fázisokra bontsuk.� 41

A kibernetikai folyamatokban gondolkodó Clarke kultúra-elmélete híven tükrözte

a rendszerelméleti megközelítést:

�A szociokulturális rendszer egy olyan egységrendszer, melyben minden

kulturális információ az egymással érintkezésben álló attribútumok sta-

bil, de állandóan változó hálózata, mely egy komplex egészet, dinamikus

rendszert alkot.� 42

38Childe 1929, v-vi.
39Binford 1962
40Binford 1962, 215.
41Binford 1965, 204.
42Clarke 1968, 42.
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A régészeti lelet fogalma

Amennyiben pusztán az anyagi kultúra oldaláról tekintjük a de�níciót Clarke

kínál egy kultúrafogalmat ehhez a néz®ponthoz is:

�A speciális és széleskörben értelmezett típus-kategóriák politetikus kész-

lete, amely kategóriák a leletcsoportok szintjén ismétl®d®en megegyezik

egy földrajzilag behatárolt területen.� 43

Szerinte a kultúra három egymásnak alárendelt szinten különíthet® el:

1, kulturális csoport

2, kultúra

3, szubkultúra

A fenti szintek kissé ellentmondásban, vagy átfedésben állnak a clarke-i értelemben

vett entitásokkal. Ezt az ellentmondást azonban Clarke nem oldotta fel.

Szociológiai
    alrendszer

    Anyagi
    kulturális

     alrendszer

  Ideológiai
     alrendszer

 Gazdasági
    alrendszer

TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA

 KÖRNYEZET

3. ábra

A kultúra statikus modellje

Clarke 1968 nyomán.

Fontos megjegyezni azt is, hogy bár

Clarke minden bizonnyal régészeti kul-

túrát ért a �kultúra� szó alatt, pusztán

a régészeti kultúra jelenségét nem felel-

tethetjük meg tényleges etnikumoknak.

Mint azt � recens ethnoarchaeológiai

példák alapján � kifejti, az anyagi kul-

túra megjelenési területei és más olyan

jelent®s kulturális jelenségek, mint pél-

dául a nyelv, földrajzi elterjedései nem

esnek feltétlenül egybe.44 Ezzel kritikát

fogalmaz meg a Childe-féle kultúrafoga-

lommal szemben.

Binford és Clarke kultúraszemléle-

teit a kés®bbiekben számos kritika érte.

A legtámadhatóbb pontnak a kultúra

túlzott funkcionalista értelmezése, il-

letve az �általános szabályok� túlzott ál-

talánossága mutatkozott.45

43Clarke 1968, 206.
44Clarke 1968, 301.
45Gibbon 1984, 24.
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Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag

Az Új Régészet kritikája a régészeti kultúra fogalmának változását is magával

hozta. A posztprocesszualista iskola képvisel®i sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztek

az egyén és a társadalmi ideológia szerepére.46 Magát a régészeti kultúra fogal-

mát elvetették, mert szerintük ezt sem a társadalmi identitás kifejez®eszközeként,

sem pedig tényleges régészeti entitásként nem lehet értelmezni. A régészeti kul-

túra fogalmának kategorikus elkerülését, a tudományos szaknyelvb®l való kivezeté-

sét gondolták célravezet®nek.47 A posztprocesszualista irányzat egyik vezéralakja

Ian Hodder ethnoarchaeológiai példák alapján arra a következtetésre jutott, hogy

az anyagi kultúra szerepe az adott társadalmak életében lényegesen sokrét¶bb, mint

azt korábban feltételezték. Az adott tárgyak önálló jelentéssel bírhatnak, amely az

adott kontextustól függ. Így lehetséges az, hogy egyes esetekben tükrözhet etni-

kai identitást, máskor azonban nem.48 A kognitív régészeti irányzatokban sokkal

jelent®sebb szerepet kap a stílus, mint az identitás kifejezésének eszköze, illetve az

egyes tárgyleletek életciklusának vizsgálata.49 Martin Furholt felhívta a �gyelmet

arra, hogy míg a régészeti kultúra jellegét tekintve monotetikus50, addig az emberi

kultúra ezzel szemben politetikus jelleg¶. Ezáltal a régészeti kultúra nem képezheti

le a tényleges emberi kultúrát.51

A fentiek alapján világossá válik, hogy a régészeti kultúra fogalma nem bár értel-

mezhet® önálló entitásként, hiszen pusztán fenomenológiai kategória, teljes elvetése

problematikus lehet. Amennyiben tehát el is fogadjuk, hogy a régészeti kultúra fo-

galma elavulttá vált és használata sz¶kös keretek között tartja a kutatást, analitikai

egységként való újraértelmezése új, a korábbi eredményeket könnyedebben átemel®

kutatási eszközzé válhat.

A régészet integratív tudomány, így nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy

a kultúra fogalmának integrálása alapvet®en a néprajz és a kulturális antropológia

tudományának területér®l ered. Az etnológiában használatos kultúra fogalom kiala-

kulása és változása tehát jelent®sen befolyásolta a régészet emberi társadalmakról

alkotott elméleteit. Mindezek miatt szükséges az antropológiai értelemben vett kul-

túra fogalmának vázlatos tisztázása is.

46Siklósi 2006, 80.
47Siklósi 2006, 81.
48Hodder 1982
49Choyke 2009
50Furholt ezen megállapítását el kell fogadnunk, azonban monotetikus tulajdonságok nélkül a

régészeti kultúra nem m¶ködhetne analitikai egységként.
51Furholt 2008/b, 16.
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A kultúra fogalmának egyik els® összefogott meghatározását Edward Burnett

Tylor brit antropológus tette közzé. Tylor a következ®képp határozta meg a kultúrát

a Primitive Culture cím¶ 1871-ben megjelent monumentális munkájában:

�[A kultúra] az a komplex egész, amely magában foglalja a tudást, a hi-

tet, a m¶vészetet, az erkölcsöt, a törvényt, a szokást és minden olyan

emberi képességet és habitust, melyet az ember a társadalom tagjaként

elsajátít."52

Tylor de�níciója kiválóan mutat rá a társadalmak, a kultúra rendkívüli össze-

tettségére, ám ezzel meg is alkotja e túlzott komplexitás összes nehézségét. Tylor

óta a kultúra fogalmát újra és újra alakították a vele foglalkozó antropológiai iskolák

és az antropológusok. Ezáltal maga a kultúra fogalma is tipologizálható �kulturális

jelenséggé� vált; léteznek leíró, történeti, normatív, strukturális, pszichológiai, rend-

szerelméleti és szemiotikai de�níciók. Az alábbi példák, a teljesség igénye nélkül,

híven tükrözik a kultúra fogalmának a sokszín¶ségét.

A leíró csoportba sorolható Franz Boas de�níciója, amely felsorolja a kultúra

egyes elemeit, ugyanakkor hangsúlyozza a kultúra közösségi jellegét.

�A kultúrát úgy határozhatjuk meg, mint azoknak a szellemi és �zikai

reakcióknak és tetteknek az összességét, amelyek egy társadalmi csoport

egyedeinek kollektív és egyéni magatartását jellemzik.� 53

Míg a leíró meghatározásokkal szemben eltér® megközelítést nyújt a kultúrát

funkcionális folyamatként értelmez® Radcli�e-Brown, aki szerint:

�[a kultúra] az a folyamat, melynek során az egyén tudásra, jártasságra

gondolatokra, hitre, ízlésre, érzelmekre tesz szert más személyekkel vagy

tárgyakkal való kapcsolataiban.� 54

Cli�ord Geertz kultúrafogalma magyarázó, szemiotikai jelleg¶. Geertz szerint, a

kultúra egy jelentésekkel teli világ. Egy elvonatkoztatott, a szokások és viselkedések

összessége által alkotott rendszer. Geertz úgy fogalmaz, hogy:

52Tylor 1997, 108.
53Boas 1975, 63.
54Descola et al. 1994, 131.
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�[a kultúra értelmezhet® szimbólumok] egymásba nyúló rendszereinek összes-

sége, a kultúra nem valamiféle er®, amelyet a társadalmi események vi-

selkedések, intézmények vagy folyamatok okának tarthatunk; kontextus,

amelyen belül valami érthet®en � azaz s¶r¶n � írható le.� 55

Mint a fentiekb®l is kiderült a kultúra fogalma igen képlékeny. Folyamatosan ala-

kul, a korszellem és a tudomány változásának tükrében. Néhány alapvetés azonban

minden kultúra de�nícióban közös:56

1, a kultúra tanult.

2, a kultúra közös, a közösség minden tagja osztozik benne.

3, szimbólumokon alapszik. (pl. a beszéd)

4, a kultúra integrált, minden része együttm¶ködik.

A régészettudományban egy többé-kevésbé a kultúra felett álló entitás a kul-

turális csoport. A kulturális csoport de�níciója szerint az egymással rokonítható

kultúrákat foglalja magába.

�Egymással rokonságban álló, járulékos kultúrák csoportja, melyek az

adott speciális többszint¶ tárgytípusok közös, ám eltér® szint¶, politeti-

kus leletcsoportjain osztoznak.� 57

A kulturális csoport tehát alapvet®en egymással szoros kapcsolatban lév® kultú-

rák csoportja. Ezen kapcsolat a kiterjedt kulturális tradíciók egyfajta szubkulturális

leképez®dése.58

Végül a mindezek felett álló, ám tulajdonképpen összefüggéseit tekintve sokkal

lazább entitás: a tecnológiai komplexum. A technológiai komplexum fogalma nem

más, mint a kulturális csoport jelenségének kiegészítése, vagy méginkább kiterjesz-

tése:

�Egymással rokonságban álló, járulékos kultúrák csoportja, melyek az

adott speciális többszint¶ tárgytípusok közös, ám eltér® szint¶, politetikus

55Geertz 2001, 206.
56Hollós 2000, 27.
57Clarke 1968, 300.
58Clarke 1968, 300.
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leletcsoportjain, valamint rendkívül széleskör¶ és egymással összefüggés-

ben lév® � a környezet, a gazdaság és a technológiai tényez®kre adott �

kulturális válaszokon osztoznak.� 59

A Clarke által alkotott két utolsó entitásfogalom, vagy inkább analitikai kategória

több helyen mosódik össze a kulturális antropológia di�uzionista iskoláinak kultu-

rális area, vagy kultúrkör elméleteivel. Talán ezzel is magyarázható, hogy Clarke a

leglényegibb különbséget a kultúra, a kulturális csoport és a technológiai komplexum

között azok méretében látja.60

A kulturális area elméletének kidolgozója Clarke Wissler volt, aki antropológus-

ként az egyes kultúrák közötti azonosságokra építette elméletét. Szerinte a m¶veltség

térbeli elterjedése alapján kulturális areákat állapíthatunk meg, amelyek körülhatá-

rolásához az emberi tevékenység alapjául szolgáló jelenségeket kell �gyelembe venni

(pl.: élelemszerzés). Ezek a tevékenységek a mindennapi életet is meghatározzák.

Az így megállapított kulturális areáknak vannak központi és marginális területeik

és centrumaikban összpontosulnak mindazok az elemek, amelyek alapján kulturá-

lis areákról beszélhetünk. Wissler szerint az egyes kulturális areákban a magasabb

rend¶ tevékenységek helye mindig a központi részben található, így a marginális

területek meg®rzik az archaikus elemeket.61

A kultúrkörök elmélete ezzel szemben a német di�uzionista iskolához köthet®.

A geográfus és zoológus Friedrich Ratzel és tanítványa a kultúrmorfológus Leo Fro-

benius álláspontja szerint, az emberi kultúra történetében csak egyszer került sor

valaminek a feltalálására, és az egyszer feltalált �kultúrelemek� azután kölcsönha-

tások vagy népcsoportok tényleges migrációja révén terjedtek el. A kultúrkörök

lényegében kultúrelemek alkotta, nagy területeken elterjedt kultúra-komplexumok,

amelyek szórt, foltszer¶ el®fordulásai egymáshoz hasonlóak lehetnek, ezáltal gene-

tikusan összefüggenek. Frobenius fel�gyelt arra, hogy nemcsak egyes kultúrelemek

között vannak hasonlóságok, hanem egész kultúra-komplexumok, s®t egész kultúrkö-

rök között is, így tehát a kulturális hasonlóságokat nemcsak az egyes elemek, hanem

teljes kultúrkörök vándorlásával lehet magyarázni.62

A Clarke által leírt, egymásból felépül® entitások megállapításával, a korábbi,

m¶vészettörténeti megközelítésekhez képest teljesen új szempontokat vezetett be a

59Clarke 1968, 330.
60Gamble 2004, 130.
61Wissler 1927
62Vajda 1949, 46.
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régészet leleteket osztályozó módszereibe.63 Mint azt a jelen alfejezet elején említet-

tem, Clarke elképzelése alapján az egyes régészeti entitások a társadalomszervez®dési

szintek adott egységeinek feleltethet®k meg. Az entitások tulajdonképpen az ana-

litikus régészeti leletelemzés els® lépései testesítik meg. Az entitások felismerése és

kutatása teszi lehet®vé, hogy a régészet alapvet® kérdéseire válaszokat kereshessünk,

hiszen az entitások mentén vállnak meghatározhatóvá, felismerhet®vé és csoporto-

síthatóvá az egyes leletek. (4. ábra)

4. ábra A régészet entitásai és társadalmi megfeleltetésük (Renfrew-Bahn 1999 nyomán.)

Disszertációmban ezért � minden kritikai megfontolást �gyelembe véve �, meg-

próbálom az itt ismertetett alapkategóriák használatát az állatcsontleletek tekinte-

tében. Jóllehet a kérdés nagyon sz¶k keresztmetszetét igyekeztem felvázolni. Az

áttekintés korántsem teljes, hiszen egy önálló dolgozat témája lehetne. A teljesség

igényét®l tehát ez esetben el kell tekintenünk, ám célkit¶zésünk itt nem is lehetett

több, mint az elméleti alapok áttekintése, ami nélkül azonban az állatcsontleletek

értelmezési lehet®ségeivel érdemben nem foglalkozhatnánk.

63Gamble 2001, 54.
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A leletképz®dés folyamata: Tafonómia

�A tafonómia a korral jár! �

Miután vázlatosan tisztáztuk a régészeti lelet és a hozzá kapcsolódó alapvet®

entitások fogalmait, fontos beszélnünk azokról a tényez®kr®l és folyamatokról, mely-

ek létrehozzák ezeket a leleteket, befolyásolják állapotukat és mennyiségüket. E

folyamatoknak kiemelt szerepük van az állatcsontleletek esetében, hiszen azok meg-

tartását, meg®rz®dését sokkal inkább befolyásoják az alábbi folyamatok. 64

Mint eszköztárából oly sok mindent, a régészet tudománya a leletek �képz®désé-

nek� folyamatát, illetve annak értelmezését természettudományos területr®l, a pale-

ontológiától kölcsönözte. A paleontológia egy speciális ága, részterülete foglalkozik

az ®slénytani �leletek�, a fossziliák kialakulásával. Ez a részterület: a tafonómia.

A tafonómia tudományának megalkotója Ivan A. Jefremov 65 szovjet paleontológus

volt, aki 1940-ben megjelent Taphonomy: a new branch of paleonthology 66 cím¶

munkájában fektette le az általa alkotott új tudományág módszertani alapjait. Jef-

remov az új résztudomány nevét a τάφος = sír és a νομός = törvény ógörög szavakból

alkotta meg,67 utalva ezzel annak célkit¶zésére, miszerint a tafonómia az eltemet®-

dés, vagy beágyazódás tudománya.68 (Mindezek mellett a szerz® fontosnak tartja

megjegyezni azt is, hogy nem önálló tudományról van szó!)69Jefremov elkülöníti a

recens fauna tafonómiai vizsgálatával foglalkozó actuotafonómiát, valamint a z ®skori

állatvilággal foglalkozó paleotafonómiát. Ebb®l egyértelm¶vé válik, hogy a tafonó-

miai vizsgálatok ún. aktualisztikus megközelítést alkalmaznak, melyek feltételezik,

hogy a régmúltban lejátszódó folyamatok min®sége és hatásai azonosak lehettek a

mai hasonló folyamatokkal.

Természettudományos értelemben a tafonómia, mint altudomány, azoknak a fo-

lyamatoknak az összességével foglalkozik, amelyek az elhullott egyedek halálával

kezd®d®en � legyen az földtörténeti kor, vagy recens id®szak �, annak végleges be-

ágyazódásán keresztül, a jelenkori állapotig tartanak.70 Alapvet®en két nagyobb

64Az alábbi folyamatok lényege azonban egyéb lelettípusok esetében is azonos.
65Jefremov nem mellékesen kiemelked® science-�ction szerz® is volt. Olyan m¶vei, mint az

Androméda-köd, vagy A borotva éle a science-�ction irodalom klasszikusainak számítanak.
66Efremov 1940
67bartosiewicz 2006
68Efremov 1940, 93.
69Efremov 1940, 93.
70Géczy 1984, 90-97.
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részre oszlik:71

1, biosztratinómia

2, fosszilis diagenézis

A biosztratinómiai vizsgálatok fókuszában a szervezet elhalásától, annak végle-

ges beágyazódásáig bekövetkezett folyamatokat állnak.72 Lépésenként vizsgáljuk a

szerves anyag lebomlásának folyamatát, a csontos váz sorsát, esetleges szétesését,

majd a tényleges beágyazódását. Ez a részfolyamat alapvet®en kétféle úton mehet

végbe:73

a, autochton beágyazódás

b, allochton beágyazódás

Míg az els® esetben a beágyazódás folyamata az elhalás helyén megy végbe, ad-

dig az allochton beágyazódás esetében az elhalás és a betemet®dés folyamata között

szállítódás (transzportáció) következik be. Ennek következtében léphetnek fel olyan

folyamatok, amelyek a leletek mennyisége és min®sége szempontjából meghatáro-

zóak lehetnek. A beágyazódás folyamata a legtöbb esetben allochton.74 A leletek

szempontjából a szállítódás ténye alapvet® veszteségnövel® tényez®, különösen, ha

ún. akadályozott szállítódásról van szó, amely a mozgó és a mozdulatlan szállító-

közeg határfelületén történik.75 A tafonómiai veszteség kétféle módon nyilvánulhat

meg:76

Analóg: amikor a hasonló leletveszteséget eltér® hatások eredményezik.

Homológ: amikor a leletveszteséget azonos hatások idézik el®, de azok eltér®en

nyilvánulnak meg.

A tafonómiai folyamatokat kiváltó közvetlen hatásokat, tafonómiai tényez®knek

(taphonomic agent ) nevezzük. A tafonómiai tényz®k tehát azok a közvetlen er®k

71Géczy 1984, 90.
72Géczy 1984, 90.
73Géczy 1984, 92.
74Géczy 1984, 92.
75Géczy 1984, 92.
76Bartosiewicz 2006, 62.
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vagy hatások, amelyek változásokat idéznek el® az állatmaradványban, illetve köz-

vetlenül a csontszövetben.77 Ilyen lehet maga a gravitáció, illetve különböz® emberi,

vagy állati ráhatások. Ezeknek a tényez®knek a dinamikus munkájaként értelmez-

hetjük magukat a tafonómiai folyamatokat (taphonomic processes).78

Az állat elhullása után, a bomló test tafonómiai története (taphonomic history )

voltaképpen egyb®l a második lépcs®fokkal a tafonómiai folyamatok megindulásával

veszi kezdetét. A tafonómiai folyamatok tulajdonképp három dimenzión keresztül

hathatnak az állatmaradványokra:79

� az OBJEKTUM dimenzióján keresztül

- hozzáadódás

- kivonódás

- fennmaradás

� az ELOSZLÁS dimenzióján keresztül

- mozgatott

- nem mozgatott

� a VÁLTOZÁS dimenzióján keresztül

- változtatott (természeti, vagy antropogén hatás)

- nem változtatott

Ezt követi a szétesés (dissarticulation) folyamata, mely a csontok anatómiai rend-

jének megbomlását eredményezi. A tafonómiai történet következ® lépéseként a szét-

szóródással (dispersal ) kell számolnunk, melyet jelent®sen befolyásolnak a különböz®

áthalmozódási folyamatok.80 A csontok áthalmozódási folyamatának törvényszer¶-

ségeit Shotwell írta le 1955-ben megjelent cikkében.81 Mindezek után a fosszilizáció

77Lyman 1994, 3.
78Lyman 1994, 3.
79Lyman 1994, 35.
80Lyman 1994, 36.
81Shotwell 1955
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(fossilization) folyamata jön sorra, mellyel egy id®ben, vagy azt követ®en mechani-

kus változások (mechanical alteration) is történhetnek. Ezek lehetnek strukturális

és/vagy morfológiai átalakulások.

Ez utóbbiak együttesen alkotják a tafonómiai folyamatok második nagy sza-

kaszát a fosszilis diagenézist. Ezen az átalakuláson azokat a történéseket értjük,

melyek a beágyazódástól a jelenleg észlelt állapot eléréséig tartanak. 82 A kövesedés

folyamata, a diagenezis, ugyancsak három dimenzión keresztül zajlik: 83

� a csont üregeiben

� magában a csontszövetben

� a csontot befogadó üledékben, vagy k®zetben

Ezt a három dimenziót pedig az alábbi hatások érhetik:84

� Mechanikai hatások

- tiprás

- talajnyomás

- dörzshatás

- deformáció

� H®hatások

- égés

- fagyás

- fagyás-felengedés váltakozása (krioturbáció)

� Víz okozta hatások

- tömörülés, cementálódás (kompakció)

- kimosódás (szolúció)

82Géczy 1984, 97.
83Bartosiewicz 2006, 70.
84Bartosiewicz 2006, 70-75.
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� A talaj pH hatásai

- savas

- lúgos

� Enzimek-mikroorganizmusok hatásai

� Bioturbáció

5. ábra

A fosszilis diagenezis folyamatát befolyásoló hatások (Bartosiewicz 2006 nyomán.)

Kémiai
hatások

Fizikai
hatások

Biológiai
hatások

nedvesség

mechanikus 
erők

hőmérséklet

6. ábra

A befolyásoló tényez®k kapcsolatrendszere

(Bartosiewicz inpress nyomán.)

A tafonómiai folyamat e két f® szakasza során az él® közösség (biocönózis) így

alakul át halotti közösséggé (tanatocönózis), majd a tafonómiai folyamatok által
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�szelektált� tafonómiai közösséggé. Ez utóbbi a tafocönózis. A képet némiképp

árnyalhatják olyan folyamatok, melyek összemoshatnak több tafonómiai társulást,

létrehozva ezzel egy kevert társulási formát az oriktocönózist.85 Végezetül pedig

mindezek együttesen hozzák létre azokat a tafonómiai eredményeket, vagy nyomokat

(e�ects or traces), melyekkel aztán a tafonómiai vizsgálatok során szembesülünk.86

Régészeti szempontból a tafonómia tudományágként a leírtaktól kissé eltér® szí-

nezetet kap. Esetünkben egy igen jelent®s és intenzív módosító hatással kell szá-

molnunk. Ez pedig nem más, mint az emberi tényez®. A kulturális sz¶r®k (cultural

�lter ) alapvet®en befolyásolják a potenciális állat- és az abból származó csontpopu-

lációt.87 A tafonómiai elemzés szempontjából megkülönböztethetünk:88

1, els®rend¶ folyamatokat

2, másodrend¶ folyamatokat

Míg az el®bbi a kutató(k)tól független, hiszen a korabeli biotikus és abiotikus

folyamatokat összesíti, addig az utóbbi a felfedezés, a feltárás kezdetét®l a végleges

raktári elhelyezésig érvényesül® emberi hatásokat foglalja magába. (7. ábra)

Az els®rend¶ kulturális szempontú biosztratinómiai folyamatok értelmezésének

els® lépése � kizárólag régészeti, illetve archaeozoológiai szempontok alapján �, az

állattani anyag eredetének vizsgálata. Ezt a rendelkezésre álló vad-, illetve háziál-

latok felhasználásának aránya fejezi ki.89 Ez már alapvet®en, a kultúra társadalmi

normái, valamint technológiai háttere által jelent®sen befolyásolt szelektív folyamat

(resource management 90) eredménye, melyet kiegészítenek és/vagy lesz¶kítenek a la-

kott terület közvetlen környezete által kínált természeti források. (catchment area91)

Ezt követi annak megállapítása, hogy az elfogyasztott, vagy másképpen haszno-

sított állatok milyen korú és nem¶ egyedeit használták fel. Ez a szelekció második

lépcs®foka. 92 Bizonyos nem¶, vagy korú egyedek hiánya, vagy többlete az adott faj

hasznosítási módozataira is utalhat. 93

85Géczy 1984, 98.
86Lyman 1994, 33.
87Lyman 1994, 34.
88Reitz-Wing 1999, 112.
89Bartosiewicz 2006, 64.
90lásd a Kultúra és környezet c. fejezetet
91lásd a Kultúra és környezet c. fejezetet
92Bartosiewicz 2006, 65.
93Bartosiewicz 2006, 65.
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7. ábra

Az els®- és másodrend¶ tafonómiai folyamatok ábrája (Meadow 1981 nyomán)
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Sok esetben � talán kimondhatjuk, hogy általánosan � az els®dleges darabolások-

nak köszönhet®en a teljes állati vázak nem kerülnek bele a hagyományos értelemben

vett konyhai hulladékba. Az elejtés, vagy vágás helyén történ® els®dleges feldol-

gozási folyamatok után már csak további feldolgozásra szánt testrészeket szállítják

tovább a feldolgozás következ® állomására, amely történeti kortól függ®en lehet hús-

szék, vagy akár egyszer¶ háztartás is. Itt következhetnek be az ún. másodlagos

aprítási folyamatok, melyek további komoly tafonómiai veszteséget okozhatnak. 94

A legutolsó veszteségokozó tényez®k maguk az eltemet®dési, vagy deponálódási

folyamatok.95 A tulajdonképpeni felhalmozódási típusok meghatározása nem csupán

a tafonómiai folyamatok megismerése szempontjából, hanem a kés®bbi interpretáció

szempontjából is nagyon fontos.96 Egy nyitott, kevéssé védett hulladék jobban ki-

tett olyan folyamatoknak, amelyek fokozzák a tafonómiai veszteséget (pl.: a kutyák

csontpusztító tevékenysége, taposás stb.). A felhalmozódás típusa lehet:

1, tényleges háztartási hulladék

2, vágó-, vagy feldolgozóhely hulladéka

3, tényleges eltemetés

Nyilvánvaló, hogy a fent felsorolt deponálódási formák más-más jelleg¶ fennma-

radást eredményeznek, ezért ennek szem el®tt tartásuk kiemelten fontos a tafonómiai

analízis szempontjából.

Maga a tafonómiai elemzés mindezek alapján az alábbi analitikai kategóriák ér-

telmezésén alapul. Ezek hierarchikus rendszere, mintegy egymásba fészkelt (azaz

egymásból következ®, ám önálló) rendszerként értelmezhet®. (8. ábra)

A tafonómiai folyamatok, illetve azok tudatos értékelése tehát alapvet®en befo-

lyásolja - mintegy kalibrálja - a leletek képz®désér®l alkotott képünket. A tafonómiai

rendszerek és szemlélet felhasználásával a hiány arányának becslése és értelmezése

is lehet®vé válik.

94Bartosiewicz 2006, 67.
95Bartosiewicz 2006, 69.
96Reitz-Wing 1999, 113.
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8. ábra

A tafonómia analitikai kategóriáinak egymásba fészkelt rendszere (Lyman 1994 nyomán.)

Az állatcsontok értelmezésének alapfeltevései

Amennyiben elfogadjuk a fentiekben felállított axiómát; miszerint az állatcsont-

ok nem csupán szerves környezeti maradványként értelmezhet®ek, hanem mint: a

korabeli emberi tevékenység manifesztumai ; olyan kérdések merülnek fel, minthogy

lehetséges-e a tárgyleletekhez hasonlóan osztályozási, vagy egyéb meg�gyelhet® ka-

tegóriákat felállítani az állatcsont leletek kapcsán? Léteznek-e a fentihez hasonló

értelmezési szintek az állatcsontok esetében?

Az ásatásokon el®került állatmaradványok legnagyobb része az egykori a telepü-

léseken élt emberek étkezési szokásainak közvetett bizonyítéka. Bizonyítéka annak,

hogy a hús minden régészeti korszakban a meghatározó táplálék volt, így a telepü-

lésen, vagy annak közelében él® állatok jelent®s táplálékforrást jelentettek. Ezt akár

el is fogadhatjuk a disszertáció els® axiómájaként. (1. axióma) Az állatcsontok
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tehát els®sorban a mindenkori húsfogyasztásra mutatnak rá.97(Ez természetesen a

hagyományos értelemben vett konyhahulladékra igaz, hiszen az egészben elföldelt,

esetleg áldozatként bemutatott, vagy más természetes úton elhullott állatok tetemei

nem értelmezhet®ek elfogyasztott egyedekként.) Ez lehet a második alapvetés. (2.

axióma)

Hogy megválaszolhassuk mit is ettek az egykori települések emberei, tehát szük-

séges az állatcsontok feldolgozása és értékelése. A pusztán vadászatra szakosodott

vadászó-gy¶jtöget® csoportoktól eltekintve, az ember a körülötte él® háziállatok-

ból fedezte hússzükségletének legnagyobb részét, amely kevesebb utánajárást, ám

komolyabb és szervezettebb állattartási ismereteket követelt. (3. axióma)98

A fejlettebb állattartási ismeretek az állatok tenyésztését feltételezik. Mindebb®l

az következik, hogy az állatmaradványok alapján az állattartási szokásokra is követ-

keztethetünk.99 Ezt azonban csak igen hiányosan tehetjük, hiszen a mindenkori köz-

és/vagy egyéni ízlésnek, a technológiai tudásnak és praktikumnak megfelel®en vág-

ták le az állatokat. A feltárt csontmaradványok tehát egy kulturális és technológiai

sz¶r®n estek keresztül. (4. axióma) Ezeket a kulturális sz¶r®ket egészíti ki, vagy

méginkább ezek szelekciós hatását er®sítik az el®z® alfejezetben részletesen tárgyalt

tafonómiai folyamatok.

A háziállatok mellett ugyanakkor vadállatok csontjai is felt¶nnek a leletanyag-

ban. Ezek alapvet®en négyféleképp kerülhetnek bele a csontanyagba:

a, tudatos vadászat

b, nyersanyaggy¶jtés (pl. agancs)

c, táplálékgy¶jtés (pl. kagyló, csiga)

d, tafonómiai nyereség (talajlakó állatok)

Az els® kategória nem igényel különösebb magyarázatot. A vadászat a korai

id®kben, illetve a vadászó-gy¶jtöget® csoportoknál az állati fehérje megszerzésének

alapvet® eszköze volt.100 A vadászat jelensége a történeti koroktól napjainkig fo-

lyamatos, jóllehet funkciója egyre inkább a szórakozás, illetve a vadállomány sza-

bályozása, mintsem az alapvet® fehérjeszükséglet biztosítása. A vadászat tehát a

97Bartosiewicz 2006, 38.
98Bartosiewicz 2006, 89.; Matolcsi 1975, 8.
99Bartosiewicz 2006; Csippán 2008.

100Vörös 2003
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könnyebben hozzáférhet® háziállatok tartásával is tovább él, ámbár jelent®sége szá-

mottev®en csökken.101 A vadászat mögött sokkal inkább láthatunk tehát kulturális

jelenséget, mint létfenntartó stratégiát. (5. axióma) A vadak jelenléte bizonyos

keretek között fontos környezet-rekonstrukciós forrásként is használható. (6. axi-

óma)

Az állati maradványok, mint a nyersanyaggy¶jt® tevékenység következményeként

a településekre került anyagok magyarázata a csont- és agancsmegmunkálásban rej-

lik. A gímszarvas (Cervus elaphus L.), valamint az európai ®z (Capreolus capreolus

L.) agancsa kiváló alapanyag, a különböz® nagy rugalmasságot és szilárdságot kívánó

eszközök számára.102 Mivel ezek az állatok ciklikusan, évente hullajtják agancsukat,

nem szükséges okvetlenül az állat leölése a nyersanyag megszerzéséhez. Emiatt a

telepeken talált agancsmaradványok nem bizonyítják egyértelm¶en az állatok va-

dászatát. (7. axióma)103 Az állat vadászata mellett szól azonban, amennyiben a

koponyára még rán®tt, nem hullajtott aganccsal találkozunk.

A táplálékgy¶jtés valódi bizonyítékai a nagy csoportban, egyszerre felt¶n®, sok-

szor a sütés, vagy f®zés nyomait magukon visel® puhatest¶ házak. Ezek fogyasztása

minden bizonnyal szezonális jelleg¶ lehetett és csak, mint kiegészít® táplálék lehetett

szerepük az étkezésben. Gy¶jtésükre természetesen csak a megfelel® környezeti fel-

tételek mellett kerülhetett sor ezért ezek jelenléte is fontos környezetrekonstrukciós

forrás. (8. axióma)

Az esetlegesen kereskedelmi kapcsolatok révén bekerült puhatest¶ maradványok

nyilvánvalóan a társadalmi kapcsolatokban játszhattak szerepet, étkezési szokások-

kal egészen a római provinciális korig nem hozhatóak összefüggésbe.

Hasonló értelmezési lehet®ség vonatkozik a halakra és a hozzájuk köt®d® halá-

szati tevékenységre is. A rendelkezésre álló halállományt szinte bizonyosan kiaknáz-

ták valamilyen módon, ám mindennek csupán táplálék kiegészít® jellege lehetett.

Pusztán halak fogyasztására specializálódott kultúráról nincs tudomásunk, ám az

elfogyasztott halak típusa népcsoportra jellemz®, kulturálisan szabályozott lehet. 104

Végül a vadcsontok bekerülésének egy természetes útjáról is meg kell emlékez-

nünk. Ez az úgynevezett tafonómiai nyereség fogalma. A lel®helyek objektumai,

gödrei puha betöltésük révén eszményi járatkialakítási lehet®séget kínálnak a külön-

101Bartosiewicz 2006, 85.
102Bartosiewicz 2006, 175.; Choyke 1987
103Bartosiewicz 2006, 165.
104Daróczi-Szabó 2002
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böz® kotoréklakó állatfajok (Crotovina) számára. Az egyes rágcsáló és más kiseml®s

fajok el®szeretettel ássák be magukat régészeti objektumokba, így el®kerülésük sok

esetben nincs semmilyen viszonyban az egykoron ott élt emberek táplálkozási szo-

kásaival. Ugyanez vonatkozhat mocsaras lel®helyek esetében a puhatest¶-, kétélt¶-

vagy hüll®fajokra is. Ezért ezen leletek értékelésénél igen körültekint®en kell eljárni.

(9. axióma) A fenti kijelentések bizonyítást nem igényelnek. Axiómák. Ezekhez

kétféle következtetés (premissza) csoport kapcsolható:

a, zoológiai következtetések b, kulturális következtetések

Zoológiai következtetések

Az állatcsont, mint leletanyag, amennyiben követjük a Renfrew - Bahn kézikönyv

besorolását, a szerves környezeti maradványok közé tartozik. Itt most eltekintünk

a fenti alfejezetekben leírtaktól és elfogadva, hogy ezen leletanyagtípus els®sorban

a �természeti� környezetre utal, kísérletet tehetünk arra, hogy összefoglaljuk, hogy

milyen biológiai, vagy biológiai jelleg¶ információkat hordoz magában. A feldolgozás

során természetesen a biológiai információk is több szinten mutatkozhatnak meg az

adott leletanyagban.105

Az archaeozoológiai szakirodalomban általában elkülönítenek els®dleges és má-

sodlagos adatokat, illetve az adatok nyújtotta információkat.106 Ezek elkülönítése

tulajdonképpen a zoológiai analízis mélységét, illetve szintjeit is jól érzékeltetik. E

két kategória azonban b®vítésre szorul, hiszen az els® és másodlagos információkat

együttesen felhasználó elemzés mindenképp magasabb analitikai szintet képvisel.

Az els®dleges adatok olyan alapvet® zoológiai információkkal szolgálnak, melyek

megállapítása egyfel®l minden további elemzés alapja, másrészt � mivel az adat-

gy¶jtés módszere a hagyományos paleontológiai analízis adatgy¶jtési módszereinek

mintájára épül � els®sorban paleozoológiai jelleg¶ek.107 108

1, A feldolgozott állati maradványok száma.

105Reitz-Wing 1999, 149.
106Reitz-Wing 1999, 143.
107Reitz-Wing 1999, 321. alapján.
108Jóllehet az els®dleges szemrevételezések során egyértelm¶vé váló jelenség, így els®dleges in-

formációnak tekinthet® az adott csont esetleges megmunkáltsága, azonban jelen felosztás alapján
ennek részletes tárgyalására a kés®bbiekben kerül sor.
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2, A fajpontosan meghatározott (NISP) és a meghatározhatatlan maradvá-

nyok száma.

3, A meghatározott fajok megoszlása.

4, A csont irányultsága.

5, A töredék jellege.

6, A töredék testtájék szerinti orientációja.

7, A leletanyag megtartása.

8, Az állatok életkora.

9, Az állatok neme.109

10, A leletanyag súlya.

11, A csontokon megjelen® patológiás elváltozások.

12, Méretek.

13, Töredezettség.

14, Tafonómiai folyamatok hatása.

15, Paleokörnyezeti rekonstrukció

- a település háziállatai (a biológiai populáció karakterisztikája)

- a település környezetének jellege

- az állatok él®helye

- vad

- házi

- környezetátalakítási folyamatok

- klimatikus viszonyok

- a terület eltartóképessége

109Jelen esetben a pusztán szemrevételezéssel megállapítható nemi jellegekr®l van szó.
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- forrásterület

- niche szélesség

A fenti információk természetesen er®sen szelektáltak mind a tafonómiai és a

kulturális folyamatok, mind pedig az ásatási technológia és a feltárási lehet®ségek

által.

Az olyan alapvet® információkon túl, minthogy mennyi a pontosan (faj szerint)

meghatározott töredékek száma (Number of Identi�able SPecimens ), a leletanyag-

ban meg�gyelhet® állatfajok aránya, milyen csontok fordulnak el® els®sorban; met-

rikus és ezáltal összehasonlítható adatokhoz is jutunk az analízis els® lépései során.

A pontos méretek levételét az adott töredékekr®l, vagy ép csontokról nemzetközi,

a szakma által elfogadott szabványok írják el®.110 Fontos metrikus adat még a

csonttöredékek tömege is.111 A pontos tömegadatok alapján megkísérelhet® az elfo-

gyasztott húsmennyiség hozzávet®leges kiszámítása is, illetve a biomassza tömegé-

nek becslése.112 Jóllehet ezek az adatok már sokkal inkább a másodlagos kategóriába

tartoznak.

Mindezeken túl els®dleges adatnak számítanak olyan � szintén szemrevételezéssel

megállapítható � adatok, mint az epifízisek elcsontosodása, vagy a fogak kihasadása,

illetve kopása alapján megállapítható relatív kor, valamint néhány egyértelm¶ eset-

ben az állat neme, továbbá a csontokon meg�gyelhet® kóros elváltozások.

A csonttöredékek részletes szemrevételezése után az els®dlegesen megállapított

biológiai adatok alapján nyílik lehet®ség az analízis következ® lépésének megtételére,

az ún. másodlagos információk összegy¶jtésére.113

A másodlagos adatok olyan, többnyire szemrevételezéssel meg nem állapítható,

információkat tartalmaznak, melyekhez az els®dleges adatokkal végzett összesítések,

számítások, vagy egyéb statisztikai eljárások segítségével juthatunk hozzá. 114

A meghatározott csontok száma (NISP) alapján legkézenfekv®bben megállapít-

ható jelenség az egyes fajok gyakorisága, illetve ezen gyakoriságok fajonkénti sor-

rendje. A mennyiségeken túl a csontok, vagy csonttöredékek orientációja, illetve

vázon belüli elhelyezkedése alapján olyan nagyobb egységek �gyelhet®k meg, mint

110von den Driesch 1976
111Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a prezerváció mértéke, a cementálódás, illetve a fosszilis

diagenezis el®rehaladottsága jelent®sen befolyásolja a csonttöredékek tömegét.
112Bartosiewicz 1988
113Reitz-Wing 1999, 171.
114Reitz-Wing 1999, 171.
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a különböz® testrégiók alul-, vagy felülreprezentáltsága115, vagy a minimális egyed-

szám (Minumum Number of Individuals ) és ezen keresztül a faji diverzitás.116

A minimális egyedszám számítása, illetve ennek megítélése meglehet®sen vegyes

az archaeozoológiai szakirodalomban. Alapvet®en problematikus már maga a szá-

mítás helyes módjának megállapítása is. A nemzetközi szakirodalom alapján hoz-

závet®legesen is több mint egy tucatnyi de�níció és módszer létezik a minimális

egyedszám pontos megállapítására.117

0
1

1

NISP

M
N
I

9. ábra

Az egyedszám és a töredékszám elméleti

összefüggése (Lyman 2008 nyomán.)

A minimális egyedszám használata

mellett és ellen számos érv sorakozik

fel. El®nyei, hogy kézzelfoghatóbb ké-

pet fest az állatok számáról, közvetle-

nebb információkkal szolgál a fajgya-

korisággal kapcsolatban, valamint ki-

küszöböli a meghatározott darabszám

(NISP) azon hátrányát, hogy az össze-

sítések során ugyanannak a csontnak,

vagy akár ugyanannak az állatváznak

több töredéke is megjelenhet külön-

külön értéket képviselve. Ez nyilván va-

lamilyen szinten torz képet adhat, hi-

szen korántsem mindegy, hogy egyetlen

állatfaj 100 db csontjával, vagy csupán egyetlen állat 100 db csontjával állunk szem-

ben.118

A fenti el®nyökkel szemben azonban lényegesebbek és számosabbak a módszer

hiányosságai. A minimális egyedszám els®sorban olyan leletek vizsgálatánál lehet

hasznos, melyek deponálódása feltehet®en egyszerre, vagy legalábbis jól behatárol-

ható id®intervallumon belül ment végbe. A régészeti leletanyag esetében az adott

deponálódási folyamatok sokszor évtizedeket, vagy akár évszázadokat is igénybe ve-

hetnek. Ugyanakkor egy-egy hulladékgödör betemet®dése akár pár nap alatt is vég-

bemehetett. A régészet esetében a konkrét id®intervallum tehát nem mindig hatá-

rozható meg egyértelm¶en. Az így kapott egyedszám pedig pontos id®korlátok nélkül

115Csippán 2007, 93.
116Lyman 2008, 192.
117Lyman 2008, 40.
118Lyman 2008, 43.
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irreleváns információ. A minimális egyedszám használata csakis az olyan kompakt,

konyhahulladékként nem értelmezhet® jelenségeknél lehet célravezet®, amelyeknél a

deponáció egyetlen lépésben zajlott le és a takaró réteg azonnal el is fedte a de-

ponált váza(ka)t. Ilyen jelenségek a sírok, az áldozatok, a sírmellékletek, valamint

természeti katasztrófák következményei.

A számítás további hátrányai, hogy:119

1, Nehézkes és hosszadalmas számítás.

2, A sokféle számítási módszer gátolja a lel®helyek közötti összehasonlítást.

3, A számított egyedszámok nem okvetlenül tükrözik a tényleges tanato-,

vagy biocönózisra.

4, Az egyedszámok eltúlozhatják egy-egy állatfaj jelent®ségét, ritka fajok,

vagy alacsony csontszám (NISP) esetében.

5, A megállapított egyedszámok csak a minimumot mutatják, így tényleges

fajgyakoriság nem állapítható meg bel®lük.

6, Az aggregációs hatás, azaz egyazon egyed több objektumból el®kerül® csont-

jainak félrevezet® összeadódása.120

A minimális egyedszám minden esetben elvégzett számításának fontossága azért

is megkérd®jelezhet®, mert értéke szorosan összefügg a meghatározott darabszámtól.

Olyannyira, hogy tulajdonképp arányait tekintve azzal majdhogynem megegyezik.

Dolgozatomban emiatt is kategorikusan kerülni fogom a használatát a hagyományo-

san konyhahulladéknak tekintett leletanyag értékelésében.121

Másodlagos információnak számítanak továbbá a csontok méretei alapján szá-

mított morfometriai dimenziók (marmagasság, méretbeli gyakoriságok, eloszlások

stb.)122, vagy az ivariság ugyancsak a méretek alapján végzett megállapítása is. 123

119Lymann 2008, 46.
120Bartosiewicz 2006, 159.
121Ennek kiküszöbölésére az általam használt adatbeviteli rendszerben az összetartozó vázak és

vázrészek ugyanúgy egy esetként kerülnek rögzítésre, mint az egyes csonttöredékek. Ez a mód-
szer valamelyes közelíti az NISP és az MNI értékeit, mégsem kell bonyolultabb és nem feltétlenül
célravezet® számításokba bocsátkozni.
122A marmagasságok számítása fajonként eltér®, ezek mindegyikéhez külön szer-z® társul, így

idézésükt®l itt eltekintek. Minden felhasznált szerz® munkája szerepel az irodalomjegyzékben.
123Nobis 1954; Matolcsi 1970
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Harmadlagos információként értelmezhet®ek azok az adatok, melyek nem konk-

rétan az állatok morfológiájára, vagy az egyed szintjén meg�gyelhet® jelenségekre

vonatkoznak, hanem magasabb szinteket, az adott fajpopulációkat képviselik. Ilyen

jelleg¶ információk lehetnek egyrészt az elfogyasztott állatok közösségének jellemz®i

� például a már említett fajgyakoriságok, állományösszetétel �, másrészt az állat-

fajok környezetjelz® szerepén keresztül a paleokörnyezet rekonstruálásának lehet®-

sége.124

A környezeti rekonstrukció, az emberi és állati társadalmak sajátos ökológiája

olyan jelenségekre hívhatja fel a �gyelmet, melyek megállapítása alapvet®en meg-

határozhatja az adott közösség életér®l alkotott képünket. A rendelkezésre álló és a

ténylegesen kihasznált forráslehet®ségek vizsgálata, valamint összefüggéseik magya-

rázata azonban már sokkal inkább a kulturális következtetések sorába tartozik.

Napjainkban a fenti információk olyan talán negyedlegesnek nevezhet® adatok-

kal egészülhetnek ki, mint a különböz® kémiai és/vagy mikrobiológiai analízisek

(izotópvizsgálatok, DNS-elemzés stb.) eredményei. Az egyes fajok eredetének és

elterjedésének biokémiai kutatása meghatározó új irányzattá vált az elmúlt években

az archaeozoológiában.

Ezen biológiai adatok és információk összességében számos összehasonlításra,

statisztikai számítások bevonására adnak lehet®séget. Mindezeken túl azonban to-

vábbra is közelebb állnak a hagyományos értelemben vett paleontológiai vizsgálatok-

hoz, hiszen esetükben az emberi hatás, a kulturális sz¶r® viszonylag kevés hangsúlyt

kap.

Kulturális következtetések

Az állatcsontleletek, mint a korabeli emberi tevékenység tárgyi emlékei. Els®dle-

gesen általában a húsfogyasztásra re�ektálnak. Nyilvánvalóan e tekintetben remél-

hetjük a régészeti szempontból legrelevánsabbnak mondható információkat ett®l a

leletanyag típustól. A fellelt állati maradványokból levont mindennem¶ következ-

tetések tehát csakis ennek �gyelembevételével, illetve ezen megállapításon keresztül

valósíthatóak meg. A archaeozoológiai értékelés tehát minden esetben nem csupán

124A paleokörnyezeti rekonstrukció természetesen pusztán a gerinces nagyállatok elemzése alapján
nem lehetséges. Az archaeobotanikai, malakológiai, pollen-, �tolit- és kiseml®svizsgálatok nélkül
a természeti környezet rekonstrukciója pusztán vázlatszer¶ lehet. Ezen vázlat azonban további
vizsgálatok alapjául szolgálhat.
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az adott népesség kulturális sz¶r®jén, hanem annak egy sokkal �nomabb részén, a

húsfogyasztás sz¶r®jén keresztül zajlik. Mindez azt jelenti, hogy elemzéseink so-

hasem lehetnek teljesek és véglegesek, mivel azonban ezen megállapítás a régészet-

tudományra is érvényes, a archaeozoológiai vizsgálatok szervesen illeszkedhetnek a

régészeti kutatás egészébe.

A csonttöredékek részletes szemrevételezése során nem csupán biológiai jelleg¶

adatok kerülnek az elemzést végz® archaeozoológus birtokába. A biológiai adatokhoz

hasonlóan ebben az esetben is elkülöníthetünk els®dleges és másodlagos informáci-

ókat. Az értelmezés szintje ugyan itt is egymásra épül mégis a már eleve magasabb

analitikai kategóriákat érint® elemzést nem biztos, hogy szerencsés további szintekre

emelni, hiszen az könnyen az érthet®ség és átláthatóság rovására mehet. Reitz és

Wing alapján a kulturális következtetések a következ® területeket fedik le: 125

1, Létfenntartási stratégia.

2, Húsfogyasztási szokások.

3, Állattartási szokások, ismeretek.

4, Állattartási és állat hasznosítási technológia.

5, Gazdasági berendezkedés.126

6, Állati termékek el®állítása:

- húsfeldolgozás

- b®rmegmunkálás

- csontm¶vesség

- gyapjúfelhasználás

- tejtermékek el®állítása

7, Kereskedelmi és elosztási rendszerek (mikro- és makrogazdaság)

9, Ideológiai képzettársítások, asszociációk

125Reitz-Wing 1999, 321-326.
126Ebben az esetben természetesen csupán az állattartással, illetve az állatok felhasználásával

összefüggésbe hozható gazdasági tevékenységekr®l lehet szó.
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- étkezési tilalmak és tabuk

- szociális státusz és presztízs

- vallási hiedelmek

Bizonyos tekintetben els®dleges információként kezelhetünk olyan, már a szem-

revételezés során meg�gyelhet® jelenségeket, mint a csonttöredék égettsége, a rajtuk

lév® darabolás, vagy megmunkálásnyomok, esetleg kóros elváltozások. Ezek az ada-

tok jelent®s információkat szolgáltathatnak úgy az állatok tartása, felhasználása,

mint a feldolgozás technológiája tekintetében. Míg bizonyos típusú vágásnyomok az

adott állat nyúzását bizonyítják, addig más vágás- és hasításnyomok egyértelm¶en

az állat darabolására utalhatnak. Az égésnyomok a sütés-f®zés közvetett bizonyí-

tékaképp értelmezhet®ek, sok esetben azonban a hulladék felgyújtására, így célzott

hulladékgazdálkodásra is utalhatnak. A csontokon meg�gyelhet® kórós elváltozások,

illetve azok gyógyultsága is információval szolgálhat az állatok tartásával, ellátásával

és gyógyításával kapcsolatban, hiszen a beteg állat túlélése mindenképp valamilyen

gondoskodás, de legalábbis az állat kímélésének bizonyítéka.

További gazdasági következtetésekhez vezet a mortalitás vizsgálata. A haszon-

állatok feltételezett szaporulatának függvényében, a felhasználásban szezonalitás is

nyomon követhet®. A levágott egyedek relatív korának megállapítása informáci-

ókkal szolgálhat az állatok további úgynevezett másodlagos hasznosításával kap-

csolatban.127 Ezek a felhasználás típusok nem igénylik az állat leölését csupán az

ún. él®hasznát aknázzák ki. Ilyen él®haszon az állatok gyapja és teje, ide tartozik

egyes állatfajok igaereje, mobilitási szerepe (lovagolhatóság, fogatolhatóság), vagy

®rz®-véd® használata esetleg társ funkciója. Jóllehet ez utóbbi kategóriák már a

magasabb szint¶ értelmezési szintekhez tartoznak, a határok azonban itt nem olyan

egyértelm¶en meghúzhattak, mint a biológiai információk esetében.

A kulturális következtetések szempontjából egyértelm¶en másodlagos informá-

ciónak tekinthetjük azokat a jelenségeket, melyek összefüggésben állnak a csontok

kontextusával, így az állat elfogyasztásával (preferált fajok, preferált testrégiók stb.),

valamint azokkal a jelenségekkel, melyek túlmutatnak a húsfogyasztáson. (pl. sírok,

sírmellékletek, áldozatok). Ezek az adatok szinte minden esetben olyan közvetett

információk, melyek több alapinformáció összevonásával, illetve azok komplexebb

elemzésével tárhatóak fel. (10. ábra)

127Bartosiewicz 2006, 89.
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10. ábra

Az állatcsontok kulturális jelentéseinek összefüggései

(Choyke-Bartosiewicz-Lyublyanovics 2005 nyomán.)

Ahhoz, hogy magasabb szint¶ kulturális következtetést tudjunk az állatcsont le-

letek els®dleges biológiai és/vagy kulturális jelleg¶ információiból levonni, fel kell

használnunk mind a régészeti leletek osztályozási és értelmezési kategóriáit, mind a

különböz® kvantitatív módszerek (eloszlásvizsgálat, statisztikai elemzések) eredmé-

nyeit, mind a pedig az alfejezet elején megállapított axiómákat. Vissza kell tehát

kanyarodnunk a régészet entitásaival foglalkozó alfejezethez.

Amennyiben követjük Clarke a régészet alapvet® entitásait megállapító, a tárgy-

leletekre alkalmazott módszerét, abban az esetben ezeket az entitásoknak megfelel-

tethet® jelenségeket kell találnunk az állatcsontleletek esetében is. Problémát okoz-

hat, hogy míg a tárgyleletek esetében csupán egyetlen értelmezési (t.i. kulturális)

lehet®ség adott, addig az állatcsontleletek alapvet®en kétféle értelmezési lehet®séget

kínálnak. Nem lehet tehát olyan könnyen begyömöszölni ®ket �Prokrusztész ágyába�.
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A megfeleltetés azonban korántsem lehetetlen azáltal, hogy már az elemzés legelején

meghatározzuk az analízis célkit¶zéseit, élesen elkülönítve a biológiai és a kulturális

jelleg¶ információkat. Ennek lehet®ségét mutatja az alábbi táblázat:

Entitás Biológiai információ Kulturális információ

Attribútum Állati maradvány Faji bélyeg

Tárgy Csont Csont

Tárgytípus Vázelem Faj

Leletcsoport Váz/Vázrész Több faj

Kultúra Faj/Fajpopuláció Állattartási speci�káció

Kulturális csoport A település összes állata Fajspeci�káció

Technológiai komplexum A település ökoszisztémája Állattartók/Állattartás jellege

A biológiai jelleg¶ információk esetében az egyes régészeti entitás kategóriák

tulajdonképp magának az analízis felismerési, vagy inkább azonosítási kategóriái-

nak felelnek meg. Az attribútum megjelölése a legalapvet®bb szintet jelöli. Ez az

állati maradvány. Ennek oka, hogy biológiai szempontból pusztán az állati marad-

vány, mint min®ség megállapítása az els®dleges információ. Az állati maradványokra

jellemz® attribútum-készletekkel ellátott csont, vagy csonttöredék, mint tárgy meg-

határozása a második kategória. Forma és funkció alapján az egyes csontok, vagy

csonttöredékek meghatározható vázelemekké min®sülhetnek át, ezáltal alkotva tí-

pusokat. Biológiai szempontból az egy egyedhez tartozó vázrészletek, vagy vázak

jelentenek olyan csoportot, amely kvalitatív és kvantitatív oldalról is mérhet®, vagy

értékelhet® adatokat kínál. Az adott fajról ezáltal mind mennyiségi, mind min®ségi

információkat kaphatunk. Ezen a szinten a faj és a fajpopuláció kissé összemosódik.

Ebben a tekintetben a talán szerencsésebb lenne e két szint szétválasztása, azon-

ban akárcsak a régészet tudományában az paleoökológiai kutatások során is az egyén

(állatok esetében inkább egyed) kutatása nem, vagy csak bizonyos keretek között le-

hetséges. (11. ábra)
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11. ábra

A zooarchaeológiai adatok interpretációjának folyamatábrája (Csippán 2007 nyomán.)
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A településen él® állatok összessége feltétel nélkül megfeleltethet® egy kulturális

csoportnak, hiszen az adott fajok (kultúrák) kapcsolatban álló csoportjának tekint-

het®ek. Maga a technológiai komplexum, vagyis a keretrendszer, amely ezeket az

állatpopulációkat magába foglalja, létezésüknek teret ad, ám egyúttal szabályozza is

®ket: az a speciális ökoszisztéma, amely az emberi tevékenység hatására (állattartás)

létrejött.

Kulturális szempontból az állatcsontleletek megfeleltetése a régészet egyes en-

titásainak, a biológiai szempontok értelmezésével � egészen leletcsoport szintjéig �

majdhogynem azonos. Ez abból a tényb®l fakad, hogy az állatcsont alapvet®en

biológiai jelleg¶ információkat hordoz és ezen alapvet® biológiai információk meg-

állapítása után válik a kulturális információk megállapítására alkalmassá. Fontos

azonban, hogy a kulturális jelleg¶ információk felgy¶jtésénél az analitikai szintek

összevontak. Ez az összevonás teszi lehet®vé a kultúra, mint entitás szintjén a tényle-

ges kulturális jelenségek vizsgálatát az állatcsontleleteken keresztül. Ezen kulturális

jelenségek, már Bökönyi által is kulturálisan meghatározottnak mondott archaeo-

zoológiai szempontból meg�gyelhet® formája az egykori közösség (kultúra) által tar-

tott és/vagy vadászott házi- és vadállatok fajösszetétele.128 Az állomány összetétele

és formája alapvet®en függ az azt hasznosító népességt®l, jóllehet bizonyos tekin-

tetben ökológiailag is meghatározott. Ennek a kulturális el(meg)határozásnak (t.i.

hogy milyen állatot tartanak) egy nagyobb halmaza az egyes fajokhoz történ® kö-

t®dés, illetve az egyes fajok meghatározó szerepe. Etnológiai párhuzamok alapján

ilyen jelenségnek tarthatjuk például a kenyai maasai-k szarvasmarha tartását is. Ez

a típusú dominancia nem az adott faj kizárólagos tartását és más haszonállatfajok

teljes mell®zését jelenti, azonban a népesség létfenntartási stratégiája és gazdasága

alapvet®en erre az adott fajra épül.

Az entitások tekintetében a technológiai komplexum szintjét a létfenntartási stra-

tégia legmeghatározóbb jellemz®je jelenti. Ez pedig esetünkben az állattartás ténye,

illetve annak jellege. A Kárpát-medencében nem ismerünk olyan régészeti népes-

séget, amelyik ne fogyasztott volna hús, illetve amelyik a neolitikumtól kezdve ne

tartott volna háziállatokat.129

A puszta biológiai jelleg¶ információkból tehát kulturális információk válhatnak

azáltal, hogy célzott � a régészet által alkalmazott � kutatási struktúrába helyez-

128Bökönyi 1968, 329.
129Vadászó és gy¶jtöget® népességek esetében ez a vadászat jellegével, bizonyos fajok célzott

vadászatával lehet azonos.
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zük ®ket, megfeleltetve azoknak az entitásfogalmaknak, amelyek ezen struktúrák

alapját képezik. Mindezek alapján talán bizonyítottnak látszik, hogy az állatcsont-

leletek olyan többdimenziós információhordozó forráscsoportot képeznek, melynek

elemzésén keresztül a kultúra számos részterülete is vizsgálható.
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�A kulturális ökológia a környezethez történ® társadalmi alkalmazkodást

vizsgálja.�

Julian H. Steward 130

A kulturális ökológiai megközelítés

Az embert és az emberi társadalmakat körbeölel® természeti környezet szerepe

és meghatározó jellege, már az antik gondolkodókat is foglalkoztatta. Hippokratész

ún. humor-teóriája mondja ki és hozza összefüggésbe talán els®ként, az ember és

környezete kapcsolatának szabályait.131 Elméletében Hippokratész kifejti, hogy az

eltér® éghajlatok, hogyan is befolyásolják az ott él® emberek természetét. Az általa

meg�gyelt és leírt jelenségek képezték annak az elméletnek az alapját, amelyet kör-

nyezeti determinizmusnak nevezünk. A determinista szemlélet egészen a XX. század

els® feléig meghatározó jelenség volt a társadalomtudományokban, illetve az ember-

r®l történ® gondolkodásban. A környezeti determinizmus a XIX-XX. század fordu-

lóján új er®t kapott a marxista társadalom�lozó�a technológiai determinizmusára

adott válasz gyanánt.132 A korszak társadalomtudósainak erre a jelenségre adott

válaszai közül legmeghatározóbb az el®z® fejezetben részletesen tárgyalt kulturális

areák, vagy a kultúrkörök tana volt. Az észak-amerikai antropológusok hangsúlyoz-

ták a környezet determináló szerepét, megemlítve, hogy ez a szerep leginkább az

anyagi kultúra és a technológia területén �gyelhet® meg az általuk vizsgált indián

kultúrákban.

130Steward 1977, 43.
131Hardesty 1977, 1.
132Hardesty 1977, 2.
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�a helyi törzsek az adottságai és a kulturális öröksége meghatározott úgy

az anyagi kultúra formája, mint a helyi környezet által.� 133

A környezeti determinizmus kényelmes és kézenfekv® eszköznek bizonyult a kor-

szak tudósai számára, akik így könnyebben tudták magyarázni az emberi kultúrák

sokféleségét. A történeti partikularizmus térhódítása nyomán Franz Boas és ta-

nítványai hangsúlyozták, hogy bár a környezet szerepe nem elhanyagolható, mégis

alapvet®en a történeti tradíció határozza meg az egyes kultúrák arculatát. Boas,

mint mondja:

�A környezet ugyan valóban bizonyos � korlátozott � hatással van az em-

beri kultúrára, de nem igazán világos számomra, hogy a tények miképp

támasztják alá azt a véleményt, amely szerint a környezet a kultúra el-

s®dleges formálója.� 134

Ez a típusú posszibilista megközelítés alapvet®en máig meghatározó szemlélet az

amerikai kulturális antropológiai iskolákban. A környezetben tehát sokkal inkább

lehet®ség rejlik, mintsem kényszerít® er®.

A természettudományok, els®képp a biológia tudományában bekövetkezett szem-

léletváltozás, valamint az ökológia rendszerszemlélet¶, a jelenségeket összefüggésé-

ben vizsgáló tudományágának módszertani kialakulása alapvet® hatással volt a tár-

sadalomtudományokra, így a kulturális antropológiára is. Az Ernst Haeckel által

1866-ban a görög οἶκος - ház, háztartás és λόγος - tan szavak összetételéb®l meg-

alkotott ökológia, az él®lények és azok környezetének kölcsönhatásait vizsgáló tudo-

mányága alapvet®en a szünbiológiához135 tartozik. A hazai tudományban félreértés

forrása lehet, hogy az angolszász ecology és a magyar ökológia fogalom tudomány-

történeti okokból kissé eltér® értelmezést kap. Míg az angol ecology alatt magának a

szünbiológia tudományának egészét � jelenség és háttér kutatását � érthetjük, addig

a magyar ökológiatudomány els®sorban a háttér alakulására fókuszál. 136

Az ökológia tudományának, nómenklatúrájának és módszertanának kialakulása

tehát jelent®sen befolyásolta a kulturális antropológiai gondolkodást. Az ún. ne-

oevolucionista újhullám jeles képvisel®i köztük Julian H. Steward volt az, aki az

133Hardesty 1977, 3. idézi Holmes 1919, 47.-t
134Boas 1997, 145.
135A szünbiológia, a biológia tudományának az egyed feletti szervez®dési szintek vizsgálatával

foglalkozó része.
136Borsos 2004, 16.
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ökológiai módszerek társadalomtudományi integrációját talán els®ként alkalmazta.

Steward, aki a boas i iskola képvisel®jeként137 az akkor háttérbe szorult evolucionista

felfogáshoz kanyarodott vissza, abban a tekintetben, hogy bár az evolucionisták

egységes kultúra elképzelését elutasította és az emberi kultúrák sokszín¶sége mel-

lett foglalt állást, továbbra is a kulturális fejl®dés egyfajta evolúciós keretrendszerét

tartotta megfelel®nek az emberi népességek vizsgálatára.138 Steward ezáltal elfo-

gadta, hogy léteznek evolúciós szintek az emberi kultúra fejl®désében, ezek azonban

sokkal inkább fejl®dési szabályszer¶ségeknek tekinthet®ek, mintsem meghatározott

lépcs®fokoknak.139 A multilineáris evolúciós szemlélet célja tehát, hogy ezen kultu-

rális törvényszer¶ségek megállapítása. Ezek alapján a fejl®désminták alapján pedig

Steward szerint kulturális típusok állapíthatóak meg. Ezek közös jellemz®i:140

1, különböz® kulturális elemekb®l álló egységek

2, ezek a kulturális elemek egy adott problémával és annak vonatkozási rend-

szerével állnak kapcsolatban

3, az adott kulturális elemeknek típusonként azonos funkcionális kapcsolat-

ban kell állnia az egyes kultúráknál

Az elemek azon csoportját, amely a kultúra fennmaradását szolgálják és egy

problémából, valamint az arra adott kulturális válaszból alakulnak ki Steward kul-

turális magnak (culture core) nevezte el.141 A kulturális mag koncepciója elegáns

megoldást jelentett az egyre inkább szerteágazóbb kultúrák egybevetésére, hiszen

ez a végletekig lebontott alapstruktúra lehet®vé teszi a különböz® emberi kultúrák

összehasonlítását. A kulturális mag tehát egy olyan válasz, amelyben az alkotó

elemek csoportjai szorosan összefüggenek a létfenntartó tevékenységekkel, valamint

a gazdasági rendszerrel. A kulturális mag magába foglalja azokat a társadalmi,

politikai, vagy vallási mintákat is, amelyek bizonyíthatóan összefüggenek a fenti je-

lenségekkel.142 Kulturális magként értelmezhet® például: a munka megosztása; a

helyi csoportok mérete és a stabilitása, illetve ezek térbeli eloszlása; a rezidenciális

137Steward Alfred L. Kroebernek volt tanítványa, aki közvetlen Boasnál tanult.
138Bohannan-Glazer 1999, 439.
139Bohannan-Glazer 1999, 439.
140Bohannan-Glazer 1999, 439.
141Steward 1999, 447.
142Steward 1999, 447.
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szabályok stb.143 Fontos azonban szem el®tt tartani, hogy a kulturális mag, mint

társadalmi jelenség, nem lehet állandó. A környezeti viszonyok változása, illetve

más ökológiai, és/vagy kulturális nyomás hatására változhat144, hiszen a társadalmi

struktúrák a környezeti feltételek változására minden esetben választ adnak. 145

Steward 1955-ben megjelent Theory of Cultural Change cím¶ esszékötetében

közli el®ször azt az általa empirikusnak tartott kutatási módszertant, amely alap-

ján a kulturális mag és a kulturális típusok, így az egyes kultúrák vizsgálhatóak.
146 Steward ezt a módszert kulturális ökológiának (cultural ecology) nevezte el.

A kulturális ökológia sajátos kutatási módszere három kutatási fázissal foglalható

össze:147

1, A kultúra és az azt körülvev® környezet kapcsolatrendszerének minél rész-

letesebb és pontosabb meghatározása, leírása.

2, A környezet kihasználásának módja, annak technológiája, illetve a hozzá

alkalmazkodás (adaptáció) mértéke és módja, valamint az ehhez társuló

viselkedésminták vizsgálata.

3, Az adaptáció és technológia hatása és kivetülése a kultúra más részterü-

leteire.

Steward kifejti, hogy az eltér® komplexitású társadalmak adaptációja természe-

tesen különböz®, ám a fenti analitikai lépések mentén összehasonlítható. 148 Maga

az adaptáció jelensége is több szinten egyszerre történik.149

1, Viselkedési adaptáció

2, Fiziológiai adaptáció

3, Genetikus és demográ�ai adaptáció

Egy él® szervezet viselkedésének megváltoztatása lehet a leggyorsabb válasz a

környezeti feltételek megváltozására. Alapvet®en két viselkedéstípus lehet adap-

tív:150

143Keesing-Strathern 1998, 106.
144Keesing-Strathern 1998, 106.
145Steward 1977, 50.
146Steward 1955
147Steward 1999 (1955), 450-453.
148Steward 1977, 52.
149Hardesty 1977, 23.
150Hardesty 1977, 24.
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1, Idioszinkretikus viselkedésforma: Minden olyan egyedi viselkedésformát

tartalmaz, amellyel a az egyének próbálnak választ adni a környezeti

problémákra. Ez valójában a kulturális viselkedés (cultural behavior ),

amely további három szinten zajlik:

- technológiai

- társadalomszervezeti

- ideológiai

2, A �legnagyobb fokú hatékonyság� elve szerinti viselkedésforma: A leg-

kisebb energiabefektetéssel a lehet® legnagyobb mennyiség¶ energia ki-

nyerése. Ez a viselkedésforma voltaképp energetikai és termodinamikai

hatékonyságot takar.

A �ziológiai adaptáció, vagy aklimatizáció nyilvánvalóan lényegesen lassabb fo-

lyamat. Egy társadalom tagjai egyedi válaszokat adnak a környezeti feltételek meg-

változására. Azonban sok esetben ezek a változások visszafordíthatatlanok lehetnek

(pl.: a légritkaság okozta tüd®tágulat).151

A genetikus és demográ�ai adaptáció a �ziológiai adaptáció eredménye. Ez a

legtöbb id®t igénybe vev® változás és ennek eredménye is minden esetben visszafor-

díthatatlan.

Bár a kulturális ökológia eredend®en kutatási módszerként és nem pedig önálló

diszciplínaként kezdte pályafutását152, id®vel majdhogynem önálló résztudománnyá

n®tte ki magát. A kulturális ökológia mára széleskör¶ és önálló szakirodalommal

rendelkezik.153

Az emberi társadalmak termelési hatékonyságának vizsgálata a kulturális ökoló-

giai kutatás másik csapásiránya. Az emberi kultúra energia felhasználásának vizs-

gálata Leslie A. White nevéhez f¶z®dik. White a termodinamika két alapvet® törvé-

nyét (az energiamegmaradás és az entrópia törvénye) alkalmazva próbálta megma-

gyarázni az egyes kultúrák � szerinte általánosan az emberi kultúra �, fejl®désének

folyamatát. Ebben a tekintetben a kulturális fejl®dés kulcsa az energia felhasználás

151Hardesty 1977, 32.
152Ezt maga Steward is kifejti: Steward 1999, 453.
153A teljesség igénye nélkül: Hardesty 1977; Netting 1986; Sutton-Anderson 2004; Bor-
sos 2004
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hatásfoka, ezáltal a környezet kihasználásának technológiája, amelyre White a kö-

vetkez® egyenletet alkalmazta:154

E x T � C

ahol E = az évi egy f®re es® felhasznált energiamennyiség, T = az energia

felhasználásra alkalmazott technológia, és C = a kulturális fejl®dés foka. White te-

hát a kulturális változás magyarázatát az eltér® energiafelhasználási stratégiákban

látta, ezáltal mintegy mérhet®vé tette a kulturális fejl®dés fokát, amelynek �mérték-

egysége� így az energia lett.155

A két elméletet összefogó, keretbe helyez® gondolat az ún. rendszerökológiai

megközelítés. A neoevolucionisták kulturális ökológiáját, a leginkább neofunkcio-

nalistának tekinthet®, ökológiai rendszerekben gondolkodó antropológusok egy cso-

portja folytatta. Közülük kiemelend® Andrew P. Vayda és tanítványa Roy R. Rappa-

port. Miel®tt azonban továbbindulnánk a neofunkcionalizmus felé, tisztáznunk kell

a funkcionalista antropológiai gondolkodás alapvetéseit156, hiszen maga a kulturális

ökológiai is jellegénél fogva er®s funkcionalista hatásokat mutat.

A funkcionalista antropológia célja az emberi társadalmak és kultúrák univerzális

vizsgálata, a biztosan azonosítható, empirikusan megragadható dolgok megismerése.

A funkcionalista vizsgálatok fókuszában a társadalmi illetve kulturális rendszerek

m¶ködése és elemeik funkcióinak elemzése található. A brit szociálantropológiában

két jelent®s funkcionalista iskolát szoktak megkülönböztetni egymástól. Az egyik

az ún. biopszichológiai funkcionalista iskola, a másik, pedig az ún. strukturalista

funkcionalista iskola. Míg az els®t Bronislaw Malinowski nevéhez, addig a másik

Alfred Reginald Radcli�e-Brown nevéhez köthet®. E két iskola különböz®ségei és

azonosságai párhuzamos összehasonlításuk révén mutatkozik meg leginkább.

A lengyel származású Malinowski antropológiájának funkcionalizmusa alapve-

t®en a probléma - válasz jelenség kett®sségére alapszik. Ez a kett®sség már Mali-

nowski kultúrafelfogásában is megjelenik. Szerinte az emberi kultúra jellemz®i az

alábbi pontokban foglalhatóak össze:157

154White 1999, 463.
155White 1999, 463.
156Fontos kiemelni, hogy maguk a kulturális ökológia alapfeltevései is er®sen funkcionalista ala-

pokon nyugszanak. (Rathje-Wilk 1984, 305.)
157Malinowski 1972, 405.
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1, A kultúra lényegében, olyan eszközként szolgáló berendezkedés, amely ké-

pessé teszi az embert, hogy a szükségletei kielégítésének során a környe-

zetében adódó konkrét és sajátos feladatokkal megbirkózzék.

2, Olyan tárgyak, tevékenységek és beállítottságok rendszere, amelyben min-

den rész egyazon célra irányuló eszközként helyezkedik el.

3, Olyan egész, amelynek különféle elemei kölcsönösen összefüggenek egy-

mással.

4, Ezek a tevékenységek, beállítottságok és tárgyak, lényeges és életbevágó

feladatok szolgálatában intézményekké szervez®dnek, például a család, a

nemzettség, az azonos területen együtt él® közösség, a törzs, valamint a

gazdasági együttm¶ködés, politikai, jogi és nevelési tevékenység szervezett

csoportjai.

5, Dinamikus szempontból, tehát a tevékenység típusát tekintve, a kultúrát

számos oldalról lehet elemezni, például a nevelés, a társadalmi kontroll,

a gazdasági élet, a tudás, hit és erkölcs rendszerei, továbbá az alkotó és

m¶vészi kifejezés módjai.

Ezek szerint a rendszer minden egyes elemének meghatározó funkciója van az

egész rendszer tekintetében. A társadalmi közösség, vagy a társadalmi folyamat

totális struktúra, melynek az elemei kölcsönösen áthatják egymást.

Malinowski azt feltételezte, hogy minden társadalomban léteznek alapvet® szük-

ségletek és ezen szükségletek kielégítésére az adott társadalmak egyértelm¶ kulturális

válaszokat adnak. Szerinte a funkció tehát nem más, mint ezeknek a szükségleteknek

a kielégítése.158 E tevékenység során a közösséget alkotó emberek együttm¶ködnek,

eszközöket használnak, javakat fogyasztanak el.

Az adott funkciók minden esetben valamilyen társadalmi intézményhez kapcso-

lódnak. Ezek a társadalmi intézmények a közösség egy adott csoportja alkotja, akik

meghatározott normák szerint és meghatározott anyagi apparátus segítségével vala-

milyen sajátos tevékenységet folytatnak.159

Mivel az egyes szükségletek összetetten jelentkeznek, kielégítésük is komplex mó-

don történhet. A szükségletek egyes részei között rendkívül változatos kölcsönha-

158Malinowski 1972, 408.
159Malinowski 1972, 416.
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tások és összefüggések léteznek. A Malinowski -féle biopszichológiai funkcionalizmus

tehát arra törekszik, hogy megmutassa az egyes intézmények, jelenségek helyét és

szerepét a kultúra rendszerének egészében, meglétük okát a kulturális lét fenntartá-

sában játszott szerepükkel, valamely biológiai vagy társadalmi szükséglet kielégíté-

sével, azaz funkciójukkal magyarázza.160

1, alapvet®: biológiai imperatívuszok, az élethez nélkülözhetetlenek, a kul-

túra számára els®dleges determinizmust jelentenek.

- táplálkozás

- reprodukció

- testi kényelem

- biztonság

- pihenés

- mozgás

- növekedés

2, származékos: kulturális imperatívuszok, mivel az ember társas lény, az

együttéléshez szükséges feltételek.

3, integratív: integratív imperatívusz, jelrendszerek (nyelv, szimbólum)

- hagyomány, normák rendje

- egyéni és társadalmi harmónia

Malinowski elméletének hiányossága, hogy �gyelmen kívül hagyta az id®-dimenziót.

Olyan kérdésekre, hogy: Miért pont az általa felvázolt formák elégítik ki ezeket a

szükségleteket egy adott társadalom adott id®szakban? Nem kapunk t®le választ.

Problematikus továbbá az is, hogy ilyen részletes leírással Malinowski csak a

160Malinowski 1972, 405.
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A biológiai és az abból származó szükségletek, valamint kulturális kielégítésük módjainak áttekint®

táblázata (Malinowski 1999 nyomán)
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Trobriand-szigetek-i terepmunkája kapcsán tudott számot adni. Nem voltak más

kultúrákra vonatkozó összehasonlítási alapjai. Mindezek ellenére Malinowski mun-

kássága kézenfekv® kiindulási alapot szolgáltatott a kulturális ökológiai vizsgálatok

rendszerbe helyezéséhez, hiszen az emberi szükségletek kielégítésének fontosságát

hangsúlyozza és ennek a környezethez való bizonyos fokú alkalmazkodás elengedhe-

tetlen feltétele.

Szemben Malinowski funkcionalizmusával, kortársa � és egyben vetélytársa �

Radcli�e-Brown funkcionalista gondolatai alapvet®en abban különböznek Malinowski

elképzeléseit®l, hogy míg az el®bbi sokkal inkább az egyént helyezte a kutatás kö-

zéppontjába egyszersmind alapjául, addig Radcli�e-Brown felfogásában a kulturá-

lis folyamatoknak, illetve magának a társadalom struktúráinak jutott a f®szerep.

Radcli�e-Brown -t voltaképp a társadalmi eseményekr®l megfogalmazható általáno-

sítások foglalkoztatták, semmint az hogy mi történik az emberekkel. Felfogásában

az egyének, az egyéni szükségletek nem számítanak, csupán a társadalmi rendszer és

annak struktúrája fontos.161 Radcli�e-Brown felhívja a �gyelmet arra is, hogy a tár-

sadalmi viszony és a társadalmi struktúra korántsem jelenti ugyanazt 162, valamint

párhuzamot vont a komplexebb biológiai organizmusok alkotta �társadalmak� és az

emberi társadalmak között. Szerinte egy organizmus élete úgy fogható fel, mint

önnön struktúrájának funkciója.163 Radcli�e-Brown munkájában tehát a szerves,

valamint a társadalmi struktúra és funkció analógiáját járja körül:

�A társadalmi struktúrák épp oly valóságosak, mint az egyes organiz-

musok. Egy komplex organizmus él® sejtek, valamint sejt- és szövet-

közi folyadék bizonyos struktúrákba rendezett együttese; az él® sejt pedig,

hasonló módon, komplex molekulák strukturált elrendez®dése. Az orga-

nizmusok életében meg�gyelhet® �ziológiai és pszichikai jelenségek nem

egyszer¶en az alkotó molekulákból, vagy atomokból adódnak, amelyek-

b®l az organizmus felépül, hanem abból a struktúrából, amelyben egyesül-

nek. Ugyanígy a társadalmi jelenségek, bármely emberi társadalomban

is �gyelhetjük meg, nem az egyes emberi lények természetének közvetlen

eredményei, hanem annak a társadalmi struktúrának a következményei,

amelyben egyesülnek.� 164

161Radcliffe-Brown 2004, 164.
162Radcliffe-Brown 2004, 165.
163Radcliffe-Brown 2004, 156.
164Radcliffe-Brown 2004, 165.
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A társadalmak vizsgálatára Radcli�e-Brown három általa alapvet®ként megha-

tározott fogalmat vezetett be:165

1, a folyamat

2, a funkció

3, a szerkezet.

A társadalmi folyamat a társadalmi tevékenység bizonyos területére vonatkozik.

E társadalmi folyamatok szabályszer¶ségeinek megállapítása kulcsfontosságú, mert

általában szinkron folyamatok, egyszerre mennek végbe.166

A funkció fogalma Radcli�e-Brown szerint teljes mértékben megegyezik a �zio-

lógiai funkció fogalmával. A rendszer (struktúra) és az élet közötti összefüggést

jelenti.167 A társadalmak esetében ez a kapcsolat a társadalmi struktúra és a társa-

dalmi élet között áll fenn.168 Radcli�e-Brown -t olyan társadalmi mechanizmusokat

keresett, melyek az adott társadalmakat egyben tartják és azok m¶ködését szava-

tolják. Szerinte ilyen kohéziós szerepe van: a normáknak, az értékrendszereknek, az

érzelmeknek és a rítusoknak. Alapvet®en ezek a társadalmakat összetartó er®k.

A struktúra a társadalom eltér® részeinek elrendez®désére vonatkozik. Ezek a

részek (egyének) hálózatot alkotnak, amely hálózat a társadalom egyes tagjai közötti

viszonyrendszerb®l áll, melyet normák és minták vezérelnek.169

Malinowski és Radcli�e-Brown funkcionalista elméleteit az alábbi táblázatban

lehet összehasonlítani:

Malinowski Radcliffe Brown

Funkcionalizmus = kultúraelmélet Funkcionalizmus = leíró rendszer a 
társadalmi struktúrák megjelenítéséhez

Funkció = az emberi szükségletek 
kielégítése

Funkció = a társadalmi struktúra és 
társadalmi élet folyamata közötti 

folyamatos kapcsolat
(a társadalom működéséhez elengedhetetlen)

Módszertani individualizmus: 
a kultúrát kutatja

Módszertani holizmus: 
a társadalmat kutatja

165Bohannan-Glazer 1999, 408.
166Bohannan-Glazer 1999, 408.
167Bohannan-Glazer 1999, 408.
168Bohannan-Glazer 1999, 408.
169Bohannan-Glazer 1999, 409.
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Visszakanyarodva a neofunkcionalista antropológusok kulturális ökológiai mód-

szereihez, azok a már említett Roy R. Rappaport munkásságán keresztül érthet®k

meg igazán. Akárcsak a régészetben bekövetkez® forradalmi változások szülte Új

Régészet az ökológiai antropológia is rendelkezik a hagyományostól eltér® rendszer-

ökológiai szemlélet¶ Új Ökológiával (New Ecology).170 Ez utóbbinak egyik kulcsfon-

tosságú szemléleti megállapítása, hogy az olyan túlzottan kultúra-orientált ökológiai

megközelítés, amilyennel Steward is dolgozott önnön céljainak vet gátat, hiszen ki-

emeli az embert és az emberi, mint a kutatás tárgyát önnön környezetéb®l, ezáltal

téve lehetetlenné a tényleges ökológiai kutatás folyamatát.171 Rappaport és Vayda

elképzelése szerint a vizsgálandó emberi kultúrát sokkal inkább egy alapvet® �állati�

populációhoz hasonlóan, önnön ökológiai környezetébe helyezve kell vizsgálni. A

kultúra koncepcióját az ökológiai populáció koncepciójával kell felcserélni. 172

Rappaport a Pigs for the Ancestors 173 cím¶ munkájában fejti ki részletesen azt a

rendszerszemlélet¶, vagy méginkább rendszerökológiai megközelítését, amely aztán

számos ökológiai antropológiai kutatás alapjául szolgált. Rappaport rendszerökoló-

giai megközelítése az emberi társadalom rendszerét a természeti környezettel közösen

alkotott ökoszisztéma részeként értelmezi. Az ökológiai fogalmak komplett átvéte-

lével magyaráz és azonosít kulturális jelenségeket. Rappaport az egyes kulturális

tevékenységek az ökoszisztémában megjelen® eredményét (pl.: állatszaporulatok ri-

tuális szabályozása a kaiko-ciklus által) a rendszer fentarthatósága érdekében végzett

értékeli. Ezen cselekedetek eredménye visszacsatolásként hat a teljes rendszerre, így

az abban helyet foglaló emberi társadalomra is.174 Bár Rappaport módszere és az

ökológiai fogalmak kritika nélküli bevezetése mellett és ellen is rengeteg írás látott

napvilágot. Ezek alapvet®en az egyén szerepének �gyelmen kívül hagyását rótták

fel az elmélet legnagyobb gyengeségeként.175 Minden kritika és nehézség ellenére

disszertációmban az általa használt munkamódszer követésére törekszem. A ré-

gészeti leletanyag nyújtotta lehet®ségek kihasználásával, annak rendszerszemlélet¶

interpretációjával magam is megpróbálom felállítani egy ökoszisztéma modelljét.

A kulturális antropológiai módszereinek kell® körültekintés és kritika nélküli ré-

gészeti alkalmazása komoly hibalehet®ségeket vethet fel. Jóllehet, mint azt a Be-

170Hardesty 1977, 14; Eggert 1978a
171Hardesty 1977, 8.; Eggert 1978a
172Hardesty 1977, 10.; Eggert 1978a
173Rappaport 1968
174Rappaport 1971, 64.
175Borsos 2004, 51
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vezetésben már említettem a két tudomány kutatási területéb®l és módszereib®l

fakadó alapvet® különbség megkerülhetetlen, a kulturális ökológia eszméje szinte

azonnal utat talált a régészet tudományába is. Nyilvánvaló, hogy míg a kortárs kul-

túrák vizsgálatában ez a kutatási koncepció könnyedén követhet®, addig régészeti

népességek esetében ugyanez nehézkessé, vagy lehetetlenné válhat. A régészeti ku-

tatás esetében a kis id® alatt bekövetkezett ökológiai változás(ok) nem feltétlenül

követhet®(ek) nyomon, hiszen nem feltétlenül hat(nak) régészetileg is megfogható

mértékben az adott népességre.

12. ábra

A kultúra a biom és az él®hely kapcsolata az

ökoszisztémában (Clark 1952 nyomán.)

Az ökológiai szempontú régészeti

vizsgálatok úttör®jeként talán, J. G. D.

Clark -ot és 1952-ben megjelent munká-

ját, a Prehistoric Europe: The Econo-

mic Basis c. könyvet kell megemlíte-

nünk.176 Clark kiemeli, hogy a gaz-

dasági és kulturális stabilitás, valamint

az ökoszisztéma egyensúlyának párhu-

zamát és jelent®ségét a primitív társa-

dalmak esetében.177 Az általa vizsgált

rendszerek a régészeti népességek igen tág körét érintették, hiszen munkája Európa

®störténetének egészével foglalkozott.

Steward munkája nyomán az észak-amerikai kulturális antropológia és a régé-

szet szoros kapcsolatának köszönhet®en a környezethez és az egykori él®világhoz

történ® adaptáció kiemelt szerepet kapott a régészeti kutatásban. Az Új Régészet,

a processzualista iskola felfogásában a környezeti adaptáció, a kutatás egyik fontos

alapelemeként jelenik meg. Lewis Binford 1962-ben írott, korszakalkotó cikkében az

Archaeology as Anthropology -ban felhívja a �gyelmet a steward i kulturális ökológiai

módszerekre, illetve azok alkalmazásának fontosságára a régészettudományban. 178

Jóllehet a processzualista irányzatnak számos bírálója akadt, a kulturális ökológiai

módszerek alkalmazását, illetve a környezeti tényez®k kiemelt szerepét a régészeti

kutatásban egyik újabb irányzat sem kérd®jelezte meg, csupán az adaptáció szerepé-

nek túlzott mértékére hívták fel a �gyelmet. Kés®bb Michael Coe és Kent Flannery

1967-ben megjelent Early Cultures and Human Ecology in South Coastal Guatemala

176Clark 1952
177Clark 1952, 7.
178Binford 1962, 218.
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c. közös kötetükben vezetik be az ökológiai vizsgálatok kapcsán a mikrokörnyezeti

elemzés modelljét a régészetbe.179 A mikrokörnyezet analitikai szintként végzett

vizsgálata lehet®vé tette olyan részletek meg�gyelését, amelyek az ember és környe-

zet kapcsolatának jobb megértését tette lehet®vé.180

A rendszerökológiai megközelítés els® régészeti alkalmazása Binford nevéhez kap-

csolható. Binford megpróbálta felépíteni az állatok és növények domesztikációjának

ökológiai és rendszerszemlélet¶ modelljét.181 Binford elképzelései szerint ez a folya-

mat nem más, mint adaptációs válasz.182 Mivel a kulturális adaptációkat környezeti

nyomás, az ökoszisztéma egyensúlyának felborulása, váltja ki, ezért a hagyomá-

nyos vadászó-gy¶jtöget® csoportok estében az állatok és növények domesztikációja,

a megfogyatkozott élelemforrásra adott válaszként értelmezhet®.183

A kulturális ökológia régészeti alkalmazása tehát korántsem példa nélkül álló

a nemzetközi szakirodalomban. A mégoly töredékes régészeti adatok és informá-

ciók bizonyos keretek között megteremthetik a kulturális ökológiai kutatás alapjait.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a korabeli környezet rekonstrukciója biorégészeti

kutatások nélkül gyakorlatilag nem oldható meg, ezért az ilyen jelleg¶ vizsgálatok-

nak a kulturális ökológiai megközelítés szempontjából kulcsszerepük van.

Az alapszint¶ környezetrekonstrukciós vizsgálatokhoz különösen alkalmasak az

ásatásokon nagy számban felszínre hozott állatcsontleletek, amelyek a mindennapi

húsfogyasztáson túl, az egykori településeken élt emberek állattartására, a település

közvetlen környezetére, illetve a közvetlen környezettel egykor fennállt els®dleges

kapcsolatra is utalnak. Az ásatásokon el®került állatcsontok szerepe tehát komolyan

felértékel®dik, s®t kiemelt szerephez juthat a kulturális ökológiai módszerek régészeti

alkalmazása során.

Az ökológiai megközelítés természetesen a sz¶kebben vett archaeozoológiai szak-

irodalomban sem ismeretlen. Számos nemzetközi és hazai szakcikk foglalkozott és

foglalkozik, ha sokszor kimondatlanul is, a kulturális ökológia módszerének körüljá-

rásával, buktatóival és a benne rejl® lehet®ségekkel.184

179Coe-Flannery 1968.
180Eggert 1978a
181Binford 1965, 205.
182Binford 1965, 205.
183Binford 1965, 205.
184A teljesség igénye nélkül: Siracusano 2002; Reitz-Wing 2000; Csippán 2007
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A paleokörnyezet minél pontosabb, ökológiai igény¶ leírása

A gerinces állatok maradványai környezetjelz® tartalommal rendelkeznek. 185 A

részletes környezetrekonstrukciós vizsgálat azonban az állatmaradványok kizárólagos

felhasználásával nem elégséges. Átfogó rekonstrukcióhoz az archaeozoológia mellett

elengedhetetlenek az archaeobotanikai, geoarchaeológiai és malakológiai vizsgálatok

eredményei.186 A gerinces faunisztikában, a kiseml®smaradványokon végzett vizsgá-

latok kiemelt jelent®ségüek a paleokörnyezeti rekonstrukciók terén. 187

Az általában vett archaeozoológiai vizsgálatok során túlnyomórészt nagyeml®-

sök csontjaival találkozunk. Ennek egyfel®l tafonómiai okai vannak, másrészt a

lel®helyeken talált állatcsontok intenzív kulturális sz¶r®n keresztül maradnak ránk.

A lel®helyeken talált vad- és háziszárnyas-, valamint halcsontok jelenléte � jólle-

het ezek mennyisége különösen a disszertációban vizsgált régészeti korszakokban, a

nagyeml®sök számához képest igen kicsiny � a környezetrekonstrukció szempontjából

meghatározó. Sok esetben néhány vadmadár csontja több információval szolgálhat

a lel®hely korabeli környezetér®l, mint a háziállatok csontleleteinek összessége.

A megfelel® mennyiségben rendelkezésre álló nagyeml®scsontok gyengéje, hogy

túlnyomórészt olyan fajokat képviselnek, melyek viszonylag tág környezeti t¶résha-

tárral bírnak. Ez azt jelenti, hogy az általában legnagyobb mennyiségben el®kerül®

háziállatmaradványok, de a nagyobb mennyiségben el®kerül® vademl®sleletek sem

jeleznek egyértelm¶ környezeti feltételeket. Csupán körvonalaznak bizonyos mili®ket

és ezeken keresztül él®helyeket. Példának okáért az ®stulok (Bos primigenius Boj.)

él®helyét tekintve ugyanúgy elterjedt lehetett a nyitottabb, ligetes erd®kben, mint a

pusztai területen.188 Ez az állatfaj tehát nem jelöl kizárólagosan egyetlen él®helyet.

A faj elterjedését tekintve több él®helytípushoz is alkalmazkodhat. A háziállatok

esetében, az emberi hatás miatt ez a környezetjelöl® funkció még alacsonyabb szint¶.

Mindezek ellenére els®sorban a vadászott állatok mili®jének, esetleg él®helyeinek

(habitat) ismerete viszonylagos támpontot nyújthat az egyes települések makrokör-

nyezetének rekonstrukciójához.

Fontos azonban leszögeznünk, hogy a kulturális ökológiai megközelítés nem kíván

részletes paleokörnyezeti rekonstrukciót, jóllehet nem is zárja ki azt. Nyilvánvaló,

185Vörös 2000; Vörös é.n.
186Az archaeobotanikán belül a pollen- és �tolitelemzések az archaeobotanikai viszgálatokban

rejl®, teljesen új lehet®ségekre mutattak rá.
187Kordos 1977
188Vörös é.n.
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hogy egy kiterjedt elemzés segítségével teljesebbé válhatna az áttekintés, ám mun-

kám megírásakor ezek a lehet®ségek sajnos nem álltak a rendelkezésemre. 189

A fentiek alapján tehát csupán egyfajta vázrekonstrukció megalkotását kell célul

kit¶znünk, amely kielégít® lehet egy régészeti-kulturális ökológiai vállalkozás els®

kutatási fázisának megtételéhez.

Az egykori emberek els®dleges környezetét az ®ket körülvev® házi állat és növény-

fajok jelentették, míg tágabb környezetüket a vadállatok és vadnövények alkották.

Fontos ismételten kiemelni, hogy az állatcsontok mindenek el®tt az elfogyasztott ál-

latokat reprezentálják és csak ezek után következtethetünk bel®lük � a nagy számok

törvénye alapján � állományokra, tartási arányokra.190

A rendelkezésre álló faunalistákban megjelen® állatfajok által jelzett és a fajra

jellemz® él®hely (habitat) típusok elegend®ek az egykori települések környezetének

és a rendelkezésre álló forrásterületek (catchment area) megállapításához.191 Ezek

a forrásterületek magukba foglalnak minden olyan biotikus és abiotikus tényez®t,

melyeket az adott régészeti népességek használtak, vagy használhattak.

Ökológiai szempontból ezek a forrásterületek egy vagy több ökoszisztémát érint-

hetnek, amely ökoszisztémák ún. ökológiai zónákban (ecozone) és azok határterüle-

tein az ökotonokon (ecotone) terülnek el.192 Az ökotonok több ökozóna el®nyeit és

forrásait foglalják magukba, így a források lényegesen szélesebb spektrumát kínál-

hatják az ®ket kihasználó emberi, vagy állati populációk számára.193

Az adaptáció és a forrásokat hasznosító technológia vizsgálata

Az emberi társadalmak a környezethez történ® alkalmazkodása biológiai és/vagy

kulturális úton történhet. Biológiai szempontból elkülöníthetünk �ziológiai és ana-

tómiai adaptációt. Míg az els® esetben az egyén szervezetének alkalmazkodásáról,

t¶r®képességének növekedésér®l, addig az utóbbi esetben az adaptációt el®segít®

tulajdonságok átörökítésér®l beszélhetünk.

Kulturális szempontból a környezethez alkalmazkodás kulcsa maga az emberi

kultúra, hiszen mindenek felett tulajdon fennmaradását kell szolgálnia. Ebben a

tekintetben maga a kultúra � valójában csak a létfenntartással összefügg® részei �

189Csippán 2007, 87.
190Bartosiewicz 2006, 163.
191Siracusano 2002
192Sutton-Anderson 2004, 38.
193Sutton-Anderson 2004, 35.
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egyfajta adaptív mechanizmusnak tekinthet®.194 A természeti környezet dinamikus

változására a benne él®, annak részét alkotó kultúra bizonyos válaszokat kell, hogy

adjon az egyensúly fenntartása érdekében.195 Amennyiben ez nem következik be és

a kulturális szokások, tevékenységek tartósan kibillentik egyensúlyából a rendszert

(maladaptáció), abban az esetben a népesség életfeltételei radikálisan megváltoznak,

melyhez a csoport, vagy társadalom általában már nem tud alkalmazkodni. 196

A kultúra környezeti adaptációjának lehetséges eszközei:197

- a társadalmi szervezettség

- szociális háló

- településszerkezet

- a technológia

- technológiai innovációk

- raktározási rendszerek

- a környezetr®l alkotott társadalmi tudás

- abiotikus elemekr®l alkotott tudás

- geográ�ai ismeretek

- talajtani ismeretek

- meterológiai ismeretek

- asztrológiai ismeretek

- biotikus elemekr®l alkotott tudás

- ethnobotanika

- ethnozoológia

- ethnomedicina

194Sutton-Anderson 2004, 91.
195Sutton-Anderson 2004, 91.
196Rappaport 1999, 455
197Sutton-Anderson 2004, 92-104.
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Fontos azonban megjegyezni, hogy az emberi társadalmak alkalmazkodása szinte

minden esetben a környezet tudatos, vagy kevéssé tudatos átalakítását is jelenti. Az

alkalmazkodás tehát korántsem egyoldalú, jóllehet annak mértéke eltér®.

A forrásterületek megállapítása révén nyílhat lehet®ség a felhasználható és a

ténylegesen felhasznált források megállapítására és összehasonlítására. 198 Az állati

források kihasználásának mértékét az egyes társadalmak forráskiaknázási szervezett-

sége (resource managment ) mutatja. Ez a szervezettség olyan mutató, amely nem

csupán a rendelkezésre álló források kihasználásának mértékét, hanem annak miként-

jét is rögzíti. A források kihasználásának mikéntje ugyanis alapvet®en meghatározza

az adott társadalom termelékenységét és önfenntartó képességét.

A különböz® természeti források kihasználása egyaránt történhet aktív, vagy

passzív módon.199

A környezeti tényez®k passzív kihasználása azokat a szellemi, vagy rituális tevé-

kenységeket foglalja magába, melyek csupán közvetve hasznosítják a rendelkezésre

álló állatállományt. Például szolgálhatnak erre az ételáldozatok, vagy az állattemet-

kezések.200 Aktív kihasználáson a tudatos forráskiaknázást értjük, amely néhány

állatfaj intenzív hasznosítását célzott tenyésztését, és folyamatos ellen®rzését, míg a

vadállatok esetében ez az elérhet® fajok, tudatos, azaz nem véletlenszer¶ vadászatát

jelenti. A fentiek természetesen a környezetet alkotó növényfajokra is érvényesek.

Az intenzív földm¶velés és állattenyésztés nem zárja ki a tágabb értelemben vett

természeti források kiaknázását, csupán ez utóbbiak mértéke és sokszor funkciója

eltér®.201

Az állatcsontok által els®dlegesen képviselt húsfogyasztást tekintve a technológia

magát az állatok feldolgozását, illetve a húsfogyasztás jellegét jelentheti. Az ®skori

állatmaradványokon a vágás-, bárdolás-, vagy egyéb feldolgozásnyomok azonosítása

az ezekkel átfedésbe kerül®, más tafonómiai folyamatok miatt igencsak nehézkes.

A feldolgozás technológiáját ezért az egyes állatfajok különböz® testrégióinak eltér®

mérték¶ el®fordulása, ugyancsak a tafonómia szigorú sz¶r®jén keresztül, kulturális

és/vagy funkcionális jelentéseket hordozhat.202

198Mivel a disszertáció témáját tekintve az állatcsontleletekkel és csakis azokkal foglalkozik, így
a továbbiakban minden a forrásokra és a források kihasználására történ® utalás kizárólagosan a
korabeli vad- és háziállat faunára vonatkozik.
199Sutton-Anderson 2004, 111.
200Sutton-Anderson 2004, 115.
201Sutton-Anderson 2004, 115.
202Csippán 2007, 93.
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A fenti lépésekkel tehát rekonstruálható az egyes kultúrák hozzávet®leges környe-

zete, a rendelkezésre álló források, valamint az aktív, vagy passzív forráskihasználási

képesség. Az egyes csontok és testrégiók el®fordulása alapján a különböz® állatfajok

segítségével megállapíthattuk, hogy az egykori települések emberei els®sorban aktív

módon hasznosították környezetüket.203

Az adaptáció kulturális hatásai

Az emberi kultúrák és az ®ket körülvev® környezet kapcsolata semmiképp

sem értelmezhet® egyoldalú kapcsolatként. Jóllehet a fel- és kihasználás jelensége

els®sorban az egyik oldal sajátja, a környezet tényez®ként, a kapcsolatrendszer ak-

tív résztvev®jeként, közvetett, vagy közvetlen módon hatással van a megtelepedett

népességekre. Ez a hatás nem okvetlenül jelent rögzített irányokat, az emberi döntés-

nek nyilvánvalóan jelent®s teret enged, mégis alapvet® irányvonalakat mutat. (Lásd

A kulturális ökológiai megközelítés c. alfejezetet.)

Az emberi kultúrákra alkalmazott adaptációs elmélet alapjai Jean Piaget ta-

nuláselméleti munkáiban keresend®ek. Mivel a kulturális rendszerek minden egyes

eleme kapcsolatban áll egymással, ezért az egyes elemek, vagy alrendszerek kon�ik-

tusa a környezettel kihat a rendszer egészére. A fenti összefüggések miatt tehát az

egyén � esetünkben társadalom � és a környezet közötti feszültségeknek valamilyen

módon gátat kell vetni, hiszen a folyamatos feszültség megléte a kulturális rendszer

struktúrájának felbomlásához vezethet.204 A környezethez történ® alkalmazkodás

meghatározóan befolyásolhatja a kulturális rendszer további elemeit. Ez az alkal-

mazkodás kétféle módosulási folyamattal, illetve ezek egységével mehet végbe: al-

kalmazkodás (akkomodáció) és/vagy azonosulás (asszociáció) révén. Az adaptáció

folyamata az akkomodációs-asszociációs folyamatok összessége.205

Természetesen az emberi társadalmak esetében az adaptáció folyamata és jelen-

sége semmiképp nem értelmezhet® determinizmusként. A környezet csupán keret-

rendszer amely, mint azt fentebb is említettem lehet®ségeket kínál, de semmiképp

nem állít fel merev korlátokat.

Nagy valószín¶séggel a leghelyesebb értelmezés Arthur Koestler -t®l származik:206

203Legalábbis a régészeti leletanyag tanúsága alapján ez állapítható meg.
204Piaget 1988, 143.
205Piaget 1988, 143.
206Koestler 2000, 151.
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�...a változó környezet rugalmas viselkedésformákat követel meg...�

A társadalmi rendszer egészét felépít® alrendszerek, vagy holonok207 tehát többé-

kevésbé mértékben adaptálódnak a környezetükhöz. Nyilvánvaló azonban � és ez

magyarázza a behaviorista szemléletek hibás voltát �, hogy az eltér® hierarchiai

szinteken lév® társadalmi holonok a környezethez történ® alkalmazkodása is eltér®.208

Amennyiben elfogadjuk a fentieket világossá válik az, hogy a környezeti feltéte-

lekhez történ® alkalmazkodás vizsgálata a kultúra egyéb területeire nézve fokozato-

san egyre hiányosabb információkkal szolgálhat. Mindezek ellenére a környezet és

annak változásának vizsgálata olyan alapvet® adatokkal szolgálhat, amelyek kulcs-

fontosságú szerephez juthatnak az egyes régészeti népességek mindennapi életének

tanulmányozása során.

207Lásd A rendszerelmélet fejl®dése és régészeti alkalmazása c. fejezet.
208Koestler 2000, 151.
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A rendszerelmélet fejl®dése és régészeti alkalmazása

�Action is system!�

Talcott Parsons

Arisztotelész-t®l Ashby-ig

A strukturált rendszerekben gondolkodás gyökerei egészen a klasszikus görög

gondolkodókig nyúlnak vissza. Az egészben (gör. holosz ) gondolkodás platóni és

arisztotelészi tana messzemen®en helyezkedett szembe a világ m¶ködésér®l addig al-

kotott elképzelésekkel, Demokritosz mechanisztikus, minden változást a mozgásból,

az elemi részecskék közötti �zikai kölcsönhatásból levezet® tanaival. 209

A XX. század elején jelent®s biológiai kísérletek bizonyították az organikus egé-

szek vizsgálatának szükségességét. Ehhez azonban egy olyan els®sorban leíró és

értelmez® analitikai módszerre volt szükség, amelyet addig nem alkalmaztak a bio-

lógiában. A rendszerszemlélet¶ gondolkodás és az általános rendszerek elmélete

már a 1950-es évekt®l foglalkoztatta els®sorban a természettudományos kutatókat.

Az els® szintézis az osztrák származású Ludwig von Bertalan�y nevéhez köthet®.210

Bertalan�y az 1968-ban megjelent General System Theory cím¶ munkájában olyan

átfogó tudomány elméletét vázolta fel, amely a tudományokat általában olvaszthatná

magába, így alkalmazása szinte minden tudományterületen lehetséges lenne. 211

Az általános rendszerelmélet egyben olyan módszerek kidolgozásának lehet®ségét

is jelentette, amelyek a természettudományos kutatás általános törvényeinek min-

tájára lehet®vé tették volna a humán tudományokban is a nagy, átfogó és általános

törvények megállapítását. Bertalan�y az általános rendszerek alapvet® törvényeit

a termodinamikai rendszerek analógiája alapján alkotta meg.212 A termodinamika

törvényeinek felhasználása nem volt újkelet¶, hiszen azok érint®legesen már felbuk-

kantak a biológiai alkalmazásokban.

A termodinamika megkülönböztet elszigetelt, zárt és nyílt rendszereket: 213

elszigetelt a rendszer, amennyiben határfelületén sem energia-, sem anyagcsere

209Borsos 2002,
210Bertalanffy 1968
211Bertalanffy 1968
212Bertalanffy 1968, 56.
213Zrínyi 2004, 20-21.
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nem valósul meg.

zárt a rendszer, amennyiben határfelületén energiacsere megvalósulhat, azon-

ban anyagcsere nem.

nyílt a rendszer, amennyiben határfelületén mind anyag-, mind energiacsere

megvalósulhat.

A rendszer struktúra szerint lehetnek:

homogén rendszerek amennyiben az egyes tulajdonságok a rendszer minden pont-

ján azonosak.

inhomogén rendszerek amennyiben az egyes tulajdonságok változnak, de ezek

eloszlását egy folytonos függvény írja le.

heterogén rendszerek amennyiben az egyes tulajdonságok elterjedésében ugrás-

szer¶, szabálytalan változások vannak.

Tulajdonságok irányultsága alapján lehetnek:

izotróp rendszerek amennyiben a tulajdonságok a tér minden irányában azono-

sak.

anizotróp rendszerek amennyiben a tulajdonságok elterjedésében preferált irá-

nyok állapíthatók meg.

A zárt rendszerek bels® energiájuk csökkentésével és az entrópia (a részecskék ren-

dezetlensége) maximalizálásával egyensúlyi állapotot érnek el. Ennek elérése sza-

vatolja a rendszer maximális kiterjedését és a rendszerben lév® különbségek teljes

feloldását.214 Amennyiben tehát az elemek Q tulajdonságaiban215 nincs változás,

az id® függvényében, úgy az alábbi összefüggés értelmében a rendszer stacionárius

állapotba kerülhet:216

δQi
δt = 0

214Luhmann 2006, 46.
215Tehát legf®képp anyagi min®ségében.
216Bertalanffy 1968, 56.
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A termodinamika II. f®tétele szerint minden zárt rendszer ennek az ún. stacioná-

rius, vagy nyugalmi állapotnak az elérésére törekszik, azaz arra, hogy a rendszerben

lév® minden különbséget feloldjon.217

Bertalan�y azonban felismerte, hogy az él® szervezetek sokkal inkább nyílt rend-

szerként értelmezhet®ek, hiszen a környezetükkel folytatott kölcsönhatásokban az

anyag, illetve energiaáramlás állandó.218 Ebb®l az következik, hogy a nyílt rendsze-

rek esetében nem beszélhetünk stacionárius állapotról, hiszen ezeknek a rendszerek-

nek az egyensúlya, azonos paraméterek (id®t®l független változatlanság) mellett is

állandóan változó, ún. dinamikus egyensúly.219

Amennyiben az egyes organizmusokat nyílt rendszerként értelmezzük, feltételez-

nünk kell, hogy azok munkavégzésre is képesek, ehhez azonban folyamatos energia

utánpótlásra, annak a környezetb®l történ® felvételére van szükségük. 220 Az organiz-

musok szervez®dési szintjei és egymás közötti kölcsönhatásai tehát kiválóan tükrözik

a nyílt rendszerek modelljét.

A nyílt rendszerek gondolata, illetve az azokat alkotó elemek kapcsolatrendszere

és m¶ködési elve termékeny talajra lelt egyéb tudományágakban is. Bertalan�y

munkájában egy általános, vagy helyesebben inkább egy univerzális rendszerelmé-

let megalkotására törekszik, amely minden tudományágban egyaránt alkalmazható,

ehhez pedig szükségessé vált az általános rendszer fogalmának megalkotása. 221

Carl Gustav Hempel meghatározása szerint a rendszer:222

Tulajdonságokkal ( attributumokkal) bíró elemekb®l áll. Ezeket az eleme-

ket egymással kölcsönhatások, kapcsolódások kötik össze. Ezek a kapcso-

lódások egymás között energia, anyag, vagy információcserével valósulnak

meg. A rendszer tehát matematikailag egy p1, p2, p3, . . . , pn elemekb®l álló

halmaz, amely elemek Q1, Q2, Q3, . . . , Qn tulajdonságokkal rendelkeznek.

Amennyiben egyetlen tulajdonság is megváltozik az kihat a rendszer egé-

szére, így a többi pn elem Qn tulajdonságaira. Ezért ez az összefüggés a

következ® szimultán di�erenciálegyenlettel írható le az id® függvényében:

217Luhmann 2006, 46.
218Borsos 2002, 89.
219Borsos 2002, 89.
220Ez a megállapítás termodinamika I. f®tételéb®l következik.
221Bertalanffy 1968
222Hempel 1969, 40.
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δQi
δt =fi(Q1, Q2, Q3, . . . , Qn)

i = 1, 2, 3, . . . , n

Összefoglalva, a rendszert saját struktúrájának tulajdonságai határozzák meg. 223

Fontos azonban megjegyezni, hogy egy rendszer sohasem létezhet környezet nélkül,

ennek híján ugyanis érvényesülne az entrópia elérésére való törekvés és a rendszer

elemeinek kapcsolata megsz¶nne, struktúrája felbomlana.224 A határfenntartás, a

környezethez viszonyított különböz®ség fenntartása, tehát a rendszer lételeme. Eb-

ben a tekintetben kijelenthetjük, hogy a rendszer nem más, mint: di�erencia, azaz

meghatározott eltérés a környezett®l.225

A rendszernek tehát folyamatosan törekednie kell olyan struktúra, vagy olyan

cselekvés fenntartására � akárha egyetlen alkotóelem tekintetében is �, amely sza-

vatolja ennek a különbségnek az állandóságát.226

Ahhoz, hogy egy rendszer egyensúlya, ha dinamikusan is, de fenntartható legyen

folyamatos, a környezet változásaira adott válaszra van szükség. A fenntarthatóság

szempontjából tehát a meghatározott struktúrán túl a környezetb®l származó in-

formáció értelmezése létfontosságú az adott rendszer számára.227 Ezen jelenségeket

vizsgálja a kibernetika tudománya. Egészen pontosan a kibernetika:

�az él® szervezetben és a gépben történ® irányítás és kommunikáció elmélete� 228

A kibernetika egyik legmeghatározóbb gondolkodója, a régészeti szempontból is

kiemelked® fontosságú W. Ross Ashby volt. Ashby 1956-ban229 megjelent munká-

jában az An Introduction to Cybernetics -ben tankönyvszer¶en fektette le a rend-

szerszabályozás alapjait. Könyvében többek között a rendszerek két igen fontos

jellemz®jét: a homeosztázis és a fekete doboz jelenségét tárgyalja kimerít®en.

A homeosztázis fogalma Walter Bradford Cannon tól ered, aki orvosként az em-

beri szervezet önszabályozó mechanizmusai kapcsán vezette be ezt a fogalmat 1932-

ben.230 Az önszabályozás lényege egy ún. optimum-szint megtartása, amely para-

223Hempel 1969, 40.
224Luhmann 2006, 65.
225Luhmann 2006, 66.
226Luhmann 2006, 77.
227Luhmann 2006, 53.; Borsos 2002, 77.
228Wiener, N.: Cybernetics. New York. 1948 idézi Ashby 1972, 11.
229Magyarul megjelent: Bevezetés a kibernetikába. Akadémiai kiadó. Budapest. 1972
230Cannon, W. B.: The wisdom of the body. London. 1932
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méterek között a rendszer egyensúlya fenntartható.231 A homeosztázis folyamata

pozitív és negatív visszacsatolások segítségével a környezeti változásokra adott vá-

laszok, magára a rendszerre történ® visszahatása által valósul meg. A rendszer és

környezete közötti di�erencia er®sítése a pozitív, míg annak csökkentése a negatív

visszacsatolás.232 Más szóval a rendszer tekintetében, a kedvez® hatású környezeti

válaszok er®sítése jelenti a pozitív, míg a kedvez®tlenek csökkentése a negatív csa-

tolást

A rendszerszabályozás másik nagy problémaköre a fekete doboz problémája. A

fekete doboz problémája kissé inverz módon nem a rendszerek felépítését, hanem

sokkal inkább a már teljes rendszerek visszafejtését célozza meg. A vizsgálódás

különböz® kimenetekkel bíró, ismeretlen felépítés¶ rendszerek feltérképezése azok

válaszreakciói alapján. Ezek a válaszreakciók pedig a környezetb®l érkez® impulzu-

sokra adott jelek.233 Ezekb®l a reakciókból, illetve válaszokból következtetni lehet

bizonyos struktúrák és mechanizmusok meglétére a rendszeren belül, amelyek így

feltérképezhet®kké válnak, jellegük és m¶ködésük kiismerhet® lesz.

Az összetett rendszerek struktúrája hierarchikusan épül fel, amely hierarchia a

rendszer egyes egységei által alkotott szintek között fokozatosan komplexebbé és

összetettebbé válik234 (13. ábra)

13. ábra

Hierarchikus rendszermodell (Koestler 2000 nyomán.)

231Borsos 2002, 79.
232Borsos 2002, 79.
233Ashby 1972, 106.
234Borsos 2002, 82.; Koestler 2000, 67.; Koestler 2000, 59.
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Koestler szerint a hierarchikus részek és egészek abszolút értelemben nem lé-

teznek.235 A valós rendszerek felépítésében � írja Koestler �, az egészek ún. szub-

egészekb®l épülnek fel, melyek hordozzák az egészek jellegét is.236

14. ábra

Egymásba fészkelt rendszerek modellje

(Koestler 2000 nyomán.)

Ezeknek a szub-egészeknek a könnyebb

és érthet®bb megnevezésére javasolja

Koestler a holon fogalmának bevezeté-

sét. A holon kifejezés a görög holos -

egész és az on - rész, elem szavakból te-

v®dik össze. A holonok tehát a nagyobb

komplex rendszereket alkotó kicsiny al-

rendszerek, melyek önmagukban is ki-

csiny rendszerként m¶ködnek. 237 (14.

ábra)

A holonokból és az azokból fel-

épül® egész rendszerek struktúráját ne-

vezi Koestler ún. egymásba fészkelt

rendszereknek.238 Az egymásba fész-

keltség a rendszer szempontjából biztosítja a kisebb részek �meghibásodásának�

könnyebb javítását vagy cseréjét, míg a holonok szempontjából azok a rendszer-

t®l történ® viszonylagos függetlenségét hivatott biztosítani. Ez a felépítés lehet®vé

teszi, hogy az adott rendszer kell®en rugalmas és dinamikus legyen és megfelel®

válaszokat tudjon adni a különböz® környezeti változásokra.

Az Új Régészet és a rendszerelmélet

A rendszerelmélet régészeti alkalmazása szintén az Új régészet szellemi irány-

zatához köthet®.239 Bertalan�y és Ashby munkássága komoly lehet®ségekkel ke-

csegtetett. Az Új Régészet képvisel®i a rendszerelméleti módszerekben látták an-

nak a lehet®séget, hogy egyfajta szabályokon alapuló, logikusan felépített, a ter-

mészettudományokhoz hasonló, objektív tudományt alkossanak a régészetb®l. 240

235Koestler 2000, 71.
236Koestler 2000, 71.
237koestler 2000, 65.
238Koestler 2000, 65.
239Binford 1962; Clarke 1968
240Binford 1962; Clarke 1968
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15. ábra

Egyszer¶ kulturális rendszer visszacsatolással

(Gibbon 1984 nyomán.)

A kezdeti lendületet azonban meg-

törte az a tény, hogy a humán tudo-

mányok területén nem sikerült � így a

régészetben sem � a nagy, általános tu-

dományos törvények kidolgozása.241 A

humán tudományterületeken ezt a prob-

lémát minden bizonnyal az emberi kul-

túrák sokszín¶sége és egyedisége okozta.

A rendszerszemlélet bevezetése a ré-

gészettudományba azonban korántsem

volt medd® vállalkozás, hiszen további

lehet®séget kínált olyan kutatási pers-

pektívák kialakítására, amelyek túlmu-

tattak az eddigi kultúrtörténeti megkö-

zelítés keretein.242Az átfogó, holisztikus

szemlélet tette lehet®vé, hogy összefüg-

gésében lehessen vizsgálni, eddig külön-

álló, látszólag összefüggéstelen informá-

ciókat.

Binford rendszerszemlélet¶ kultúra-

értelmezése volt a rendszerelmélet egyik

els®, ha nem az els® megjelenése a ré-

gészettudományban243, hiszen Binford

hangsúlyozta a az emberi kultúra rend-

szerszer¶ felépítését és m¶ködési elvét.

(Lásd A régészeti lelet fogalma c. alfe-

jezet) Eggert szerint Binford kultúraér-

telmezését White-tól kölcsönzi.244 T®le

ered a kultúra testen kívüli (extraszoma-

tikus) min®ségének, szervezettségének,

241Gamble 2001, 29.
242Gamble 2001, 26.
243Eggert 1978b
244Eggert 1978b
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integráltságának és adaptív funkciójának gondolata.245 Eggert azonban nem veszi

�gyelembe az alapvet® különbséget, hogy White munkásságának kifejezett célja az

egységes kultúratudomány: a kulturológia megalkotása volt. White szerint az emberi

kultúra egységes egész, azaz az emberi kultúra egy. Munkáiban White, visszatérve

a evolucionista hagyományhoz, már nem kultúrákról, hanem az emberi kultúráról

beszél.246

A kulturális rendszer, akárcsak az általános rendszerek, Gibbon szerint egységek-

b®l és azok kapcsolataiból állnak.247 Az egységek formája adja a rendszer struktú-

ráját, míg a kapcsolatok szolgáltatják azokat a folyamatokat, melyek koordinálják

magát a rendszert, így alkotva organikus egészet.248 (15. ábra)

A kultúra rendszerszemlélet¶ leírásában, modellezésében és m¶ködésének vizs-

gálatában úttör® jelleg¶ Clarke 1968-as könyvében megjelent kultúramodell, vagy

sokkal inkább kulturális rendszer modell.249 Clarke munkájában az Ashby-féle ki-

bernetikai módszerekkel és modellekkel dolgozik. Részletesen bemutatja egy di-

namikusan m¶köd® kulturális rendszer modelljét annak m¶ködésével és régészeti

használatával.

A kulturális rendszerek vizsgálata kapcsán Clarke kifejti, hogy a vizsgálta mód-

szereinek szempontjából alapvet®en két vizsgálati módot különböztethetünk meg: 250

kulturális morfológiai kutatás, amely a rendszer struktúráját és az alrendszere-

ket viszonyait vizsgálja.251

kulturális ökológiai kutatás, amely a rendszer és környezetének kapcsolatát vizs-

gálja.

Clarke könyvében öt különálló alrendszert különböztet meg, jóllehet ® maga is

bevallja, hogy ezen alrendszerek elkülönítése és meghatározása egyaránt önkényes,

hiszen semmi sem szavatolja, hogy az egyes alrendszerek fontossága és a rendszer

kohéziójában betöltött szerepe minden kultúra esetében azonos.252

245White 1997, 459-460.
246White, L. A.: The Science of Culture. New York. 1949
247Gibbon 1984, 20.
248Gibbon 1984, 20.
249Clarke 1968, 101.
250Clarke 1968, 101.
251A kulturális morfológia fogalma és értelmezése a kulturális antropológiában er®sen köt®dik

Leo Froebenius személyéhez és di�úzionista elképzeléseihez. Használata tehát némi fenntartással
kezelend®.
252Clarke 1968, 101-102.
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szociális a személyes és rokonsági kapcsolatok hierarchikus hálózata.

vallási a természetfeletti a környezet értelmezését (világkép) el®segít®, szabályozott

meggy®z®désekb®l felépül® alrendszere.

pszichológiai a kultúra a személyek feletti, meggy®z®déseket és társadalmi normá-

kat magába foglaló alrendszere.

gazdasági a létfenntartási stratégiák alrendszere.

anyagi kulturális egyedi produktumok, jelek, technológiák alrendszere.

Az egyes alrendszerek közötti folyamatos kölcsönhatások m¶ködtetik a rendszert,

azonban további kölcsönhatások állnak fenn az alrendszerek kimenetei (kimen® jel),

valamint az egész rendszer és annak környezete között is.253 (16. ábra)

16. ábra

A környezeti elemek és a kultúra alrendszereinek

kölcsönhatás rendszere (Clarke 1968 nyomán)

Clarke az általa felállított kultúra-

modellt alkotó alrendszerek egyensúlyát

is dinamikusnak látja.254 Ez utóbbi azt

is jelenti � mint ahogyan Clarke is ál-

lítja �, hogy az alrendszerekben történ®

változások és az átlagostól való eltérések

úgynevezett oszcillációkat hoznak létre

az egyes alrendszereken belül, így ma-

gában a rendszerben is.255 Az oszcillá-

ció jelensége a kibernetikában egy rend-

szer állapotfüggvényében (trajektória) �

az egyensúlyi állapothoz képest � tör-

tén® kisebb-nagyobb eltéréseket jelenti,

amelyeket az adott rendszer az egyen-

súlyra való törekvés jegyében folyama-

tosan korrigál.256 (17. ábra)

Clarke szerint egy rendszer állapotában bekövetkez® oszcillációknak különböz®

kiváltó okai és különböz® megjelenési formái lehetségesek:257

253Clarke 1968, 102.
254Clarke 1968, 105.
255Clarke 1968, 105.
256Ashby 1972, 200.
257Clarke 1968, 76.
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- a rendszer környezetében, vagy a befoglaló rendszerben bekövetkez® osz-

cilláció által indukált oszcilláció. (megel®zés - késlekedés jelenség)

- oszcilláció a stabil egyensúly felé, vagy attól távolodva.

- oszcilláció stabil bázis megengedett határain belül, amely sokféle trajek-

tóriát engedélyez. (multilineáris sztohasztikus fejl®dés)

A rendszerelmélet régészeti alkalmazásában gondokat okozhat az a megállapítás,

hogy az egyes alrendszerek struktúrája és funkciója eltér® lehet. Ez a kijelentés

önmagában azt jelenti, hogy nem kereshetünk általános formákat az egyes funkciók

kielégítésére, ez az észrevétel már Steward kulturális ökológiájában is felt¶nik.258

Az azonosságok természetesen nem kizártak, azonban az emberi kultúrák hasonló

kihívásokra adott válaszai nem szükségszer¶en azonosak. Ebb®l következik az a

megállapítás, miszerint a struktúra és a funkció nem okvetlen vonzatai egymásnak

az emberi társadalmakban. A struktúra és funkció dichotómiája azonban a rendszer

egyes részei közötti kölcsönhatásokban is megmutatkozik.
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Régi egyensúly

Új egyensúly

─  a rendszer állapot trajektóriája

17. ábra

A rendszer állapotának oszcillációja

Kultúra és környezet - A két egy-

másba fészkelt rendszer

A környezet, mint befogadó rendszer,

keretként egyszerre kínál lehet®ségeket

és szab feltételeket a benne él® társa-

dalmak számára. A társadalmi rend-

szerek tehát a�éle holonként funkcionál-

nak az ®ket körülvev® környezeti szu-

perrendszerben. Amennyiben ezt a fel-

tételezést elfogadjuk feltételeznünk kell

azt is, hogy a környezet jelent®s hatás-

sal van a társadalmi rendszer m¶ködé-

sére, ezáltal a társadalmat alkotó egyé-

nek cselekvési rendszerére is.

258Steward 1977, 44.
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S = idegen kultúra

18. ábra

A környezeti rendszer statikus modellje

(Clarke 1968 nyomán)

Archaeozoológiai szempontból min-

den egyes emberi létfenntartásra irá-

nyuló cselekedet a tágabb értelemben

vett cselekvési rendszer részének tekint-

het®, hiszen az élelmezés állandó igé-

nyét újra és újra kielégít® cselekvés-

mintá(k)ról beszélünk.

A cselekvési rendszer és a környezet

kapcsolatát Talcott Parsons cselekvésel-

mélete alapján modellezhetjük legegy-

szer¶bben. Parsons cselekvéselmélete

egy szubjektum és individum orientált

elmélet, amely szerint a cselekvés és a

rendszer, amelyben a cselekvés létrejön

nem elválasztható egymástól, hiszen a

cselekvés maga is csak, mint rendszer lehetséges.259 Parsons szerint az egységnyi

cselekvés (unit act) tulajdonképpen a környez® valóság egy emergens tulajdonsága

(emergent property ). Ebb®l következik, hogy a minden egyes cselekedet végrehajtá-

sához a környezet bizonyos komponensei kellenek, hogy a cselekedet végrehajthatóvá

váljék.260 A cselekvéselméleti alkalmazás során lényeges megkülönböztetni a cselek-

vés célját, illetve annak eszközét. Alapvet® kérdés, hogy mit akar elérni a cselekv®.

A fenti megállapításokból kiindulva tehát - Parsons szerint - minden egyes cselekvés

meghatározója a cél és az eszköz, amelyek nélkül a cselekvés nem végrehajtható, míg

a cselekv® (actor ) személye mellékes, aki bárki mással helyettesíthet®.261

Bármifajta cselekvés létrejöveteléhez négy komponens együttes megléte szüksé-

ges. Ezek a(z):

� látens mintakövetés (latent pattern maintence)

� integráció (integration)

� célelérés (goal attainment)

� adaptáció (adaptation)

259Luhmann 2006, 21.
260Luhmann 2006, 22.
261Luhmann 2006, 23.

79



Kultúra és környezet
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Instrumentális Konszummatorikus

Cselekvési rendszerBelső
orientáció

Külső
orientáció

19. ábra

A cselekvési rendszer az emberi állapot általános paradigmájában (Luhmann 2006 nyomán.)

A fentieket természetesen kiegészítik és segítik még különböz® instrumentális

és konszummatorikus (összeadódó) állapotok, amelyek elengedhetetlenek az adott

cselekvés véghezviteléhez. Parsons mindezek rendszerét négyzetes ábrában foglalta

össze.262 (19. ábra)

A fenti négyzettel tehát az emberi cselekedetek mechanizmusának vizsgálatára

nyílik lehet®ség. Parsons azonban megjegyzi, hogy ez a vizsgálati eljárás sohasem

lehet merev deduktív módszer, csupán annak egyfajta rugalmas változata. 263 Ennek

tudatában vizsgálva kapnak egységes magyarázatot az ábra alkotó elemei:

Adaptáció = Az instrumentális elemek és a küls® orientáció összege. Célja a cse-

lekvési rendszer és a környezet közötti kielégít® viszonyok fenntartása.

Célelérés = A küls® kapcsolatok és értékek konszummatorikus koncentrációja.

Amennyiben a cselekvés eredménye nem kielégít®, úgy a cselekvés abbama-

rad.

Integráció = A bels® orientáció konszummatorikus összege. A kielégít® bels® ál-

lapotok elérését célozza meg.

Látens mintakövetés = Az insturmentális elemek és a bels® orientáció összessége.

Az egyes viselkedésstruktúráknak minden esetben rendelkezésre kell állniuk,

262Luhmann 2006, 25.
263Luhmann 2006, 25.
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még abban az esetben is, ha éppen nincsenek aktivizálva.

Parsons négyszöge tehát a cselekvés elméleti architektúráját mutatja. A cse-

lekvési rendszer, azaz a kultúra és a környezet kapcsolatát úgy érthetjük meg mé-

lyebben, ha a négyszög felépítését a cselekvés rendszerét®l kiterjesztjük az egyre

szélesebb környezet felé.264

L

A

I

G

Instrumentális Konszummatorikus

Cselekvési rendszer
(Szociális rendszer)

Belső
orientáció

Külső
orientáció

Kulturális rendszer

Személyiségi rendszerViselkedési rendszer

20. ábra

A cselekvési rendszer az emberi állapot általános paradigmájában (Luhmann 2006 nyomán.)

Az ábrák alapján könnyen érthet®vé válik az egyes egyéni vagy közösségi szint¶

cselekedetek kapcsolata és hatása a környezettel, illetve a környezetre. Parsons el-

mélete alapján nyilvánvaló, hogy az emberi társadalmak minden egyes cselekedete

összefüggésben áll a �befogadó� rendszer, így a környezet egészével. Fontos azonban

megjegyezni, hogy ez a kapcsolat semmiképp sem jelenti az egyes változások struk-

turális átalakító hatásának általánosságát, hiszen ezen rendszerekben az egyensúly

minden esetben dinamikus, amely csak igen jelent®s szerkezeti változók átalakulásai,

vagy összehangolt többváltozós átalakulások esetén válik instabillá, ezáltal valósítva

meg újabb egyensúlyi állapotot. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy alapjában véve az

új egyensúlyi állapotok sem jelentenek minden esetben jelent®s szerkezeti eltérést.

(21. és 22. ábra)

264Luhmann 2006, 29-34.
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L
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I
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Instrumentális Konszummatorikus

Szociális rendszerBelső
orientáció

Külső
orientáció

Bizalmi rendszer

Politikai rendszerGazdasági rendszer

21. ábra

A cselekvési rendszer és a kultúra egyéb alrendszerei (Luhmann 2006 nyomán.)
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Viselkedési
 rendszer

Bizalmi
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Politikai
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  Gazdasági  
rendszer

Szociális
rendszer

22. ábra

A szociális rendszer és a környezet kapcsolatai (Luhmann 2006 nyomán.)
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A kulturális szempontú paleoökoszisztéma modellje

A rendszerelméleti alapokat és a kulturális ökológiai módszert ötvözve lehet®ség

nyílik arra, hogy felépítsünk egy olyan keretrendszert, amelybe a kultúra önnön

rendszere is beágyazódik. Az ilyen keretrendszert speciális, kulturális szempontú

paleoökológiai rendszerként értelmezhetjük.

Egy hajdanvolt kulturális szempontú ökológiai rendszer (kulturális paleoökoszisz-

téma) felállításához olyan alkotóelemek megállapítására van szükség, amelyek az

érintett régészeti korszakokban megtalálhatóak, megfelel® változókkal rendelkeznek

és az egymás közötti kölcsönhatásaikkal (interakciók ) ún. dinamikus aspektus(ok)265

mentén m¶ködésben tartják az egész rendszert. Ökológiai szempontból ilyen alkotó-

elemekként vagy entitásokként határozhatóak meg a különböz® régészeti kultúrák,

és az állatcsontok alapján megállapított els®dleges és másodlagos környezet. Els®d-

legesként a háziállatok, míg másodlagosként a vadfauna és az azt magába foglaló

természeti környezet értend®.

Az egyes települések népességei, illetve a velük els®dleges kapcsolatban álló ál-

latfajok, tág id®intervallumokon belül (különböz® régészeti korszakok) mint önálló

populációk élnek, azaz

�valamilyen meghatározott közös tulajdonsággal bíró, egymással kölcsön-

hatásban lév®, kell®en nagy számú egyed(ek) halmaza, amely(ek) mint önálló

m¶ködési egység(ek), viselkedés(ük)ben meglehet®sen független(ek) és eltér®(ek)

az alkotó egyedek jellemz®it®l.�266

Az általunk populációként de�niált �népességek�, azonban túlmutatnak a bio-

lógiai értelemben vett populáción, hiszen a fentiek, mint els®dlegesen kulturálisan

meghatározott egységek és nem mint szaporodási közösségek értend®ek. Ennek ma-

gyarázata, hogy a vizsgált állatcsontok mindegyike az adott kultúra sz¶r®jén, tuda-

tos szelekcióján keresztül került a régészeti objektumok betöltésébe.

Dinamikus aspektusként értelmezhet® minden olyan jelenség, amelynek folya-

matossága és/vagy ciklikussága kihat a rendszer egészére, és meg is határozza azt.

Archeozoológiai szempontból dinamikus aspektusnak tekinthetjük a húsfogyasztást,

hiszen megléte egyértelm¶ kölcsönhatást feltételez ember és állat között, összeköti az

emberi népességet az els®dleges és másodlagos környezettel. A kultúra által kifejtett

265Borsos 2000, 23.
266Majer 2004, 33.
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szelekciós hatás, az archaeozoológiai leletek alapján a húsfogyasztásban nyilvánul

meg leginkább, ezáltal a leletanyag alapján is jól vizsgálható.

A dinamikus aspektus vizsgálatához olyan változók megállapítására van szük-

ségünk, amelyek értéke vagy állapota az egykori paleoökoszisztémát alkotó elemek

kölcsönhatásaitól függ és mindegyik régészeti korszakot érinti. A változók a meg-

állapításánál azonban �gyelembe kell vennünk, hogy ezek nem lehetnek magának a

rendszernek elemei. Nem lehetnek a rendszert alkotó, már említett entitások maguk,

hiszen ezek állandósága, az ökoszisztéma feltétele. Megváltoztatásuk új rendszer fel-

állítását eredményezné. Tehát

�a változó csupán sajátos dimenziója az entitásnak és nem az entitás maga.�267

Lehet a populációk valamely sajátossága, mérete, variabilitása, de nem lehet

maga a populáció.268 A húsfogyasztás mértéke, az állattartás milyensége, a feldol-

gozás technológiája, vagy a környezet kihasználása egyaránt megfelelnek ezeknek a

kritériumoknak. A fentiek alapján tehát az alábbi kulturális szempontú paleoöko-

szisztéma vázolható fel:269 (23. ábra)
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23. ábra

A kulturális szempontú paleoökoszisztéma modellje (Csippán 2007 nyomán.)

267Hagen, E.: On the Theory of Social Change. Dorsey. 1962 idézi Rappaport 1968, 4.
268Rappaport 1968, 4.
269Csippán 2007, 87-88.
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Esetünkben a kultúra, a természeti környezet és a háziállatok hármasa tölti

be a f®szerepet, ezek önálló entitások, vagyis a rendszert®l független létez®k, me-

lyek interakcióikkal, a húsfogyasztás, mint dinamikus aspektus mentén m¶ködtetik

a rendszert. Ebb®l természetesen az következik, hogy az így felépült rendszer egyen-

súlya is dinamikus, hiszen az alkotó entitások hármasának kapcsolata kell®en laza

ahhoz, hogy az egyes kölcsönhatásaik ne alakítsanak ki strukturális változásokat.

A természeti környezet (habitat) entitását mindazok az általunk vizsgált régé-

szeti népességet körülvev® él® (biotikus) és élettelen (abiotikus) tényez®k alkotják,

amelyek hatása meghatározó lehetett a korabeli település életére. Tágabb értelem-

ben véve ebbe a kategóriába tartoznak a vizsgált népességgel kapcsolatban lév® más

korabeli emberi csoportok, illetve ezek hatása, vagy befolyásoló jelenléte. 270

A kultúra, mint entitás a jelen kulturális szempontú paleoökoszisztémában, ön-

nön jelentésénél lényegesen sz¶kebb értelemben szerepel, hiszen ökológiai rendsze-

rünkben els®sorban az állattartással és a vadászattal, halászattal összefüggésbe hoz-

ható kulturális jelenségekre � azaz a létfenntartásra � korlátozódik. Természetesen

a létfenntartás sz¶r®jén keresztül betekintés nyílik a kulturális rendszer mélyebb

rétegeibe is, azonban fontos megjegyezni, hogy minden egyes jelenség ezen sz¶r®n

keresztül vizsgálható és ennek esetleges pozitív, vagy negatív torzításai árnyalhatják

a kultúra egyéb területeir®l alkotott képünket. Ez a halmaz tehát egyszerre jelenti

a település típusát, az itt élt emberek összességét, a létfenntartási stratégiákat ( sub-

sistence strategies), az állatok feldolgozásának, illetve hasznosításának módozatait,

technológiáját.

A háziállatok populációja jelenti egyben a kultúrát körülvev® els®dleges környe-

zetet. Természetesen tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy ezt az állományt a

hasznosított állatfajok mesterségesen fenntartott és szabályozott populációi adják.

Mindebb®l következik, hogy a háziállatok, mint entitás bár a településen él® lakosság

els®dleges környezetét alkotják, ez mégis egy a kultúra által tudatosan manipulált

környezetet jelent, amely az emberi kultúra egy �oldalhajtásaként� is értelmezhet®.

A rendszert alkotó entitások között kialakuló kölcsönhatások számba vétele során

fontos megjegyezni, hogy sem maguk az entitások, sem azok kölcsönhatásai, sem

pedig a kölcsönhatások egyes csoportjai között nincs lényegi els®dlegesség.

270Sutton-Anderson 2004, 31.
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A kultúra és a természeti környezet közötti kölcsönhatások csoportjába az alábbiak 
foglalhatóak: (A hatást elszenvedő fél szemszögéből a hatás lehet hasznos: + ; káros: – ; 
semmleges: 0; hasznos és káros egyszerre: ±)

A természeti környezet hatásai a kultúrára
Biotikus tényezők hatásai: Abiotikus tényezők hatásai:
Intraspecifikus Interspecifikus
- kereskedelem + - a halászat lehetősége + - éghajlat ±
- kulturális nyomás ± - a vadászat lehetőség + - domborzat ±

- gyűjtögetés + - víz ±
- a talaj típusa ±
- nyersanyag +

(agyag, fa, fémérc, kő, só stb.) 
A kultúra hatásai a környezetre
- élelemgyűjtés ±
- vadászat ±
- halászat ±
- különböző háziállatfajok tenyésztése –
- fakitermelés –
- bányászat –

A kultúra és a háziállatfajok közötti kölcsönhatások csoportjába az alábbiak foglalhatóak:

A kultúra hatásai a háziállatfajokra
- kulturális hatás a fajválasztásban és annak mértékében +
- a kihasználás, hasznosítás típusa és mértéke ±
- a feldolgozás, termékek előállítása –
- tudatos kontroll (tenyésztés, túlszaporodás, védelem) +

A háziállatfajok hatásai a kultúrára
- a településen betöltött szerepük („élő húsraktár”, munka (igázás, fogatolás, társ) +
- tűréshatár, a forráskontinuumok kihasználása +
- tenyésztési lehetőségek ±
- kulturális státusz (vallási illetve anyagi érték) +

A természeti környezet és a háziállatfajok közötti kölcsönhatások  csoportjába az alábbiak 
foglalhatóak:

A háziállatfajok hatásai a környezetre
- az erőforrások kihasználása –
- túlszaporodásuk a környezet kimerüléséhez, pusztulásához vezethet –
- adaptivitás 0
- élelemforrás a ragadozó fajoknak +

A környezet hatásai a háziállatfajokra
- élőhelyet nyújt +
- táplálékforrás +
- „vérfrissítés” lehetősége +
- veszélyforrás –
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A kulturális szempontú paleoökoszisztéma modellje

Az �ökológiai fülke�, a niche fogalma

Az egyes ökoszisztémákban él® fajok speciális, sokdimenziós tereket foglalnak el

az adott rendszerekben, mintegy az adott életközösség alkotóelemeként. Ezt a topo-

lógiai teret az �ökológiai fülke �, vagy niche néven nevezik. Ezek a speciális terek az

adott fajnak és a faj populációjának jellemz®in túl valamennyi, azok környezetével

alkotott kölcsönhatásai révén határozhatóak meg.271 A niche sokdimenziós térének

a tengelyeit � az ún. niche-tengelyeket � a populációra ható környezeti elemek, va-

lamint a faj által a környezettel szemben támasztott igények adják.272 Mindebb®l

az következik, hogy az egyes fajok tekintetében a különböz® környezeti tényez®k, il-

letve fajspeci�kus tulajdonságok összehasonlíthatóvá válnak egymás függvényében.

Az ökológiai rendszerek szorossága, illetve az adott ökoszisztémák forrásainak korlá-

tozottsága miatt az egyes fajok �zikai és topológiai terei egyaránt fedhetik egymást.

Amennyiben két faj niche-e túlzott mértékben átfedi egymást, azaz az adott po-

pulációk azonos teret foglalnak el az adott ökoszisztémában, az egyes fajok között

verseny (kompetíció) alakulhat ki. Az ilyen verseny az ökoszisztémában általában

az egyik populáció elt¶néséhez vezet.273

A háziállatok tekintetében mindenképp szem el®tt kell tartanunk azt, hogy ezek

az állatok els®sorban az emberi kultúra által megszabott igények és az ízlés ki-

elégítését szolgálják. Ekképp illeszkednek bele, els®dleges környezetet alkotva az

településeket körülvev® természeti környezetbe. Az általuk betöltött niche-ek tehát

azonos mértékben kulturális és ökológiai terek is. A háziállatfaunát és annak fej-

l®dését minden esetben els®dlegesen az ®t hasznosító emberi populáció határozza

meg. Bökönyi Sándor monográ�ája alapján a háziállat fauna fejl®dését a következ®

humán és biológiai tényez®k befolyásolják:274

- a földrajzi és klimatikus okok (alább forráskontinuum)

- az állatföldrajzzal és a háziasítással összekapcsolható okok

- az állatok hasznosításával összefüggésbe hozható okok (alább hasznosítási

lehet®ségek)

271Majer 2004, 37.
272Majer 2004, 41.
273Géczy 1984, 65.
274Bökönyi 1974, 88.
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- etnikai okok, társadalmi rétegz®déssel és a település típusával összefüg-

gésbe hozható okok

- az állattartás technológiájával összefüggésbe hozható okok és vallási okok

Amennyiben a niche-t, fogalmát analóg módon alkalmazzuk � a fenti tényez®k

�gyelembe vételével �, speciális kulturális és ökológiai szempontú niche-szer¶ terek

megállapítására nyílik lehet®ség, amelyek meghatározzák az egyes állatfajok hasz-

nosításának, tenyésztésének, illetve vadászatának mértékét.

A három legfontosabb gazdasági haszonállatfaj (szarvasmarha, juh és sertés)

niche-szer¶ terének legszemléletesebb módja az élelemforrás-kontinuum kihasználási

képességének és az adott faj hasznosítási lehet®ségeinek összevetése adja. Ez utóbbi

mind kulturális, mind biológiai értelemben az adott faj populációjának környezeti

meghatározó feltétele, hiszen kulturális igény híján az adott fajt nem tenyésztenék,

így nem lehetne a vizsgálatunk tárgya. Mindezek alapján a fenti állatfajok kulturális

szempontú niche-szer¶ terei a következ®képpen alakulnak:

élőhaszon: "mindenevő"
holthaszon: hús, csont

szarvasmarha kiskérődző sertés

A rendelkezésre álló élelemforrás-kontinuum kihasználásának képessége
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élőhaszon: igaerő, tej
holthaszon: hús, bőr, csont, szaru

élőhaszon: gyapjú,  tej
holthaszon: hús, csont

24. ábra

A f®bb gazdasági haszonállatfajok által betöltött kulturális niche-szer¶ terek

(Csippán 2007 nyomán.)
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A középszint¶ elmélet, mint

abduktív kutatási stratégia

�Mit tartalmazott az els® �ók, amelyet kinyitott?

Egy Vere-Foster féle irkát szépíráshoz, Milly (Millicent Bloom) tulaj-

donát, lapjain geometrikus rajzok voltak láthatóak Papulinkó címfelirat-

tal,... egy százas dobozban �J� arany tollhegyek, pár darab,... a 3 levél

feladójának neve átírva egyéni fordított bet¶rendes kipontozott négysoros

titkosírásra (magánhangzók kihagyva) N.IGS./WI.U.U. OX./W. OKS.

MH/Y.IM;... néhány osztrák-magyar pénzdarab, értékrendben;... �

James Joyce: Ulysses 275

Régészet és szemiotika - �A lista mámora�

Az el®z® Kultúra és környezet c. fejezetben, az állatcsontleletek kulturális ökoló-

giai vizsgálata kapcsán sikerült egy speciális kulturális paleoökológiai rendszer mo-

delljét felállítanunk. Az ökológiai szuperrendszerbe fészkelt kulturális rendszer és

alrendszereinek modellezése azonban rendkívül nehézkes pusztán az állatcsontleletek

információtartalmának felhasználásával. Jóllehet maga az étkezés, a húsfogyasztás

jelensége általános és markáns kulturális jelenségeket hordoz � hiszen az állatcsont-

leletek a kultúra minden egyes alrendszereir®l lényeges információkkal szolgálnak �,

ám további leletanyag típusok és/vagy régészeti információk nélkül csak igen moza-

ikos képet nyújt.

A régészet, mint alkalmazott tudomány egyik legmeghatározóbb problémája,

hogy az ásatásokon el®került leletanyag � így az állatcsontleletek is �, nagy valószí-

275Ulysses. Európa könyvkiadó. Budapest. (Szentkuthy Miklós fordítása)
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A középszint¶ elmélet, mint abduktív kutatási stratégia

n¶séggel a korabeli mindennapok tevékenységek tárgyi emlékeinek csupán töredékét

képviseli. A probléma tehát a hiány maga. A leletanyag reprezentációs értékét

természetesen nagyban befolyásolja:

1. a lel®hely kulturális min®sége (Milyen népesség lakhatta az egykori települést?)

2. a lel®helyet utólagosan ért természeti és/vagy kulturális hatások

3. a feltárás módszere

Amennyiben a két utóbbitól eltekintünk, csupán a lel®hely min®sége az, amely

meghatározza a leletanyag min®ségét és mennyiségét. A kérdést azonban most sz¶-

kítsük pusztán egyetlen háztartásra � hiszen jelen munka els®sorban a háztartások

azonosítási lehet®ségeivel, az azokból el®került leletanyag interpretációjával foglal-

kozik. A kérdés tehát az, hogy az egyetlen háztartáshoz tartozó leletanyagok repre-

zentációs szintje valóban megfelel-e a korabeli háztartás felszereltségének? Mekkora

a reprezentáció mértéke?

A fenti kérdésre válasz csak igen nehezen adható. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy

mi tartozott az egyes háztartások teljes felszereltségéhez, mennyiben módosította

mindezeket a társadalmi státusz és/vagy szerep, mennyire voltak egyformák a kora-

beli háztartások, mert nem tudjuk, hogy mi hiányzik.

Hogyan rekonstruálható egy kulturális rendszer egyetlen csonttöredékb®l, illetve

hogyan bontható le egy kulturális rendszer egyetlen csonttöredékre?

Ahhoz, hogy minden felvetett kérdésre megfelelhessünk munkahipotéziseket kell

felállítanunk majd igazolnunk vagy cáfolnunk a rendelkezésre álló leletanyagokkal,

amelyek az eddigi tudományos eredményeket axiómaként, vagy premisszaként elfo-

gadva és felhasználva alkalmazkodnak a kulturális ökológia módszertani alapjaihoz,

ugyanakkor jól körbehatárolt problémakörrel foglalkoznak. Ezeket a hipotéziseket

középszint¶ elméleteknek (Middle Range Theory ) nevezzük.

A középszint¶ elméletek alapvet®en a szociológiából kerültek a régészettudo-

mányba. Céljuk, hogy nevüknek megfelel®en egy olyan középutat biztosítsanak

a kutatáson belül, amely bár az alapvet® anyag-, vagy tényleíráson túlmutat még-

sem célja a nagy átfogó általános elméletek kialakítása.276 Ahogyan Robert Merton

fogalmaz: közbüls® helyként értelmezhet®ek a kutatásban. A mindennapi munkahi-

potézisek és a nagy általános megállapítások között.277 A középtávú elméletek kiala-

276Merton 2008, 63.
277Merton 2008, 63.
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kítása során arra kell törekednünk, hogy azok a komplex rendszerek részeit érintsék

csupán, a társadalmi jelenségek behatárolt részeivel foglalkozzanak. A szociológiá-

ban a középtávú elméletek az empirikus kutatás vezérfonalát adják.278 A módszer

lényege tehát nem a nagyszabású generáliák, hanem a korlátozott számú feltevésen

alapuló és azokból empirikus úton levezethet® hipotézisek felállítása. 279 A közép-

szint¶ elméletek nagy el®nye továbbá, hogy átjárhatóságot biztosítanak a mikro- és

makroszociológiai kutatások között, valamint az, hogy tetsz®legesen illeszthet®ek be

a különböz® elméletrendszerekbe.280

A középszint¶ elmélet régészeti alkalmazása Lewis Binford nevéhez köthet®.281

Binford szerint a kutatásnak két alapvet® szinten kell folynia: a, középszinten és b,

általános szinten. E két szint kölcsönös kapcsolatban áll egymással. A középszint¶

elméletek a következtetési kapcsolatot jelentik azokhoz a dinamizmusokhoz, amelyek

az általános törvényszer¶ségeket mozgatják.282

Binford szerint a középszint¶ elméletek alkotása négy részb®l tev®dik össze:283

1. Az okozati összefüggések dokumentálása a kulturális jelenségeket és változáso-

kat kiváltó dinamizmusok és a leletanyagban meg�gyelhet® statisztikai változá-

sok között.

2. A kirajzolódó mintázatok keresése és meg�gyelése.

3. A mintázatok, mint törvényszer¶ségek alkalmazása a régészeti leletanyag és a

kulturális jelenségek dinamizmusának vizsgálatában. Az elmélet kiterjesztése.

4. Az így kapott következtetések értékelése.

A középszint¶ elméletek régészeti alkalmazását természetesen számos kritika is

érte. A kritika táptalaját leginkább az adta, hogy Binford kezdeti eredményei ún.

�Mickey egér � törvények voltak, amelyek �elszálltak a leveg®ben �.284

278Merton 2008, 64.
279Merton 2008, 93.
280Merton 2008, 93.
281Pierce 1989
282Pierce 1989
283Pierce 1989
284Raab-Goodyear 1984, 263.
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A

B

C

D

25. ábra

Hawke hagymája: A régészeti következtetések

rétegei (Gamble 20xx nyomán.)

A, technológia

B, létfenntartás - gazdaság

C, társadalmi intézmények

D, vallási intézmények, spirituális élet

A kezdeti er®feszítések túlzottan ál-

talános és összefügg® megállapításokat

hoztak.285 Ahhoz, hogy ezek az általá-

nos törvények igazak legyenek és minden

esetre alkalmazhatóak legyenek, a vizs-

gált szociológiai és/vagy régészeti rend-

szerek különböz® szintjei közötti valós

kapcsolatok megállapítására lett volna

szükség; olyan kapcsolatok megállapítá-

sára amelyek kell®en általánosak.286

A legkomolyabb probléma mégis az

egyes megállapítások tautológikus jel-

lege volt. Ez azt jelenti, hogy az egyes

megállapítások igazságtartalma a meg-

állapításban szerepl® fogalmak önnön

de�níciójából ered.287 Binford ered-

ményei azonban olyan kapcsolatrendsze-

rekre hívták fel a �gyelmet, melyek az adott társadalmak gazdasági rendszerének

alapjait alkották.288

Mint ahogyan a középszint¶ elméleteket általában ugyanúgy empirikus kutatási

folyamat részének kell tekintenünk a régészettudományban a szemiotikai megköze-

lítés¶ vélekedések folyamatát is. A szemiotikai elemzés kapcsán felt¶n® hasonlóság

mutatkozik a régészeti interpretáció és a mondattani, vagy jelentéstani vizsgálatok

módszere között. E hasonlóság teszi lehet®vé a szemiotikai módszerek használatát

a régészettudományban.

A szemiotikai és egyéb nyelvészeti módszerek régészeti alkalmazása André Leroi-

Gourhan nevéhez köthet®. Leroi-Gourhan els®ként alkalmazott nyelvészeti model-

leket a régészeti leletek értelmezéséhez egészen a biológiai alapösszefüggésekt®l vizs-

gálva az emberi gondolkodást.289

A szemiotikai megközelítés a régészettudomány esetében, Martin Furholtot idézve,

285Raab-Goodyear 1984, 262.
286Pierce 1989
287Raab-Goodyear 1984, 262.
288Binford 1981; Pierce 1989
289Leroi-Gourhan 1993
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azt feltételezi, hogy minden tárgy a kommunikáció egyfajta aktusaként értelmezhet®,

amely különböz® kulturális kódokat foglal magába. Ezek kombinációjának széles

spektrumát pedig az emberi kultúra sajátos, politetikus jellege biztosítja. 290

Az abduktív hipotézis

�Az abdukció ösztön, amely a világ aspektusai közötti kapcsolatok észlelésére tá-

maszkodik.� � állítja Pierce alapján Sebeok. Ahhoz azonban, hogy err®l a módszerr®l

érdemben beszélhessünk röviden ki kell térnünk a szemiotikai vélekedés különböz®

módozataira. A szemiotikai elemzések során az egyes jelenségekr®l alkotott vélekedés

alapvet®en három módon mehet végbe:291

a, indukció

b, dedukció

c, abdukció

Mindhárom esetben a �gyelem a kutatás három tárgyára összpontosul: ok, oko-

zat, szabály vagy törvényszer¶ség, amely alapján a kiváltó okból az okozat egyértel-

m¶en következik.

Az indukció esetében az okok felhalmozása révén vonhatjuk le következtetésein-

ket:292

Eset: minden S   az  M

Eredmény: minden S   az  P

Szabály: minden M  az  P

Szabály: minden M  az  P

Eset: minden S   az  M

Eredmény: minden S   az  P

Szabály: minden M  az  P

Eredmény: minden S   az  P

Eset: minden S   az  M

Az indukció folyamata tehát nem feltételez olyan összefüggéseket, vagy háttér-

tudást, amelyeket maga az egyenlet (kérdésfeltevés) alkotói már ne tartalmaztak

volna.

A dedukció folyamata ezzel szemben ismert szabályszer¶ségek felhasználásával

operál. A dedukciós alapfeltevésben az ok és a szabály nyilvánvaló ismerete teremti

290Furholt 2008/b, 18.
291Sebeok-Umiker-Sebeok 1990, 46.; Gibbon 1984, 80.
292Reid 2003, 2.
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meg az �el®re gondolkodás� lehet®ségét. Bizonyos szabályosságok ismeretének kö-

vetkeztében tehát a egy esemény várható végeredménye kikövetkeztethet®: 293

Eset: minden S   az  M

Eredmény: minden S   az  P

Szabály: minden M  az  P

Szabály: minden M  az  P

Eset: minden S   az  M

Eredmény: minden S   az  P

Szabály: minden M  az  P

Eredmény: minden S   az  P

Eset: minden S   az  M

A dedukció, tehát alapvet®en feltételez olyan háttértudást, amely alapján a sza-

bályosság megállapítható. A premissza feltételezi, hogy a változás csakis az adott

irányba mehet végbe. Ennek bizonyossága � a szabály helyessége � pedig már em-

pirikus úton igazolt, vagy igazolható. A dedukció tehát feltételez háttértudást, ám

annak nem kell az ok és az okozat kapcsolatán túlmutatnia.

Az abdukció, vagy más néven retrodukció fogalma az amerikai �lozófus, Charles

Sanders Peirce nevéhez köthet®.294

Peirce szerint az abdukció egy el®készít® folyamat a tudományos érvelésben. Az

abdukció egyetlen hipotézis elfogadásához vezet, amely hipotézis a meg�gyelt jelensé-

gek szükséges, vagy valószín¶ következményeib®l származik.295 Mint írja az abdukció

a tényekkel kezdi, mindenféle elmélet nélkül és pontosan ez a tény kényszeríti egy

a tényeket magyarázó elmélet, vagy hipotézis megalkotására.296 A hipotézis meg-

alkotása pedig a tények és a következmények (t.i. a hipotézis következményeinek)

hasonlóságán alapul.297

�Meg kell emlékeznünk arról, hogy az abdukció, bár a logika szabálya-

inak kissé ellentmond, mindazonáltal logikai következtetés, ami követ-

keztetés kimondása ugyan problematikus, vagy csupán sejtésen alapul, de

kétségtelenül tökéletes logikus forma. Jóval ezel®tt az abdukciót, mint kö-

vetkeztetést határoztam meg, a logikusoknál bevett jelentés szerint mint

egy a magyarázó hipotézis elfogadására tett m¶veletet � amely, mint az
293Reid 2003, 2.
294A neves szemiotikus Thomas A. Sebeok feleségével írt könyvében számos azonosságot mutat ki

Peirce abduktív okoskodásának folyamata és a regényh®s Sherlock Holmes munkamódszere között.
Ismerve a holmesi �gura megalkotójának, Arthur Conan Doylenak az �el®életét� ez nem is annyira
meglep®. Doyle, mint író az orvosként praktizáló Doylenak és tanárának dr. Joseph Bellnek az
analitikus-diagnosztikai módszerét adja Holmes kezébe a b¶nügyek felderítése kapcsán.
295Sebeok - Umiker-Sebeok 1990, 28.
296Sebeok - Umiker-Sebeok 1990, 45.
297Sebeok - Umiker-Sebeok 1990, 46.
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abdukció � bizonyos feltételekhez kötött. Márpedig egy hipotézist nem is-

merhet® el hipotézisként, hacsaknem feltételezhet®, hogy megmagyarázza

a tényeket, vagy néhányat közülük.� 298

A vélekedés ezen típusa Peirce szerint olyan módszer, amelynek során a véleked®

egy folyamat eredménye ismeretében igyekszik olyan magyarázatokat (explanandum)

megállapítani, melyek ismeretében a kiindulási állapot (explanans 2.), a kiváltó ok

(explanans 1.) rekonstruálható.299

Eset: minden S   az  M

Eredmény: minden S   az  P

Szabály: minden M  az  P

Szabály: minden M  az  P

Eset: minden S   az  M

Eredmény: minden S   az  P

Szabály: minden M  az  P

Eredmény: minden S   az  P

Eset: minden S   az  M

A régészettudomány következtetései szempontjából az igen éles párhuzam szem-

bet¶n®. A mindenkori emberi cselekvés nyomainak ismeretében azok kiváltó oka,

egy megfelel®en alkalmazott szabály segítségével megismerhet®. A szabály helyes

megállapítása ez esetben is a kutató felel®ssége, aki az általa birtokolt tudás sz¶r®-

jén sz¶ri meg a kapott információt és ezáltal alakítja ki vélekedését.

Nyilvánvaló, hogy az abduktív megismerés folyamatának sajátja a számos, tu-

dományos zsákutca is, hiszen a nem megfelel® szabályok alkalmazása tévútra viheti

a tudományos kutatást. E fel®l Peirce úgy vélekedik, hogy az emberi elme sajátja

a helyes szabályok kiválasztása és alkalmazása. Jóllehet, ez a kijelentés er®s túl-

zásnak t¶nik. Valószín¶ azonban, hogy Peirce a már említett meglév® ismeretek

alkalmazására utal. Ebb®l az a következtetés vonható le, hogy a kutató a témában

rendelkezésére álló tudásanyagot, mint alapvet® tételeket (premisszákat ) kell, hogy

elfogadja és felhasználja a szabályok kialakításához. Másrészr®l a kutatónak min-

den egyes esetben valamilyen inverz eljárással igazolni kell önnön állításait, hiszen

az abdukció alkalmazása a tudományos vélekedés els® lépcs®jeként tekinthet®.300

Ugyanakkor a részletes anyagleírás fázisán túlmutató módszer.301

Mindezek alapján már érthet®, hogy miért nevezik meg sokan az abduktív kuta-

tási folyamatokat a kísérletezés fázisaként.302

298Peirce Coll.Papers
299Hegel-Oppenheim 1999.
300Sebeok-Umiker-Sebeok 1990, 28.
301Gibbon 1984, 80.
302Gibbon 1984, 80.
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Az említett inverz ellen®rz® folyamatnak olyan deduktív módszernek kell len-

nie, amely kétséget kizáróan igazolja, hogy az egyes elképzelések igazak, hogy az

adott okozatot más kiváltó ok nem idézhette el®. Tehát a szabályosságként született

megállapítást (explanandum), csupán annak két magyarázó eleme (explanans) teljes

ismeretében fogadhatjuk el véglegesen.303 Guy Gibbon szerint a fenti okok miatt a

tudományos kutatás alapvet® típusai a következ®képpen épülnek egymásra:

Rendszer,
vagy kulturális 
kontextus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Régészeti, vagy 
anyagi kontextus

ABDUKCIÓ DEDUKCIÓ

INDUKCIÓ MEGÁLLAPÍTÁS

26. ábra

A tudományos kutatás alapvet® típusainak összefüggésrendszere. (Gibbon 1984 nyomán.)

Kérdés, hogy mindez hogyan mutatkozik meg és hogyan használható az állat-

csontleletek esetében? Melyek azok a következtetési szintek, amelyek az állatcsontle-

letekben kódoltak, illetve hogyan alkothatóak meg az explanasok szabályrendszerei?

Hogyan válhat a vélekedés kutatói kérdéssé?

Ahhoz, hogy az abduktív eljárást alkalmazhassuk biztos kiindulópontra van szük-

ségünk, ami az állatcsontleletekr®l általánosan elmondható.

Abduktív vélekedésünket az állatcsontleletek által hordozott jelentéstöbbletekb®l

kell indítanunk. Abból a feltételezésb®l, miszerint: az állatcsontleletek többletjelen-

téssel bírnak.304

Az Eredmény az a jelenség, amely általánosan megállapítható ti. a lel®helyeken

az állatcsontok elszórtan, látszólag rendszer nélkül halmozódnak fel. 305 A csontok

303Hegel-Oppenheim 1999.
304E kijelentés igazságtartalmát Az állatcsont, mint információhordozó leletanyag c. fejezetben

bizonyítottuk.
305Ebben az esetben csupán a hulladékként értelmezhet® állatcsontmaradványokról beszélhetünk.
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önmagukban nem mutatnak magasabb szinten értelmezhet® különbségeket. Fel-

tételezhet®en a település minden lakója egyaránt fogyasztott húst, jóllehet annak

min®sége és mennyisége eltér® volt, azonban ezek a különbségek a depozíciók összes-

ségében általában nem követhet®ek nyomon.306 Ebb®l következik, hogy a változás

olyan mélységeit kell megragadnunk, amelyek alapján már különbségtétel tehet® az

egyes objektumok, illetve depozíciók között.

Vizsgáljuk meg tehát az Eredményt kissé mélyebb jelentés-jelenség szinteken. Az

Eredmény : az egyes depozíciók különböz® fajokból származó csontokat tartalmaznak.

A csontok az egyes állatok eltér® testrészeit, vagy testrégióit képviselik. Mindezek a

jelenségek pedig egy vagy több behatárolt területen oszlanak el.

Mivel feltételezésünk szerint a település minden lakosa fogyasztott húst, ha eltér®

mértékben és min®ségben is, azt kell feltételeznünk, hogy a ez a cselekvés, mint az

emberi cselekvés általában, valamilyen keretrendszerben történt. Amennyiben a

húsfogyasztás maga is rendszert alkot akkor:

1. az egyénhez eljutó hús mennyisége és min®sége is rendszert alkot,

2. ennek régészeti vetülete az állatcsont, mint háztartási hulladék,

3. ezeket módosíthatja (kalibrálja) a közösség, a közvetlen környezet által megsza-

bott hulladékdeponálási el®írások.

Amennyiben a fenti következtetéseket elfogadjuk, akkor az abduktív eljárásunk

során alkalmazott Szabály megalkotható: az állatcsontok szóródása a lel®helyen kul-

turálisan és/vagy a természeti tényez®k által meghatározott rendszert alkot . A rend-

szer felismerése lehet®vé teszi a rendszert alkotó elemek meghatározását. Ehhez

azonban további szabályosságok megállapítására van szükség:

1. a rendszer diakrón és szinkron változásai egyaránt meg kell, hogy mutatkozza-

nak a leletanyag elhelyezkedésében.

2. a rendszer változásainak csupán végkifejletét láthatjuk ezért a diakrón és szink-

ron változások együttes összege szét nem bontható egységet képez.

3. a rendszer állapotainak közvetlen mutatói az állatcsontanyag min®sége és meny-

nyisége.
306Fontos kiemelni, hogy ez a gondolatmenet els®sorban az ®skori települések állatcsontleleteinek

értelmezését t¶zi ki célul. A kés®bbi lényegesen integráltabb társadalomszerkezet¶ társadalmak
esetében, ez a fajta vélekedési eljárás nem, illetve csak bizonyos módosításokkal alkalmazható.
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A fenti megállapítások � Eredmény és Szabály � alapján következtethetünk az

abduktív eljárás során az Esetre. Arra az általános cselekvéstípusra, amely cse-

lekvéstípus az Eredményt el®idézte. Következtetéseink ezek alapján egyetlen Esetet

engedélyeznek: A mindenkori rendelkezésre álló húsforrások egyformán oszlanak szét

a település kisebb egységei között � hiszen egy nagyobb vágóállat elfogyasztása a kö-

zösség több családjának húsigényét elégítette ki egyszerre. Egyformán, hiszen a

mennyiségen túl a különböz® min®ségeknek is meg kell jelennie a település teljes

területén. Ebb®l következik, hogy az azonos források fogyasztása, azonos depozíciós

szabályok mellett, azonos felhalmozódásokat hoz létre. Bár ez utóbbi az objektu-

mok (hulladékgödör) feltöltési sebességével is összefüggésben van. Feltételezve azt,

hogy a levágott állatok teljes egészét a településeken belül osztották fel, így az állat

egészének jelen kell lennie a településen, tehát amelyik testrész (testrégió) az egyik

objektumban többletként jelenik meg, annak a másikban hiányként mutatkoznia. Ez

a kiegyenlítettség eredményezi azt, hogy a meg�gyelhet® különbségek egyfel®l egységes

csoportokat alkotnak, másfel®l hogy a meg�gyelt csoportok a természeti környezet

által és/vagy kulturálisan meghatározott húsfogyasztási fázisokat jelölnek.

A depozíciós szabályok megállapításához azonban fontos a megfelel® objektum-

változók meghatározása � az állatcsontok jelentéstartalma alapján. Ehhez els® lé-

pésként a listázás módszerét kell alkalmaznunk, amelynek segítségével sorra vehet-

jük mindazokat a jelenségeket, amelyeket a kés®bbiekben az elemzésben változóként

használunk.

Ez után következhet az állatcsontleletek jelentés struktúrájának vizsgálata, amely

egyfel®l a kiválasztás folyamatában nyújthat segítséget, másfel®l összefoglalja mind-

azon jelentéstartalmakat, amelyeket ez a különleges leletanyagtípus magába fog-

lal.307

Az állatcsontleletek által közvetített alapinformációk a következ®k lehetnek: 308

� a régészeti objektum karakterisztikája: hulladékgödör, természetes felhalmozó-

dás, kultikus objektum

� a csontanyag tafonómiai jellemz®i: állapot, töredezettség, hatások

� a reprezentált fajok

307Lásd A csontleletek jelentés-struktúrájának vizsgálata c. alfejezetet.
308Reitz-Wing 1999, 336. nyomán.
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� a háziállatfajok száma

� a vadfajok száma

� a reprezentált fajok aránya

� nemek

� életkorok

� a csontok által képviselt vázrészek (testrégiók) aránya

� az morfológiai sajátosságai

� feldolgozásnyomok

� megmunkálásnyomok

A csontleletek jelentés-struktúrájának vizsgálata

Szemiotikai és strukturalista megközelítés

A szemiotikai elemzés régészeti szempontból is lényeges és felhasználható eleme

a leletanyag jelentéstartalmának a vizsgálata. Alapvet® kérdés, hogy vajon mennyi

azoknak az információknak a száma, amely egyetlen leletb®l nyerhet®? Lehet-e va-

lamilyen szinten összevonásokat eszközölni? Mennyi újat hozhatnak az ilyen jelleg¶

vizsgálatok?

Mivel az elemzés során csupán az állatcsont leletanyag, valamint a hozzá tartozó

térbeli/rétegtani adatok állnak rendelkezésre, ezért ezekb®l, ezek lehetséges jelen-

téseib®l kell a lehet® legtöbb információt kinyerni. Amennyiben elfogadjuk, hogy

az általunk vizsgált paleoökoszisztémát és a Clarke-féle kultúramodellt, mint egy-

másba fészkelt rendszereket (amelyeket a húsfogyasztás, mint dinamikus aspektus

m¶ködtet), akkor a következ® kijelentéseket tehetjük. Az állatcsontok képviselik

a(z):

1. Húsfogyasztást

(a) A fehérje és húsigényt
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(b) A rendelkezésre álló források reprezentációját, valamint azok kihasználá-

sának mértékét.

(c) Az egyéni, vagy a háztartáson belül érvényesül® ízlést.

(d) A húsfogyasztásra vonatkozó hitbéli megkötéseket.

(e) Az egyes fajok fogyasztásának preferenciáját.

(f) Az egyes fajok fogyasztásával szembeni ellenérzéseket.

2. A település gazdaságának leképezését (az 1. pont sz¶r®jén keresztül)

(a) A környezet adta lehet®ségek kihasználásának mértékét, a táplálkozásban.

(b) A környezet adta lehet®ségek kihasználásának mértékét, az állattartásban.

(c) A környezet adta lehet®ségek kihasználásának mértékét, a vadászatban,

halászatban és a gy¶jtögetésben.

3. A technológiát, anyagi kultúrát

(a) Az egyes állatfajok kihasználásának technológiáját.

(b) Az él® és a holt haszon technológiáját.

(c) Igaer®t, fogatolást, teherhordást

(d) Mobilitást, kereskedelmet

(e) A csont feldolgozástechnológiáját.

4. Az állatokat érint® ideológiai gondolkodást

(a) Az állatok szociális státuszát.

(b) Az állatoknak a hétköznapokban betöltött szerepét.

(c) Az állatoknak a szakralitásban betöltött szerepét.

Mindezek ismeretén keresztül érthet®vé vélik az, hogy a településen egykor élt

állatok, a húsfogyasztás sz¶r®jén keresztül meg�gyelt tárgyi emlékeik: az állatcson-

tok igen komplex összefüggésrendszer alkotó elemei. Az állatcsont jelentést hordozó

leletanyagként a benne foglalt információk alapján sajátos jelentés-struktúrával ren-

delkezik ezért � a kutatói kérdést®l függ®en � igen sokrét¶ információt hordozhat.
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27. ábra

Az állatcsontok és a kulturális rendszerek strukturális összefüggésrendszere

A jelentésstruktúrák vizsgálata nagyban megkönnyíti a leletanyag magyarázatát

kontextusba helyezheti az eddig összefüggéstelennek látszó információkat, valamint

több leletanyag típus bevonásával a magasabb szint¶ összefüggések megállapítását

is lehet®vé teheti.

A darabolás struktúrája és m¶veletei (chaîne opératoire)

Az ®skori kultúrák húsfogyasztási szokásainak vizsgálata felveti a húsfogyasztás

technológiájának, vagyis közvetve az állatok feldolgozásának kérdését. A feldolgozás

technológiáját, vagy a mészárlás módszereit több régészeti korszakban, els®sorban
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az antik és a középkori korszakokban a szakirodalom részletesen tárgyalja. 309

Ezzel szemben az ®skori darabolástechnikai, illetve felhasználástechnikai infor-

mációink sokkal szegényesebbek. Ennek oka egyrészt a fémeszközök hiánya, melyek

olyan maradandó nyomokat képesek ejteni a csontokon, amelyek kiállják a csontokra

ható sütési-f®zési, majd az eltemet®dés után ható tafonómiai folyamatok nyomeltün-

tet® hatásait. Ez természetesen korántsem jelenti azt, hogy esetenként nem �gyel-

het®ek meg különböz® vágási, vagy egyéb darabolási nyomok, azonban ezek száma

általában rendkívül alacsony.310

Kérdés tehát, hogy az egyértelm¶ nyomok hiányában hogyan vizsgálható az ál-

latok feldolgozásának rendszere és esetleges különbségei?

Ezen kérdés megválaszolására kissé el kell vonatkoztatnunk a csontoktól, a hús-

fogyasztástól és az eddigiekt®l eltér® módon kell megközelítenünk ezt a leletanyag-

típust. Az ®skori régészeti k®eszközkutatásban már régóta felhívták a �gyelmet

a technológiai folyamatok, az egyes használati eszközök el®állításának technológiai

értékelésének fontosságára. Ezek a típusú vizsgálatok olyan folyamatelemzések, me-

lyek által értelmezhet®vé válhat a készítéstechnika mögött rejl® szándék.

Az ilyen jelleg¶ vizsgálatok kapcsán szinte kivétel nélkül Marcel Mauss mun-

kásságához nyúlnak vissza a kutatók.311 Mauss 1934-ben megjelent tanulmánya az

ún. test technikákról alapjaiban módosította az az etnológusok és szociológusok

addigi elképzeléseit az egyes funkciókat ellátó cselekvésmódokról.312 Mauss tanul-

mányában kifejti, hogy maga a test is szerszámként értelmezhet® és, hogy ezáltal

az egyes funkciókat kielégít® cselekedetek kultúránként eltér®ek lehetnek. 313 Az ál-

tala test technikáknak nevezett cselekvésmódok iránt megfogalmazott feltétel, hogy

hatékonynak, a cselekvés céljának elérést el®segít®nek kell lenniük. Mivel e módok

tanultak ezért kulturálisan meghatározottak is egyben. Ahogy Mauss fogalmaz:

�szüntelen alkalmazkodás egy-egy �zikai, mechanikus, kémiai célhoz (pl.

amikor iszunk) cselekedetek egymásra épül® sorozatában valósul meg, s

ezeket nem egyszer¶en az egyén építi fel, hanem egész neveltetése, a tár-

309A teljesség igénye nélkül: Patou-Mathis 1997.; Seetah 2005.; Vörös 1992; Csippán
2008.
310Az általam vizsgált leletanyag tekintetében ez mindenképp kijelenthet®.
311Holló et al. 2001, 51.
312Les Techniques du corps, Journal de Psychologie 32 (3-4). magyarul megjelent a Szociológia

és antropológia c. tanulmánykötetben.
313Mauss 2004, 426-429.
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sadalom,amelynek részét képezi, a hely amelyet abban elfoglal.� 314

Mauss elméletét Marcel Maget már kifejezetten tárgyakra vonatkoztatta beve-

zetve olyan fogalmakat, mint a el®állítási lánc (chaîne de fabrication), illetve az elemi

mozdulatok (gestes élémentaires ). Maget felhívta a �gyelmet a tárgyak eltér® mi-

n®ségének és feldolgozásának, valamint ezek fázisainak jelent®ségére. 315 Mindezeket

kés®bb Leroi-Gourhan a következ®képpen pontosítja:

�A technika a mozdulatok és az eszközök által, egy valós szintaxison ke-

resztül láncba szervez®dik, ami rámutat az adott m¶veleti sor állandósá-

gára és alkalmazkodására.� 316

A chaîne operatoire (magyarul: m¶veletsor 317) régészeti koncepciója tehát az

egyes tárgyak kialakításának fázisain nyugszik.318 P. Lemonnier a m¶veletsor ana-

litikus vizsgálata során a tárgyak létrejöttének három oldalról történ® megközelítését

javasolja:319

tárgyak (objets), melyeket a különleges alapanyag, vagy készítéstechnika határoz

meg.

a mozdulatok sora, vagy m¶veletsor (suites de gestes ou d'opérations ), amely

a technikai folyamattól függ®en a mozdulatok, vagy cselekedetek sorát jelenti.

a speciális ismeretek (connaissances spéci�ques ), amelyek a tárgy elkészítéséhez

szükségesek.

Az els®sorban k®eszközökön végzett hasonló szemlélet¶ kutatások a hazai régé-

szetben sem példa nélküliek.320 Hazai tekintetben mégis úttör® jelleg¶nek nevezhet®

az a metodológiai cikksorozat, amely Holló Zsolt, Lengyel György és Mester Zsolt

tollából származik.321 A szerz®hármas cikkeiben a maga teljességében mutatja be a

chaîne operatoire, mint fogalom és kutatási módszer eredetét és alkalmazási lehet®-

ségeit a magyar paleolitikum kutatásában. A folyamat f® állomásai:

314Mauss 2004, 432.
315Pelegrin et al. 1988, 57.
316Pelegrin et al. 1988, 57.
317Holló et al. 2001, 51.
318Holló et al. 2001, 51.
319Pelegrin et al. 1988, 58.
320A teljesség igénye nélkül: Antoni, J: Neolitikus eszközkészítés és használat (A lengyeli kultúra

eszközanyaga, valamint annak technológiai párhuzamai Melanéziában) Kandidátusi értekezés, 1990
321Holló et al. 2001, 2002, 2004.
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28. ábra

A chaîne opératoire három pillére (Holló et al. 2001 nyomán)

A szerz®k fontosnak tartják a magyar terminológia megteremtését, amelyben a

chaîne opératoire helyett a m¶veletsor elnevezést javasolják.322

Maga a m¶veletsor a k®eszközök tekintetében a következ®képp alakul: 323

1. nyersanyag beszerzés (acqusition)

2. el®állítás (production)

(a) feldolgozás, a félkész termék el®állítása (débitage)

(b) megmunkálás, a késztermék el®állítása (façonage)

(c) �nomítás (retouch)

3. felhasználás (consommation)

4. eldobás, selejtezés (abandon)

A szerz®k megállapítják, hogy a technikai tevékenységek összessége egy speciális

technológiai rendszert (système technique) alkot, amely azonban kultúránként eltér®

lehet, hiszen többféle m¶veletsor is azonos eredményre vezethet.324

Az állatcsontleletek tekintetében a chaîne opératoire fogalma els®sorban a hús-

feldolgozás325 és a csonteszközök el®állításának technológiájában jelenik meg.326 A

m¶veletsor koncepciója csonteszközök tekintetében olyan speciális fázisokkal is ki-

egészül, mint például a konzerválás, vagy az újrafelhasználás, amely k®eszközök

tekintetében nem, vagy csak igen nehezen vizsgálható.

322Holló et al. 2001, 51.
323Holló et al. 2001, 52.
324Holló et al. 2002, 99.
325Patou-Mathis 1997; Patou 1987
326Averbouh 2001
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29. ábra

Kiterjesztett m¶veletsor: a megmunkált

csonttárgyak techno-ökonómiai szkémája

(Averbouh 2001 nyomán.)

A disszertációmban feldolgozott ál-

latcsontok esetében a chaîne opérato-

ire koncepciójának alkalmazásához a

fenti elméleti alapok átértelmezésére van

szükség. Ennek legf®bb oka, hogy mint

azt már fentebb említettem az álta-

lam vizsgált állatcsontleleteken meg�-

gyelhet® vágás- vagy darabolásnyomok

száma rendkívül alacsony. A problé-

mára megoldást az állatok feldolgozá-

sának és felhasználásának egy speciális

módja a testrégiók reprezentáltsági fo-

kának megállapítása jelent.

Az állatok elfogyasztása, a hús fel-

használása a csontok alapján jól re-

konstruálható folyamat.327

Az egyes állatfajok esetében azok

felhasználása nem csupán a darabo-

lási nyomok alapján, hanem a háztar-

tásokba bekerül® testrégiók eloszlásá-

nak vizsgálatával is meghatározható.328

Ezek alapján lehet®ségünk nyílik arra,

hogy különbséget tegyünk az egyes fa-

jok különböz® testrégióinak felhasználá-

sának mértékér®l, azok preferált, vagy

mell®zött voltáról.

Mindezt �gyelembe véve a chaîne

opératoire koncepciójának kategóriái a

következ®képpen alakulhatnak az állat-

csontleletek, az egyes testrégiók háztar-

tási hulladékkénti értelmezésének tekin-

tetében:

327Természetesen a tafonómiai folyamatok sz¶r®jén keresztül és azok �gyelembevételével. Lásd
A leletképz®dés folyamata: Tafonómia c. fejezetet.
328Csippán 2007, 93.
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1. Beszerzés

Mind házi-, mind vadállatok esetében ez magát a leölés folyamatát jelenti.

2. El®állítás

Az el®állítás folyamata voltaképp a mészárlás folyamatával egyenl®.

(débitage - façonage - retouche )

(a) A feldolgozás fázisa megfeleltethet® az állatok els® feldolgozási fázisainak

(pl. nagyobb részekre bontás, negyedelés stb.)

(b) Az alakítás fázisa ebben az esetben az állat kisebb darabokra, testrégiókra

való felosztását jelenti.

(c) A �nomítás fázisa tulajdonképp a konyhai feldolgozást, a közvetlen fo-

gyasztásra való el®készítés megfelel®je.

3. Felhasználás

A felhasználás természetesen a feldolgozott húsok elfogyasztását jelenti.

4. Eldobás

Az eldobás a csontok deponálását, a konyhai hulladékba történ® bekerülését

jelenti.

Fontos megjegyeznünk, hogy az El®állítás lépcs®foka, a chaîne opératoire ha-

gyományos terminológiai rendszere alapján az állatok vágása nem bontható fel a

feldolgozás - alakítás - �nomítás hármas lépéseire. Jóllehet logikailag a m¶veleti lé-

pések leírhatóak. Ennek oka, hogy a m¶veletsor El®állítási fázisának alfázisai között

nincs szigorúan vett egymásutániság. Az egyes lépések felcserélhet®ek, vagy el is

hagyhatóak annak függvényében, hogy mi a �készít®� szándéka. A hús darabolása

során az egyes lépések csakis egymás után követhetik egymást, így a három alfázis

gyakorlati alkalmazásától el kell tekintenünk, ha logikailag mégoly követhet®ek is.

Amennyiben a m¶veletsort ebben az átértelmezett formájában használjuk, akkor

a húsfogyasztás folyamata, mint technológiai folyamat értelmezhet® anélkül, hogy

a tényleges vágás, vagy darabolásnyomokra kellene támaszkodnunk. A testrégiók,

mint analitikai egység bevezetésével tehát az egész folyamat vizsgálható. Ennek

a vizsgálatnak a kulcsa az állatcsontleletek abbéli sajátosságában rejlik, miszerint

minden egyes esetben tudjuk � az állat csontvázának anatómiai ismerete alapján �, a

hiány teljes mértékét, ami által �x viszonyítási pontot kaphatunk az elemzésünkhöz.
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A testrégiók reprezentáltságának megállapításához a f®bb gazdasági haszonálla-

tok egyes testrégióihoz köthet® csontok gyakoriságát, az adott állatfaj teljes csontvá-

zához hasonlítottam. Az egyes testrégiókat alkotó csont-csoportok a következ®k: 329

Fejrégió neuro- és viscerocranium, mandibulák, hyoideum +szarvcsapok

Axialis régió csigolyák (c, th, l, s, cd), bordák, sternum

Cranialis régió scapula, humerus, radius, ulna

Caudalis régió pelvis, femur, tibia, patella

Mells® szár carpalis csontok, metacarpus(ok)

Hátsó szár tarsalis csontok, metatarsus(ok), astragalus, calcaneus

Lábfejek phalanges, sesamoid csontok

Az adott testrégió alul- vagy felülreprezentáltságát, a ténylegesen feltárt és az

elméletileg teljes vázak csontszámának százalékos különbsége adja. 330 Nehézséget

okozhat a százalékos arányok, illetve a százalékokkal végzett m¶veletek matema-

tikai helytelensége, ezért ezt kiküszöbölend®, a százalékos értékek a darabszámok

százalékának természetes alapú logaritmusát kell felhasználnunk az összehasonlítá-

sok során.331 Egy elméleti gy¶jtemény esetében például a településen feltárt szar-

vasmarha testrégiók százalékos arányának különbségei és reprezentáltságuk foka a

következ®képpen néz ki:

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

Fejrégió 6 4,2 1,435 188 23,77 3,168 1,733

Axialis régió 72 50 3,91 71 8,98 2,194 -1,715

Cranialis régió 8 5,55 1,713 174 22,0 3,09 1,377

Caudalis régió 8 5,55 1,713 227 28,7 3,356 1,643

Mells® szár 14 9,7 2,272 37 4,68 1,542 -0,729

Hátsó szár 12 8,3 2,116 82 10,37 2,338 0,222

Lábfejek 24 16,7 2,815 12 1,52 0,416 -2,398

Összesen: 144 100 791 100

329Csippán 2007, 93.
330Reitz-Wing 2000, 212.
331Reitz-Wing 2000, 212.; Csippán 2007, 93.
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Állatcsont - alrendszer - háztartás

A csontleletek szemiotikai és technológiai elemzése után könnyedén illeszkednek

a fentiekben vázolt paleokörnyezeti-rendszerelméleti modellbe332, ám ehhez azonban

meg kell határoznunk egyfel®l a értelmezéseink és rendszereink szintjét a befogadó

nagyobb rendszer struktúrájában.

Az állatcsontleleteket jelentésstruktúráikon keresztül � amennyiben követjük a

clarke i kulturális rendszermodellt � három nagyobb alrendszerhez köthetjük a leg-

kézenfekv®bb módon: a gazdasági, a társadalmi és az anyagi kulturális (azaz tech-

nológiai) alrendszerekhez.

A gazdasági alrendszer, mint a � húsfogyasztás tükrén keresztül láttatott � faj-

speci�kus állattartás mutatkozik meg az állatcsontleleteken keresztül.

A társadalmi alrendszer jelenléte az állatcsontanyag szóródása, a különböz® hús-

min®ségi osztályok eltér® reprezentáltsága és az ezeken keresztül megmutat-

kozó, vagy meg nem mutatkozó társadalmi különbségek által képviselt.

Az anyagi kulturális alrendszer az állatok feldolgozásának technológiája, a da-

rabolás közvetlen, vagy közvetett nyomai által válnak láthatóvá az állatcsont-

leleteken keresztül. A darabolás, az állatok feldolgozása, egyfajta átviteli-

közvetít® közeget jelent a rendszer alkotó elemei és az állatcsontleletek között.

Bár az állatcsontok, különösen a rituális kontextusban elhelyezettek, vagy az

akként értelmezhet® állati maradványok szervesen kapcsolódnak a kulturális rend-

szer ideológiai alrendszeréhez, azonban a ezek a jelensége és jelentések sokrét¶bb és

magasabb szintet képviselnek, amelyek értelmezésére a kés®bbiekben térek ki rész-

letesen.333

A nagyobb rendszerekt®l a kisebb alrendszerek felé haladva tehát e három alrend-

szer közös halmazán keresztül értelmezhet® az állatcsontleletek jelensége. Kérdés

azonban,hogy mi lehet az a rendszerelméletileg és régészetileg egyaránt megfogható

és értelmezhet® szint, amely megfelel ennek a kitételnek? Olyan analitikai és empiri-

kus úton megállapítható egységre van tehát szükség, amely minden fenti kitételnek

megfelel és közvetlenül az állatcsontok által képviselt húsfogyasztás elemi szintjéig

bontható. Ez az alapvet® egység: a háztartás egysége lehet.

332Lásd A kulturális szempontú paleoökoszisztéma modellje c. alfejezetet.
333Lásd a Szent és profán c. részt.
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Pusztán az archaeozoológiai leletanyag birtokában egy település háztartásainak,

vagy háztartási egységeinek rekonstrukciója nehéz vállalkozás. Fontos azonban ki-

emelnünk azt, hogy a táplálkozás � ezen belül pedig a húsfogyasztás � minden ré-

gészeti korszakban egyértelm¶en, kétséget kizáróan a háztartásokhoz köthet® tevé-

kenység. Nem ismerünk olyan régészeti kultúrát, amelynek tagjai ne fogyasztottak

volna húst!

Ez a tény önmagában bizonyítja, hogy régészetileg az egyik legszorosabb össze-

függést a háztartások, a mindennapi élet, valamint az ásatásokon feltárt régészeti

jelenségek és a kulturális rendszer egyes alrendszerei között egy speciális leletanyag-

csoport van hivatott képviselni: az állatcsontok.

30. ábra

A háztartás egysége, az állatcsontok és a kulturális rendszerek hierarchikus

összefüggésrendszerében
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Míg felülr®l, a komplex rendszerek fel®l haladva tehát egyre elemibb, gazda-

sági, társadalmi és technológiai szinteken keresztül juthatunk el a háztartás alapvet®

asszociatív egységéig. Az empirikusabb szintekr®l felfelé építkezve, az állati csontma-

radványok tömegéb®l, min®ségéb®l és helyzetéb®l kiindulva a közvetített információ

egyre magasabb szinteket képvisel, amely ugyancsak a háztartás egységén keresztül

vezet. Az értelmezés ezáltal bezárul és a háztartás szerepe, mind rendszerelméleti,

mind régészeti szempontból egyértelm¶vé válik.

A táplálkozás folyamata tehát archaeozoológiai szempontból a legmagasabb és

a legelemibb társadalmi és gazdasági szinteken egyaránt megfogható. Míg az el®bbi

episztemológiai szempontból egyben a település teljes egészét, a feltárt állatcsontok

teljes spektrumát jelenti, addig az utóbbi a sokszor régészetileg közvetlenül meg nem

fogható, de a település szempontjából alapvet® szintekre, a háztartásokra utal.

31. ábra

Az állatcsontok és a kulturális rendszerek strukturális összefüggésrendszere
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A háztartás fogalma a régészetben

Ahhoz, hogy a háztartással, mint analitikai egységgel tudjunk foglalkozni, elen-

gedhetetlen magának a háztartás fogalmának pontos tisztázása. A Magyar Értel-

mez® Kéziszótár szerint a háztartás:

�A családnak, v. magányosan él® személynek közvetlen, személyi és házi

szükségleteir®l (takarítás, mosás, beszerzés, f®zés stb.) való gondoskodás,

ezeknek kielégítése, ill. intézése az ezzel kapcs. teend®k összessége.� 334

A fenti megállapítás szerint a háztartás hétköznapi értelemben a teend®k összes-

sége, amely az egyén életének szükségleteit van hivatott kielégíteni. Egy ontológiai

kategória, amely a család leképez®dése.335 Ez a megállapítás azonban bizonyosan

hibás. Pontosabban egyoldalú. A megfogalmazás egyértelm¶en a modern euró-

pai típusú háztartásra érvényes. Az antropológiai kutatások számtalan olyan eset-

tanulmányt kínálnak, melyekben egyértelm¶en kiderül, hogy az egy háztartásban

él® egyéneknek egyáltalán nem kell rokonoknak lenniük, nem-rokonok is lakhatnak

közös háztartásban.336 Latin-amerikai példák alapján megállapítható, hogy ott a

háztartás, mint a nukleáris család kivetülése csupán formális jelenség. Ott néhány,

egymással valamilyen rokonsági kapcsolatban lév® n® és gyermekeik alkotják a tény-

leges háztartást, míg a fér�ak sokszor teljesen más helyen, vagy városban dolgoznak

és élnek.337

A háztartás tehát sokkal inkább olyan emberek csoportja, akik a mindenna-

pokban közös gazdasági tevékenységet végeznek.338 Tovább bonyolítja azonban a

meghatározást, hogy néhány kutatás rámutatott arra is: az egy fedél alatt él® cso-

portok a valóságban több háztartási egységben is élhetnek és különböz® gazdasági

tevékenységet is végezhetnek a mindennapokban.339 Ez utóbbi megállapítás azt is

jelenti, hogy a háztartás fogalma nem köt®dik olyan er®sen magához a házhoz sem.

Mihez köt®dik akkor hát?

Az A. Barnard és J. Spencer által szerkeztett: Encyclopedia of Social and Cult-

ural Anthropology 340 több oldalas szócikke rávilágít arra, hogy a háztartás, tudomá-

334Magyar Értelmez® Kéziszótár III. H-Kh. Akadémia Kiadó, Budapest. 1960.
335Hendon 2004, 272.
336Souvatzi 2008, 12.
337Souvatzi 2008, 13.
338Rathje-Wilk 1982, 619.
339Rathje-Wilk 1982, 620.
340Barnard-Spencer 1996, 285.
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nyos szempontból nem egyértelm¶en körbehatárolható jelenség:

�Many keystrokes, have been registered, and much ink split, in attempts,

to produce a universal, etic, one-size-�ts-all de�nition of household. None

exists.�341

A háztartást tudományos, analitikai szempontból talán úgy magyarázhatnánk

legjobban, ha sorra vesszük a háztartás, mint analitikai egység kialakulásának tu-

dománytörténeti lépéseit, majd megvizsgáljuk azt, hogy milyen funkciók és milyen

cselekvéstípusok társíthatóak a háztartásokhoz, végül pedig megállapítjuk, hogy mi-

b®l is áll egy háztartás.

A mindennapi élet alapvet® tevékenységeivel és szükségleteivel (táplálkozás, re-

produkció, testi kényelem, biztonság, pihenés, mozgás és növekedés) összeköthet®

intézmények (domestic institution)342 kutatása már a XIX. század második felében

kezdetét vette. A korszak jelent®s társadalomtudósai, J. H. Morgan, J. J. Bachofen,

P. G. F. LePlay 343 és F. Engels, egyaránt foglalkoztak a ház körüli tevékenységek

szervez®désével.344 A XX. század elején aztán a kérdés olyan kutatók szemszögébe

került, mint B. Malinowski, R. H. Lowie, vagy G. P. Murdock. Fontos azonban meg-

jegyeznünk, hogy egészen az 1960-as évekig a háztartás nem mint analitikai egység

jelenik meg a kutatásban, csupán olyan integratív gy¶jt®fogalom, amely a ház körüli

tevékenységek kapcsán els®sorban a rokonsági rendszerek, az egyes családok törté-

nete, vagy a házasodási szokások vizsgálati területeként volt jellemezhet®. 345

Az evolucionista, funkcionalista és strukturalista elméletek és irányzatok kriti-

kája világított rá a háztartások olyan tulajdonságaira, amelyek alapján nyilvánvalóvá

vált, hogy a háztartás összetettsége folytán analitikai egységként is alkalmazható.

Mindezt a háztartások olyan általános tulajdonságainak felismerése tette lehet®vé,

mint a diverzitás, a multidimenzionalitás és a történeti sajátosság, speci�kusság. A

marxista-feminista irányzat, valamint a feminista kritika az 1970-es évekt®l újabb

lökést jelentett a háztartás jelenségének kutatásában. A nemi szerepek és a mun-

kamegosztás kutatása olyan aldiszciplínák megjelenését eredményezte, amelyek a

�gyelmének középpontjában a háztartás, mint az analízis egysége állt (Household

341Barnard-Spencer 1996, 285.
342B®vebben: Malinowski 1972, 405.
343LePlay fontos szerepet játszott a magyarországi szociológiai kutatás megindításában is.
344Souvatzi 2008, 8.
345Souvatzi 2008, 8.
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studies, Gender studies ).346

A szakirodalom olvasása közben világossá válik, hogy a háztartás sokrét¶ foga-

lom:

� szociális csoport

� feladatok hálózata

� felel®sség

� térbeli dimenzió

� id®beli dimenzió

� a cselekmény(ek) helyszíne

� összefoglaló rendszere a

- szociális kapcsolatoknak

- gazdasági intézkedéseknek

- kulturális jelentéseknek

- morális és emocionális mintáknak.

� a háztartás szerepl®inek összessége

� kapcsolat, amely lehet:

- internális

- externális

� egyfajta mintázta a

- szociális

- gazdasági

- rituális cselekvéseknek.

346Souvatzi 2008, 9.
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Mindezeken felül a háztartás magába foglalja a háztartás tagjainak (member-

ship), társas viszonyainak (partnership) folyamatosságát és változását. Tartalmazza

e kategóriák materiális és cselekménybeli dimenzióit is, valamint ezeken keresztül

er®síti a háztartáson belüli és kívüli (intra- and interhousehold ) szociális kapcsola-

tokat is.347

Rathje és Wilk szerint a háztartás analitikai egység, amely olyan pontot jelenít

meg a kultúra összefügg® rendszerének szövetén, ahol az egyes szociális csoportok di-

rekt módon kapcsolódnak be a gazdasági és ökológiai folyamatokba. 348 Vélekedésük

szerint a háztartás alapvet®en három részb®l tev®dik össze:349

társadalmi: mint demográ�ai egység, a társadalom tagjai és a köztük lév®

kapcsolat.

anyagi kulturális: mint él®hely, tevékenységi körzet és a személyes javak

összessége.

viselkedési: mint a cselekvés bizonyos módjai, társadalmi normák.

Más vélekedések szerint a háztartás olyan analitikai egység, amely csupán bizo-

nyos viselkedésminták darabjait egyesíti.350 Esetleg a nagyobb szociális egységek,

struktúrák és az egyén közötti kölcsönhatás egyik megjelenési formája. Ez a szem-

lélet híven tükrözi a Koestler-féle egymásba fészkelt rendszerek elméletét.

Julia A. Hendon értelmezésében: a háztartás olyan ontológiai kategória, amely-

ben a társadalmi identitás és a gazdasági termelés találkozik egy helyen. A háztartás

tulajdonképpen a szociális viselkedéskészlet egyik alapvet® darabja, amely kölcsön-

hatásokat is biztosít a nagyobb szociális egységek351 és az egyén, mint indivídum

között.352 Mindezeken felül egy olyan �eloszláskészlet� amivel/ahol az emberek nap,

mint nap élnek és tevékenykednek .

A fentiek alapján egy olyan, folyamatosan változó és sokrét¶ entitás képe tárul

elénk, amelynek kutatása annak teljes egészében minden bizonnyal lehetetlen fel-

adat. Szerencsénkre azonban a háztartás, mint entitás semmiképp nem monolitikus

347Souvatzi 2008, 1.
348Rathje-Wilk 1982, 618.
349Rathje-Wilk 1982, 619.
350Hendon 2004, 272.
351Ezen nagyobb szociális egységek mibenlétét Hendon nem fejti ki b®vebben.
352Hendon 2004, 272.
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egész.353 Sokkal inkább egy változékony alapokon nyugvó szimbiotikus-kulturális

(szimbiokulturális) jelenség. Ezt a jelenséget azonban egy újabb listányi tényez®

befolyásolja:

� id®- és térbeli különbségek

� kulturális ideák és a kulturális gyakorlat

� szabályok és koncepciók, arra nézve, hogy mi is tartozik igazán egy háztartás-

hoz

� forma és szabály a következ®kben:

- termelés (production)

- a források eloszlása (resource allocation)

- munkamegosztás (labour participation)

- döntéshozatal (decision-making)

- tárgyalási startégia (bargain strategies)

- örökösödés (changing inheritence)

- rokonság (kinship)

- házasság (marriage)

- szexuális minták (sexual patterns)

A problémát körbejárva egyre világosabbá válik az, hogy miért is merülhetnek

fel kételyek a komperatív módszer háztartásokra való alkalmazása során. Továbbá

rávilágít arra is, hogy miért nem sikerülhet egy végleges, minden háztartásra jel-

lemz® de�níciót létrehozni. Következik ebb®l, hogy el kell fogadnunk, miszerint a

háztartás de�níciója nem csupán a háztartást foglalja magába. Nem végz®dik ma-

gával a háztartással, csupán a háztartás, mint szociális354, gazdasági és ideológiai

folyamat vizsgálatának els® lépése. Egy háztartás kereteit valójában a veleszületett

(bennszülött) kategóriák határozzák meg.355 Ez a legf®bb magyarázata annak, hogy

minden háztartásra egyaránt alkalmazható általános de�níciót létrehozni lehetetlen

vállalkozás.
353Souvatzi 2008, 10.
354Souvatzi 2008, 11.
355Souvatzi 2008, 11.
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Az antropológiai de�níció problémáját vizsgálva nem csodálkozhatunk azon,

hogy a háztartás fogalma meglehet®sen sokrét¶, a régészeti szakirodalomban, hiszen

a háztartás régészeti fogalma alapvet®en annak kulturális antropológiai értelmezés-

b®l ered.356 A kutatás kérdése, a kutatói érdekl®dés és régészeti iskola, amelyet

az adott kutató képvisel, mind-mind befolyásolják, nem csak a kutatás menetét és

módját, hanem magát az interpretációt is.

A sokféle megközelítésben rokon, hogy bizonyos kijelentéseket egyik sem vitat: A

háztartás, mint alapvet® antropológiai és régészeti analitikai egység: kultúrafügg®.

Tulajdonságai társadalmanként változóak ezért a régészettudományban csupán az

anyagi kultúra sz¶r®jén keresztül vizsgálható.357 Rathje és Wilk szerint ezért élesen

szét kell választani a lakóhely egység (domestic unit ) és a háztartási fogalmát.358 Míg

az el®bbi a ténylegesen egy fedél alatt él®ket, addig a másik a fent említett módon

közös háztartásban él®ket foglalja magába.359 A szerz®páros szerint a háztartások

valós funkciója alapvet®en négy síkon mutatható ki:360

a, termelés, b, elosztás c, továbbítás és d, reprodukció.

Ez a négy f® funkció azonban további alfunkciók összességéb®l tev®dik össze.

Sorra végigjárva ezeket újabb és újabb listákat kapunk.361

a, A termelés (production)

jelentése a háztartások esetében tulajdonképp nem más, mint a felhasznált

források megszerzése és ennek szervezése, menedzsmentje. Az alábbi felsorolás

alapján jól látszik, hogy a termelés jelensége mennyire összetett és egyben

dinamikus tevékenység.362 A termelés része a(z):

� Az élelem teljes kör¶ el®készítése:

- megszerzés

- maga az el®készítés (állatok esetében a nyúzás, darabolás fázisai.)

- elkészítés (sütés, f®zés)

356Rathje 1986, 46.; Rathje-Wilk 1982.; Hendon 2004.
357Rathje-Wilk 1982, 619.
358Rathje-Wilk 1982, 620.
359Rathje-Wilk 1982, 620.
360Rathje-Wilk 1982, 621.
361Rathje-Wilk 1982, 621.
362Souvatzi 2008, 15.; Rathje-Wilk 1982, 627.
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� ház�fenn�tartás

� ellátás (sustenance)

� a házi- és ház körüli munka általában

� az önellátást (állattartás és növénytermesztés )

� a háztartáson kívüli javak és források megszerzése (gy¶jtögetés)

� a ház körüli munka elosztása és megszervezése

b, Az elosztás (distribution)

Az elosztás magába foglalja a(z):

� a termelt produktumok kiosztását

� a termelt produktumok begy¶jtését (pooling)

� a termelt produktumok felhasználását (consumption) különböz® háztar-

tási szinteken:

- inter

- intra

c, A továbbítás (transmission)

tulajdonképpen az elosztás egy speciális formájaként értelmezhet®. A továb-

bítás következ®k átadását jelentheti:

� a tudás

� a különböz® javak

� a különböz® privilégiumok

� a különböz® jogok

� státuszok

� a presztízs

d, A reprodukció (reproduction)

� �zikai

� szociális
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- a �atalok és a közösség új tagjainak szocializációja

- a háztartási csoport szociális reprodukciója

A háztartások fenti négy klasszikus funkciójának kapcsolata legkézenfekv®bben

az élelmezés példáján mutatható be. Ez a dialektikus kapcsolat egyszerre köti össze

a termelésen (élelem el®állítása), az elosztáson (az élelem elosztása) keresztül a to-

vábbítást (az élelem átadása) és a reprodukciót (az élelem felhasználása).

Fontos megjegyezni, hogy az elosztás jelensége az egyszer¶ szétosztási funkción

jelent®sen túlmutat. Ez a funkció magába foglal olyan jelenségeket is, mint az ellen-

tétes érdekek, a gazdasági és a nem gazdasági jelleg¶ csererendszerek kapcsolatát,

valamint az elosztási folyamatoknak azon részét, amelyek a javak, vagy források a

háztartásba történ® beérkezése pillanatában megindulnak.363

32. ábra

A háztartások egyes funkcióinak kapcsolata

A kutatás az utóbbi id®ben több je-

lent®s kritikát is megfogalmazott a ház-

tartásokkal kapcsolatban:364

1. A háztartások azonosításának prob-

lémája: a sokszor eltér® de�níciók

egyeztetése (lásd lakóegység, ter-

melési egység stb.), valamint ezek

megjelenési formája.

2. A háztartások régészeti nyomai

els®sorban diakronikus tevékeny-

ségek eredményeképp maradnak

ránk. A feltárások során csupán

egy vagy több folyamat végered-

ményét, vagy végeredményeit lát-

hatjuk. A probléma az, hogy:

mennyiben lehetséges, vagy egy-

általán lehetséges-e, a háztartások

életciklusainak megfelel®en szétválasztani az egyes fázisokat.365

363Souvatzi 2008, 16.
364Alexander 1999, 80.
365Alexander 1999, 81.
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A fenti meghatározó problémák mellett természetesen számos kisebb probléma

is nehezíti a háztartások régészeti meghatározását. A háztartások egymáshoz vi-

szonyított rendszere, a háztartásokhoz köthet® ideológiai és profán cselekvések, a

háztartások és az egyének kapcsolata, valamint a háztartások és a közösség kapcso-

lata.366

Ezek a jelenségek pusztán régészeti eszközökkel, direkt bizonyítékok híján, sok

esetben nem értelmezhet®ek.

Ezekre a problémára megoldást a háztartási egység (household unit ) fogalmának

bevezetése és annak pontos leírása jelenthet. A szakirodalomban a háztartás és a

háztartási egység fogalma kissé összemosott. Egyértelm¶vé kell tehát tenni: mit is

jelent az egység (unit) kifejezés? Lévi-Strauss munkáiban jelent®s szerepet nyert ház

jelensége és fogalma.367 � a házat, mint szociális struktúrát értelmezte, amely struk-

túra számos ellentétes elvet, bináris oppozíciót sorakoztat fel és amely ezáltal válik

értelmezhet®vé. Ennek értelmezésére vezeti be Lévi-Strauss a ház-közösség (house

society) fogalmát. Cornell a háztartások valós ház egységét (household house unit )

kiemelked®en fontosnak értékeli.368 Szerinte a háztartás ház egységének régészetileg

megfogható jelei: a t¶zhely(ek), az ételmaradványok, a háztartási eszközök (házi

kerámia stb.). Mindezek pedig kapcsoltban állnak a szociális státusszal, munkameg-

osztással (fér�-n®, illetve életkor szerint).369 Cornell ugyanakkor arra is felhívja a

�gyelmet, hogy léteznek olyan speciális, vagy általános tevékenységek, melyek kívül

esnek a háztartások határain, így csak közvetve vizsgálhatók (pl. aratás, földeken

folytatott mez®gazdasági munka).370 Régészeti szempontból a ház, illetve háztar-

tás nem különíthet® el egymástól. Ennek az egységnek, a ház, mint �zikai jelenség

és a hozzá kapcsolódó szociális jelenségeknek és folyamatoknak, valamint ennek ré-

gészeti bizonyítékainak (tárológödrök, struktúrák) leképez®dése lehet a háztartási

egység fogalma.

A fentiekb®l jól látszik, hogy a háztartások régészeti kutatása tehát egy folya-

matosan változó, újabb és újabb módszereket és irányokat felhasználó koncepció,

amely koncepció követése jelen disszertációnak is célkit¶zésévé vált. Munkám során

a kés®bbiekben a háztartás fogalmát háztartási egységként kell érteni.

366Souvatzi 2008, 16.
367Lévi-Strauss, C.: The Way of the Mask. London. 1983.
368Cornell 1994
369Cornell 1994
370Cornell 1994
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A statisztikai módszer: Numerikus taxonómia

A numerikus taxonómia olyan statisztikai módszer, melyet a biológiában els®-

sorban az evolúciós változások (fenetika) vizsgálatában alkalmaznak. A módszer

kidolgozása Robert R. Sokal és Peter H. A. Sneath nevéhez f¶z®dik.371 A két kutató

1963-ban megjelent munkája a Principles of Numerical Taxonomy az els® részletes

útmutató a statisztikai vizsgálatok ilyetén alkalmazásában.372

A numerikus taxonómia, mint klasszi�kációs eljárás alapvet®en a hierarchikus

osztályzás statisztikai módszerein alapul. Lényege, hogy az egyes egyedeket, vagy kö-

zös tulajdonságokkal jellemezhet® csoportokat sajátos tulajdonságaik alapján írjuk

le, el®re meghatározott, egy vagy többszint¶ kódolási rendszerben, így összehason-

líthatóvá válnak más egyedekkel vagy csoportokkal. A numerikus taxonómia egyik

kiváló tulajdonsága, hogy egyedek, vagy csoportok vizsgálatára egyaránt alkalmas.

Az összehasonlítás alapjaként megállapított m¶veleti taxonómiai egység (Ope-

rational Taxonomical Unit = OTU ) bármilyen szintet képviselhet és többféle tu-

lajdonságot vonhat össze, foglalhat magába. A biológiai vizsgálatokban az OTU-k

általában fajok, vagy magasabb szint¶ taxonok.373 A módszer alkalmazása azért

is kényelmes, mert a szerz®páros szerint, a vizsgálatba elegend® minden faj egyet-

len példányát bevonni, amennyiben az kell®en reprezentálja az adott faj minden

sajátosságát.374

A numerikus taxonómia, összehasonlító vizsgálati módszerként, már a '70-es évek

végét®l ismert a régészeti kutatásban is. David L. Clarke 1968-as Analytical Ar-

chaeology cím¶ munkájának b®vített kiadásában (1971) egész fejezetet szentel a

371Korsós 1999, 13.
372Sokal-Sneath 1963.
373Korsós 1999, 14.
374Korsós 1999, 14.
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numerikus taxonómia régészeti alkalmazhatóságának.375 Clarke az egyes tárgytí-

pusok egyes példányait értelmezi OTU -ként, melyeket különböz® metrikus és nem

metrikus tulajdonságaik alapján sorol csoportokba, klaszterekbe.376 Az egyes tulaj-

donságok különböz® dimenzióinak áthidalását a dichotóm változók bevezetésével (1

= van/igen; 0 = nincs/nem) küszöböli ki. Ennek a kett®s (bináris), a szakiroda-

lomban presence/absence névvel is illetett változórendszer el®nye, hogy kell® számú

változó bevezetésével akár többszint¶ tulajdonságok leírására is alkalmas. 377

A numerikus taxonómia, tehát alapvet®en olyan osztályozási eljárás, melynek

segítségével � feltételezve, hogy az egyes tárgyak kell®en reprezentálják az adott

tárgytípusok a biológiai fajokkal egyenérték¶ fajtáit � alapvet® fejl®dési és rokonsági

kapcsolatok állapíthatóak meg az egyes tárgytípusok, vagy tárgyak között.

Egy hierarchikus osztályozási eljárás alkalmazása révén mindenképpen szót kell

ejtenünk a dolgozatban ténylegesen használt statisztikai eljárásokról.

A klaszteranalízis

A klaszteranalízis egy olyan hierarchikus osztályzási módszer, amelynek során az

elemzés alá vont esetek csoportját � meghatározott változóik alapján � egyre kisebb

csoportokra bontjuk. Az egyre szorosabb összefüggések ezáltal egyre kisebb csopor-

tokat alkotnak.378 A munkám során használt Ward -féle homogenitás optimalizáló

módszer olyan csoportok képzésére alkalmas, amelyeknek különböz®sége minimális.

A korrespondencia-analízis

A korreszpondencia-analízis szintén homogenitás optimalizáló statisztikai eljárás.

Legf®bb el®nye a klaszterezéssel szemben az, hogy képes a nem dichotóm változók

feldolgozására. Másfel®l pedig nem feltétlenül képez csoportokat. Képes az adatok

strukturálatlanságának is a kimutatására.

375Clarke 1971, 512-567.
376Clarke 1971, 512.
377Clarke 1971, 512.
378Korsós 1999, 20.
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A háztartások elhelyezkedésének meghatározása

A háztartások vizsgálata numerikus taxonómiai elemzéssel több jelent®s aka-

dályba is ütközik. Ezek: a csontleletek általános jelenléte, valamint a kronodinamika

jelensége.

Az archaeozoológiai feldolgozás során kapott fajeloszlási és csonttöredék listák

önmagukban nem alkalmasak a numerikus taxonómiai vizsgálatra, bár rendelkeznek

mind metrikus (kvantitatív ), mind pedig nem metrikus (kvalitatív ) tulajdonságokkal.

Az egyes lel®helyekhez viszonyított jelent®s mennyiségük és változóként használható

túlzottan homogén jellegük miatt nem képeznének jól körülhatárolt, értelmezhet®

csoportokat.

A leírható tulajdonságok, szinte minden egyes csontra jellemz®ek. A probléma te-

hát az állatcsontnak, mint leletanyag e sajátos jellegében rejlik. Tovább fokozza ezt,

hogy a f®bb gazdasági haszonállatok nagy része szinte minden régészeti korszakban

megtalálható, sokszor igen hasonló arányban, ami csak növeli az állatcsontok, mint

változók homogenitását. Jelenlétük kronológiai következtetésekre sem, vagy csupán

nagyon ritka esetekben alkalmas, hiszen az állatok elfogyasztása minden régészeti

korszakban mondhatni ugyanazt jelenti: t.i. hogy az állatokat elfogyasztották. Eb-

b®l a szempontból tehát funkcióbeli különbséget sem tulajdoníthatunk az egyszer¶

háztartási hulladéknak. Bár bizonyos étkezési szokások ismeretében fel�gyelhetünk

ezek tükröz®désére a leletanyagban, az ®skori települések esetében azonban ezek a

feltételezések nem bizonyíthatóak egyértelm¶en.

Adott tehát egy leletanyagtípus, melynek számba vehet® jellemz®i túlzottan is

általánosak, mert a klaszterezési eljárás során túlzottan tág, vagy épp ellenkez®leg,

túlzottan sz¶k csoportokat hoznának létre, ami miatt az elemzés végeredménye ér-

tékelhetetlen lenne. Az állatcsontok önálló esetekként tehát nem használhatóak a

numerikus taxonómiai alkalmazásokban.

Megoldást csupán az kínálhat, amennyiben nem az egyes csontokat tekintjük

Clarke-i értelemben analitikai egységeknek (OTU ), hanem az állatcsontokat tartal-

mazó régészeti objektumokat.379 A teljes objektumok és a bennük felhalmozódott

állatcsont leletek kvalitatív és kvantitatív tulajdonságaik alapján olyan osztályoz-

ható tulajdonságokkal ruházzák fel az objektumokat, hogy azok analitikai egységként

379Természetesen ebben az esetben az egyes objektumoknak csupán azon tulajdonságokat használ-
hatjuk fel, melyek kizárólag az állatcsont anyag ismerete és annak sajátosságai alapján kerülhetnek
megállapításra.
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értelmezve minden szempontból megfelelhetnek a numerikus taxonómiai vizsgála-

toknak.

A komolyabb problémát azonban a hulladékgödrök feltölt®dése okozza. A nume-

rikus taxonómiai vizsgálatok a meg�gyelt biológiai objektumok (állatok, növények)

egy adott id®ben, egy adott állapotban történ® összehasonlítását teszik lehet®vé.

Ebb®l következik, hogy a módszer a régészetben kiválóan alkalmas az egyes tárgy-

típusok, leletegyüttesek összehasonlító vizsgálatára. Figyelembe kell vennünk azt a

tényt, hogy ezek a leletek, vagy leletdepók, sírok stb. analitikai egységek lévén �

pillanatképként értelmezhet®ek, tehát nem érzékelhet® bennük kronodinamikai vál-

tozás. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a feltárt együttesben nem lehet kro-

nológiai eltérés, azonban az együttes földbe kerülés ténye egyetlen pillanatot rögzít,

amikor ezek a tárgyak egyszerre kerültek egyazon közegbe.

A háztartások vizsgálata során azonban ezzel a kedvez® tulajdonsággal nem szá-

molhatunk, hiszen az egyes háztartásokhoz tartozó hulladékok � amelyek egyébként

predesztinálják magát a háztartást, hiszen azok m¶ködésének megfogható, régészeti

bizonyítékai � felhalmozódása folyamatos. Tovább nehezíti ezt a kérdést az a prob-

léma, hogy az egyes hulladékgödrök feltöltése általában nem jeleníti meg az egyes

háztartások teljes élettartamát, csupán egy-egy � régészeti eszközökkel megfogha-

tatlan � id®intervallumot jelent az adott háztartás életében. Kérdés, hogy miképpen

hidalható át ez a módszertani probléma?

Ahhoz, hogy ezt a problémát ki tudjuk küszöbölni egy olyan logikai-módszertani

bizonyításra van szükségünk, amely igazolja a numerikus taxonómia használható-

ságát ebben az esetben. Szükség van tehát néhány premissza megállapítására. A

háztartási hulladékokat tartalmazó objektumok esetében feltételeznünk kell, hogy

azok:

1. Feltölt®dése folyamatos.

2. A bennük végbement változások általánosan érvényesek az összes objektumra.

3. Analitikai szempontból megfelel® mennyiség¶ dinamikus változót tartalmaznak.

Módszerünkben a hulladékgödrök folyamatos feltölt®dése mellett a bennük vég-

bement változások általánosságának hangsúlyozása is fontos. Feltételeznünk kell,

hogy az egyes háztartásokhoz tartozó objektumok egymás után, de legalábbis ha-

sonló körülmények között tölt®dtek fel, valamint azt is, hogy a településeken bekö-

vetkez® mikrogazdasági változások � az egyes haszonállatfajok éves szaporulatának
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mértéke � mindegyik háztartásban egyszerre és egyformán mutatkoztak. A haszon-

állatok felhasználásának tekintetében nyilvánvaló, hogy a nagyobb állatok vágása

során a keletkezett húsmennyiség elfogyasztása korántsem egyetlen háztartásra kor-

látozódott, tehát a vágások eredménye, azaz az egyetlen állattól származó állatcson-

tok, több háztartás hulladékában is megjelennek.

Amennyiben a fenti premisszákat és az azt követ® megállapítást elfogadjuk, ak-

kor azt is feltételeznünk kell, hogy a fogyasztásban bekövetkez® változás, ha nem is

teljesen egységesen, de egyaránt meg kell, hogy mutatkozzon minden háztartásban,

illetve az egyes háztartásokhoz tartozó hulladékot tartalmazó objektumok valame-

lyikében. Az egységes változás elmélete tehát háztartásonként megjelenik a hulladék

mennyiségében és/vagy min®ségében.

A háztartási egységek meghatározása mindezek alapján pusztán az állatcsontle-

letek mennyiségi és min®ségi eloszlásának vizsgálatával lehetségessé válik.

A változás tehát minden egyes háztartási egységet kell, hogy érintsen, így a ház-

tartási egységet a hozzá tartozó, vagy vélhet®en hozzá tartozó objektumok összes-

ségben meg�gyelhet® változási trendek fogják meghatározni. Az egyes változási

jelenségeket mutató objektumok ideális esetben kivétel nélkül minden háztartásban

meg kell, hogy jelenjenek.

Az objektumok, analitikai egységekkénti (OTU ) vizsgálata során az állatcsontok

alapján meg�gyelhet® eltérések, illetve jellemz®k nyújtják a statisztikai vizsgálat

változóit.

A változók megállapítása és kiválasztása komoly mérlegelést és válogatást igényel.

Számba kell venni, hogy az állatcsontanyag megfelel-e az alábbi feltételeknek:

1. Az egyes változók értékének dichotómnak kell lennie. (igen/nem; van/nincs )

2. Az egyes változóknak megfelel® csoportképz® tulajdonságokkal kell rendelkez-

niük:

(a) jól de�niálható és értelmezhet® csoportokat hozzanak létre.

(b) ne legyen túl nagy, vagy túl kicsi a változók di�erenciálódási lehet®sége.

(c) ne legyen túl alacsony a változók di�erenciálódási lehet®sége.

3. A változók számának optimálisnak kell lenni az esetszámok függvényében.
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Ezeken túl a változókkal szemben követelményként fogalmazható meg az is, hogy

többszint¶ek legyenek. Ez azt jelenti, hogy a könnyedén mérhet® mennyiségi tulaj-

donságokat össze kell vonnunk a min®ségi tulajdonságokkal, majd ezeket együttesen

kell átalakítanunk dichotóm változókká. Tehát az elemzés során meghatározott vál-

tozóknak rétegzett információtartalmat kell hordozniuk és lehet®ség szerint kell®en

nagy különbségeket kell mutatniuk. Mindezeket �gyelembe véve, az egyes objek-

tumok esetében a következ® változók határozhatóak meg azok állatcsontanyagának

min®ségi és mennyiségi különbségei alapján:

1. A második leggyakoribb faj dominanciája az egyes objektumokban. Ennek ma-

gyarázata, hogy a leggyakoribb faj nagy valószín¶séggel minden objektumban

el®fordul nagy számban, így túlságosan összemossa az esetleges lényegi különb-

ségeket. Esetünkben ez a szarvasmarha és/vagy a sertés. Ezek objektumonkénti

dominanciája különböz® folyamatokra utalhat ez egyes háztartások, vagy akár

az egész település életében.

2. A harmadik leggyakoribb faj jelenléte az egyes objektumokban. Ez többszint¶

változó, mivel nem csak a faj csontjainak meglétét jelzi, hanem önmagában a

faj harmadlagosságát is tartalmazza. Ez a meghatározás súlyozást is jelent.

3. A vadak megléte. Itt els®sorban a húsvadak jelenléte számottev®, azonban min-

den egyes vadászott faj jelent®séggel bír. A vadak összevontan jelennek meg

ezzel is mutatva szerepük általános kiegészít® jellegét.

4. Az objektumban a domináns faj csontjai által reprezentált leggyakoribb test-

régió, vagy testrégiók, valamint e testrégiók megoszlása. Az objektumokban

el®forduló testrégiók faj szerinti elkülönítése azért fontos, mert a különböz® ál-

latfajoknak eltér® lehet a feldolgozása illetve az adott népesség által preferált

testrégiói.380

380Csippán 2007, 92.
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Paleoklimatológiai és növényzetföldrajzi áttekintés

A kés® neolitikum kés® atlantikus fázisára jellemz® meleg, szubmediterrán jelleg¶

id®járás, a bronzkorra h¶vösebbre és csapadékosabbra fordul és válik általánossá. 381

Erre a változásra a terület természetes �órája és faunája egyaránt változással

reagál. Kordos László az ún. �pocok-h®mér®� és az �Arvicola humiditas� vizsgálatok

alapján egyértelm¶en bizonyította az éghajlat ilyetén alakulását. Ezen kiseml®sök

biosztratigrá�ai vizsgálata a pocokfajok adott vegetációhoz való köt®désén, és a

vegetációk klímaváltozásra történ® módosulásán alapul.382

A széls®séges, h¶vös és csapadékos klímában csupán a kés® rézkorban következik

be némi javulás.383 Az archaeobotanikai vizsgálatok alapján a kés® rézkorra már

többféle gabona (hatsoros árpa, csupasz árpa, köles, alakor, tönke, törpe búza ) és

hüvelyes növény (csicseriborsó) termesztése igazolható.

Gyulai megemlíti, hogy néhány lel®helyen nagy mennyiség¶ tölgy- és bükkmak-

kot sikerült feltárni.384 Ez szerinte egyfel®l a makk fogyasztását, másfel®l a környez®

területeken jelent®s tölgy-keverékerd®k meglétét bizonyítja. Ugyanakkor a kés® réz-

korra es® IRD (Ice Rafted Debris) 4. fázisa is el®segítette e tölgyesek kiterjedését.385

A Kárpát-medence egészében ugyanakkor a szubboreális id®szakban hatalmas

kiterjedés¶ bükkerd®k, ligeterd®k, mocsár- és láprétek élik virágkorukat. 386 Az ar-

chaeozoológiai és ®slénytani adatok alapján a kés® rézkor az ún. bükk faunasza-

kaszba tartozik. A bükk faunaszakasz (5000 BC - 0 AD) elején a ligetes pusztai és

381Kordos 1977, 226.
382Kordos 1977, 227.
383Gyulai 2001, 86.
384Gyulai 2001, 88.
385Gronenborn 2009, 100.
386Járainé Komlódi 2000, 47.
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steppei faunaelemek (Equus, Hemionus) elt¶nnek. Megjelenik ugyanakkor a perzsa

oroszlán (Panthera leo persica L.), a mezopotámiai dámszarvas (Dama mesopota-

mica Brokke), valamint a jávorszarvas (Alces alces L.) mint színez® faunaelemek.387

A nagyeml®sfauna ismert él®helyeinek vizsgálata alapján a Kárpát-medencében a

leggyakoribbak az erdei bozótos és zárt erdei él®helyek, melyet a ligetes-pusztai él®-

helyek követnek. Ezek eloszlása nagyjából 2:1 arányú lehetett.388

Az éghajlati változásokra akárcsak a kiseml®sök, minden bizonnyal az ember

közvetlen környezetében él® háziállatok is reagálnak.389 A háziállatfajok esetében

azonban ennek nyomon követése kérdéses, hiszen a feltárt leletanyagok alapján a

Kárpát-medence kés® rézkorának háziállatfaunája meglehet®sen vegyes képet mu-

tat.390

A Baden komplexum a kés® rézkorban

A Baden komplexum kutatástörténete

A kés® rézkor kezdetén 3600 cal BC körül addig nem tapasztalt, a kerámiastí-

lus alapján összefügg® kulturális egység jelenik meg a Délkelet- és Közép-Európa

nagy részén.391 A Baden komplexum lel®helyei Bulgária középs® vidékeit®l, a volt

Jugoszlávia területén keresztül Magyarországon át Szlovákiában és Csehországban,

Ausztriában, valamint Németország déli részén és Svájcban kerültek napvilágra. 392

A mai Magyarország területér®l legel®ször Hampel József közölt 1886-ban Pécel-

r®l egy klasszikus Baden kett®s osztatú tálat - jóllehet Hampel ezt még a bronzkorra

keltezte.393 Kés®bb 1956-ban jelent meg Banner János mai napig mérvadó monog-

rá�ája a Baden - általa a Hampel által közölt tál lel®helye után Pécelinek nevezett -

kultúráról, melyben összefoglalta a teljes rendelkezésére álló kés® rézkori leletanya-

got.394 Monográ�ájában Banner a Baden kultúra négy csoportját különítette el:395

387Vörös 2000, 15.
388Vörös 2000, 18.
389Choyke-Bartosiewicz 1999, 246.
390Bökönyi 1974, 31.
391Bondár 2002, 7.
392Bondár 2002, 8.
393Hampel 1886, 78.
394Banner 1956
395Banner 1956, 158

129



Kutatástörténeti összefoglalás

� ózdi csoport

� vissi csoport

� fonyód-únyi csoport

� kostolaci csoport396

A Baden komplexum kutatásában jelent®s mérföldkövet jelentett Kalicz Nán-

dor 1955-ös Székely-zöldteleki ásatása, amely kronológiailag helyezte el e régészeti

kultúrát a magyarországi rézkor történetében.397 A lel®hely vertikális stratigrá�-

ája rávilágított arra, hogy az ásatás rétegeiben a középs® rézkori Bodrogkeresztúri

kultúrát a Baden komplexum követi, ami által nyilvánvalóvá vált, hogy ez utóbbi

kés®bbre keltezhet®.398 Mindezek alapján a Kelet-Magyarország rézkori népessége-

inek kronológiai sorrendisége egyértelm¶vé vált. Kalicz 1963-as monográ�ájában a

Baden komplexum már régészeti egységként jelenik meg, amelynek kapcsolati rend-

szere és párhuzamai az Égeikum bronzkorára vezethet®ek vissza.399 A tipokrono-

lógiai hasonlóságok alapján Kalicz Trója IV. fázisával állítja párhuzamba a Baden

komplexumot. Ezek a párhuzamok azonban a radiokarbon adatok alapján megd®l-

tek.400

Ezid®tájt a Baden kultúra kutatása a szomszédos országokban is megindult. A

szlovákiai lel®helyek kerámiaanyaga kapcsán E. Neustupný már 1959-ben elkülöní-

tette a komplexum korai id®szakát jelent® bolerázi csoportot és felállította a máig

használatos öt fokozatú (Baden A-E) felosztást.401 Ezt a felosztást kés®bb A. To£ik

és V. N¥mejcová-Pavúková (Baden I-IV) pontosították és módosították, majd fel-

dolgozásaik alapján megalkották a Baden kerámiák tipokronológiai rendszerét. 402

A hazai kutatásban N¥mejcová-Pavúková tipológiai rendszerét Torma István al-

kalmazta legel®ször a magyarországi leletanyag kapcsán.403 Ezt a képet egészítette

ki kés®bb Korek József munkája, amelyben az alföldi lel®helyek - els®sorban kerámia

- leletanyagát vizsgálta.404 A Dunántúl rézkori kronológiájának kutatása esetében

396A kostolaci csoportot a kutatás azóta önálló régészeti kultúraként kezeli.; Bondár 1984
397Kalicz 1958
398Kalicz 1958, 5.
399Kalicz 1963
400Wild et al 2001, 1058.
401Neustupný 1959
402N¥mejcová-Pavúková 1964, 1981, 1984; To£ik 1961
403Torma 1969
404Korek 1985
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azonban még tisztázásra várt, hogy milyen kultúrák követik egymást a kés® neoli-

tikus Lengyel kultúra és a középs® rézkori Balaton - Lasinja I. fázisa között. 405 A

rézkori régészeti kultúrák sorrendiségét Raczky Pál 1972-es Veszprém-Felszabadulás

út-i ásatása tisztázta.406 Ez alapján világossá vált, hogy az 1972-ben Juraj Pavúk

által megállapított Lengyel I-III. felosztás a Nyugat-Dunántúlon is m¶ködik, tehát

a Balaton - Lasinja I. és a Ludanice kultúrák egykorúak.407

Kalicz 1985-ös tanulmányában a Balaton - Lasinja III-ból átmeneteként megál-

lapította az ún. Protobolerázi fázist, amely szerinte els®sorban délkeleti hatásokra

(�Protocernavoda III�) jött létre.408 Ezen nézetét kés®bb revideálva a Protobolerázi

fázist Kalicz ma a Balaton - Lasinja III-mal azonosítja.409

Míg a korai kutatás a Baden komplexum kialakulását eddig a pontig déli elemek

beáramlásával (migráció, di�úzió) magyarázta, addig a Protobolerázi horizont meg-

állapítása egyértelm¶vé tette, hogy sokkal inkább egy déli elemeket is tartalmazó

helyi kialakulásról beszélhetünk a Kárpát-medencében.410 Ezt a feltevést azok a

radiokarbon adatok is igazolni látszanak, amelyek a Baden kultúra kialakulását kel-

tezik. Ezek szerint a kultúra kialakulása 3650 és 3500 cal BC-re tehet®, amely

mindössze 150 évet jelent, és amely id®szak alatt egy teljes népességváltozás, vagy

ilyen szint¶ etnikai homogenitás nagy valószín¶séggel nem valósulhatott meg. 411

A környez® országokban a baden népesség és a lokális régészeti kultúrák kap-

csolatát és id®rendiségét mára a kutatás nagyjából tisztázta, jóllehet a kronológiai

kapcsolatok részletes elemzése folyamatosan zajlik.412 Míg a Baden jelenség kiala-

kulása és az id®szak vége is viszonylag jól kutatott, addig a Baden komplexumról

rendelkezésre álló az adatok meglehet®sen hiányosak a komplexum középs® id®sza-

kára való tekintettel.413 A leletanyagok feldolgozásának el®rehaladott mivolta sem

oldotta még meg azt a problémát, miszerint a Banner -féle csoportok � általában a

magyarországi leletanyag � és a Nestupný -féle tipológiai sorozatok összeegyeztetése

még továbbra sem teljesen megoldott.414

405Kalicz 1973, 159
406Raczky 1974
407Raczky 1974, 206.
408Kalicz 1985, 33.
409Kalicz 1991, 381.
410Raczky 2009, 478.
411Raczky 2009, 478.
412Roman 1973, Ruttkay 1973, Kozªowski 1973; Kalicz 1991; Wild et al 2001
413Bondár 2002, 8.
414Bondár 1987, 42; Endr®di 1991, 63.
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A kutatás el®tt azonban egyre világosabbá válik, hogy a Baden komplexum ese-

tében nem lehet egy egységes, összefügg® területekre kiterjed® - hagyományos érte-

lemben vett - régészeti kultúráról beszélni. A megoldást sokkal inkább egy egysé-

ges kerámiastílus, vagy méginkább egy kulturális komplexum szemlélete adhatja. 415

Martin Furholt ezen megállapítása tulajdonképp nem az els® erre az eredményre

jutó, vagy ezt sejtet® következtetés, hiszen David L. Clarke már 1968-as monográ�-

ájában, kulturális csoportként (culture group) kezelte a Baden komplexumot.416 A

jelenség értelmezése kapcsán Furholt továbbmegy és azt már nem is komplexumként,

hanem egy kultúra felett álló kerámiastílusként értékeli.417

A Baden komplexum régészeti jelent®ségét az is mutatja, hogy kutatása napja-

inkra részterületekre oszlott. Egyfel®l klasszikus régészeti alapokon a már meglév®

adatok újrarendszerezésével418, másfel®l a régészet segédtudományainak segítségé-

vel419 látott napvilágot számos új a Baden komplexum történetiségét és a települések

szerkezetét, gazdasági és szakrális életét érint® tanulmány.

Az elmúlt évtizedekben a természettudományos vizsgálatok bevonásának segít-

ségével jelent®sen árnyaltabb kép bontakozott ki a Baden komplexum kutatói el®tt,

melynek kapcsán a Baden kultúra önálló konferenciák, vagy nagyobb szimpóziumok

meghatározó témájává vált, jól mutatva ezzel a jelenség fontosságát és tudományos

jelent®ségét. (A teljesség igénye nélkül: Symposium über die Entstehung und Ch-

ronologie der Badener Kultur Bratislava 1973; Cernovoda III - Boleraz Symposium

Mangalia/Neptun 18-24. Oktober 1999; The Baden Complex and the Outside World;

12th Annual Meeting of the EAA in Cracow, 19-24th September 2006 )

Települések

A Baden komplexum kutatása több alapvet® problémával néz szembe. Ezek

egyike � a kultúra bels® kronológiáján túl � többek között a házak, a lakóépületek

hiánya. Nincs, vagy alig van adat földbe ásott, vagy cölöpszerkezet¶ házakra. 420

Több lel®helyr®l ismertek házakat leíró közlések, azonban ezek egy része azonban

415Furholt 2008/b, 16.
416Clarke 1968, 300.
417Furholt 2008/a, 619
418Maran 1998; Furholt 2008/a
419Szmyt 2006; Horváth 2007 ; Patay-Herbrich-Sümegi 2008; Köhler 2008
420Bondár 2002, 12., Horváth 2006, 107.
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vitatott, vagy kevéssé hiteles.421 A Baden népesség településeir®l tehát általános-

ságban megállapítható, hogy épületszerkezetek, néhány kivételes esett®l eltekintve,

nem maradtak ránk, így a településeket csupán a nagy mennyiség¶ gödörobjektu-

mok és t¶zhelyek elterjedése jellemzi.422 Fontos megjegyezni azonban, hogy ezekb®l

gödörobjektumokból gyakran kerül el® � az egykori házakra utaló � égett patics,

melyeken sok esetben növénymaradványokat, ág, illetve deszkalenyomatokat lehet

meg�gyelni.423

Ez utóbbi jelenség azt a feltételezést hivatott er®síteni, miszerint a Baden komp-

lexum telepein nagy valószín¶séggel a földfelszínre épített, tapasztott falú házak

lehettek az elterjedtek.424 Egyik tanulmányában Kalicz Nándor is hasonló követ-

keztetésre jutott, miszerint a kultúra emberei földfelszínre épített, talpgerendás épü-

letekben lakhattak.425

A gerendatalpas lakóházak használata megmagyarázza a házak �hiányának� je-

lenségét. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy természetesen a �negatív bizonyí-

ték� semmiképp sem elegend® arra, hogy a kutatás megnyugtatóan tisztázni tudja

a Baden népesség a háztípusait.426

Ennek egyfajta vonzata az is, hogy házstruktúrák hiányában a települések szerke-

zete nem tanulmányozható. A Baden komplexum településeinek kutatásában ezért

kaphatnak igen nagy szerepet a vélhet®en különböz® funkciójú gödörobjektumok,

illetve ezeken túlmutatva bizonyos objektumcsoportok, amelyek egy-egy házhoz, de

még inkább egy háztartáshoz köthet®k, körvonalazva ezáltal a valódi házak tényle-

ges elhelyezkedését.427

Temet®k

A Baden komplexum kapcsán fontos szót ejtenünk a kultúra temet®ir®l, hiszen a

feltárt lel®helyek egy része kizárólag temet®, ahol semmilyen lakóobjektumot, vagy a

mindennapi életvitelre utaló objektumot nem tártak fel az ásatók.428 A nagyszámú

421Banner 1956; Horváth et al. 2005
422Bondár 2002, 12.
423Horvát et al. 2007, 100.; Endr®di 2004, 11.
424Bondár 2002, 12.
425Kalicz 2003, 13.
426György 2008, 43.
427Bondár 2002, 12.; Bondár 2010, 305.
428Bondár 2002, 13.
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temet®k mellett, ún. kiscsaládi temet®k is el®fordulnak. A bolerázi fázisban a

hamvasztás jelensége általánosnak mondható. A klasszikus id®szakban a csontvázas

sírok jellemz®bbek, azonban urnás temetkezések is el®fordulnak.429

A komplexum minden bizonnyal egyik legjelent®sebb temet®je a 1952 és 1961

között Soproni Sándor által feltárt Budakalász-Luppa-Csárda temet®.430 Ez a ha-

talmas 436 db sírból álló tisztázta els®ként részletesen a Baden komplexum temet-

kezési szokásait. A számos csontvázas és hamvasztásos temetkezés mellett 8 db ún.

szimbolikus temetkezés is napvilágra került. A temet® közelmúltban megjelent mo-

nográ�ájában a szerz®k részletesen elemzik a a temet®n belüli temetési rítusokat,

valamint a mellékleteket és azok kombinációinak jelentését.431

Jelent®sek továbbá a Korek József által 1951-ben feltárt Alsónémedi temet®

és a Patek Erzsébet és Kalicz Nándor által 1958 és 1962 között feltárt Mez®csát-

Hörcsögös-i temet® is.432

Alsónémedin Korek összesen 40 sírt tárt fel, míg a Mez®csát-Hörcsögös-i temet®

18 db sírt tartalmazott. Ez utóbbi jelent®sége abban is megnyilvánult, hogy egyér-

telm¶vé tette, hogy a gödörsíros kurgánok népe, valamint a Baden népesség egymás

mellett élhetett a kés® rézkori Kárpát-medencében.433

A Baden komplexum temet®i kapcsán szükséges érintenünk a sírokba melléklet-

ként adott ételadományok kérdését. Kimondottan az ételmellékletek állatcsontanya-

gát Budakalász-Luppa-csárda kés® rézkori temet®je kapcsán Gál Erika vizsgálta.434

A feltárt sírok közül mindössze 19 db sírból került el® állatcsontlelet, ebb®l Gál

összesen 5 db-ot határozott meg ételmellékletként.435 Az ételmellékletek adása ezek

alapján el®forduló, ám gyakorinak nem mondható jelenség a Baden komplexum te-

met®iben.

Nem értelmezhet®ek azonban ételmellékletként azok a páros szarvasmarha-temet-

kezések, amelyek a kultúra több temet®jéb®l el®kerültek. Alsónémedin összesen há-

rom sírból két-két kifejlett és juvenilis korú szarvasmarha párosával elhantolt váza

látott napvilágot. Az állatvázakat Bökönyi Sándor vizsgálta és közölte 1951-ben.436

429Bondár 2002, 13.
430Bondár-Raczky 2009
431Bondár 2009; Raczky 2009, 480.
432Korek 1951; Kalicz 1999
433Kalicz 1999, 84.; Ecsedy 1979; Wild et al 2001
434Gál 2009
435Gál 2009, 375.
436Bökönyi 1951
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Mennyiségében és min®ségében is hasonlóak a Budakalászon feltárt páros szarvas-

marhatemetkezések is, amelyeket Gál Erika dolgozott fel a fent említett tanulmá-

nyában.437

A jelenség teljeskör¶ leírása és értelmezése túlmutat jelen áttekint® jelleg¶ kutatás-

történeti vázlaton, annyi azonban bizonyos, hogy a kett®s szarvasmarha-temetkezé-

sek a kocsi kés® rézkori megjelenésével és elterjedésével hozza összefüggésbe a kuta-

tás.

A kés® rézkori állattartás a Kárpát-medencében

A Kárpát-medence kés® rézkori állattartásáról alkotott képünk meglehet®sen mo-

zaikos. Ennek oka kett®s: egyfel®l, hogy a nagy felület¶ feltárásokon napvilágot

látott leletanyagok nagy része a disszertáció írásának id®pontjában még közöletlen,

másfel®l a korábban feltárt lel®helyek állatcsontanyaga általában igen csekély, így

csupán részinformációkat hordoz. A fenti okok miatt a legtöbb esetben a megjelent

közlések tehát korántsem sem teljes, vagy majdnem teljes települések, hanem sok

esetben csupán néhány objektum leletanyagára korlátozódnak.

A kés® rézkor állattartásának rekonstrukciója során a fenti információhiányos

állapoton túl további problémákkal kell számolnunk.

Bökönyi 1974-ben kiadott a History of Domestic Mammals in Central and East-

ern Europe c. nagy jelent®ség¶ munkájában, az akkor rendelkezésére álló adatok

alapján vázolta fel a kés® rézkori állattartás képét.438 Bökönyi leírása alapján a kés®

rézkor végén a Kárpát-medencébe érkez® délkeleti népcsoportok � állattartási szo-

kásaikat és állatállományukat magukkal hozva � a korábbi korszakokhoz képest gyö-

keresen megváltoztatták a régió archaeozoológiai képét.439 A korszakban a vadászat

aránya jelent®sen csökkent a neolitikus vadászat mértékéhez képest, amit Bökönyi

a háziállattartás fejl®désével, a nagyobb számú rendelkezésre álló állatállománnyal

magyaráz. A háziállatok tekintetében a kiskér®dz®-szarvasmarha-sertés gyakorisági

sorrendet állapítja meg, amely alapján délkeleti típusú állattartást feltételezett. 440

Bökönyi megemlíti a házilovak szórványosságát az általa vizsgált lel®helyeken. 441

437Gál 2009
438Bökönyi 1974
439Bökönyi 1974, 31.
440Bökönyi 1974, 32.
441Bökönyi 1974, 31.
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A vadászott faunával kapcsolatban Bökönyi a bronzkorihoz hasonló gímszarvas-

®stulok gyakoriságot valószín¶síti.442

Mindezt összefoglalva Bökönyi a rendelkezésére álló adatok alapján a Baden

komplexumot a bronzkori állattartás kialakulásának kezdeteként értékeli. A háziál-

latok felhasználásának rézkori fejl®dése e kései id®szakban csúcsosodik ki és a koráb-

ban jelent®sebb vadászat, mint alapvet® hússzerz® tevékenység lényegesen háttérbe

szorul.443

A kés®bbi kutatások több szempontból árnyalták Bökönyi 1974-es megállapí-

tásait. Egyfel®l a rézkor kronológiája, valamint a Baden komplexum kialakulásá-

nak kérdése új alapokra helyez®dött a régészeti kutatás újabb eredményeinek tükré-

ben.444 Másrészt az azóta feltárt és közölt archaeozoológiai tanulmányok lényegesen

részletesebb képet festenek a korabeli állattartási szokásokról.445

Az újabb leletanyagok tükrében - amelybe jelen disszertáció leletanyagai is bele-

tartoznak - világossá vált, hogy a kés® rézkori Kárpát-medence állattartási szokásai

korántsem voltak egységesek. A Bökönyi által megállapított kiskér®dz®-szarvasmar-

ha-sertés gyakorisági sorrend igen sok esetben módosul a szarvasmarha dominanci-

ájának javára. Mindez azt jelentheti, hogy a korabeli állattartás és húsfogyasztás

sokkal inkább területi, mintsem átfogó kulturális sajátosságokat mutat.

Amennyiben a régészeti kutatás, a Baden kultúráról kialakított, annak komplex-

um jellegét hangsúlyozó irányzatát fogadjuk el, úgy ezek a jelenségek könnyedén

nyerhetnek értelmet. Ez esetben azonban a mikroregionális kutatások, valamint azok

eredményeinek összehasonlítása hozhat a jöv®ben fentieket igazoló b®vebb eredmé-

nyeket.

442Bökönyi 1974, 32.
443Bökönyi 1974, 32.
444Lásd a Baden komplexum kutatástörténete c. alfejezetet.
445A teljesség igénye nélkül: Vörös 1982-1983; Vörös 2001; Bartosiewicz 1997; Bartosi-
ewicz 2000, K®rösi 2008
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A leletanyagok archaeozoológiai

értékelése

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy

A lel®hely leírása

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) �s- és Népvándorlás-kori osztályának

munkatársai ásatást folytattak az épül® M0-ás autópálya-körgy¶r¶ nyomvonalán,

Budapest XVII. kerületében Reményi László, Korom Anita, Tóth Anikó és M. Virág

Zsuzsanna vezetésével 2004-2005-ben. A lel®hely a Rákos-patak egyik É-D irányú

mellékágától K-re helyezkedett el, a Major-hegy DNy-i lejt®jén. A közel két és fél

hektáron elterül® lel®helyen az ásatók egy középs® rézkori (Luda¬ice kultúra) te-

met®, valamint egy, a kés® rézkor korai fázisára keltezhet®, protoboleráz id®szakra

datált település maradványait tárták fel.446 A lel®helyen szórtan el®került nem túl

nagy számú, a kés® rézkorra datált régészeti objektum túlnyomó része hulladék-, il-

letve méhkas-alakú tárológödör. A feltárók feltételezik, hogy a korabeli épületek, az

�üres foltként� megmutatkozó területeken állhattak az egykori településen. Az épü-

letek nagy valószín¶séggel földfelszínre épített, valószín¶leg talpgerendás szerkezet¶

házak lehettek.447 A település D-i részén az azt határoló árokrendszer maradvá-

nyait sikerült feltárni, melyhez paliszád fal is társult egykor. Az árokrendszeren két

földhidat is sikerült azonosítani. Mivel disszertációm témáját csupán a protoboleráz

település és annak leletanyaga, valamint telepjelenségei érintik, így a továbbiakban

csupán ezekkel kívánok foglalkozni.

446M. Virág 2009, 7.
447M. Virág 2009, 7.
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A leletanyag

BP05 M0 Kelet-Major-hegy lel®helyr®l

összesen 4361 db egyértelm¶en a prot-

obolerázi fázishoz köthet® er®sen töre-

dékes állatcsont került el®. A cson-

tok vizsgálata alapján megállapítható,

hogy a kérdéses korszak húsfogyasztá-

sát mindenképp a háziállatok, azon be-

lül is a szarvasmarha uralta. Az ál-

lat majd minden csontja el®került az

objektumokból, amely jelenség az álla-

tok teljeskör¶ felhasználásán túl a vágá-

sok technológiájára nézve is információt

hordozhat. Ezen kívül jelent®s mennyi-

ség¶ még a kiskér®dz®k (juh/kecske),

valamint a sertések csontjainak aránya

is többi fajhoz képest.

A háziállatok jellemzése

Szarvasmarha (Bos taurus L.)

A szarvasmarhából származó cson-

tok mennyisége, a leletanyag kés® réz-

kori részében összesen 1801 db, ami a

házieml®sökt®l származó csontmaradvá-

nyok 59,24 %-a. Ez a magas arány min-

denképpen a faj húsfogyasztásban betöl-

tött dominanciáját bizonyítja. Marmagasságot és ivart összesen 6 esetben lehetett

megállapítani.448 Meglep®, hogy a számítások alapján egy bizonytalan nem¶ egyed

kivételével mindegyik állat n®stény volt. A marmagasságok tökéletesen illeszkednek

a kés®rézkori átlagba. (33. ábra)

A leletanyagból el®került kevés patológiás elváltozás közül 4 db is szarvasmar-

hacsontokon volt meg�gyelhet®. Az els® egy alsó állkapcsi metsz®fog ( incisivus),

448Nobis 1954; Matolcsi 1970
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melynek oldalán a korona alatt abnormális kopás, bef¶z®dés látható. Ez a jelenség

az állatok legel® táplálkozásával hozható összefüggésbe. A f¶, illetve a takarmány

szálai csatornákat csiszolnak a fognyak gyökér feletti lágyabb részeibe.
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33. ábra

A szarvasmarha marmagasságok gyakorisága

A második eset egy ízületi gyulladás

tünetei egy szarvasmarha medialis ujj-

percén. A vélhet®leg megterhelés, vagy

trauma okozta gyulladás bizonyosan fáj-

dalommal is járhatott az állat számára.

A harmadik eset egy jobb oldali kar-

csonton (humerus) meg�gyelhet® gyó-

gyult törés nyoma. A tünet fontossága

abban rejlik, hogy az állat csontjának

volt ideje összeforrni, tehát az állatot

felépülése alatt kímélhették, esetleg gon-

dozhatták.

A negyedik eset egy jobb oldali me-

tatarsus III-IV. proximalis epiphysis -én

meg�gyelhet® kiajakosodás, amely nagy valószín¶séggel az állat végtagjának meg-

er®ltetésével hozható összefüggésbe.

34. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Matolcsi 1968 nyomán)
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Juh (Ovis aries L.) és kecske (Capra hircus L.)
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35. ábra

A kiskér®dz® marmagasságok gyakorisága

A kiskér®dz®kb®l származó csontok

száma csaknem a fele a szarvasmarha-

csontokénak. Összesen 959 db, ami az

össze háziállatcsont 31,54 %-a. A kis-

kér®dz®k esetében mindössze 4 alkalom-

mal lehetett marmagasságot megállapí-

tani.449 Ezek átlaga 59,02 cm, ami

megfelel a neolitikumi és rézkori graci-

lis test¶ juhokról és kecskékr®l alkotott

képünknek.450(35. és 36. ábra)

Bár a kiskér®dz® csontok esetében

� azok anatómiai hasonlósága miatt �

csak kevés esetben lehetett a pontosan

meghatározni a fajhoz hovatartozást, azonban nagy valószín¶séggel a kiskér®dz®-

csontok jelent®sebb része, a korszaknak megfelel®en juhoktól származhatott.

36. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Bökönyi 1974 nyomán)

A kiskér®dz®khöz mindössze egyetlen kóros elváltozás köthet®, amely egy kifej-

449Teichert 1975
450Vörös 2005, 212-213.
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lett egyed proximalis phalanx -án volt meg�gyelhet®. Az elváltozás heveny ízületi

gyulladás eredménye, amely minden bizonnyal kedvez®tlenül befolyásolta az állat

mozgását, hiszen jelent®s fájdalommal járhatott.

Sertés (Sus domesticus Erxl.)

A csonttöredékek száma alapján a sertések jelent®sége az el®z® két fajéhoz ké-

pest lényegesen kisebb lehetett. A sertéscsontok száma mindössze 204 db, ami az

össze házieml®scsont 6,7 %-ának felel meg. A csontok töredezettsége igen nagyfokú

volt, így ezen állatok morfológiájáról nem állhat rendelkezésünkre információ. Kóros

csonttani elváltozásokat sertéscsontokon nem lehetett meg�gyelni.

Ló (Equus caballus L.)

A csontanyagból el®került lócsontok pontos rendszertani meghatározása nehéz-

ségekbe ütközhet, hiszen a lótartás még korántsem elterjedt a korszakban, így elkép-

zelhet®, hogy némely csont esetében a vad forma maradványával állunk szemben. A

csontok száma (18 db) olyan alacsony, hogy a háziállatcsontok összességének csu-

pán 0,59 %-át teszi ki. Ezt a jelenséget javarészt az említett okok magyarázzák.

Amennyiben a vad forma vadászott egyedeir®l lenne szó az alacsony leletszám csu-

pán a vadászat jelent®ségének alacsony voltát bizonyítaná.

Kutya (Canis familiaris L.)

A feltárt kutyacsontok mennyisége ugyan nem túl jelent®s (58 db; 1,9 %), azon-

ban mindenképp a településen él® populáció jelenlétét igazolják. A leletek közül

el®került egy koprolit is, amely ugyan nem csont mégis ezen állatok jelenlétéhez

köthet®. A kutyák húsának fogyasztására nincs adatunk a kés® rézkorból, azonban

ennek lehet®sége nem zárható ki teljes mértékben.

A vadállatok leírása

A vadászott állatok csontjainak száma a háziállatokhoz képest rendkívül ala-

csony. A vadászott fajok száma tekintetében azonban gazdag fauna képe mutatkozik

meg el®ttünk.

�stulok (Bos primigenius Boj.)

A leletanyagból összesen 31 db ®stulok csont került el®. Jóllehet ez a szám a

háziállatcsontok száma mellett elenyész®, mégis az állatok kategorikus fogyasztását

142



Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy

37. ábra

Az ®stulok marmagasságok az átlagok tükrében (Matolcsi 1968 nyomán)

jelzik. Az ®stulokcsontok alapján két esetben sikerült marmagasságot számítani és

ivart meghatározni. Figyelemre méltó, hogy a csontok mindkét esetben hímnem¶

állattól származtak. A számított marmagasság az els® esetben: 130,7 cm, míg a má-

sodik esetben 136,5 cm. Az els® érték egy ®stulok bika esetében kissé alacsonynak

t¶nhet, azonban a csont arányai mégis annak ®stulok jellegét er®sítik.

Gímszarvas (Cervus elaphus L.)

A gímszarvascsontok száma összesen 28 db, ami az ®stulok csontok mellett a

vadcsontok számán belül jelent®s. A gímszarvas vadászata a korszakban általános

és elterjedt, hiszen az állat húsa, b®re, csontjai, valamint agancsa egyaránt felhasz-

nálható. Az el®került csontok fragmentáltsága miatt marmagasság számítására saj-

nos nem volt lehet®ség, azonban feltételezhetjük, hogy ezek az egyedek beleillenek

a Vörös István által a szubfosszilis Kárpát-medencei szarvaspopulációról felvázolt

képbe.451

Európai ®z (Capreolus capreolus L.)

Az ®zcsontok száma mindössze 11 db. Az ®z a vadfogyasztásban betöltött sze-

repe lényegesen alacsonyabb lehetett, mint az ®stuloké és a gímszarvasé. Feltéte-

lezhet®en a nagy számban rendelkezésre álló nagytest¶ húsvadak vadászata jövedel-

451Vörös 1975
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mez®bbnek bizonyulhatott, mint a kistest¶ ®zeké. A nagyobb test¶ állatok elejtése

több hússal szolgálhatott a vadászok számára. A csontok alapján egyetlen esetben

lehetett marmagasságot számolni Godynicki módszerével. Ez alapján az egyed mar-

magassága 85,6 cm lehetett.452

Vaddisznó (Sus scrofa L.)

Az összes vadcsonthoz képest a vaddisznócsontok száma elenyész®, mindössze 6

db. A vadászott állatok tekintetében a faj vadászata lényegesen háttérbe szorult a

többi húsvadéval szemben. A csontok töredezettsége miatt az állatok morfológiája

sajnos nem volt meghatározható.

Az els®dleges húsvadaknak számító ®stulkon, gímszarvason, vaddisznón és eu-

rópai ®zön kívül, a prémes vadak csontjai is megjelentek a leletanyagban. Ezek a

barna medve (Ursus arctos L.), a közönséges hód (Castor �ber L.) és a közönsé-

ges ürge (Spermophilus citellus L.). El®bbi minden bizonnyal ritka zsákmánynak

számíthatott, hiszen a medvecsontok száma meglehet®sen elenyész® a kés® rézkor-

ban.453 Az ürge esetében elképzelhet®, hogy az állat a kés®bbiekben ásta be magát

a régészeti objektumba, így nyúzásnyomok híján valójában tafonómiai nyereségként

értelmezhet®.

Figyelemreméltó lelet még egy gázlómadár, nagy valószín¶séggel szürke daru

(Grus grus L.) lábközépcsontja, valamint a 4 db vadréce (Anas sp.) csont is. Ezek

jól jellemezik a korabeli környezet vízközeli, vizeny®s voltát.

452Godynicki 1965
453Gál 2005, 167.
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A kulturális paleoökoszisztéma vázlata

A rendelkezésre álló igen kevés, a környezetre vonatkozó információ alapján csu-

pán vázlatos rekonstrukciós kísérleteket t¶zhetünk ki célunkként. A vadcsontok és

az állatfajok által jelzett mili® alapján egy vízközeli, mocsaras, ligetes erd®s él®-

hely azonosítható. Az egykori településen élt közösség tagjai a rendelkezésükre álló,

a természeti környezet nyújtotta húsforrásoknak csupán a töredékét használták ki,

sokkal inkább az általuk tartott háziállatok húsát fogyasztották. (38. ábra)

Ezen potenciál tartós felhasználásának bizonyítéka a f®bb gazdasági haszonál-

latfajok mortalitásának aránya. A leölési életkorok összehasonlítása alapján egy,

a fajoktól független, állományfenntartási szándék és kihasználási struktúra �gyel-

het® meg.454 Az állatok nagy részét kifejlett korban vágták le, ami mindenképp

az állomány fenntartásának és növelésének kedvezett. Ez a állománygazdálkodás

a �atalkori vágásokat még az egyébként majdnem kizárólagosan húshasznú sertés

esetében is jelent®sen csökkentette. Ez az fajta gazdálkodási típus tehát alapvet®en

pozitív visszacsatolásként hatott az állományban él® állatok élettartamára, valamint

kedvez®en befolyásolhatta a szaporulatok nagyságát. (39. ábra)

0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

házi

vad 

38. ábra

A vad és háziállat fajok száma a csontleletek mennyiségének tükrében

454Csippán 2007, 91.
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39. ábra

A f®bb gazdasági haszonállatok leölési életkorának összehasonlítása
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A lel®hely leírása

Az MTA Régészeti Intézete 2003-

2004-ben feltárásokat folytatott az M7-

es autópálya nyomvonalán a Somogy

megyei Balatonkeresztúr déli határában

Fábián Szilvia ásatásvezet® régész irá-

nyításával. A lel®hely sík területen he-

lyezkedett el, keleti részét az ingoványos,

mocsaras Nagy-Berek határolta.455 A

feltáráson, amely több régészeti kor-

szakot is érintett, jelent®s mennyiség¶

állatcsont leletanyag került a felszínre.

Ezek feldolgozását Daróczi-Szabó Márta

végezte el. Az adatok rendelkezésemre

bocsátásáért ®t külön köszönet illeti. Az

ásó régész megjegyzése alapján feltéte-

lezhet®, hogy a kés® rézkori, protobole-

ráz id®szakra datált település nagyobb

része a Nagy-Berekhez közeli réten hú-

zódhatott.456

A leletanyag

A leletanyag kés® rézkorra datált ré-

széb®l összesen 5418 db csonttöredék

került el®, ezek közül a Bolerázi fázis-

hoz 2479 db köthet®. Jelen feldolgozás

csupán az állatcsontok ezen kisebb része

állt rendelkezésemre.

455Fábián 2003, 157.
456Fábián 2003, 157.
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A háziállatok jellemzése
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40. ábra

A szarvasmarha marmagasságok gyakorisága

Szarvasmarha (Bos taurus L.)

A meghatározott csontok darab-

száma alapján a szarvasmarhák a húsfo-

gyasztásban betöltött szerepe a második

helyre szorul a kiskér®dz®k számához

viszonyítva, szerepük azonban minden-

képp számottev® lehetett. A szarvas-

marhacsontok száma 574 db, ami a bo-

lerázi fázishoz köthet® házieml®s cson-

tok 36,6 %-a. Marmagasságot és ne-

met összesen 7 esetben lehetett megálla-

pítani.457 Nemek tekintetében az alkal-

mazott indexek alapján 5 tehén 1 bika

és 1 kérdéses egyed neme volt megálla-

pítható. (40. és 41. ábra)

41.ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Matolcsi 1968 nyomán)

Matolcsi 1968-as összefoglalója alapján a megállapított marmagasságok � az

457Nobis 1954, Matolcsi 1970
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egyetlen hímnem¶ egyed méreteinek kivételével � jól illeszkednek a rézkori szar-

vasmarhák méreteinek átlagába.458

Ennek alapján elképzelhet®, hogy ez az egyed inkább közepes termet¶ ®stulok

lehetett.

Szarvasmarha csonton mindössze egyetlen kóros elváltozás volt meg�gyelhet®,

egy kifejlett egyed bal oldali állkapcsán. Az elváltozás veleszületett foghiány, amely

nagy valószín¶séggel az állatot életvitelében nem zavarhatta.

Juh (Ovis aries L.) és kecske (Capra hircus L.)

A leletanyag kés® rézkori részében a kiskér®dz®csontok számának mennyisége

volt a legmagasabb, 692 db, ami a háziállat csontleletek 44,13 %-a. A vizsgált

csontokból 20 egyed marmagasságát lehetett kiszámítani.459 (42. és 43. ábra)

Ezek alapján egy viszonylag alacsony, gracilis csontozatú állatok képe tárul elénk. Az

állatok átlagos marmagassága 56,7 cm. Ez nagyjából megfelel a Vörös István által

alföldi neolitikumi mintákon megállapított juh és kecske marmagasság átlagoknak. 460

Bökönyi szerint azonban a rézkorra a Kárpát-medencében megjelen®, vagy az itt

továbbél® juhok a neolitikus méretátlagot a rézkor vége felé már meghaladták. 461
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42.ábra

A kiskér®dz® marmagasságok gyakorisága

A korszakátlagokkal történ® össze-

hasonlítás alapján jól látszik, hogy a

lel®helyen egykor élt állatok testalkata

az átlagnak megfelel, jóllehet a méretek

igen szórtak. Ennek magyarázata lehet

egyfel®l az, hogy juh- és kecskecsontok

szétválasztása igencsak nehézkes, így a

minta mindkét faj egyedeit keverten tar-

talmazza. Másfel®l lokális jelenségképp

is magyarázható, valamint azzal, hogy a

kés®rézkori állatállomány átmenetet ké-

pezhetett a java rézkori és a bronzkori �

nagyobb test¶ � állatok között.

Ezek az állatfajok felhasználásukat tekintve egyszerre elégíthették ki a hús-, tej-

458Matolcsi 1968
459Teichert 1975
460Vörös 2005, 212-213.
461Bökönyi 1974, 169-171.
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43. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Bökönyi 1974 nyomán)

és � juhok esetében � a gyapjúszükségleteket. Maradványaik túlsúlyának magyará-

zata talán részben ebben is keresend®.462

A leletanyagból el®került kevés kóros elváltozások egyike egy kifejlett juh bal-

oldali állkapcsán �gyelhet® meg. Ez egy fogtöbblet (polidontia), amely nagy va-

lószín¶séggel az állatot nem zavarta. Szintén kóros elváltozást mutat egy kifejlett

juh jobb oldali metacarpusa. A csont proximalis ephiphysisén kóros csontfelrakodás

�gyelhet® meg, amely talán valamilyen ízületi gyulladással hozható összefüggésbe.

Jóllehet ez utóbbi nem indokolta az állat kényszervágását, azonban jelent®s fájdal-

mat okozhatott.

Sertés (Sus domesticus Erxl.)

A leletanyagban a sertéscsontok száma mennyiségét tekintve a harmadik helyen

szerepel. Összesen 236 db, ami a háziállatcsontok 15,05 %-a. A sertések számának

ilyen alacsony szintje általánosan jellemzi a kés® rézkori állattartásról kialakított

képet.463

A leletanyag töredékes volta miatt sajnos egyetlen egyed marmagasságát sem

sikerült meghatározni, azonban feltételezhetjük, hogy az egykori településen élt ser-

462Bökönyi 1974, 171.
463Lásd A kés® rézkori állattartás a Kárpát-medencében c. alfejezetet.
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tések méretüket tekintve � a bronzkortól egyre fokozódó testméretcsökkenéssel össze-

függésben � kisebb termet¶ek lehettek, mint a neolitikus sertések.464

Kóros elváltozásokat egyáltalán nem lehetett meg�gyelni a vizsgált sertéscsonto-

kon. Ennek magyarázata talán a faj hasznosítási lehet®ségeiben is rejlik, hiszen a

pusztán zsírjukért és húsukért tartott sertések vágási életkora általában lényegesen

alacsonyabb, semmint hogy az esetleges kóros elváltozások tünetei a csontokon is

megjelenjenek.

Ló (Equus caballus L.)

A kés®rézkori lócsontok száma, az összes háziállatcsonthoz viszonyítva egészen

alacsony. Mindössze 14 db lócsont került el®, amely a háziállatok 0,89 %-a. Az

arány korántsem meglep®, hiszen a korszak tulajdonképpen a lótartás kezdeteit is

jelenti a Kárpát-medencében.465 Szinte bizonyos, hogy ebben az id®szakban a lova-

kat is javarészt húsukért tarthatták. A lovak kapcsán természetesen felmerül ezen

állatoknak a közlekedésben betöltött esetleges szerepe, azonban erre vonatkozóan

nem rendelkezünk megfelel® adattal.466

Az el®került kevés csontmennyiség ellenére lehet®ség nyílt két egyed marmagas-

ságának a kiszámítására is. Ezek alapján az egyik egyed 136,73 cm, míg a másik

143,25 cm magasságú lehetett.467 Ezek az értékek a Âèòò-féle magasságkategóriák

alapján közepes termet¶ lovakra utalnak.468

Kutya (Canis familiaris L.)

A feltárt kutyacsontok száma (52 db, ami a háziállatcsontok 3,31 %-a) viszony-

lag magas a haszonállatok arányának között. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy

több csont tartozhatott azonos egyedekhez, így voltaképp váz töredékekkel állunk

szemben. Ennek pontos megállapítására azonban sajnos nincs lehet®ség. Ezzel szem-

ben a csontok jelenléte a kutyák a telepen betöltött jelent®ségét igazolja. A csontok

töredékessége miatt sajnos egyetlen egyed marmagasságát sem sikerült megállapí-

tani.

Figyelemre méltó azonban az a foghiány, ami egy kifejlett egyed bal állkapcsán

464Bökönyi 1974, 212.
465Bökönyi 1974, 238.
466Bartosiewicz 2006, 111.
467
Âèòò 1952.

468
Âèòò 1952, 172-173.
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volt meg�gyelhet®. A jelenség lehetett esetlegesen a �tenyésztés�, mintegy velejárója

is; bizonyos, hogy az állat életvitelét érdemben nem befolyásolta.

A vadállatok leírása

A kés®rézkori településr®l el®került vademl®s és vadmadár csontok száma viszony-

lag alacsony. Ennek magyarázata lehet, hogy a településen egykoron élt emberek

hússzükségleteit a rendelkezésükre álló háziállat-állomány tökéletesen kielégítette.

A vadászat ezek szerint inkább esetleges, kiegészít® jelleg¶ lehetett.

Gímszarvas (Cervus elaphus L.)

A napvilágra került gímszarvas csontok száma a korszakra jellemz®en alacsony.

Összesen 19 db töredéket. Ezek közül is 14 db agancstöredék, ami nem bizonyítja

egyértelm¶en az állat elejtését, hiszen az agancshoz gy¶jtés révén is hozzájuthattak

a településen él®k.

Vaddisznó (Sus scrofa L.)

A feltárt településen a vaddisznócsontok száma (26 db). Eszerint ezen állatok

fogyasztása kis mértékben jelent®sebb lehetett a többi húsvadnál. Számuk azonban

még így is oly alacsony, hogy nem beszélhetünk általánosságban a vaddisznóhús fo-

gyasztásának lényeges voltáról.

A fentiekben elmondott és a csontanyagban megmutatkozó alacsony arány hat-

ványozottan jelenthet® ki további hús-, vagy prémes vadak és a vadmadarak (23 db)

esetében.

Nagyobb jelent®séggel bírhatott azonban a halászat jelensége, hiszen a lel®hely-

r®l 45 db hal- és tekn®scsont, valamint kagylómaradvány került el®. (E két utóbbi

esetében természetesen nem beszélhetünk halászatról, gy¶jtésük azonban minden-

képpen vízparti tevékenységhez köthet®. )

Tekintettel arra, hogy a különböz® tafonómiai folyamatok következtében milyen

jelent®s mértékben pusztulnak a halmaradványok, kijelenthetjük, hogy ez a mennyi-

ség a leletanyag egészét tekintve �gyelemreméltó. A halászott halak: les® harcsa

(Silurus glanis L.), csuka (Esox lucius L.) és t®ponty (Cyprinus carpio L.). A ha-

lakhoz képest a folyami kagyló (Unio sp.) és a mocsári tekn®s (Emys orbicularis L.)

fogyasztása lényegesen kisebb jelent®ség¶ lehetett.
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A kulturális paleoökoszisztéma vázlata

A vadcsontok környezetjelz® szerepe és a lel®hely elhelyezkedése alapján egy víz-

parti, ligetes erd®kkel körbevett település képe tárul elénk.

A húsfogyasztás és a hús szükséglet kielégítése szempontjából a korabeli népesség

sokkal inkább a háziállatokban rejl® potenciált, mintsem a tágabb környezetben

fellelhet® vadállatokat aknázta ki. Az els®dleges környezet szerepe tehát lényegesen

jelent®sebb lehetett a közösség életében.

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

házi

vad

hal

Fa
jo

k
 s

zá
m

a

44. ábra

A vad és háziállat fajok száma a csontleletek mennyiségének tükrében

A diagramon jól látszik, hogy bár a felhasználható potenciál, t. i. a fajok száma

lényegesen magasabb a vadállatok esetében, mégis a hússzükségletek kielégítése csu-

pán néhány fajra korlátozódik. (44. ábra)

A kés® rézkori település alapvet®en a háziállatok felhasználásán alapuló önfenn-

tartási stratégiát megvalósító rendszere tehát ezen állatok tudatos kontrollján ala-

pult. Ezen kontroll m¶ködési elve, miképp azt említettem, a f®bb gazdasági haszon-

állatfajok vágási életkorainak, azaz mortalitásának vizsgálatával szemléltethet®. 469

Az állatok hasznosítási módjainak visszacsatolásaként a vágási korok eltér® haszno-

sítási, ezáltal eltér® tartási stratégiát sugallnak. Ezek a stratégiák szabályozhatták a

településen él® állatok számát és életének hosszát is egyben. A mellékelt diagramon

469Csippán 2007, 91.

153



A leletanyagok archaeozoológiai értékelése
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45. ábra

A f®bb gazdasági haszonállatok leölési életkorának összehasonlítása

jól látszik, hogy az egyes gazdasági haszonállatfajokhoz különböz® vágási szokások

csatlakozhattak, amelyek az állattartás módját is jellemzik. (45. ábra)

A �atalkori vágások aránya a sertések esetében, talán azok kizárólagos húshasz-

nával magyarázható, valamint azzal, hogy ellentétben az BP05 M0 Kelet-Major-hegy

lel®hely eredményeivel, itt nagyobb állománnyal számolhatunk. Ez a megállapítás

a sertések esetében negatív visszacsatolásként hat az állomány számára, amely ezek

szerint elérhette az eltartható, vagy az igényeket kielégítend® maximumot, ami álta-

lában a sertések nagy szaporaságának köszönhet®. A többi állatfaj esetében is magas

a �atalkori vágások száma. Ez különösen a többhasznú fajok esetében vet fel to-

vábbi kérdéseket. A leölési minták alapján elképzelhet®, hogy a település méretéhez

képest az állomány nagysága lehet®vé tette a �atal állatok fogyasztását, amely így

a sertésekhez hasonlóan negatív visszacsatolásként hatott az egyes háziállatfajokra.
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Abony � Els®víz-d¶l® II.

A lel®hely leírása

Abony - Els®víz-d¶l® II. lel®hely feltárását a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá-

gának (PMMI) munkatársai végezték 2004 és 2005-ben, Kalácska Róbert, Madaras

László, Polgár Zoltán és Rajna András vezetésével. A lel®helyet Abonytól ÉNy-ra,

a települést elkerül® 4-es út megel®z® leletmentési munkálatai kapcsán tárták fel. 470

A leletanyag

A lel®hely több régészeti korszakot

érintett, az ®skortól egészen a népván-

dorláskorig. Az állatcsontanyag feldol-

gozását K®rösi Andrea végezte, disszer-

tációmban az ® eredményeire támasz-

kodom.471 A kés® rézkori protoboleráz

id®szakra keltezett településr®l össze-

sen 3434 db állatcsonttöredék került

el®. Megtartásukról és egyéb feldolgozás

közbeni meg�gyelésekr®l sajnos b®vebb

információval nem rendelkezem.

A háziállatok jellemzése

Szarvasmarha (Bos taurus L.)

A leletanyagban a szarvasmarha csontok csaknem a kiskér®dz® csontokkal egyenl®

arányban képviseltették magukat. Számuk 1350 db, ami az összes háziállatcsont

40,66 %-a. Mivel a csontméretekr®l sajnos semmilyen információ nem áll rendelke-

zésemre, ezért az állatok morfológiai rekonstrukciója nem lehetséges. Annyi azonban

mindenképp megállapítható, hogy a településen e faj jelent®sége kiemelked® lehetett.

470Rajna 2006, 173.
471A meghatározott állatcsontleletek listáját Rajna András bocsátotta rendelkezésemre, amelyért

itt külön köszönet illeti.
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Juh (Ovis aries L.) és kecske (Capra hircus L.)

A kiskér®dz®k csontjainak száma a teljes háziállatcsont anyagban 1593 db, ami

a 47,98 %-nak felel meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legnagyobb mennyiség¶

háziállatcsont e két fajtól származott. K®rösi Andrea meghatározása alapján a kis-

kér®dz® csontokból 1580 db juhokból, míg további 13 db kecskékb®l származik.

Ezek az arányok a juhok nagyfokú dominanciáját mutatják a másik kiskér®dz® faj-

jal szemben. Jelent®ségüket tekintve megállapítható, hogy a szarvasmarha mellett

minden bizonnyal ezek a fajok alkothatták a település állatállományának nagy részét.

Sertés (Sus domesticus Erxl.)

A harmadik legjelent®sebb háziállatfaj, a sertések aránya 6,68 %. Ez 222 db

csonttöredéket jelent. Bár a sertéscsontok mennyisége a másik két f®bb gazdasági ha-

szonállatfaj csontjainak mennyiségéhez képest lényegesen alacsonyabb, mégis meg-

állapítható, hogy e faj húsa is fontos lehetett a településen.

Kutya (Canis familiaris L.)

A leletanyagból el®került kutyacsontok száma �gyelemre méltóan magas (149

db - 4,48 %). Ez azonban nagy valószín¶séggel azzal magyarázható, hogy egy-egy

egyed több csontját is sikerült egyszerre feltárni az ásatás közben, így az összefügg®

vázrészek csontjai darabonként jelennek meg a faunalistában. A csontméretek hiá-

nyában a településen élt kutyák morfológiájáról lehetetlen képet alkotni, az azonban

bizonyos, hogy jelenlétük általános lehetett a településen.

A vadállatok leírása

A kés®rézkori lel®helyekr®l alkotott általános kép � a vadállatcsontok igen csekély

aránya háziállatcsontokéval szemben � az Abony � Els®víz-d¶l® II. lel®helyen feltárt

település állatcsontanyagára is jellemz®. A vadászat jelensége kismérték¶ és alka-

lomszer¶ lehetett. A település tényleges húsfogyasztási szokásaiban nem tölthetett

be komoly, meghatározó szerepet.

�stulok (Bos primigenius Boj.)

A vadászott állatok csontjai közül a legnagyobb mennyiségben ®stulokcsontok

fordultak el®. Összesen 41 db, ami a vadcsontok 37,27 %-a. Az ®stulok vadászata

ezek szerint megel®zte minden más húsvadét. A jelenség azért �gyelemre méltó,
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hiszen a hatalmas test¶ vad elejtéséhez jóval nagyobb és szervezettebb vadászcso-

port(ok)ra van szükség, mint adott esetben egy gímszarvas elejtéséhez. Ez egyfel®l

a vadmarha húsának preferenciáját, illetve a település körüli gyakoriságát bizonyítja.

Gímszarvas (Cervus elaphus L.)

A gímszarvascsontok száma mindössze 8 db - 7,27 % az összes vadállatcsont kö-

zött. A többi, a disszertációban vizsgált lel®hely vadállatcsont-anyagától eltér®en e

vad aránya felt¶n®en alacsony, különösen az ®stulok csontok el®fordulásának fényé-

ben. Ennek alapján megállapítható, hogy a gímszarvas vadászata � az egyébként is

esetlegesnek t¶n® vadászat kapcsán � igen kismérték¶ lehetett. Az állatok a csont-

méretek alapján történ® rekonstrukciójára sajnos nem nyílt lehet®ség.

Európai ®z (Capreolus capreolus L.)

Az ®z vadászatát mindössze 6 db csonttöredék bizonyítja. Ez a vadcsontok 5,45

%-át jelenti. Az ®z vadászatára, a gímszarvas vadászata kapcsán elmondottak érvé-

nyesek. A faj elejtése alkalomszer¶ lehetett.

Vaddisznó (Sus scrofa L.)

A vaddisznó vadászata lényegesen jelent®sebb lehetett a fenti állatfajokénál. A

csonttöredékek száma 21 db, ami az össze vadcsont számának 19,09 %-a. A faj

vadászatának ilyen fokú aránya, az ®stulok vadászatához hasonlóan, szintén nem

jellemz® az általam vizsgált rézkori településeken.

Vörös róka (Vulpes vulpes L.)

A prémes vadak tekintetében a 4 db (3,63 %) vörös róka csont egyértelm¶en a

faj vadászatát jelenti amire faj tetszet®s prémje nyújthat magyarázatot. Mindebb®l

az is következik, amit a fajtól származó csonttöredékek aránya is bizonyít, hogy a

rókákat csak igen kivételesen, de célzottan vadászhatták.

Mezei nyúl (Lepus europaeus Pall.)

A mezei nyúl vadászata úgyszintén jelent®s lehetett a kés® rézkori településen.

(30 db - 27,27 %) Ez a viszonylag könnyen elejthet® apróvad gyakoriságát és elérhe-

t®ségét is bizonyítja. Csontmaradványaik aránya magasabb, mint a disszertációban

feldolgozott többi lel®helyen meg�gyelt átlag, ami a faj intenzív vadászatát is jelzi.
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A kulturális paleoökoszisztéma vázlata

A vadcsontok környezetjelz® szerepének kiemelt szerep jut Abony � Els®víz-d¶l®

II. lel®hely kulturális ökológiai vizsgálatában. Az természeti környezetet az egyes

fajokra jellemz® sajátos mili® alapján próbálhatjuk meg rekonstruálni. Az ®stulok,

vagy az európai ®z kevésbé zárt, ligetes erd®s él®helyet mutatnak.Ezzel szemben

a gímszarvas és a vaddisznó a zártabb erd®ségeket kedveli. A település közvetlen

környezetében tehát mindkét él®helytípusnak meg kellett lennie.472

A rendelkezésre álló húsforrások kihasználása, mint általában, ezen település

esetében is els®sorban a háziállatokra támaszkodott, az egyes vad fajok prioritása a

többi vadfajjal szemben azonban szembet¶n®, jóllehet a vadcsontok száma összessé-

gében igen alacsony. (46. ábra)

A f®bb gazdasági haszonállatok vágási életkorának vizsgálata, az err®l rendelke-

zésre álló információk hiánya miatt nem volt lehetséges.
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46. ábra

A vad- és háziállat fajok száma a csontleletek mennyiségének tükrében

472Fontos azonban megjegyezni, hogy a fenti fajok mindegyike tágabb t¶rés¶ így alkalmazkod-
hattak az adott fajokra kevéssé jellemz® él®helyekhez is.
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Dunakeszi � Székes-d¶l®

A lel®hely leírása

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) �s- és Népvándorlás-kori osztálya 1996-

ban, majd 2000-ben és 2004-ben megel®z® feltárást folytatott Dunakeszi � Székes-

d¶l®n. Az ásatás során neolitikus (DVK, Bicske-Bi¬a fázis 473), rézkori (Protobo-

lerázi fázis), kora- (Harangedényes kultúra, Harangedény-Csepel csoport ), és kés®

bronzkori (Halomsíros kultúra), valamint kelta és szarmata objektumok kerültek el®.

A lel®hely az ®svízrajzi vizsgála-

tok alapján a Duna hordalékának folya-

matos akkumulációja által létrehozott

terasz-szigeten helyezkedett el, mely-

nek kialakulása a kapcsolódó természe-

tes gátak ún. göröndök oldalirányú el-

tolódásával hozható összefüggésbe.474

A leletanyag

A feltárások során összesen 7149

db állatcsont került napvilágra a külön-

böz® régészeti korszakokból.475 A lelet-

anyag alapvet®en jó megtartású volt, ám

magasfokú töredezettsége sok esetben

megnehezítette vagy lehetetlenné tette

a pontos fajmeghatározást.

Az állatcsontanyag részletes közlése

2007-ben már megtörtént, ezért disszer-

tációmban csupán a kutatás témájához szervesen kapcsolható kés® rézkori leletanya-

gokat használtam fel, amelynek mennyisége mindössze 989 db.476

473Horváth et al.
474Korom�Reményi 2005, 198.
475Csippán 2007.
476Csippán 2007.
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A háziállatok jellemzése

Szarvasmarha (Bos taurus L.)

Az elfogyasztott állatok legnagyobb része szarvasmarha volt (297 db), ami a

leletek száma alapján az összes háziállat maradvány 49,33 %-át teszi ki. A cson-

tok fragmentáltsága miatt igen kevés esetben lehetett pontosabb morfológiai képet

alkotni az egyes korszakok állatairól. Ép metatarsusból összesen egyetlen esetben

lehetett nemet és ennek �gyelembevételével marmagasságot meghatározni. 477 (47.

ábra)

47. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Matolcsi 1968 nyomán)

Ez egy 135,1 cm magasságú, bizonytalan ivarú állat képét adja. A marmagasság

alapján az állat az ®stulkok átlagmagasságának alsó határát is eléri, tehát nagytest¶

állatról beszélhetünk.

Juh és kecske (Ovis aries L. és Capra hircus L.)

A kiskér®dz® csontok faj szerinti elkülönítésére anatómiai hasonlóságuk miatt

nem nyílt lehet®ség. A csontleletek száma alapján a szarvasmarha mellett a második

helyet foglalják el. Arányuk az összes háziállatcsontokon belül 35,88 % (216 db).

A csontok fragmentáltsága következtében egyetlen egyed marmagassága sem volt

számítható. Ezért a kiskér®dz®k morfológiájáról, küls® méreteir®l � bár a csonttöre-

477Nobis 1954.; Matolcsi 1974.
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dékek száma alapján ez a háziállatcsoport jelent®s lehetett a kés® rézkori településen

� b®vebb információkkal nem rendelkezünk.

A leletanyag kés® rézkori részéb®l el®került egyetlen kóros csonttani elváltozás

a kiskér®dz®khöz köthet®. Az egyik egyed bal oldali metatarsus III-IV.-ának dista-

lis végén kóros gyulladás nyoma volt meg�gyelhet®. A gyulladás minden bizonnyal

befolyásolhatta az állat mozgását. Elképzelhet®, hogy akár a levágásához is vezet-

hetett.

Sertés (Sus domesticus Erxl.)

Az egykori településen élt sertések jelent®sége, a csontok száma (75 db) alapján

az összes háziállatcsont 12,45 %-a az el®z® három állatfajhoz képest lényegesen cse-

kélyebb. Ez nagyjából megfelel a kés® rézkori arányoknak, illetve a disszertációban

feldolgozott többi lel®hely arányainak. A csontok töredezettsége miatt az állatok

marmagasságának számítására nem nyílt lehet®ség.

Kutya (Canis familiaris L.)

A korabeli telepen él® kutyák jelenlétét csupán 12 db csonttöredék bizonyítja. Az

állatok mérete a hosszúcsontok fragmentáltsága miatt sajnos nem rekonstruálható.

Arányuk az összes háziállatcsont tükrében 1,99 %.

A vadállatok leírása

A kés® rézkorban a vadászott állatok száma elenyész® a háziállatok mennyisé-

géhez képest. Megállapítható tehát, hogy a település húsigényét els®sorban a há-

ziállatok elégítették ki. A vadászat csupán kiegészít® hússzerz® tevékenység lehetett.

�stulok (Bos primigenius Boj.)

Az ®stulkokból származó csontok a vadászott állatok maradványainak 28,9 %-át

(11 db) teszik ki. A vadászott állatok között a jelent®s húsmennyiséget képvisel®

®stulok tehát fontos szerepet töltött be.

Gímszarvas (Cervus elaphus L.)

Az el®került vadcsontok legnagyobb mennyisége (20 db) gímszarvascsont. Ez a

feltárt vadcsontok 52,6 %-a. A gímszarvas vadászatban betöltött dominanciáját a

faj gyakoriságával, az ®stulokhoz képest bizonyosan könnyebb elejtésével és sokol-
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dalú hasznosítási lehet®ségével magyarázhatjuk. Az állatok húsán túl azok b®rét,

csontját és agancsát is felhasználhatták.

Vaddisznó (Sus scrofa L.) és európai ®z (Capreolus capreolus L.)

A vaddisznó és az európai ®z jelent®sége lényegesen csekélyebb lehetett. Az el®-

került csontok száma alapján vadászatuk sokkal inkább esetlegesnek nevezhet®.

Közönséges hód (Castor �ber L.)

A lel®helyen mindössze egyetlen hódcsontot találtak, mégis több szempontból

fontos megemlíteni ezt az állatfajt. Egyfel®l a hód, mint prémes vad nagy valószín¶-

séggel a bundájáért került terítékre, bár húsa fogyasztásra is alkalmas. Másrészr®l

a hód megjelenése a vadászott állatok között fontos környezetrekonstrukciós infor-

mációkkal szolgál, hiszen ez a faj er®sen meghatározott környezeti feltételek között

él.

A kulturális paleoökoszisztéma vázlata

A vadcsontok környezetjelz® szerepe és a lel®hely elhelyezkedése alapján egy víz-

parti, ligetes erd®kkel körbevett település képe tárul elénk. Ezt a képet árnyalják

a talajtani meg�gyelések, a malakológiai és botanikai vizsgálatok alapján a terület

keleti oldalát mocsaras, sekély vízi növényzetben gazdag, id®nként vízzel borított

árterület övezte.478

A kihasznált potenciálok e település esetében meglehet®sen alacsonyak. Az ®ket

körülvev® természeti környezet, valamint a felvázolható paleoökoszisztéma alapján

a kés®rézkori település lakosai viszonylag kevéssé használták ki a rendelkezésre álló

természetes húsforrásokat. Elképzelhet®, hogy ez a telep élettartamával lehetett

összefüggésben, bár sajátos, a korszakban jellemz® forráskihasználási szokásokat is

jelezhet. (48. ábra)

A f®bb gazdasági haszonállatok mortalitása viszont tükrözi a korszakra jellemz®,

a többi lel®helyen meg�gyelt vágási arányokat. A �atalkori vágások alacsony aránya

inkább egy kezd®d®, fellendül®ben lév® állatállomány képét mutatja, ahol az állatok

hosszabb ideig történ® életben tartása fontos. Ez a jelenség természetesen pozitív

visszacsatolásként hat az állatok élettartamára. (49. ábra)

478Horváth�Szilas�Endr®di�Horváth 2003, 5.; Korom�Reményi 2005, 198.
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48. ábra

A vad és háziállat fajok száma a csontleletek mennyiségének tükrében
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49. ábra

A f®bb gazdasági haszonállatok leölési életkorának összehasonlítása
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Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél

A lel®hely leírása

A Budapesti Történeti Múzeum �s- és

Népvándorlás kori Osztályának munka-

társai 2005 és 2006 között leletment® fel-

tárást folytattak az M0-ás körgy¶r¶ ke-

leti szektorának építése kapcsán. A le-

l®hely több, mint 4 hektáron, Pécel és

Budapest határában terült el.

A leletanyag

A feltárás során öt régészeti kor-

szakot érint® 921 objektumból kerültek

el® állatcsontleletek. A fenti leletanyag

összesen 15.685 db csonttöredéket és

220 összefügg® vázmaradványt foglalt

magába.

Ebb®l mindössze 1362 db állatcsont

töredék és 35 db összefügg® vázrészlet

volt a kés® rézkori baden kultúrához köt-

het®. A vázrész maradványok közül 27

db a szakirodalomban rituális állatte-

metkezésként leírtakkal azonosítható.479

A régészeti korszakokban általáno-

san megszokott szarvasmarha (Bos tau-

rus L.) dominanciával szemben a juhok

(Ovis aries L.) és a kecskék (Capra hircus L.) száma, a leletanyag e részében megel®zi

a szarvasmarhákét. Egyéb haszonállatfajok, mint a sertés (Sus domesticus Erxl.),

vagy a ló (Equus caballus L.) messze elmaradnak e két faj mögött, a vadcsontok

száma pedig összességében is elenyész® a gazdasági haszonállatokéhoz képest.

479Ezek részletes értékelése és értelmezése a Szent és profán c. részben található.
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A háziállatok jellemzése

Szarvasmarha (Bos taurus L.)
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50. ábra

A szarvasmarha marmagasságok gyakorisága

A csontleletek száma alapján, a kis-

kér®dz®k mellett a szarvasmarhák � je-

lent®ségüket tekintve � a második he-

lyet foglalják el. Arányuk az összes há-

ziállatcsonton belül 35,73 % (372 db).

A csontok fragmentáltsága miatt igen

kevés esetben lehetett a rézkori álla-

tok testméretér®l pontosabb képet al-

kotni. Az ép metapodiumokból össze-

sen 3 esetben lehetett az állatok nemét

és ennek �gyelembevételével marmagas-

ságát480 meghatározni. (50. és 51.

ábra) Az ivari kétalakúságot mér® in-

dexek alapján két n®stény és egy hímnem¶ állat lehetett.

51. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Matolcsi 1968 nyomán)

480Nobis 1954.; Matolcsi 1970.
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52. ábra

A kiskér®dz® marmagasságok gyakorisága

A lel®helyen becsült marmagasságok

(beleértve az áldozatnak tartható egye-

dekét is) beleillenek a rézkori szarvas-

marhák Matolcsi János 481 által meg-

adott mérettartományába. A néhány ki-

sebb termet¶ egyed termet¶, nagy va-

lószín¶séggel azért nem érte el az átla-

got, hiszen a számításokban felhasznált

adatok nem minden esetben kifejlett ál-

latoktól származnak. (Az ábrán a ké-

s®bbi fejezetekben közölt szarvasmarha-

áldozatok testméretei is szerepelnek.)

Juh és kecske (Ovis aries L. és Capra hircus L.)

Az feltárt állatcsontok legnagyobb része kiskér®dz®kb®l származott (510 db),

ami a leletek száma alapján az összes háziállat maradvány 48,99 %-át teszi ki. A

kiskér®dz® csontok faj pontoságú meghatározására nem nyílt lehet®ség. A konyha-

hulladékból el®került csontok töredezettsége miatt, azokból egyetlen egyed marma-

gassága sem volt számítható. (52. és 53. ábra)

53. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Bökönyi 1974 nyomán)

481Matolcsi 1975, 54. ábra
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Az áldozati állatok esetében azonban 3 esetben sikerült kiszámítani az állatok

magasságát.482 Így a kiskér®dz®k testméreteir®l csupán sz¶kös információkkal ren-

delkezünk.

Sertés (Sus domesticus Erxl.)

Az egykori településeken élt sertések jelent®sége, a csontok száma (119 db) alap-

ján, amely a teljes háziállatcsontok 8,74 %-a, a harmadik helyre sorolódik. Az

astragalus és radius méretek alapján 2 esetben lehetett az állatok marmagasságát

kiszámítani.483 Ez a két egyed esetében 78,9 cm-es és 73,4 cm-es marmagasságokat

jelentett.

Ló (Equus caballus L.)

A házi lovak megjelenése a rézkorban feltételezhet®.484 Bár a vad és a házi alakok

elkülönítése nehézkes, nagy valószín¶séggel ebben az esetben házi formával kell szá-

molnunk. A lómaradványok aránya az összes háziállat csont tükrében 2,49 % (26

db). A csonttöredékekb®l az állatok morfológiai rekonstrukciója, marmagasságának

becslése nem lehetséges.

Kutya (Canis familiaris L.)

A rézkori telepen egykor élt kutyák jelenlétét számos csont bizonyítja. Marma-

gasság csupán egyetlen radiusból volt számítható (42,7 cm). A többi állat mérete

a csontok fragmentáltsága miatt sajnos nem rekonstruálható. Arányuk az összes

háziállatcsont tükrében 1,34 % (14 db).

A vadállatok leírása

�stulok (Bos primigenius Boj.)

A feltárt vadcsontok mindösszesen 7 db ®stulkoktól származó csonttöredéket tar-

talmaztak. Ez a vadcsontanyag 12,5 %-a. Ezek alapján az ®stulok vadászata a többi

húsvadakéhoz képest másodrangú lehetett.

482Teichert 1975
483Teichert 1969.
484Bartosiewicz 2006, 111.
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Gímszarvas (Cervus elaphus L.)

A vadászott állatok közül � e faj csontjainak száma (27 db) � ez a leggyakrab-

ban el®forduló vad. A feltárt vadcsontok 48,21 %-a. A gímszarvasként azonosított

csontok számában azonban benne foglaltatik 9 db agancstöredék is, melyek beszer-

zéséhez gy¶jtéssel hozzájuthattak, és amelyek így nem bizonyítják közvetlenül az

állatok elejtését.485 Mindezek mellett megállapítható, hogy a gímszarvas vadászata

jelent®s lehetett a korabeli közösség életében, még akkor is, ha az els®dleges húsfor-

rást a háziállatok biztosították.

Európai ®z (Capreolus capreolus L.)

Az ®z vadászata a csonttöredékek száma (6 db) alapján közvetlenül a gímszar-

vas és az ®stulok után következik, a feltárt vadcsontok 10,71 %-át teszi ki. Az

®z vadászatának viszonylagos gyakorisága eltér a többi vizsgált település állatcsont-

anyagában meg�gyeltekt®l.

Vaddisznó (Sus scrofa L.)

A vaddisznócsontok száma (5 db) közel azonos az ®z és az ®stulok csontok szá-

mával. Elejtésének gyakorisága ezekkel megegyez® lehetett. A vaddisznócsontok

aránya az össze vadcsont tekintetében 8,9%.

Mezei nyúl (Lepus europaeus Pall.)

A leletanyag kés®rézkori részéb®l 5 db mezei nyúlcsont is el®került. Ez a vad-

csontok 8,9 %-a. Jóllehet a mennyiség alapvet®en nem t¶nik magasnak, de �gye-

lembe véve a többi feldolgozott lel®hely állatcsontanyagát, a nyúlcsontok aránya

jelent®snek látszik. A feltételezést csak er®síti az a tény, hogy a mezei nyúl csontjai

kisebbek, így a veszteséget okozó tafonómiai folyamatoknak sokkal jelent®sebben

lehetnek kitéve, mint a nagyállatok csontjai. Ez persze nem jelenti egyértelm¶en a

nyulak túlzott fogyasztását, minden esetre �gyelemre méltó.

Vadló (Equus ferrus gmelini ) és Vörös róka (Vulpes vulpes L.)

Mind a vadló, mind a vörös róka 1-1 db csonttal képviseltették magukat a lel®hely

vadállatcsontjai között. Ez a mennyiség alkalomszer¶ vadászatukat jelentheti. 486

485Bartosiewicz 2006, 171.
486A ló esetében a vad- és a házi forma ebben a korai id®szakban nehezen elkülöníthet®. Mivel

a házi alak ekkor még nem lehetett általánosan elterjedt, így a kevés csontmennyiség alapján
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Közönséges hörcsög (Cricetus cricetus L.) és egyéb rágcsálók (Rodentia)

A lel®helyr®l közönséges hörcsögt®l és más fajra pontosan be nem azonosítható

rágcsálókból is kerültek el® csontok.487 Mivel ezek a kiseml®sök el®szeretettel ássák

be magukat lazább talajrétegekbe, így nagy a valószín¶sége annak, hogy pusztán

tafonómiai nyereségr®l beszélhetünk, nem az ®skori emberi tevékenységet jellemzik.

A lel®helyen a hulladékgödrökben feltárt, de étkezési hulladéknak nagy valószí-

n¶séggel nem min®sül® összefügg® vázrészletek:

- kifejlett kutya csaknem teljes váza: cranium frg, mandibula sin. et dex.

frg, atlas, axis, 4 db vertebrae cervicalis, scapula sin., humerus sin.,

femur dex., tibia sin. et dex., ulna sin., radius sin. frg, 2 db costae, mc

III. sin., metacarpus IV. sin., metacarpus V. sin., metacarpus III. sin.,

metatarsus indet.

- újszülött kutya bal lábának részlete: femur sin., tibia sin.

- kifejlett ló jobb hátulsó autopodiuma: metatarsus III. dex. ,metatarsus

IV. dex., phalanx proximalis dex, phalanx media dex.

- újszülött kiskér®dz® bal mells® végtagja: scapula sin., humerus sin.,

radius sin.

- újszülött kiskér®dz® jobb mells® autopodiuma: metacarpus III. et IV.,

phalanx prox. med. ant., phalanx prox. lat. ant.

- kifejlett kiskér®dz® hiányos váza: 3 db vertebrae cervicalis, 1 db verteb-

rae thorachalis, humerus sin. et dex., radius sin. et dex., ulna dex.,

metacarpus III et. IV sin. et dex., phalanx prox. med. ant. sin., pha-

lanx prox. lat. ant. sin., femur dex. frg., tibia sin. et dex., calcaneus

dex., astragalus dex., centrotarsale dex, tarsale tertium dex, metatarsus

III. et IV. sin. et dex.

- újszülött kiskér®dz® jobb mells® zygopodiuma: tibia sin., astragalus sin.,

calcaneus sin.

feltételeznünk kell a vad forma megjelenését a leletanyagban.; Bökönyi 1974, 238.
487A rágcsálócsontok azonosítását Kovács Zsó�a Eszter végezte. Munkájáért ezúton mondok

köszönetet.
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- szarvasmarha hiányos váza: cranium frg., mandibula dex. frg., atlas frg.,

4 db vertebrae cervicalis, 2 db vertebrae thorachalis

A kulturális paleoökoszisztéma vázlata

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely igen közel esik a Bp., XVIII.

Rákoscsaba, Major-hegy lel®helyhez. Voltaképp a Major-hegy túlsó, déli részén terül

el. A környezetrekonstrukciós lehet®ségek szempontjából ez roppant el®nyös, hiszen

a két lel®hely eredményei, ezáltal környezetrekonstrukciós lehet®ségei kiegészíthetik

egymást.

Az el®bbi lel®helyen � az állatcsontok alapján � már megállapított rekonstrukciós

vázlathoz adalékul szolgál az itt tárgyalt lel®hely leletanyaga. Mindezek alapján

egy vízközeli, mocsaras, ligetes erd®s él®hely képe rajzolódik ki az elemzés során,

amelynek közvetlen környezetében igen gazdag vademl®s fauna élhetett.
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54. ábra

A vad és háziállat fajok száma a csontleletek mennyiségének tükrében

A fenti település egykori lakóinak húsfogyasztása mindezek ellenére alapvet®en

a háziállatok húsának fogyasztásán alapult. A rendelkezésre álló b®séges vadhús

forrásokat, a korszakban tapasztalt mintáknak megfelel®en, kevésbé használták ki,

bár a vadfauna gazdagsága színesebb, ha nem is gyakori vadászatra utal. (54. ábra)
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A vágási életkorok tekintetében a szarvasmarhák és a sertések mortalitása meg-

lehet®sen hasonlóképet mutat. Ez a két faj eltér® hasznosítási lehet®ségei miatt is

különös. Az állatok nagy részét kifejlett korban vágták le, ami kimondottan kedvez-

hetett az állományok dúsításának és a szaporulatnak. E fajok kései vágása pozitív

visszacsatolásként hatott mind az állományokra, mind az egyes egyedek élettarta-

mára vonatkozóan. A kiskér®dz® fajok nagyobb részét ezzel szemben kifejlett koruk

el®tt vágták le. Ez a jelenség, ismerve a fajok hasznosítási lehet®ségeit, meglehet®-

sen egyedi a korszakban. A jelenség negatív visszacsatolásként hatott az állományra.

Ez a jelenség csakis egy nagyszámú állománnyal magyarázható, ahol nem volt fon-

tos az állatok hosszú ideig életben tartása a szaporulat fenntartása céljából. Így ez

jelentheti akár az állatok els®sorban húsirányú hasznosítását is. (55. ábra)
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55. ábra

A f®bb gazdasági haszonállatok leölési életkorának összehasonlítása

Az állatok csontjain kóros elváltozásokat mindösszesen 4 esetben lehetett meg�-

gyelni. Ez az alacsony szám magyarázható az állatok gyakori �atalkori vágásával is,

hiszen ebben az esetben az egyes betegségek kialakulásának esélye sokkal kisebb. 488

Figyelemre méltó azonban a szájüregi betegségek megléte.489 Ennek magyarázata a

különböz® környezeti feltételekben, valamint a rendelkezésre álló takarmány esetleg

rossz min®ségében rejlik.490

488Csippán�Daróczi-Szabó 2008,79.
489Bartosiewicz 2008
490Bartosiewicz 2008
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Hódmez®vásárhely � Kopáncs, Olasz-tanya

A lel®hely leírása

A Kulturális Örökségvédelmi Szak-

szolgálat munkatársai leletment® ása-

tást folytattak 2009 ®szén Hódmez®-

vásárhely határában, Herendi Orsolya

ásatásvezet® régész irányításával.

A lel®hely a várostól délnyugatra a

Gyúló-ér magaspartján terült el és már

az 1970-es terepbejárások során azonosí-

tották. 2008-ban Bácsmegi Gábor veze-

tésével próbafeltárás is tisztázta a lel®-

hely jellegét és kiterjedését.491 Az állat-

csont leletanyag vizsgálatát Kovács Zsó-

�a Eszter végezte el. Az eredményeinek

felhasználásáért itt szeretném köszöne-

temet kifejezni számára.

A leletanyag

A lel®helyr®l, több régészeti kor-

szakot érint® 166 objektumból, össze-

sen 10.478 db állati maradvány került

el®. Ebb®l kizárólagosan a kés® rézkori

Baden komplexumhoz köthet® állatma-

radványok száma 10.368 db, valamint

19 db rituális áldozatként értelmezhet®

összefügg® állatváz.492 A kés® rézkori

Baden népesség egyes lel®helyeire jellemz® kiskér®dz® (Ovis/Capra) dominancia ezen

a lel®helyen is meg�gyelhet®. Jelent®s továbbá a szarvasmarha (Bos taurus L.) a

sertés (Sus domestica Erxl.) és a kutyacsontok (Canis familiaris L.) aránya is.

491Herendi 2010, 224.
492Ezek részletes értékelése és értelmezése a Szent és profán c. részben található.

172



Hódmez®vásárhely � Kopáncs, Olasz-tanya

A háziállatok jellemzése

Szarvasmarha (Bos taurus L.)
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56. ábra

A szarvasmarha marmagasságok gyakorisága

Az állatcsontleletek mennyiségi el-

oszlása alapján a szarvasmarha gyako-

risága a második legjelent®sebb. Ará-

nya az összes háziállatcsont tükrében

31,86 %. A leletanyag vizsgálata kap-

csán összesen 17 esetben lehetett meg-

határozni az állatok marmagasságát, va-

lamint nemét.493 A számított marma-

gasságok alapján a rézkor átlagánál ki-

csivel alacsonyabb átlagértéket kapunk.

Ennek magyarázata lehet részben az

egyre többféle szarvasmarha típus meg-

jelenése, illetve az testmagasság minimumok csökkenése a bronzkor közeledtével.

57. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Matolcsi 1968 nyomán)

493Nobis 1954.; Matolcsi 1970.
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Az állatok nemét összesen 16 esetben lehetett meghatározni ebb®l 9 tehén, 5

bika és 2 bizonytalan nem¶ egyed lehetett.

Kiskér®dz®k (Ovis aries L. és Capra hircus L.)

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
0
2
4

6
8

10
12
14

16
18

G
y
ak
or
is
ág

58. ábra

A kiskér®dz® marmagasságok gyakorisága

A kiskér®dz®k esetében pontos faji

szétválasztás 288 maradványon volt le-

hetséges. Ezek alapján az állomány

nagyobbik hányadát juhok (246 db -

85,41 %) tehették ki és a kecskék (42

db - 14,58 %) csak jóval kisebb szerepet

játszhattak a település húsellátásában.

Arányuk összevontan az összes háziál-

lat csontlelet 48,23 %-a. A kiskér®dz®k

számított marmagasság értékei alapján

megállapítható, hogy azok mérete jóval

a korszakátlag alatt marad.

A juhok marmagassága összesen 48 esetben volt számítható, ami igen jelent®s

mennyiségnek számít, ezáltal megállapíthatjuk, hogy az állatállományról kapott kép

kell®en reprezentatív.494 (58. és 59. ábra) A jelenség mögött nagy valószín¶-

séggel valamilyen helyi ökológiai, vagy kulturális � az állatállományt befolyásoló �

hatást kell keresnünk. Az alacsony testméret azért is meglep®, mert a rendelkezésre

álló adatok alapján a bronzkorra a kiskér®dz®k testmérete általánosan növekszik,

így a lel®helyen meg�gyelt marmagasságok teljes mértékben szembehelyezkednek a

korábban megállapítottakkal.

494Teichert 1975
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59. ábra

A számított marmagasságok a korszakátlagok tükrében (Bökönyi 1974 nyomán)

Sertés (Sus domestica Erxl.)

A sertéscsontok száma a leletanyagban összesen 956 db, ami az összes háziállat-

csont 15,14 %-a. A sertések esetében mindössze két esetben lehetett marmagasságot

számítani. A két egyed marmagassága 79,85 cm, illetve 80,68 cm volt.495 A faj

szerepe nyilvánvalóan kisebb lehetett a feltárt állatcsontok mennyiségi arányainak

tükrében.

Ló (Equus caballus L.)

A lócsontok aránya az többi háziállatcsonthoz viszonyítva 1,17 % (74 db). A

lovak esetében a testméret rekonstrukciója mindössze egyetlen esetben volt lehetsé-

ges, amely egy 138,8 cm marmagasságú, közepes testméret¶ egyedre utal. A lovak

ilyen alacsony aránya általános jelenség a kés® rézkori lel®helyeken. Az állatfaj hasz-

nosítása nagy valószín¶séggel ekkor még csupán annak húsára szorítkozhatott.

495Teichert 1969
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Kutya (Canis familiaris L.)
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60. ábra

A kutya marmagasságok gyakorisága

A kutyák száma a településen je-

lent®s lehetett, hiszen a feltárt csont-

anyag 3,47 %-a kutyákból származik �

az összes háziállatcsontokra vonatkoz-

tatva. A kutyák esetében összesen 8

hosszúcsontból lehetett marmagasságot

megállapítani.496 A településen élt ál-

latok testmérete változatos volt, jellem-

z®en a viszonylag alacsonyabb testmé-

ret¶ (42-44 cm marmagasságú) egyedek

lehettek többségben. (60. ábra)

A vadállatok leírása

A településr®l el®került vadállatcsontok száma (236 db) ugyan elenyész® a háziállat-

csontokéval szemben, azonban a vadászott fajok száma mindenképp �gyelemreméltó.

�stulok (Bos primigenius Boj.)

A feltárt vadcsontok mindösszesen 37 db ®stulkokból származó csonttöredéket

tartalmaztak. Ez a vadcsontanyag 15,67 %-a. Az ®stulok vadászata tehát, ha nem

is meghatározó, de gyakoribb húsforrás kiegészítést jelenthetett.

Gímszarvas (Cervus elaphus L.)

A vadászott állatok közül, a gímszarvas volt a település közelében leggyakrabban

elejtett vad. A feltárt vadcsontok 68,64 %-a, ami 162 db töredéknek felel meg. A

gímszarvas vadászatának jelent®sége kiemelked® lehetett a többi húsvad vadásza-

tával szemben, jóllehet maga a vadászat a húsellátás szempontjából mindenképpen

csak sokadlagos fontosságú lehetett. Az állatok testméretének megállapítása a cson-

tok fragmentáltságának következményeképp nem lehetséges.

Európai ®z (Capreolus capreolus L.)

Az ®zekt®l származó csonttöredékek száma (10 db - 4,2 %) alapján a faj va-

dászata inkább csak esetleges lehetett. Vadászatának gyakorisága megegyezik a

496Koudelka 1885
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disszertációban vizsgált települések állatcsontanyagában meg�gyelhet® arányokkal.

Vaddisznó (Sus scrofa L.)

A vaddisznócsontok száma összesen 2 db, ami még a kismennyiség¶ vadcsontok

számához képest is elenyész® mennyiség. A faj vadászata tehát közel sem volt jelen-

t®s, mint a többi húsvadaké. A vaddisznócsontok aránya az össze vadcsont 0,85 %-a.

Mezei nyúl (Lepus europaeus Pall.)

A leletanyag kés®rézkori részéb®l 13 db mezei nyúlcsont is el®került. Ez a vad-

csontok összességének 5,5 %-a. A nyulak vadászata az ®zekéhez hasonlóan csupán

estleges vagy szezonális lehetett. A nyúl aránya nagyjából megegyezik a vizsgált

települések nyúlcsont arányaival.

Prémes vadak:

Hermelin (Mustela erminea L.), Farkas (Canis lupus L.) és Perzsa oroszlán (Leo leo

persicus Schreiber)

A prémes vadak alkalomszer¶ vadászatát jelentheti az az igen kis mennyiség¶

csontlelet, ami az ásatás során ezen állatfajoktól el®került. Mindenképp �gyelem-

reméltó az egyetlen perzsa oroszlánhoz tartozó bal oldali sarokcsont. A perzsa

oroszlán felbukkanása a rézkori Kárpát-medencében nem példa nélkül álló. Vö-

rös István Tiszaluc-Sarkad középs® rézkor végi (Hunyadihalom-csoport), valamint

Gyöngyöshalász-Encspuszta kés® rézkori (Boleráz-Baden) lel®helyekr®l is közölt orosz-

láncsontokat. Vörös szerint a faj az atlanti fázis végén a szubboreális kezdetén

jelenik meg a Kárpát-medencében a bükki faunaszakasszal. Ez az id®szak a Kárpát-

medencében meleg, de rendkívül nedves.497 Ennek a nagytest¶ ragadozónak az

elejtése minden bizonnyal komoly presztízst jelenthetett.498

A kulturális paleoökoszisztéma vázlata

A feltárt állatcsontok és egyéb állatmaradványok alapján a Hódmez®vásárhely �

Kopáncs, Olasz-tanya lel®helyen feltárt kés® rézkori település közvetlen környezete

zárt-, és ligetes erd®s terület lehetett, jelent®s vízjárta területekkel.499 A feltárt vad-

497Vörös 1983/b, 46.
498Vörös 1983/b, 36.
499Ez utóbbit az igen magas számú kagylóhéj bizonyítja.
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csontok, valamint a hal-, kétélt¶- és puhatest¶ maradványok fajszáma igen magas,

ami a természeti források aktív kihasználását jelenti. Az utóbbi csoport mennyiségét

tekintve is rendkívül jelent®s, ami ezen potenciál szisztematikus felhasználását és a

tafonómiai folyamatok � a leletanyag fennmaradásának tekintetében � visszafogott

jellegét bizonyítják. A kagylók fogyasztása nagy valószín¶séggel szezonális jelleg¶

lehetett. Természetesen ebben az esetben sem beszélhetünk kizárólagos fogyasz-

tásról, csupán az étrendet kiegészít®, azt színesebbé tev® húsfogyasztási jelenségr®l

lehetett szó. Mindezek mellett általánosan megállapítható, hogy a rendelkezésre

álló természeti forrásokat sokszín¶en, bár igen kis mértékben használták ki a kés®

rézkori település lakói. A húsfogyasztás alapvet®en a háziállatfajok által képviselt

húspotenciálon nyugodott.
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61. ábra

A vad- és háziállat fajok száma a csontleletek mennyiségének tükrében

A f®bb haszonállatfajok mortalitásának vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy

a három legfontosabb haszonállat esetben a �atalkori vágások száma kiemelked®en

magas, ellentétben a fenti lel®helyeken meg�gyelt vágási életkorokkal. A kifejlett

életkori vágások száma a sertések esetében elhanyagolható, míg a legnagyobb mér-

téket a kiskér®dz®k esetében éri el � ami azonban továbbra is alacsony arány a
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62. ábra

A f®bb gazdasági haszonállatok leölési életkorának összehasonlítása

�atalkori vágásokhoz mérten. A sertések esetében ez a faj egyoldalú hasznosítási

lehet®ségével magyarázható, azonban a kiskér®dz®k és a szarvasmarha esetében a

jelenség �gyelemre méltó. Nagy valószín¶séggel ezen fajok szinte kizárólagos, de leg-

alábbis meghatározóan húscélú hasznosítása lehet a közösség stratégiája. A további

hasznosítási lehet®ségek lényegesen kisebb gyakorisággal fordulhattak el® a fentiek

mellett. Fontos azonban megemlíteni, hogy a kiskér®dz®k esetében a feln®ttkori

vágások száma arányaiban magasabb, mint a szarvasmarha esetében. Ez a fentiek

alapján, ha kismértékben is, de mégis a másodlagos hasznosítás (tej és/vagy gyapjú)

lehet®ségére utal.
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A települések ökológiai és technológiai rendszerének

összehasonlítása

A fenti leletanyagok archaeozoológiai, paleoökológiai és kulturális ökológiai vizs-

gálata alapján olyan mechanizmusok és gazdálkodási sémák körvonalazódnak, ame-

lyek egyértelm¶en a korabeli települések állattartási és húsfogyasztási szokásainak

nagy lépték¶ hasonlóságát bizonyítják. Ez a megállapítás a szakirodalomból is is-

mert tény, a feldolgozott leletanyagok mégis számos apró sajátossággal rendelkez-

nek.500 Az apró különbségek egyfel®l az eltér® földrajzi viszonyokból, a rendelkezésre

álló �óra- és faunaforrások készleteib®l adódnak.

A természeti környezet alkotta másodlagos környezet els®sorban teret és felhasz-

nálható forrásokat nyújt az emberi kultúrák önfenntartásához. A források kiak-

názása az a technológiai sorozat, amely lehet®vé teszi az adott környezetben való

túlélést: a kihasználás és az adaptáció technológiáinak sajátos keveréke. Ez a je-

lenség minden bizonnyal kultúrafügg®, azonban néhány elem, a környezeti feltételek

sajátosságai folytán, eltérhet. A kés® rézkorban az els®dleges környezetet a domesz-

tikált állat- és növényfajok alkotják. Ezen állat- és növényfajok jelentik az átmenetet

a település és a természet között. Átjászó, vagy átviv® szerepet töltenek be a vad és

a házi fogalmak és az ezek által csoportosítható fogalmak között. Közvetlen kapcso-

latot jelentenek a településen túli élettel, mégis sokkal inkább a településhez, vagy

annak els®dleges környezetéhez tartoznak.

A disszertációmban vizsgált 6 db lel®hely megközelít®leg 23.000 csonttöredéke

alapján viszonylag megbízható kép alakítható ki a kés® rézkori húsfogyasztási szoká-

sokról, a természeti környezet nyújtotta lehet®ségek felhasználásáról, az állattartás

f®bb kereteir®l. A vizsgált településeken általános jelenség, hogy a háziállat fajok

száma öt, illetve hat az adott településen. Ezek a fajok általánosnak mondhatóak,

minden településen kivétel nélkül el®kerültek a maradványaik. Ezek: a szarvasmarha

(Bos taurus L.), a kiskér®dz®k (Ovis aries L. és Capra hircus L.), a sertés (Sus do-

mestica Erxl.), a házi ló (Equus caballus L.), valamint a házi kutya (Canis familiaris

L.) Ez a fajszám és fajösszetétel az ún. �neolitikus csomagot� csupán a ló jelenlé-

tével haladja meg, amelyek ház-, vagy vad volta a leletek kis száma miatt vitatott.

(63. ábra) A fenti fajok el®fordulása korántsem meglep®. Arányuk lel®helyenként

természetesen eltér® lehetett. A kiskér®dz®k és a szarvasmarha általánosan uralják

500Bökönyi 1974, 32.
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a korszak leletegyütteseit, míg a sertés szerepe minden esetben csupán harmadla-

gosnak látszik. A ló aránya igen csekély, míg a kutyák száma sok esetben magas

lehetett. A szarvasmarha-kiskér®dz®-sertés arány érzékelhet® különbségeket mutat.
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63. ábra

A lel®helyekr®l meghatározott szarvasmarha-, kiskér®dz®- és sertéscsontok aránya

A protoboleráz lel®helyeken, eddigi tapasztalatok alapján, a szarvasmarha na-

gyobb aránya a kiskér®dz®k arányával szemben általános. A vizsgált településeken

ez a jelenség azonban korántsem tekinthet® általánosnak. A protoboleráz és bole-

ráz telepek: Balatonkeresztúr � Réti-d¶l®, Dunakeszi � Székes-d¶l®, Rákoscsaba �

Major-hegy, valamint Abony � Els®víz-d¶l® esetében a fenti jelenség csupán két te-

lepülésr®l mondható el. Dunakeszi � Székes-d¶l® és Rákoscsaba � Major-hegy kés®

rézkori településein kívül ez a jelenség egyáltalán nem nevezhet® általánosnak. A

további protoboleráz-boleráz települések állatcsontanyaga sokkal inkább a klasszikus

Baden népességre jellemz® kiskér®dz®-dominanciát mutatja.501

Ezeket a különbségeket kulturális sajátosságokként, a település egyéni ízlésének

a húsfogyasztásban, ezáltal az állattartásban is megmutatkozó nyomaként is értel-

mezhetjük. Megállapításunkat azonban �nomítanunk kell, hiszen a lel®helyek eltér®

501Bökönyi 1974, 32.
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földrajzi adottságai, valamint a rendelkezésre álló források bizonyosan befolyásol-

hatták az állatcsontleletek alapján kialakított képünket.

Amennyiben megvizsgáljuk a kiaknázott természeti források � és ez esetben ter-

mészetesen csakis a vadfaunáról beszélhetünk � és a háziállatok nyújtotta lehet®-

ségek kihasználásának arányát, láthatjuk, hogy az semmilyen a kés® rézkor korai,

vagy kései id®szakához kapcsolható sajátosságot nem mutat.
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64. ábra

A lel®helyekr®l meghatározott házi- és vademl®s csontok, valamint a hal- és

puhatest¶-maradványok aránya

A fogyasztott állatok 80-85 %-a általánosan háziállat, a további 15-20 %-ot a

természetes forrásokkal egészítették ki. Egyetlen lel®hely kivétel ez alól: Hódmez®-

vásárhely � Kopáncs, ahol a felhalmozott puhatest¶ héjak száma következtében a

háziállatok aránya 70 % körülire csökken. Ez a jelenség azonban szinte bizonyosan

a lel®hely sajátos környezeti kvalitásaival magyarázható. Általánosan elmondható

tehát, hogy lel®helyt®l, így a rendelkezésre álló természetes forrásoktól függetlenül, a

húsfogyasztás els®sorban a háziállatokra korlátozódott,míg a vadászat és a halászat

ténye csakis szezonális, vagy alkalomszer¶, a húsfogyasztást színesebbé tev® jelenség

lehetett.
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Amennyiben az els®dleges és a másodlagos környezet kihasználásának techno-

lógiáját akarjuk megvizsgálni, úgy fel kell használnunk azokat a rendelkezésre álló

adatokat, amelyek minden egyes lel®hely esetében az állatok felhasználásának tech-

nológiai hátterét tükrözik. A kés® rézkori lel®helyek esetében ilyen információként

értelmezhet® az egyes testrégiók alul-, vagy felülreprezentáltsága az egyes lel®helyek

teljes állatcsontanyagára vetítve.502

A régészeti leletanyag sajátosságai miatt és a tafonómiai folyamatok következmé-

nyeként olyan állatfajok esetében van lehet®ség ilyen összehasonlító vizsgálatokra,

amelyek minden lel®helyen kell®en nagy számban és változatos csontanyag alapján

reprezentáltak. Emiatt a vademl®sök, illetve más ritka állatfajok mennyiségi elem-

zésnek nincs értelme.

Ebb®l a megfontolásból következik, hogy a f®bb gazdasági haszonállatok testrégió-

arányainak összehasonlítása lehet a technológiai vizsgálat legkézenfekv®bb lehet®-

sége.

Mivel az egyes testrégiók reprezentáltságának � már bemutatott503 � meghatá-

rozását elvégeztük, így egyetlen összesít® gra�konra vetítve a felhasználási és tech-

nológiai különbség az egyes lel®helyek esetében könnyedén nyomon követhet®.

A testrégiók alul-, vagy felülreprezentáltságának mértékét az adott állatfaj teljes

csontvázára vetítve lehetséges értelmeznünk. Fontos megjegyezni, hogy természete-

sen a tafonómiai folyamatok jelent®s mértékben befolyásolják az elemzés e típusát,

ennek következtében az apróbb, vagy igen törékeny csontokat magukba foglaló test-

régiók szükségképpen alulreprezentáltak lehetnek. Ilyen lehet a fej, a lábfej, vagy

a törzsi testrégió. Az elemzésnek olyan további befolyásoló paraméterei is vannak,

mint a háztartásokba egyáltalán bekerül® csontok mennyisége és testrégiónkénti ará-

nya. Ezt a jelenséget azonban pontosan az analízishez kapcsolódó kutatói kérdés

javára fordíthatjuk, t.i. pontosan ez alapján rekonstruálhatóak olyan technológiai

lépések, amelyek adott esetben megel®zik a hús, illetve a csontok a háztartásokba

kerülését.

Az alábbi összehasonlító elemzés tehát egyszerre szolgál leletképz®dési, feldolgo-

zástechnológiai, és a húsfogyasztási szokásokkal, illetve az ízléssel kapcsolatos infor-

mációkkal.

502Lásd A darabolás struktúrája és m¶veletei c. fejezetet.
503Lásd A darabolás struktúrája és m¶veletei c. fejezetet.
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A szarvasmarha esetében a testrégiók reprezentáltsága jelent®s eltéréseket mutat

az egyes lel®helyek állatcsontanyagai között.

A fej régió reprezentáltsága minden lel®helyen kimagasló többletet mutat. A 2,5-

3 körüli érték egységesnek mondható. A jelenség magyarázata nagy valószí-

n¶séggel a régió csontjainak nagyfokú törékenységével magyarázható. A ko-

ponyacsontok a legtöbb esetben számos darabban kerülnek napvilágra, pontos

összeillesztésük, illetve összetartozásuk meghatározása kevés esetben lehetsé-

ges.

A törzs régió ezzel szemben jelent®s, ám eltér® mérték¶ alulreprezentáltságot mu-

tat. Ennek magyarázata szintén tafonómiai, illetve módszertani jelleg¶. A

törzs régió csontjainak fajpontos meghatározása sok esetben nem lehetséges,

mivel a csigolyák és bordák több esetben nem viselnek nagy pontossággal meg-

állapítható faji bélyegeket. Ugyanakkor ezen régió csontjai vannak a leginkább

kitéve a tafonómiai folyamtoknak, így a veszteség itt lehet a legmagasabb.

Mindezekkel együtt megállapítható, hogy a legsúlyosabb alulreprezentáltság

Abony � Els®víz-d¶l® II. (-2,04) és Hódmez®vásárhely � Kopáncs (-1,82) le-

l®helyek esetében állapítható meg. A többi lel®hely esetében a hiány mértéke

-1 és -0,5 érték körül van.

A cranialis régió felülreprezentáltsága általánosan jellemz® minden egyes lel®-

hely esetében. Ennek értéke: 1-1,25, ami a húsban gazdag régiók fogyasztá-

sának bizonyítéka. Ez a kézenfekv® jelenség azonban kisfokú eltéréseket mutat

az egyes lel®helyek esetében. A reprezentáció mértéke két csoportra osztja a

lel®helyeket:

1, Magasabb reprezentáltsági fokú: Abony � Els®víz-d¶l® II. (1,33), Hód-

mez®vásárhely � Kopáncs (1,28) és Rákoscsaba, Major-hegy Dél (1,23)

lel®helyek.

2, Alacsonyabb reprezentáltsági fokú: Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® (1,11),

Rákoscsaba, Major-hegy (1,07), valamint Dunakeszi � Székes-d¶l® (1,04)

lel®helyek.

A jelenség magyarázata nem köthet® a komplexum korábbi és kés®bbi fázisaihoz,

hiszen a korábbi és kés®bbi lel®helyek egyaránt reprezentáltak mindkét csoportban.
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Ezért sokkal inkább település speci�kus értelmezést tesz szükségessé. Fontos azonban

megjegyeznünk, hogy a húsban gazdagabb testrégiók esetében, az azokat reprezen-

táló csontok nagy mennyisége egyszersmind a darabolással is összefügg, hiszen ezeket

a testrészeket � a húsban szegényebb régiókkal szemben � többszörösen darabolták

végleges felhasználásuk el®tt. (els®dleges és másodlagos darabolási fázisok)

A caudalis régió esetében, annak felülreprezentáltsága a cranialis testrégiónál jó-

val nagyobb fokú településenkénti tagoltságot mutat. Az el®z® esetekben a kro-

nológia alapján történ® elkülönítést el kellett vetnünk, ezzel szemben ebben

az esetben a két kiugró többlettel rendelkez® település mindkét esetben a Ba-

den komplexum kései id®szakára datálható. Ezek alapján elképzelhet®, hogy

az id®beli változás valamilyen húsfogyasztási szokásbéli változással is járjon

együtt, azonban a lel®helyek földrajzi távolsága ezt a feltételezést kérdésessé

teszi. A megállapított csoportok a következ®ek:

1, Magasabb reprezentáltsági fokú: Hódmez®vásárhely � Kopáncs (1,11) és

Rákoscsaba, Major-hegy Dél (1,24) lel®helyek.

2, Alacsonyabb reprezentáltsági fokú: Abony � Els®víz-d¶l® II. (0,48), Balaton-

keresztúr � Réti-d¶l® (0,61), Rákoscsaba, Major-hegy (0,76), valamint

Du-nakeszi � Székes-d¶l® (0,64) lel®helyek.

A mells® lábvégek esetében azok alulreprezentáltsága szintén általánosnak mond-

ható. A hiány értéke: -0,2 és -0,7 közé esik. Egyetlen lel®hely kivétel ez

alól: Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® lel®hely, ahol minimális felülreprezentáltság

(0,076) állapítható meg. Ennek magyarázata talán a húsban szegény testrégió

kisebb bekerülési aránya lehet az egyes háztartásokban, aminek egyik f® oka

ezen testrégiók darabolásának alacsonyabb foka.

A hátsó lábvégek hasonló képet nyújtanak, ám a reprezentáltsági fok, illetve a

hiány lényegesen széthúzóbb. Két lel®hely esetében azonban itt is többletr®l

beszélhetünk: Abony � Els®víz-d¶l® II. (0,357) és Balatonkeresztúr � Réti-

d¶l® (0,569)

A lábfejek régiója Abony � Els®víz-d¶l® II. (0,151) lel®hely kivételével általá-

nosan -0,5 és -0,6 körüli alulreprezentáltságot mutat. Ennek magyarázata,
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hogy a lábfejeket alkotó apróbb csontok válhatnak a legkönnyebben a tafonó-

miai veszteség áldozataivá. Másfel®l a húsban legszegényebb régiót képvisel®

csontoknak a háztartásokba kerülési esélye a legkisebb lehetett.

A kiskér®dz® csontok testrégiók szerinti gyakorisága a szarvasmarha csontokéval

nagyfokú rokonságot mutat.

A fej régió reprezentáltságában minden lel®helyen egységesen kimagasló többlet

�gyelhet® meg. Ennek értéke 1,4 és 2,1 közé tehet®. A jelenség magyarázata

a szarvasmarha csontoknál tárgyalt okokkal lehet azonos.

A törzs régió jelent®s, ám eltér® mérték¶ alulreprezentáltságot mutat. Ennek ma-

gyarázata a szarvasmarha testrégióknál már leírtakkal azonos lehetett. Fontos

azonban megjegyezni, hogy a kiskér®dz® csontok szempontjából a lel®helyek

az alulreprezentáltság két nagyobb, egymástól jelent®sen eltér® csoportjába

oszthatók:

1, Magasabb hiánnyal rendelkez® csoport: Abony � Els®víz-d¶l® II. (-2,48),

és Hódmez®vásárhely � Kopáncs (-3,02) lel®helyek.

2, Alacsonyabb hiánnyal rendelkez® csoport: Balatonkeresztúr � Réti-d¶l®

(-0,342), Rákoscsaba, Major-hegy (-0,579), Rákoscsaba, Major-hegy

Dél (-0,576), valamint Dunakeszi � Székes-d¶l® (-1,233) lel®helyek.

A cranialis régió felülreprezentáltsága általánosan jellemz®. Ennek értéke: 1,15-

1,44. Ami a húsban gazdag régiók preferált fogyasztásának bizonyítéka.

A caudalis régió esetében, annak felülreprezentáltsága a cranialis testrégiónál jó-

val nagyobb fokú településenkénti tagoltságot mutat. A szarvasmarha caudalis

testrégiók reprezentáltsági fokával való azonosság �gyelemreméltó, ami a fen-

tiekhez hasonlóan id®beli � a Baden komplexum kései szakaszára jellemz®bb

� húsfogyasztási sajátosságokat mutat. Ezek alapján a megállapított lel®hely-

csoportok a következ®ek:

1, Magasabb reprezentáltsági fokú: Hódmez®vásárhely � Kopáncs (1,562) és

Rákoscsaba, Major-hegy Dél (1,626) lel®helyek.

2, Alacsonyabb reprezentáltsági fokú: Abony � Els®víz-d¶l® II. (1,209), Ba-

latonkeresztúr � Réti-d¶l® (0,958), Rákoscsaba, Major-hegy (0,951), va-

lamint Dunakeszi � Székes-d¶l® (1,193) lel®helyek.
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A mells® lábvégek esetében azok alulreprezentáltsága szintén általánosnak jelen-

ség. A hiány értéke: -0,79 és -0,49 közé esik. Egyetlen lel®hely kivétel ez alól:

Rákoscsaba, Major-hegy, ahol a reprezentáltság foka nagyjából a teljes állati

vázéval azonos mértéket mutat (-0,095).

A hátsó lábvégeket képvisel® testrégiók aránya jelent®sen magasabb (-0,11-(-)0,06)

mennyisége az állati vázakkal összhangot mutat. Két lel®hely esetében a hiány

kiemelked®en magas fokú: Rákoscsaba, Major-hegy (-0,629) és Rákoscsaba,

Major-hegy Dél (-0,695)

A lábfejek aránya egységesen rendkívül alacsony. A jelenség a mélypontot Abony

� Els®víz-d¶l® II. (-1,897) lel®hely esetében éri el. A hiány magyarázata

itt még fokozottabban tulajdonítható, a tafonómiai folyamatoknak, hiszen a

kisebb test¶ állatok igen apró csontjai fokozottabban vannak kitéve az ásatás

során a veszteségnek.

A sertéscsontok testrégiók szerinti gyakorisága mutatja a fenti gazdasági haszon

állatfajok testrégióival szembeni legjelent®sebb különbséget.

A fej régió esetében minden lel®helyen egységesen kimagasló többlet �gyelhet®

meg. Ennek értéke: 3,12 és 2,5 közé esik. A jelenség magyarázata a fentiekben

tárgyalt okokkal lehet azonos.

A törzs régió hasonlóan nagyfokú alulreprezentáltságot mutat.

Ennek értéke: -0,52,12 és -2,36 közé tehet®.

A cranialis régió felülreprezentáltsága szintén általánosan jellemz® minden lel®-

hely esetében. Ennek értéke: 1,573-1,834. Ennek magyarázata a fentiekben

elmondottakkal lehet azonos. Fontos azonban megemlíteni, hogy e testrégió

aránya a sertések esetében lényegesen magasabb, mint a másik két állatfaj

esetében.

A caudalis régió hasonlóképpen felülreprezentált. Lényegi eltérés az egyes te-

lepülések esetében nem �gyelhet® meg. Az arány értéke: 0,713-1,501. A

cranialis regió esetében elmondottak erre a testrégióra is igazak, miszerint a

reprezentáltsága lényegesen magasabb, mint a többi állatfaj esetében.

A mells® lábvégek alulreprezentáltsága általánosnak mondható jelenség mindegy-

ik településen. A hiány értéke: -2,239 és -1,848 közé esik. Egyetlen lel®hely
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kivétel ez alól: Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely, ahonnan egyetlen ebbe a

testrégióba tartozó csont sem került el®.

A hátsó lábvégeket képvisel® testrégiók hiánya rendkívül szórt, ám mégis egységes

képet mutat (-2,459-(-)0,979). Ennek magyarázata a sertés lábvégeit alkotó

csontok apró mérete, melyek jelent®sebb tafonómiai veszteséget mutathatnak

a többi nagyobb csontokat tartalmazó testrégióval szemben.

A lábfejek aránya egységesen rendkívül alacsony. A jelenségre a hátsó testrégió

esetében elmondottak fokozottan érvényesek.

A meg�gyelt hiány értéke: -3,682 és -1,145 közé esik.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a különböz® haszonállatfajok feldolgozási

és �fogyasztási� technológiája sok tekintetben azonos képet mutat. Az azonossá-

gok nyilvánvalóan a húsban gazdagabb testrégiók preferálásával hozhatóak össze-

függésbe. Kivételt talán a sertéscsontok, egyetlen állatra vetített testrégió aránya

képez. A sertések esetében a húsban igen gazdag cranialis és caudalis régiók aránya

lényegesen meghaladja a további haszonállatfajok esetében meg�gyelt arányokat.

Ugyanakkor a képet jelent®sen árnyalják a korabeli bontási technikák és a tafo-

nómiai folyamatok, amelyek eredményeképp bizonyos testrégiók kevéssé, vagy egy-

általán be sem kerülhettek a korabeli háztartásokba. Míg az el®bbire a koponya-

csontok nagyfokú töredezettsége révén bekövetkez® jelent®s felülreprezentáció, addig

az utóbbira a lábfejek hiánya, valamint a mells®- és hátsó lábvégek gyakoriságának

különbsége szolgáltat szemléletes példát. Ez utóbbi esetében a hátsó lábvégek gya-

korisága a comb bontásával és a könnyebb felfüggesztéssel lehet összefüggésben, va-

lamint a mells® lábvégek hiánya nagy valószín¶séggel bontástechnikai folyamatokkal

magyarázható.
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A numerikus taxonómiai elemzéssel megállapított objektumcsoportok lel®hely-

térképre vetítése során �gyelembe kell vennünk azokat az objektumokat is, ame-

lyekb®l állatcsont anyag nem került el®, így az analízisb®l kimaradtak, valamint

a településen feltárt t¶zhelyek és állattemetkezések elhelyezkedését is. (Ez utób-

biak természetesen nem képezhették a klaszterezési eljárás részét, hiszen az egyes

egyedekb®l származó teljes, vagy majdnem teljes vázak torzították volna az analízis

eredményét, így az ezeket tartalmazó objektumok csupán a közönséges háztartási

hulladék tartalmuk által szerepelhettek a vizsgálatban.)

A felületre vetítés után a klasszikus régészeti szakirodalomban ismert eloszlás-

vizsgálatok inverz folyamatát kell végrehajtanunk. Ennek legf®bb oka, hogy bár

elemzésünk alapvet®en háztartásközpontú, mégis maguk a házak � az el®z® fejeze-

tekben már tárgyalt okok miatt � nem állnak rendelkezésünkre, azaz nem tudhatjuk

pontosan, hogy hol is helyezkedhettek el.504 Elemzésünk tehát emiatt: inverz jel-

leg¶. A ház hiányából visszafelé kell következtetnünk a háztartás egységére, majd

a hajdani épület feltételezett helyére. A felületre vetítés után, az el®z®ekben már

ismertetett kritériumrendszer alapján kell a házak - háztartások helyét megállapíta-

nunk.505.

Természetesen a felületre vetítés és az abból következ® háztartás-megállapítások

módszere kissé szubjektívnek t¶nhet. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy az

egyes háztartásokhoz kapcsolódó húsfogyasztási szokások rendszere, valamint ennek

tükröz®dése a leletanyagban vitathatatlan. Ebb®l a sarkalatos pontból kiindulva az

egységes változás gondolatán keresztül bizonyítva láthatjuk megállapításaink helyes-

ségét. Nyilvánvaló, hogy a leletanyagok szélesebb spektrumának együttes vizsgálata

biztosabban alá tudná támasztani az alábbi eredményeket.

504Lásd A Baden komplexum kutatástörténete c. alfejezetet.
505Lásd A háztartások helyzetének meghatározása c. alfejezetet; Gibbon 1984, 145
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Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy

Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely esetében az objektumok viszonylag alacsony

száma (32 db) nem szerencsés a statisztikai elemzés szempontjából. Fontos azonban

szem el®tt tartanunk, hogy a régészeti leletanyag, illetve a lel®helyek esetében az

egyes feltárásokról származó információ limitált és nem b®víthet®. Ez esetben tehát

vagy lemondunk a statisztikai elemzésr®l, vagy elfogadjuk az analízisek speciális

voltát és szemet hunyunk ezek felett a hiányosságok felett. Jóllehet ez utóbbi esetben

sem szabad megfeledkeznünk a kritikai szemléletr®l.
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A korreszpondencia analízis eredménye

A mintán végzett korreszpondencia analízis egyfel®l meger®sítette a klaszterezési

eljárás során megállapított csoportokat � az analízis magas kumulált sajátértéket

eredményezett (Eigenvalue = 0,7451) �, másfel®l a különböz® tengelyek mentén
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végzett meg�gyelések egyfel®l két húsban szegény (mells®- és hátsó lábvég ), és egy

húsban gazdag (caudalis) testrégió a többi testrégióhoz viszonyított jelent®s távol-

ságára hívják fel a �gyelmet. Ez a jelenség az els® két testrégió esetében, talán a

haszontalan részek eltávolításával hozható összefüggésbe, míg a caudalis régió eseté-

ben annak felt¶n® hiánya lehet a tengelyt®l való távolság magyarázata. (68. ábra)

Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely objektumainak Ward -féle klaszterezési eljárása

során, amennyiben a hasonlósági indexek � a háztartásközpontú elemzés szempont-

jából optimális � csoportképzési értékét 3,4 és 4 között határozzuk meg, 3 különböz®

objektumcsoport de�niálható. A három csoport olyan jelenségek mentén különül el

egymástól, amelyek a még kell®en szoros kapcsolat alapján, feltételezhet®en minden

egyes háztartásban megjelentek. A csoportokat tulajdonképpen sajátos fogyasztási

fázisokként is értelmezhetjük.

Az els® objektumcsoport (világosszürke színnel jelölt) jellegzetességeit vizsgálva

az látszik, hogy ezekben objektumokban esetlegesen több a kiskér®dz®csont,

illetve majdnem kivétel nélkül mindegyikben meg�gyelhet® a sertés- és a vad-

csontok el®fordulása. A csoportot jellemzi továbbá a domináns faj törzsi

testrégiójának gyakorisága. Ezek a gödrök tehát kismértékben a kiskér®dz®-

fogyasztás gyakoriságával, nagyobb mértékben a sertés- és a vadhús fogyasz-

tásával állnak összefüggésben. Ez a fogyasztási fázis színes húsfogyasztási id®-

szakot jelölhet.

A második objektumcsoport (középszürke színnel jelölt) jellegzetessége a kiské-

r®dz®csontok dominanciája és a cranialis testrégiók gyakorisága. Ez a jelenség

mindössze 3 db objektumot érint, mégis azok igen er®sen elkülönülnek a to-

vábbi objektum-csoportoktól. A jelenség magyarázata akár egyetlen esemény-

hez is köthet®, amikor ez a sajátos jelleg¶ ételhulladék felhalmozódhatott.

A harmadik objektumcsoport (fekete színnel jelölt) jellemz®je az esetlegesség.

Ennél az objektumcsoportnál alig-alig van ténylegesen megállapítható, álta-

lános jellemz®. Ami elmondható róluk az talán mégis minden jellegzetesség

hiánya. A csoport egy kisebb alcsoportjában a vadcsontok és a fej testrégió

dominanciája �gyelhet® meg. E jelenség csoportalkotó hatása azonban csupán

erre az alcsoportra vonatkozik. Ez a fogyasztási fázis rendkívül vegyes és kevés

jellegzetességgel leírható húsfogyasztási szokásokat tükröz.
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A megállapított objektumcsoportokat csupán felt¶n®en kevés jellegzetesség

választja el egymástól. Ennek magyarázata a kulturális sajátosságokon, a húsfo-

gyasztási szokásokon, valamint a hulladékdeponálási módozatokon túl az objektu-

mok igen kis száma is lehet. Statisztikai szempontból a minta nem szigni�káns,

ám mint említettük, a régészet speciális sajátosságánál fogva, ett®l el kell tekin-

tenünk. A minta túlzott homogenitása mégis talán a kis minta tényére vezethet®

vissza leginkább, így a további eredményeket is ennek fényében kell vizsgálnunk.

71. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

A háztartási egységeket a fenti fázis határozza meg az egyes háztartásokat. Az

egyes fázisokhoz tartozó gödrök alapvet®en minden egyes háztartásban meg kell,

hogy jelenjenek, így vázolható fel 3 db 10-15 méter átmér®j¶ kör, amely az egyes

háztartási egységek helyét jelöli.
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72. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely 2. számú rekonstruált háztartási egysége

73. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely 3. számú rekonstruált háztartási egysége
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Balatonkeresztúr � Réti-d¶l®

Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® lel®hely kés® rézkori, állatcsontokat tartalmazó ob-

jektumainak klaszterezési eljárása során összesen 77 db állatcsontleletet tartalmazó

objektum volt bevonható az elemzésbe.

A klaszterezési eljárás, az objektumok nagy számának köszönhet®en is igen szer-

teágazó hisztogramot eredményezett. A hasonlósági indexet ez esetben 3,5 és 5

közötti értékben állapíthatjuk meg, így 4 nagyobb csoportot kapunk.

A mintán végzett korrespondencia analízis közepes kumulált sajátértéket ered-

ményezett (Eigenvalue = 0,4428). A különböz® tengelyek mentén végzett meg�gye-

lések húsban szegény és gazdag testrégiók, a mells® lábvég, a törzs és a caudalis régió

a többi testrégiótól mért jelent®s távolságát mutatja. Figyelemre méltó továbbá a

törzsrégió csontjainak csoporton kívülisége is. (74. ábra)
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74. ábra

A korreszpondencia analízis eredménye
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Az els® objektumcsoport (sötétszürke színnel jelölt) jellemz®it vizsgálva az lát-

szik, hogy az ilyen jelleg¶ objektumok kevéssé jellegzetes hulladék felhalmo-

zódást, illetve közvetve húsfogyasztást mutat. A szarvasmarha csontok nem

túl meggy®z® dominanciájával, valamint az alacsonyabb húsértéket képvisel®

testrégiók csontjainak nagyobb arányával kell számolni ebben az esetben.

A második objektumcsoport (középszürke színnel jelölt) már sokkal markán-

sabb jellegzetességeket mutat. Az ebbe a csoportba tartozó objektumokban

a szarvasmarha csontok dominanciája egyértelm¶en meghatározó. Fontos jel-

lemz®jük továbbá a cranialis és a fej régiók nagyjából azonos jelent®sége. Ez

az objektumcsoport egyértelm¶en sajátos húsfogyasztási szokáshoz köthet®,

illetve az ehhez kapcsolható felhalmozódási folyamatokat jelez.

A harmadik objektumcsoport (világosszürke színnel jelölt) egyértelm¶ trendet

mutat, melyet a szarvasmarha csontok dominanciája, a sertés- és a vadcsontok

felt¶nése, valamint a fej régió gyakorisága jellemez. Az el®bbiekhez képest ez

jelent®s változást mutat az el®bbi húsfogyasztási és felhalmozódási trendekhez

képest.

A negyedik objektumcsoport (halványszürke színnel jelölt) annyiban hasonla-

tos az el®z® csoporthoz, hogy a sertéscsontok el®fordulása minden a csoport-

hoz tartozó gödörben megtalálható, valamint a vadak el®fordulása is jelent®s.

Fontos különbség azonban a szarvasmarha csontok dominanciájának hiánya az

egyes objektumokban, valamint a cranialis testrégió kiemelt szerepe.

Az eredmények felületre vetítése után a területi eloszlások meglehet®sen szórtak

és nem rajzolnak ki egybefügg® területeket, hiszen egyes az húsfogyasztási fázisok

elszórtan, de azonosképpen jelentkeznek az összes feltételezett háztartásnál. Az

egyes háztartási egységek diakronikus és szinkrón kapcsolatai az egyes objektumtí-

pusok háztartáson belüli gyakoriságával jellemezhet®k. Ezek az arányok az adott

háztartás teljes élettartamának lenyomatát adják a húsfogyasztás tekintetében. Ez

magyarázza, hogy a háztartási egységek eltér® �objektum-készletekkel� rendelkez-

nek.

A fenti eljárással négy, megközelít®leg 15 méter átmér®j¶ körrel lefedhet® ház-

tartási egységet lehetett felvázolni.
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77. ábra

Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

78. ábra

Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® lel®hely 2. számú rekonstruált háztartási egysége214



79. ábra

Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® lel®hely 3. számú rekonstruált háztartási egysége

80. ábra

Balatonkeresztúr � Réti-d¶l® lel®hely 4. számú rekonstruált háztartási egysége
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Abony � Els®víz-d¶l® II.

Az Abony � Els®víz-d¶l® II. lel®hely kés® rézkori háztartásainak és azok elhe-

lyezkedésének rekonstrukciója különösen nehéz feladat. Bár a lel®hely b®velkedik

állatcsontokban, az azokat tartalmazó objektumok száma igen csekély (31 db), va-

lamint a feltárási határok is gátat szabtak a nagyobb összefügg® területek elemzé-

sének. Mindezen tények ellenére sikerült megfogni háztartásokhoz köthet® és azok

lokalizációjára alkalmas jelenségeket.

A klaszterezési eljárás során a kevés objektum ellenére igen szerteágazó hisz-

togram képe rajzolódik ki elénk. A hasonlósági indexet ez esetben 4-es értékben

állapíthatjuk meg, így 5 nagyobb csoportot kapunk.

A lel®helyen feltárt állatcsontokat tartalmazó objektumokon végzett korreszpon-

dencia analízis magas kumulált saját értéket ad az els® két tengelyre. (Eigenvalue =

0,7141) Felt¶n® a törzs, valamint a mells®-, és a hátsó lábvégek régióinak viszony-

lagos távolsága a többi változótól. (81. ábra)
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81. ábra

A korreszpondencia analízis eredménye
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Az els® objektumcsoport (sötétszürke színnel jelölt) jellegzetességeit vizsgálva

az látszik, hogy ezekben az objektumokban a sertés-, valamint a vadcsontok

el®fordulása általános. Ezek mellett a fej régió dominanciája meghatározó.

Ez a fogyasztási fázis színesebb húsfogyasztási id®szakot jelölhet.

A második objektumcsoport (középszürke színnel jelölt) elég jellegtelen és kissé

vegyes képet mutat. A csoport f® kohéziós tényez®je a caudalis testrégió do-

minanciája az objektumokban. Ez a csoport átlagos, ám kissé egysíkú húsfo-

gyasztási id®szakot jelölhet.

A harmadik objektumcsoport (világosszürke színnel jelölt) jellemz®je a jelen-

t®s caudalis testrégió dominancia. Err®l az objektumcsoportról tulajdonképp

a második objektumcsoportnál megállapítottak mondhatóak el, a domináns

testrégió különbségének megállapításával.

A negyedik objektumcsoport (fekete színnel jelölt) talán a legproduktívabb és

húsban a leggazdagabb húsfogyasztási fázisként értelmezhet®. A domináns

faj cranialis és caudalis testrégióinak dominanciája jellemzi ezt az objektum-

együttest.

Az ötödik objektumcsoport (szürke átmenettel jelölt) a húsban szegény régiók

gyakoriságát mutatja. A törzs, valamint a fej régiók túlsúlya egy húsban

szegényebb fázisra, esetleg ezeket a részeket elkülönít® tevékenységre utal.

A klaszterezés során megállapított csoportok, valamint a rendelkezésre álló ré-

gészeti információk alapján mindössze 2 háztartás lokalizációjára volt lehet®ség.

Mindekett® 10-12 m átmér®j¶ körként jelenik meg a lel®helytérképeken. Természe-

tesen ezen lel®helynél is fontos megjegyezni, hogy a rekonstruált háztartások száma

nem jelentheti a kés® rézkori településen ténylegesen egy id®ben jelen lév® háztar-

tások számát. Részint a már említett feltárási határok, részint pedig a háztartások

egymáshoz viszonyított kronológiája miatt.
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84. ábra

Abony � Els®víz-d¶l® II. lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

85. ábra

Abony � Els®víz-d¶l® II. lel®hely 2. számú rekonstruált háztartási egysége226



Dunakeszi � Székes-d¶l®

Dunakeszi - Székes-d¶l® lel®hely kés®rézkori objektumainak klaszteranalízise ugyan-

csak nehézkes. Az archaeozoológiai szempontból releváns mennyiség¶ állatcsontlelet

mindösszesen 11 db objektumból került el®. Szinte bizonyos, hogy a feltárás koránt-

sem érinthette a kés® rézkori település egészét.

Az analízis változóinak száma az esetek számával vetekszik, ami statisztikai szem-

pontból nem szerencsés. Mindezeken túl azonban itt is meg kellett próbálnunk pusz-

tán a rendelkezésre álló szegényes régészeti adatokkal dolgozni.

A klaszterezési eljárás során összevonhattunk volna bizonyos változókat, hogy

ezzel is er®sítsük a fennmaradó változók közötti korrelációt. A változók számának

csökkentése azonban lehetetlenné tette volna a más lel®helyekkel való összehasonlí-

tást, mert csoportképzés jellegét teljesen megváltoztatta volna.
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A klaszteranalízis eredményeképpen jól elkülönül® csoport állapítható meg a 2,7

körüli hasonlósági index mentén.

Az els® objektumcsoport (világosszürke színnel jelölt) jellegzetességeit vizsgálva

az látszik, hogy ezekben az objektumokban a heterogenitás, a sertés-, valamint

a vadcsontok hiánya jellemz®. Ez homogén húsfogyasztási fázist jelölhet.

A második objektumcsoport (sötétszürke színnel jelölt) jellegzetessége a húsban

gazdagabb régiók dominanciája (cranialis, törzs). Ezenkív¶l igen fontos jelen-

ség a sertés-, és a vadcsontok általánossága ezekben az objektumokban. Ez

utóbbi jelenség bizonyosan egy, az el®z®t®l eltér®, sertésben és vadban gazda-

gabb húsfogyasztási fázist jelölhet.

A viszonylag kiterjedt lel®helyen igen kevés kés® rézkori objektumot tártak fel.

Szerencsére az objektumok nagy része összefügg® területen, a feltárás ÉK-i részén

helyezkedett el. Ez a szorosabb kapcsolat tette lehet®vé, hogy egyáltalán megkísé-

relhessük a korabeli háztartások rekonstrukcióját.

A klaszterezési eljárás során megállapított 2 csoport a térképre vitel után össze-

sen 2 db háztartási egység helyzetének meghatározását tette lehet®vé.
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88. ábra

Dunakeszi � Székes-d¶l® lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

89. ábra

Dunakeszi � Székes-d¶l® lel®hely 2. számú rekonstruált háztartási egysége

A lel®helyen feltárt állatcsontokat tartalmazó objektumokon végzett korreszpon-

dencia analízis közepes kumulált saját értéket ad az els® két tengelyre. (Eigenvalue

= 0,599) Felt¶n® a fej, a lábfej, a, mells® lábvégek régióinak, valamint a törzs

testrégió viszonylagos távolsága a többi változótól. Ez a jelenség talán az állatok el-

s®dleges darabolásával állhat összefüggésben, amelynek során a haszontalan, húsban

szegény régiókat eltávolítják. A törzs régió távolsága annak alulreprezentáltságával

magyarázható. (90. ábra)
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90. ábra

A korreszpondencia analízis eredménye

Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél

A numerikus taxonómiai elemzés eredményeként, a nagy objektumszámnak (103

db) köszönhet®en viszonylag összetett dendogramot kapunk. Az elkülönül® kisebb

csoportokat bizonyos hasonlósági index felett önkényesen össze kell vonnunk. Enél-

kül a csoportok térképre vetítése során a sokfelé sajátosság alapján megállapított ki-

sebb csoportok nehezen, vagy egyáltalán nem értelmezhet® képet adnának a korabeli

háztartások hulladékkezelésének sajátosságairól. Magyarán az egyes csoportok nem

jelennének meg minden háztartásban, ezáltal nem tennék lehet®vé azok helyének

megállapítását. A klaszteranalízis eredményeit vizsgálva tehát meg kell állapítani

nagyobb, viszonylag magas hasonlósági indexszel rendelkez® csoportokat. Amennyi-

ben ezt az értéket 7 és 6 között állapítjuk meg, úgy négy nagyobb csoport válik

meg�gyelhet®vé a dendogramon. A négy csoport olyan jelenségek mentén különül
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el egymástól, amelyek a még kell®en szoros kapcsolat alapján, feltételezhet®en min-

den egyes háztartásban megjelentek. A csoportokat tulajdonképpen sajátos fogyasz-

tási fázisokként is értelmezhetjük.

Az els® objektumcsoport (középszürke színnel jelölt) jellegzetességeit vizsgálva

az látszik, hogy ezekben az objektumokban a szarvasmarha csontok domi-

nanciájával, a sertéscsontok el®fordulásával, valamint a domináns faj cranialis

testrégiójának gyakoriságával kell számolni. Ezek a gödrök tehát kismértékben

sertésekkel és nagymértékben, a � vélhet®en legnagyobb húsértéket képvisel®

� szarvasmarhák húsban gazdag testrégióival vannak összefüggésben. Ez a

fogyasztási fázis húsgazdag helyzetet jelölhet.

A második objektumcsoport (világosszürke színnel jelölt) mindössze a domi-

náns faj fejrégiójának gyakoriságát mutatja az adott objektumokban. A jelen-

ség nem is annyira a fogyasztáshoz, mintsem a vágáshoz kapcsolódhat, hiszen

a fejrégió viszonylag alacsony húsérték¶, így nem valószín¶, hogy e csoport

tényleges fogyasztási fázist jelölne.

A harmadik objektumcsoport (fekete színnel jelölt) jellemz®je a vad- és a sertés-

csontok el®fordulása, valamint az egyes objektumokban domináns faj caudalis

testrégiójának dominanciája. Ez a fogyasztási fázis egy aktívabb, húsban gaz-

dag szituációt jelöl, amely vadászati tevékenységgel is kiegészül. Fontos meg-

jegyezni, hogy a sertések esetében a levágott állatok nagy része kifejlett, de

jelent®s részük még �atal. A meg�gyelés azért hangsúlyos, mert �atal korban

a házi és a vad alak nehezen különíthet® el, azaz némelyik sertéscsont maga is

vadászott állatból származhat.

A negyedik objektumcsoport (szürke átmenettel jelölt) talán a legproduktívabb

és húsban a leggazdagabb húsfogyasztási fázisként értelmezhet®. A domináns

faj cranialis és caudalis testrégióinak dominanciája jellemzi ezt az objektum-

együttest.

A háztartási egységeket tehát a fenti négy fázis határozza meg. Az egyes fázisok

gödrei alapvet®en minden egyes háztartásban meg kell, hogy jelenjenek, így vázol-

ható fel 5 db 10-15 m átmér®j¶ kör, amely az egyes háztartási egységek helyét jelöli.

Figyelemre méltó továbbá az állatáldozatok és a t¶zhelyek kapcsolata a feltételezett

háztartási egységekkel.
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93. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

94. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely 2. számú rekonstruált háztartási egysége
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95. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely 3. számú rekonstruált háztartási egysége

96. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely 4. számú rekonstruált háztartási egysége
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97. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely 5. számú rekonstruált háztartási egysége
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98. ábra

A korreszpondencia analízis eredménye

A mintán végzett korreszpondencia

analízis egyfel®l meger®sítette a klasz-

terezési eljárás során megállapított cso-

portokat � az analízis közepes kumulált

sajátértéket eredményezett (Eigenvalue

= 0,4625) �, másfel®l a különböz® ten-

gelyek mentén végzett meg�gyelések há-

rom húsban szegény testrégió, a fej, a

lábfejek és a hátsó lábvég a többi test-

régiótól meg�gyelhet® jelent®s elkülöní-

tettségre hívják fel a �gyelmet. (98.

ábra)

Mindez azt a feltételezést vonhatja

maga után, hogy az egyes objektumok

összefüggésben álltak az állatok els®d-

leges darabolásával, közvetlenül a vágás

után a feleslegessé vált részek, pl. nagyméret¶ vázrészek gyors eltávolításával.
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Hódmez®vásárhely � Kopáncs, Olasz-tanya

A klaszteranalízis eredményeképp 4 nagyobb, egymástól jól elkülönül® csoportot

kapunk, amennyiben a hasonlósági indexek határát 5,8 és 6,5 közötti értékben hatá-

rozzuk meg. A klaszterezési eljárásba összesen 107 db objektumot sikerült bevonni,

ami a többi lel®helyhez képest kiemelked®en magas számúnak tekinthet®.

A mintán végzett korreszpondencia analizis közepes kumulált saját értéket ered-

ményezett (Eigenvalue = 0,448), amely a minta meglehet®s heterogén jellegére utal.
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99. ábra

A korreszpondencia analízis eredménye

Az els® és a második tengely mentén meg�gyelhet®, hogy a változók nagy része

az els® tengely mentén helyezkedik el igen kis eltérésekkel, azonban két változó a

mells® és a hátsó végtagok jelent®sen kilógnak a többi változó alkotta homogén

csoportból. Ez a jelenség okozhatja az alacsony sajátértéket és feltételezi a minta

heterogenitását.
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Az els® objektumcsoport (sötétszürke színnel jelölt) jellegzetességeit vizsgálva

az látszik, hogy ezekben objektumokban a sertése, valamint a vadcsontok el®-

fordulása általános. Emellett szintén általánosnak mondható ebben az objek-

tumcsoportban a fej testrégió el®fordulása. Az objektumcsoporthoz köthet®

húsfogyasztási fázis er®teljesebb változásra � a sertés és a vadállatok felhasz-

nálásának fokozódása �, a húsfogyasztás jellegének átalakulására utal.

A második objektumcsoport (világosszürke színnel jelölt) jellegzetessége az els®

csoporthoz hasonlóan sertés és vadállatok fokozott felhasználási fázishoz köt-

het®, ám ezek mellett megjelenik a domináns faj caudalis testrégiójának ab-

szolút túlsúlya. Ez a fogyasztási fázis egy aktívabb, húsban gazdag periódust

jelöl, amely jelent®s vadászati tevékenységgel is kiegészül.

A harmadik objektumcsoport (halványszürke színnel jelölt) jellemz®je szintén

a vad- és a sertéscsontok el®fordulása, azonban a csoportképz® tényez® egy-

értelm¶en a domináns állatfaj cranialis testrégiójának fokozott el®fordulása.

valamint az egyes objektumokban domináns faj caudalis testrégiójának domi-

nanciája. Ez a fogyasztási fázis szintén egy aktív, húsban gazdag periódust

jelöl, amely az el®z®höz hasonlóan vadászati tevékenységgel is kiegészül.

A negyedik objektumcsoport (fekete színnel jelölt) vegyes jelenségeket összefog-

laló húsfogyasztási fázisként értelmezhet®. Az objektumcsoport két nagyobb

csoportra oszlik, amelyeknek együttes tárgyalását csupán a két alcsoport jel-

legtelensége teszi lehet®vé. Elszórt és vegyes jelenségek mentén kapcsolódnak

egymáshoz az objektumok, jóllehet egy kisebb csoportnál a caudalis testrégió

dominanciája meg�gyelhet®.

A háztartási egységeket tehát a fenti négy fázis határozza meg. A második és a

harmadik fázis esetében az eltérést valójában csupán a domináns faj domináns test-

régiója adja. A két fázis tehát nagy valószín¶séggel a valóságban nem különülhetett

el egymástól élesen, s®t feltételezhet®, hogy egyazon fogyasztási fázis egy-egy eltér®

aspektusát sikerült meg�gyelni a klaszterezési eljárás segítségével.

Az egyes fázisokhoz tartozó objektumok alapvet®en minden egyes háztartásban

meg kell, hogy jelenjenek, így vázolható fel 5 db 10-15 méter átmér®j¶ kör, amely

az egyes háztartási egységek helyét jelöli. Majorhegy Dél lel®helyhez hasonlóan itt

is �gyelemreméltó az állatáldozatok és a feltételezett háztartási egységek kapcsolata.
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100. ábra

Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz tanya lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

101. ábra

Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz tanya lel®hely 2. számú rekonstruált háztartási egysége
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102. ábra

Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz tanya lel®hely 3. számú rekonstruált háztartási egysége

103. ábra

Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz tanya lel®hely 4. számú rekonstruált háztartási egysége

260



104. ábra

Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz tanya lel®hely 5. számú rekonstruált háztartási egysége
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A kés® rézkori háztartások és a változás jelensége

A disszertációban vizsgált 6 db kés® rézkori lel®hely közül kivétel nélkül mind-

egyiknél sikerült, a fenti módszer alapján háztartási egységeket rekonstruálni és

lokalizálni. A rekonstrukciós módszer sikerét a rendszerelméleti, szemiotikai és ar-

chaeozoológiai metódusok együttes alkalmazása eredményezte.

A rekonstrukciók így olyan biztos és egyúttal bizonyított alapokon nyugszanak,

amelyek az elemzések lel®helyenkénti végrehajtásával tulajdonképp empirikus mó-

don, a gyakorlatban igazoltattak.

Az abduktív eljárás alkalmazása tehát magával vonzotta az elméleti feltételezések

deduktív bizonyítási lehet®ségét. Az, hogy ez az eljárás minden egyes lel®hely ese-

tében sikeresnek volt mondható önmagában bizonyító erej¶ lehet magára az eljárás

helyes menetére.

A felhalmozott hulladék alapján tehát nagy biztonsággal körvonalazhatóak az

egykori háztartások. A módszer teleologikus természete következtében a lépésr®l-

lépésre több és több információt lehetett kinyerni az állatcsont leletekb®l, a ház-

tartásokra vonatkozólag. Kijelenthetjük, hogy gondolatmenetünk alapján bizonyos

tekintetben a levágott állatok funkciója nem lehet más, mint a háztartások kö-

rüli �szétszóródás�. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozásra szánt állati testrészek, a

húsfogyasztás jelensége, de méginkább a fogyasztást megel®z® el®készítési eljárások

(darabolás, sütés, f®zés stb.) által a fogyasztás után okvetlenül fel kell, hogy halmo-

zódjanak valahol � vélhet®leg a felhasználási hely (a háztartás) közelében.

Figyelembe kell azonban vennünk azt a nyilvánvaló tényt is, hogy a húsfogyasztás

jelensége korántsem lehet egységes. Ez azt jelenti, hogy míg a módszer (t.i. a húsfo-

gyasztásé) és a deponáció jelensége állandó marad, addig azonban ezek természete

jelent®sen megváltozhat. A változás jelei egyaránt megmutatkoznak a leletanyag

mennyiségében, min®ségében és elhelyezkedésében is. Ez utóbbi azonban a legva-

lószín¶tlenebb, hiszen egy fogyasztásbeli változás nem feltétlenül jelent változást a

hulladék eltakarítása, felhalmozása szempontjából. A feldolgozás el®tt álló állati

testrészek tehát egy speciális kulturális rendszer részévé válnak, anélkül, hogy funk-

ciójuk lényegében változna. Az elhullott állatok teste az ökológiai rendszerekben is

felhasználható hulladékként értelmezhet®. Az emberi települések tekintetében sincs

voltaképp másról szó, csupán a �hulladék� hasznosításáról, majd a nem hasznosít-

ható részek eltávolításáról, a megfelel® helyen történ® felhalmozásáról.
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A kés® rézkori háztartások és a változás jelensége

A változás tehát nem az anyagban, hanem annak min®ségében kell keresnünk.

Ennek régészetileg megfogható bizonyítékai a fentiekben bemutatott és háztartá-

sonként értelmezett úgynevezett húsfogyasztási fázisok. Ezek a fázisok a kulturális

és/vagy természeti tényez®k által befolyásolt modi�kációk a húsfogyasztás és a de-

ponáció rendszerében. A klaszterezési eljárások során ezek a módosulások önálló és

jól de�niált csoportokat képeznek.

Azon felül, hogy a háztartásokat egyértelm¶en körülírják, a fentiek alapján te-

hát magukban hordozzák a változást is. Kérdés azonban, hogy a rendelkezésünkre

álló leletanyag és az általa közvetített információk alapján hogyan lehet kimutatni,

esetleg megjeleníteni ezeket a változásokat?

A válasz minden bizonnyal épp azokban a jellemz®kben rejlik, amelyek magukat

a háztartásokat is de�niálják, illetve magukat a húsfogyasztási fázisokat. Ez pedig

azt jelenti, hogy a változás jelenségét, annak megjelenési formáját a klaszterezési

eljáráshoz felhasznált adatmátrixban kell keresnünk. Amennyiben elfogadjuk ezt a

feltételezést, akkor abból az következik, hogy az adatmátrixban keresend® mintáza-

tok nem csupán a húsfogyasztási fázisokat jelent® objektumcsoportokat határozzák

meg, hanem az ezek közötti átmenetet is magukba foglalják.

Célszer¶ tehát lel®helyenként megvizsgálnunk és értékelnünk ezt a feltételezett

változást.

Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy

Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely esetében a dichotóm változók mátrixában két

nagyobb halmaz �gyelhet® meg. Ez a jelenség egyfel®l két nagyobb csoportra osztja

az objektumokat, másfel®l két változócsoport - összesen négy változó - jelent®ségét

hangsúlyozza. Ezek a: sertés el®fordulása, a vad el®fordulása, a törzsi régió és a fej

régió dominanciája.

Az els® nagyobb halmaz voltaképp az objektumok több mint felét magába fog-

lalja. Ezt az objektumhalmazt a törzs régió és a sertéscsontok el®fordulása határozza

meg dominánsan, amihez helyenként a vadcsontok el®fordulása is hozzájárul.

A második halmaz lényegesen kisebb,mint az el®z®, ezáltal jóval kevesebb objek-

tumot foglal magába. A halmazt a fejrégió és a vadcsontok el®fordulása határozza

meg.

Rákoscsaba, Major-hegy esetében tehát nagy valószín¶séggel nem a húsfogyasz-

tási szokásokban bekövetkezett változásról, hanem sokkal inkább valamilyen funk-
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cionális jelenség (els®dleges darablás, nyúzás stb.) sajátos megnyilvánulása lehet a

jelenség magyarázata.

105. ábra

A változás nyomai Rákoscsaba, Major-hegy lel®hely adatmátrixában
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Balatonkeresztúr - Réti-d¶l®

Balatonkeresztúr - Réti-d¶l® lel®hely esetében az objektumok magas száma miatt

az adatmátrixban meg�gyelhet® trend, vagy trendek sokkal szemléletesebbek, mint

Rákoscsaba, Major-hegy esetében. Ebben az esetben nem is szétváló halmazok,

sokkal inkább egy jellegbeli, tényleges átmenet �gyelhet® meg az objektumok több,

mint kétharmad részénél.

Ez a trendváltozás voltaképp átmenetet jelöl. Egy olyan folyamatot, melynek

iránya természetesen határozható meg egyértelm¶en az adatmátrix alapján, azonban

célzottá teheti a településen belüli id®rendiség vizsgálatánál felmerülend® kérdéseket.

A folyamat, amely egyszerre lehet diakrón és/vagy szinkron három nagyobb fázisra

osztható.

Az adatmátrixban balról jobb felé haladva meg�gyelhetjük, hogy jónéhány objek-

tum nem része ezeknek a halmazoknak. Ezen objektumok nem mutatnak egyértelm¶

sajátosságokat, csoportjukat vegyesen szórt tulajdonságok összessége jellemzi.

A második nagyobb csoportot, amely már a �változás-halmaz� részének tekint-

het®, a fejrégió és a szarvasmarhacsontok dominanciája határozza meg. Ezek mellett

t¶nik fel a cranialis testrégió dominanciája a vizsgált objektumokban.

A harmadik csoportot az átmenet tényleges csoportjaként lehet értelmeznünk.

Ebben a csoportban t¶nik fel a cranialis testrégió dominanciája a vizsgált objektu-

mokban, valamint a sertés- és vadcsontok megjelenése is ebben a fázisban tapasz-

talható.

A negyedik objektumcsoport egyértelm¶en a más jelleg¶ funkciókat mutat. A

sertéscsontok jelenléte általánossá válik, a szarvasmarha dominancia megsz¶nik, a

fejrégió jelent®sége is jelent®sen csökken, míg a vadak jelenléte szakaszossá válik.

Erre a csoportra a sertésfogyasztás általánossága jellemz®.

A húsfogyasztási szokásokban, illetve a depozíciós szokásokban bekövekezett jel-

legváltozások, amelyek mint azt fentebb már említettem, nem feltétlen id®rendi

változásokat jelentenek, rendkív¶l érzékletesen �gyelhet®ek meg Balatonkeresztúr

- Réti-d¶l® esetében. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az egyes fázisok között

megállapítható egyfajta átmenet, ha bizonyítottan nem is mégis a változás id®beli-

ségét engedi sejtetni. Ezzel kapcsolatban azonban egyértelm¶ bizonyítékot csupán

a település igen �nom kronológiájának ismeretében láthatnánk az állatcsontok szó-

ródásának rendszerében.
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106. ábra

A változás nyomai Balatonkeresztúr - Réti-d¶l® lel®hely adatmátrixában266
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Abony - Els®víz-d¶l® II.

A lel®hely adatmátrixában voltaképp egyetlen nagyobb halmaz �gyelhet® meg.

Ezt a halmazt a sertés- és vadcsontok, valamint a fejrégió dominanciája határozza

meg. A további objektumcsoportokban a kódolt tulajdonságok igen szórtak, így

egyértelm¶ halmaz nem állapítható meg bel®lük. Mindebb®l az következik, hogy

Abony - Els®víz-d¶l® esetében a változás jelensége nem fogható meg az állatcsontok

jellegén alapuló adatmátrixban.

107. ábra

A változás nyomai Abony - Els®víz-d¶l® II. lel®hely adatmátrixában
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Dunakeszi - Székes-d¶l®

Dunakeszi - Székes-d¶l® lel®hely a kés® rézkorból származó állatcsontokat tar-

talmazó objektumainak száma igen alacsony. Az objektumok mintegy felénél nem

�gyelhet® meg egyértelm¶, összefügg® halmazt alkotó jelenségcsoport.

Az objektumok másik fele azonban, a kis mennyiség ellenére igen �nom, a Ba-

latonkeresztúr - Réti-d¶l® esetében meg�gyeltekhez hasonló, átmenettel rendelkez®,

funkció és/vagy fogyasztásbeli változást mutat. Mivel az objektumok száma igen

alacsony, így feltételezéseink inkább a funkcióbeli változást er®síhetik, az �átmenet�

azonban egyértelm¶en érzékelhet®.

Ennek els® fázisában a kiskér®dz®k és a cranialis testrégió dominanciája mellett

a vad- és sertéscsontok jelenléte is meg�gyelhet®. Az átmenetet az el®bbiek elt¶nése,

majd a sertés- és vadcsontok általánossága jelenti. A harmadik fázist tulajdonképp

a fentiek jelenlétén túl a törzsrégió dominanciájának jelentkezése határozza meg. A

változás jelensége tehát e két meghatározó fázisban fogható meg.

108. ábra

A változás nyomai Dunakeszi - Székes-d¶l® lel®hely adatmátrixában
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Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél

Az állatcsontleleteket tartalmazó objektumok száma Rákoscsaba, Major-hegy

Dél lel®hely esetében is jelent®s. A jelent®s mennyiség pedig nagyobb variabilitást

és reprezentatívabb meg�gyelési lehet®ségeket foglal magába. A másik nagy objek-

tumszámú lel®helyt®l, Balatonkeresztúr - Réti-d¶l®t®l eltér®en azonban a változás

nyomai itt korántsem olyan egyértelm¶, egységes halmazban, összevontan jelennek

meg. Az adatmátrixra pillantva meg�gyelhet®, hogy az objektumcsoportok két na-

gyobb valódi halmaz és sok kisebb jelenségazonosság mentén szervez®dnek. A két

halmazon belül két-két objektumcsoport található.

Bal fel®l haladva az els® halmaz objektumainak szervez®dése egyértelm¶en a fej-

régió dominanciája mentén érzékelhet®. Ebben a halmazban ez a jelenség állandó,

míg az egyes objektumcsoportok ezt kisebb, foltszer¶en meg�gyelhet® jelenségekkel

színezhetik. A jelent®sebb változást tehát egy olyan alapjelenség mentén láthat-

juk,amely ebben a halmazban állandónak mondható. E mellett a cranialis és a cau-

dalis testrégiók dominanciájának váltakozása és átmenete �gyelhet® meg. A további

változók szerepe kevéssé t¶nik jelent®snek és rendszeresnek.

Az adatmátrix jobb oldalán található halmaz kiterjedése nagyobb, abban valós

átmenetekkel járó változás �gyelhet® meg.

Az els® objektumcsoportot a caudalis testrégió dominanciája, valamint a vad- és

a sertéscsontok jelenléte határozza meg. E jelenségek mellett a törzs régió, vagy a

törzs és a caudalis testrégiók együttes dominanciája is meg�gyelhet® egyes objektu-

moknál.

Ebben a változáshalmazban átmenet nem �gyelhet® meg. A halmaz második

objektumcsoportjában a már említett caudalis testrégió dominanciája mellett meg-

jelenik a cranialis, valamint a cranialis és caudalis testrégiók együttes dominanciája

is.

Mindez talán a sokkal általánosabb, húsban gazdagabb húsfogyasztási szokások

jelenségét, semmint a tényleges változás kézzelfogható voltát bizonyítja.

A változás Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely esetében két nagyobb, egymással

nem összefügg® jelenséghalmaz köré csoportosul. A változás tehát, amennyiben

elfogadjuk annak jelenlétét mindenképp átmenet nélküli jelleg¶ lehetett e település

esetében.
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109. ábra

A változás nyomai Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely adatmátrixában
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Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz-tanya

Jelent®s számú objektumból került el® állatcsont Hódmez®vásárhely - Kopáncs,

Olasz-tanya lel®hely esetében is. Az objektumok nagy száma csakúgy, mint a többi

magas objektumszámú, feldolgozott lel®hely esetében kedvez®en hat, mind a klasz-

terezési eljárásra, mind pedig az adatmátrixban meg�gyelhet® halmazok és csopor-

tosulások vizsgálatára.

Ebben az esetben egyetlen komolyabb trend �gyelhet® meg, ami voltaképp az

objektumok több mint kétharmadát érint.

Ez a jelenség a sertés- és a vadcsontok szinte állandó jelenléte. A permanens

jelenlét a húsfogyasztási fázisok kiegyensúlyozott jellegét bizonyítja, továbbá azt,

hogy ezek a változók, ezek a húsfogyasztási jellegek a település egészén megjelennek

és általánosnak mondhatóak.

Mindezek mellett kisebb változások meg�gyelhet®ek, a további változók esetében.

Amennyiben a fenti két változót elfogadjuk állandónak és halmazalkotónak, akkor

az ezen felül bekövetkez® változásokat inkább csak az alap jelleg módosulataiként

kell értelmeznünk.

Ilyen apróbb változást mutat a fejrégió dominanciájának megjelenése, majd el-

t¶nése, a cranialis testrégió dominanciájának felt¶nése, majd elt¶nése és a caudalis

testrégió dominanciájának felt¶nése. Ha szigorúan véve megpróbáljuk az alapvet®en

egy nagyobb halmazt csoportokra osztani, akkor azt láthatjuk, hogy - az alapvet®

sertés- és vadcsontok jelenléte mellett - az els® objektumcsoportot a fejrégió domi-

nanciája jellemzi.

A második objektumcsoportot a caudalis testrégió dominanciája, míg a harmadi-

kat - ahol a sertéscsontok már elt¶nnek - a cranialis testrégió dominanciája határozza

meg.

Utolsó a többit®l jól elkülönül® csoport,amely már nem része a fent de�niált hal-

maznak egy a caudalis testrégió dominanciájával meghatározható objektumcsoport.

A változás jelensége Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz-tanya lel®hely esetében

tehát egy viszonylag egységes húsfogyasztási fázisokban megállapítható folyamat,

amelyben a változást el®idéz® szerep a húsban gazdag testrégiók eloszlásában és

felhasználásának arányában mutatkozik meg.
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110. ábra

A változás nyomai Hódmez®vásárhely - Kopáncs, Olasz-tanya lel®hely

adatmátrixában
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Összefoglalásként elmondható, hogy a változás jelensége minden lel®hely eseté-

ben megállapítást nyert. A változást magát az objektumok változóinak el®fordulása

határozza meg. Mivel a klaszterezési eljárás során használt Ward-féle osztályozási

módszer egy a homogenitást optimalizáló m¶velet, ezért a változás jelensége szem-

léletesen, objektumcsoportonként érzékelhet®.

Fontos azonban leszögezni, hogy a változás jelenségét nem feltétlenül annak ab-

szolút jelentésében kell értenünk, hanem sokkal inkább egy elvontabb, szinten. Ese-

tünkben egyfajta határmezsgyét kell, hogy jelentsen a hús (és a benne lév® csont)

térbeli elosztása, valamint a húsfogyasztási szokások és a depozíciós szabályok diak-

rón és szinkron változásai között.

V

V = az állatcsontleletek alapján a településeken megfogható változás jelensége.111. ábra

A településeken megfogható változás jelensége, az állatcsontleletek alapján

A változás jelen esetben nem okvetlenül jelent valódi, kézzelfogható és id®rendbe

állítható jelenséget, mintahogy magának a változásnak az iránya sem mondható

meg egyértelm¶en. Esetünkben a változás jelenségét a funkció és a fentebb már

elmondottak alapján a húsfogyasztási fázisok, valamint a depozíció variánsaiban

kell meglátnunk. Ez a fajta vizsgálat tehát nem is önmagát a változást, hanem

annak lehetséges variánsait segít értelmezni.
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A kés® rézkori összefügg® állatvázak

jelensége

A rituális �állattemetkezések� kutatástörténete

A disszertációmban vizsgált lel®helyek közül két lel®helyen (Hódmez®vásárhely -

Kopáncs, Olasz-tanya; Bp.XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél) is tártak fel össze-

függ® állatvázakat a feltárást vezet® kutatók. Ezt az önmagában kisszámú régészeti

jelenséget egészítettem ki részben általam feldolgozott (Kaposvár 61-es elkerül® út

29. lh), valamint már közölt (Balaton®szöd-Temet®i-d¶l®) lel®helyek leletanyagával,

hogy ezáltal a vizsgált jelenségr®l meggy®z®bb és teljesebb képet alkothassak.

A kés® rézkori péceli (Baden) kultúra úgynevezett állattemetkezéseinek köre is-

mert jelenség mind a hazai, mind a külföldi régészeti szakirodalomban. A szakrális,

vagy rituális szavakkal jelzett leletanyag magyarázata azonban még sok helyen foghí-

jas, hiányos. Az �állattemetkezések� leggyakoribb állata a szarvasmarha, nem csoda

hát, hogy sok helyen már a végs®kig leegyszer¶sített kés® rézkori �szarvasmarha te-

metkezések� megnevezéssel találkozunk a jelenség leírása kapcsán. A közlemények-

ben legtöbb esetben a többi régészeti jelenségt®l különválasztva, esetleg teljesen kü-

lönálló tanulmányban közlik az állatokat. A jelenség komplexitását az is bizonyítja,

hogy elemz® és értelmez® tanulmány egészen a közelmúltig alig látott napvilágot a

témában.506

Fontos itt megjegyeznünk, hogy a disszertáció ezen részében nem vállalható a

téma teljeskör¶ kidolgozása, mert az szétfeszítené jelen értekezés kereteit, hiszen

a téma külön önálló doktori dolgozat kutatását is képezhetné. Munkám során ki-

zárólagosan az állati vázakat tartalmazó objektumokkal foglalkozom. Az emberi

vázakat is tartalmazó áldozati jelenségek, illetve a nagy mennyiség¶ állati egyedet

506horváth 2006; endr®di 2004; Makkay 1963
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tartalmazó objektumok jellegüknél fogva nem képezik részét kutatásomnak. Ezek

vizsgálata véleményem szerint más jelleg¶ megközelítését, más jelleg¶ értelmezést

igényel.

Az �állattemetkezések� tárgyalását azonban mind, a feldolgozott lel®helyek, mind

pedig az állatcsontleletek rendszerelméleti és szemiotikai értelmezése megkívánja, a

lehet® legszéleskör¶bb áttekintés végett. Ezen rész célja tehát a disszertáció elméleti

alapjainak kiterjesztése, továbbá a kés®bbi a témát részletesen tárgyaló kutatások

irányának meghatározása.

A jelenség els® nagyszabású, a közép-európai leleteket kitekintéssel és azokkal

összefüggésben közl® bemutatása Hermann Behrens nevéhez f¶z®dik.507Die Neolitisch-

frühmetalzeitlichen Tierskelettfunde der Alten Welt cím¶ munkájában Európa, Egyip-

tom és El®-Ázsia területér®l közöl állattemetkezéseket a neolitikum, a rézkor és a

bronzkor id®szakából.

A hazai leletanyagok kapcsán els®ként Banner János foglalkozott az állatáldoza-

tok jelenségével, aki hat lel®helyr®l közölt eltemetett állatokat.508 Banner az egyesé-

vel elhantolt állatokat általános rítusként, míg az emberrel együtt eltemetett egye-

deket sírmellékletként értelmezi.509 Gy¶jtését Behrens is átveszi. Makkay János

a Péceli kultúra vallásos elképzeléseir®l írt tanulmányában égeikumi és anatóliai

párhuzamokban látja a Baden népesség hitvilágának gyökereit, a szarvasmarha te-

metkezéseket a társadalmon belüli szociális és vagyoni különbségek megnyilvánulási

formájaként értelmezi.510

Endr®di Anna kutatásai alapján a termékenységkultusz egy formáját látja az

állatáldozatok jelenségében.511 Horváth Tünde, az általa feltárt nagy mennyiség¶

állattemetkezés kapcsán írt tanulmányában már állatfajonként lebontva próbálja ér-

telmezni a feláldozott fajok jelent®ségét és lehetséges magyarázatát. 512 Horváth úgy

véli, hogy a szarvasmarhák esetében az áldozat megjelenése különböz® társadalmi

helyzetek leképez®dését jelentheti, értelmezésében ugyanakkor a különböz® fajok

eltér® természeti er®ket is megtestesíthettek.513

Vörös István szerint az áldozatok bemutatását szerinte tartalmilag azonos - for-

507behrens 1964
508Banner 1956
509Banner 1956, 207.
510Makkay 1963, 14.
511Endr®di 2004, 34.
512Horváth 2006, 124.
513Horváth 2006, 132.
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mailag azonban eltér® módon kifejezett - vallási-társadalmi motivációk határozták

meg.514

Zalai-Gaál István az Endr®d 130-as lel®helyen feltárt szarvasmarha-temetkezés

kapcsán megállapítja, hogy a jelenség a Baden komplexumot megel®zve, már a Ti-

szapolgári kultúrában is elterjedt lehetett.515 Kifejti, hogy bár a jelenség a Bodrog-

keresztúri kultúrában nem jelenik meg, ám ennek ellenére az folyamatos egészen a

kés® rézkorig.516

Axel Pollex a Közép-európai neolitikumból származó szarvasmarhaáldozatok kap-

csán szigorúan elkülöníti az emberi vázakat is tartalmazó áldozati gödröket. 517 Ér-

telmezéseit azonban els®sorban a páros, a �kocsitemetkezésekkel� összefüggésbe hoz-

ható állattemetkezések kapcsán fejti ki.518 Marzena Szmyt a kés® neolitikus ál-

lattemetkezésekr®l írott cikkében felhívja a �gyelmet az állattemetkezés kifejezés

helytelen voltára és helyette az állat deponáció (animal deposit ) kifejezést javasolja.

Tanulmányában negyven lel®hely állat-deponációit taglalja és felhívja a �gyelmet

arra a fontos jelenségre, hogy az állattemetkezések legnagyobb része a településeken

belül, az él® közösség használta területeken helyezkedik el.519

James Morris több régészeti korszakot felölel® tanulmányában vizsgálja az el-

temetett állati vázakat, a dél-angliai Wessex területér®l. Morris megítélése szerint

már a jelenség elnevezésével is óvatosan kell bánni.520 Szerinte az általánosan ri-

tuális kontextusúnak tartott állati vázakat sok esetben egyértelm¶en megnevezik

(animal burial, culled deposit, fall victim, feasting waste, sacri�cal o�erings stb.),

sok esetben mindenféle bizonyíték nélkül.521

Morris javasolja a szakirodalomban már korábban is alkalmazott Associated

Bone Group (ABG) elnevezés általános bevezetését.522 Az általa vizsgált leletanyag

kapcsán felveti, hogy az összefügg® állati vázrészeket egyfel®l rituális, másfel®l funk-

cionális kontextusban is lehet vizsgálni. A jelenség ugyanis mindkét módon kapcso-

lódhatott a korabeli közösségekhez, ezért véleménye szerint szükséges a monotema-

514Vörös 1979, 24.
515Zalai-Gaál, 1998, 562.
516Zalai-Gaál, 1998, 562.
517Pollex 1999, 542; 546.
518Pollex 1999, 546.
519Szmyt 2006, 8.
520Morris 2010, 259.
521Morris 2010, 259.
522Morris megnevezését magyarul talán a csontegyüttes fogalommal adhatjuk leginkább vissza.
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tikus interpretációk felülvizsgálata.523

A fenti kutatástörténetb®l nyilvánvalóvá válik, ahhoz, hogy érdemben tudjunk

foglalkozni a kés® rézkori összefügg® állatmaradványok kérdésével, már a termino-

lógia kérdésénél alapvet® konszenzust kell, hogy keresünk. Csak ennek tisztázása

után vállalkozhatunk olyan összefüggések vizsgálatára, amelyek aztán bizonyos fokú

interpretációs lehet®séget adhatnak a kezünkbe. A disszertáció ezen részének célja

tehát egy jellegzetesen a kés® rézkori Baden komplexum elterjedési területén el®for-

duló, ahhoz köthet® jelenség elemzése; egységes terminológiai és módszertani esz-

köztár létrehozása és alkalmazásának bemutatása három esettanulmány kapcsán. A

kutatás lépéseit a következ® három pontban lehet összefoglalni:

a, A terminológia kérdése, amelynek tárgyalása során a régészeti, a kulturá-

lis antropológiai és a vallástudományi szakirodalom segítségével meg kell

próbálnunk a jelenséggel összefügg® fogalmakat és folyamatokat tisztázni,

csoportosítani.

b, A megállapított csoportok tulajdonságainak egységes keretek között össze-

függ®, matematikai és statisztikai módszerekkel történ® vizsgálta.

c, A kapott eredmények értékelése és kontextusba helyezése.

A terminológia egysége és a kulturális antropológia szerepe

Minden tudomány, vagy résztudomány létjogosultsága a módszertani alapok egy-

séges voltán, illetve az általa megalkotott kategóriák konzekvens használatán alap-

szik. Összességében ezt nevezhetjük az adott tudományterület paradigmájának. 524

A mindenkori egységes paradigma hivatott a kutatást egyetlen rendszer medrében

tartani, egészen az újabb paradigma felt¶néséig.525 Noha ezek a megállapítások ta-

lán közhelynek t¶nnek, azonban ezen egyszer¶ irányelvek betartása igencsak nehéz

vállalkozás, különösen egy elvont, a legkevésbé kézzelfogható elmélet esetében.

A hazai szakirodalomban a kés® rézkori �állattemetkezéseket� közl® kutatók el®-

szeretettel használják a vallás és a szakralitás fogalmát, valamint a kultikus és a

rituális jelz®ket, az egyes jelenségek leírására.526 Nem egyértelm¶ azonban, hogy

523Morris 2010, 266.
524kuhn 2000, 24.
525kuhn 2000, 24.
526A teljesség igénye nélkül: endr®di 2004; horváth 2006; vörös 1979/b; zalai-gaál 2005
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ezen terminusokat azonos értelemben használják-e, vagy mind®jük saját interpre-

tációs céljának megfelel®en, attól függ®en, csatlakozni kíván-e a már eddig ismert,

a jelenség magyarázatára szolgáló elmélethez527, vagy új elmélet felállítására törek-

szik.528

Jóllehet e kutatók célja azonos tudniillik a kutatás tárgyának értelmezése, meg-

közelítési módszereik sokfélesége és a felhasznált források miatt nincs kialakult ter-

minológia a hazai régészeti kutatás e területén ezért, a meghatározó kutatók módsze-

reinek szintézise és munkája nyomán egy általános módszer kidolgozása megkönnyí-

tené a jöv®beni kutatások egységessé tételét. Az ®skori szakrálisnak vélt jelenségek

fogalmának tisztázásához olyan alapvet®, a régészetileg megfogható jelenségekre és

a hozzájuk kapcsolható gondolatokra kell lebontanunk a mai értelemben vett szak-

ralitás fogalmát, amelyek segíthetnek több ezer év távlatából a korabeli hitvilág

nyomainak értelmezésében, illetve e nyomoknak a felismerésében. Ezt a célt els®sor-

ban a kulturális antropológia és a vallástudomány, valamint a szemiotikai módszerek

átfogóbb integrációjával közelíthetjük meg.

A kés® rézkori állatáldozatok interpretációs lehet®-

sége

A temetkezés és az áldozat problémája

Az els® probléma már a jelenség elnevezéséb®l adódik. Az állattemetkezés ki-

fejezés helyessége, vagy használhatósága komoly kérdéseket vet fel. Vajon valóban

temetkezésekkel állunk-e szemben? Vonhatunk-e párhuzamot a temetkezési szoká-

sok és az áldozati céllal eltemetett állatok jelensége között? Egyes külföldi szerz®k

felhívták már a �gyelmet arra, hogy a teljes, vagy részleges állatvázakat tartalmazó

objektumokra az állati sír (animal burial ) szó használata helyett talán a deponá-

lás (animal deposition) lenne a helyes kifejezés.529 A kutatás szintjén egységesen

elfogadott az a konszenzus, hogy ezeket a jelenségek áldozatként értelmezhetjük. 530

A két jelenség, a temetkezés és az áldozat közötti különbség leginkább azok

funkciójában fogható meg. Míg a temetés célja általánosan a halott (legyen ember,

527endr®di 2004; Makkay 1963
528horváth 2007/b
529Szmyt 2006, 2.
530Endr®di 2004, Vörös, Horváth 2007/b, Zalai-Gaál 2005, Szmyt 2006, 7.
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vagy állat) a túlvilágra bocsátása, a rokonok és a halott státusának reprezentációja,

addig az áldozat funkciója a javak felajánlása valamilyen cél elérése érdekében. A

temetkezés szertartása ún. átmeneti rítus. (rîte de passage)531

Az áldozat fogalmában a vallástörténet korai kutatói csupán kötelez® ajándékot,

vagy úgynevezett hódolattev® ajándékot láttak.532 Robertson Smith skót vallástör-

ténész mutatott rá arra, hogy bizonyos esetekben az áldozat egy fontos aspektussal

rendelkezik. Ez a közös étkezés funkciója, a communio jelensége. A kommunió felté-

telezi, hogy az étkezésen nem csupán a hívek vesznek részt, hanem a természetfeletti

hatalom is. Ebb®l következik, hogy az áldozat bizonyos részét maguk az áldozók

fogyasztják el. Smith szerint a közös étkezés funkciója rokonsági kapcsolat létesítése,

vagy fenntartása a természetfelettivel.533 Jóllehet a kés® rézkori állatok elfogyasz-

tásának nincsenek közvetlen nyomai. Vágásnyomok, vagy egyéb az étkezésre utaló

nyomok általában nem �gyelhet®ek meg a feltárt állatvázakon. Ez azonban nem

zárja ki azt, hogy a rítus gyakorlata nem járt valamilyen élelem elfogyasztásával

amelynek nincsenek régészetileg megfogható nyomai.

Ezért Émile Durkheim gondolatai alapján léphetünk tovább, miszerint az áldozat

és a communio összekapcsolását fenntartással kell fogadni, bár kapcsolatuk logikus-

nak látszik, ám az áldozat adomány és lemondás jellege a cselekmény meghatározó

szempontja. A cselekv® odaad valamit a javaiból, ezáltal önmagából. 534

Az állatok különböz® célú elhantolásai között funkcionális különbséget kell tenni,

hiszen a pontos terminológia megszabja a kutatás irányát és a jelenség értelmezésé-

nek lehet®ségeit. A Baden komplexumhoz köthet®, valamilyen rítus közben és annak

eredményeképp elhantolt állatok a fentiek alapján tehát nem lehetnek temetkezések,

hiszen nem az állat túlvilágra bocsátása a cselekvés célja, hanem valamilyen felaján-

lás, az állat feláldozása. Ezt a kijelentést meger®síti a jelenség minden bizonnyal

repetitív jellege - hiszen több elhantolt állatvázat találunk egyszerre, a települése-

ken szétszórt helyzetben ami a jelenség diakrón jellegét bizonyítja - és az áldozati

állatok �kiválasztottságának� jelensége.

A kiválasztottságot az áldozatok száma bizonyítja, hiszen a korabeli állatállo-

mányhoz képest az áldozati állatok száma csekély lehetett, amelyet a lel®helyeken

feltárt - étkezési hulladékként értelmezhet® - állatcsontleletek mennyisége is bizonyít.

531van Gennep 2007
532Durkheim 2003, 310.
533Durkheim 2003, 310.
534Durkheim 2003, 313.
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A Baden népesség lel®helyein az állatáldozatok a leggyakoribb haszonállatfajok közül

kerülnek ki. Kiválasztásukban megkülönböztet® rendszer, vagy annak dichotómiái

(pl. csak a �atal - csak az öreg; csak az egészséges - csak a beteg; csak a hím - csak

a n®stény) nem �gyelhet® meg.

A kultusz és a rítus problémája

A szakirodalomban a kultikus és a rituális szavak viszonya sok esetben nem

tisztázott. A két fogalmat Émile Durkheim a Vallási élet elemi formái c. munká-

jában lefektetett kategóriái alapján különböztethetjük meg. Durkheim a �primitív�

társadalmak kultuszait, illetve az azokat alkotó f®bb rituális attit¶döket három f®-

csoportra osztva különítette el:535

1. negatív kultusz

2. pozitív kultusz

3. piakuláris rítusok.

Durkheim szerint a negatív kultuszoknak fontos el®készít® szerepe van, önmaguk-

ban azonban nincs létjogosultságuk. A természetfelettivel fenálló, rituális gyakorla-

tok viszonyrendszere a pozitív kultusz.

A pozitív kultusz foglalja magába az áldozat rítusát, a mimetikus rítusokat, va-

lamint az el®adásszer¶, vagy megemlékez® rítusokat.536 Ezek a rítusok sokszor egy-

mást kiegészítve, egymást er®sítve m¶ködnek. Az ilyen kultuszokat azért tarthatjuk

pozitívnak, mert ismétl®d® rítusok állnak, az évszakosság függvényében m¶ködnek

és a �beígért és boldog� eredményt általában meghozzák. Ezért mindenképp az öröm

élménye társul a vallás komolyságához.537 A kultusz és a rítus tehát egymástól je-

lent®sen eltér®, egymással alárendelt viszonyban álló jelenségek.

Rítusnak (lat. ritus � vallási intézkedés, szokás, szertartás) tekinthetjük Boglár

Lajos véleménye alapján:538

�a vallási gyakorlatban az olyan cselekedetet vagy cselekedeteknek a

sorát, amihez mágikus vagy vallásos tartalmú képzetek tapadnak és ami

535Durkheim 2003, 277.
536Durkheim 2003, 323-355.
537Durkheim 2003, 355.
538Boglár 1995, 43.
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rendszerint mitikusan megalapozott, hagyományok által el®írt formában

kerül kifejezésre.�

A rítus tehát az a jelentéshordozó és repetitív módszer, ahogyan a vallásos, vagy

mágikus cselekményt végre kell hajtani.539 Cli�ord Geertz szerint:540

�...a rítusok - azaz a megszentelt viselkedés - keltik életre azt a

meggy®z®dést, hogy a vallási elképzelések valóságosak és a vallási

irányelvek józanok.�

A szimbólumokkal teli rítusokra általánosan jellemz® Victor Turner megállapí-

tása alapján: a tömörítés, a vonatkozások egységesítése és a jelentés polarizálása.541

A rítus végrehajtója tehát a szabályszer¶en végrehajtott rítusra (sztereotíp jelleg)

szabályszer¶ választ vár a természetfelettit®l (adekvát jelleg).

Roy A. Rappaport szerint a rítus :542

� egy el®adás, amely többé-kevésbé állandó sorozata olyan formális

cselekedeteknek és megnyilatkozásoknak, amelyek nem teljesen kódoltak

a bemutató által.�

Rappaport meghatározásában tehát kiemelten fontos elemként jelenik meg a rítus

kapcsán a rítust végz® személy által kódolt (szimbolikus), de részben a hallgatóság

által és értett és tudatosítható jelleg.

A rítus tehát többarcú jelenség. Egyszerre �zikális és mentális cselekmény,

amelynek egyszerre szakrális és szekuláris jellege is van.543 Insoll szerint a rí-

tus a m¶veletsor (chaîne operatoire) egy formája a vallásos cselekedetekre alkal-

mazva.544 Ebb®l a komplexitásból következik, hogy a rítus mindig több részb®l

tev®dik össze:545

A rítus bemutatása és átvitele (encoding) a bemutató által. A cselekedet érthe-

t®vé és átélhet®vé tétele.

539Haller 2007, 249.
540Geertz 2001, 103.
541Turner 2002, 182.
542Rappaport 1999, 24.
543Insoll 2004, 10.
544Lásd A darabolás struktúrája és m¶veletei (chaîne operatoire) c. alfejezetet.
545Rappaport 1999, 32-50; Insoll 2004, 11.
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A rítus formalitása, az a forma, ahogyan az adott rítust be kell mutatni, hogy a

kívánt hatás elérhet® legyen.

A rítus állandósága. A rítus cselekményének többé-kevésbé állandó cselekmény-

készlettel kell rendelkeznie, amely ismételhet® és �zikailag kontrollálható.

A rítus formalitása. A cselekedetnek meghatározott formában és keretek között

kell lezajlania.

A rítus tradícionalitása. A rítusok általában tartalmaznak olyan kulturális iden-

titást jelz® cselekedeteket, amelyek akár új jelentéssel társulva és/vagy kiegé-

szülve régebbr®l maradhattak a közösségre (survival jelenség).

A rítus szabályozottsága, amely által az egyénnek a rítus önszabályozó jellegén

keresztül az �én� felfedezésére és elhelyezésére - az ®t befogadó világban - nyílik

lehet®sége.

Az egymáshoz kapcsolódó rítusok összességének tekinthet®: a kultusz (lat. colo,

colui, cultus � (földet) m¶vel). Fontos azonban megjegyezni, hogy bár minden kul-

tusz többféle rítusból tev®dik össze, korántsem minden rítus kultikus jelleg¶, azaz

nem feltétlenül kapcsolódik kultuszhoz.546

A kultusz olyan vallási cselekvések rendszere, mely a vallás egyetlen tárgyára

koncentrál, bizonyos természetfeletti entitásra.547 A kultusz gyakorlója találkozhat

az ®sökkel, a halottakkal, a természetfelettivel, társadalmilag szabályozott forma

amelyen keresztül a közösség a hitrendszer egy elemével (pl. istenség, szent, termé-

szetfeletti lény) kapcsolat valósulhat meg. 548

Emiatt minden kultuszban a szent mellé beférk®zik a profán, az evilági is. A

kultusz tehát lehet®séget ad a szent és a hétköznapi, vagy profán dolgok találkozá-

sára. Olyan cselekvések összessége, amelyek a valláshoz kapcsolódó elképzeléseket

(mítosz ) és cselekvéseket (rítus) foglalja össze.549

Anthony Wallace négy csoportba sorolja a kultuszokat a résztvev® specialisták,

illetve a cselekvés rendszere szerint. Ezek alapján elkülöníthetünk:550

546Boglár 1995, 43.
547Magyar Virtuális Enciklopédia http://enc.phil-inst.hu/1enciklopedia/fogalmi/valltud/kultusz.htm
548Magyar Néprajzi Lexikon K-Né. Akadémiai kiadó. Budapest. 1980.
549Magyar Virtuális Enciklopédia http://enc.phil-inst.hu/1enciklopedia/fogalmi/valltud/kultusz.htm
550Anthony Wallace: Religion: an anthropological view. New York. Random House.1966. idézi
boglár 1995, 42.
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1. egyéni kultuszokat

2. sámánisztikus kultuszokat

3. közösségi kultuszokat

4. egyházi kultuszokat.

A rítus és kultusz fogalmainak mintegy vonzata egy harmadik fogalom, amely ré-

gészeti szempontból a leginkább megfoghatatlan. Ez a magyarázat a vallásos cselek-

vésre, illetve a hiedelmek összessége: a mítosz. A mítosz (gör. müthosz � elmondás,

elbeszélés) az adott vallás képzeteinek gyökere. A mítosz a természetfeletti h®sök

cselekedeteit meséli el, valamint normákat is tartalmaz a vallás gyakorlói számára.

Ezenkívül összeköti a hétköznapi életet a természetfelettivel. Geertzöt idézve:

�A szertartások során kiderül, hogy megélt és az elképzelt

világ. . . ugyanaz.�551

A mítoszok tartalmazzák egy nép világképét (kozmológiáját) és ethoszát; minden

elképzeléseit a természetr®l és a társadalomról és ezek kapcsolatrendszerér®l.

A vallás alrendszere, a kultúra egészében

Geertz szerint a vallási hiedelmek és a rítusok szembetalálkozása egymás kölcsö-

nös meger®sítésével jár.552 A vallás lényege, hogy bemutassa a kapcsolatot a vallott

értékek és a megélt valóság rendje között. Ezeket a jelentéseket azonban szimbólu-

mok foglalják magukba. Ezek a szimbólumok lesznek azok, amelyek a rítusba és a

mítoszba ágyazva a morális és közösségi tudást magukba foglalják.553 Szerinte tehát

a vallás e szimbólumok jelentésfüzére, illetve olyan

�szimbólumok rendszere, amely arra szolgál, hogy er®teljes,

meggy®z® és hosszan tartó motivációkat és lelkiállapotokat hozzon létre

az emberekben, miközben kialakítja a létezés általános rendjének

koncepcióit, és ezeket a koncepciókat a tényszer¶ség olyan aurájába

öltözteti, amelyben a lelkiállapotok és motivációk egyedülállóan

valóságosnak t¶nnek.� 554

551Geertz 2001, 103.
552Geertz 2001, 103.
553Geertz 2001, 76.
554Geertz 2001, 76.
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A fentiek alapján az el®z®ekben tárgyalt fogalmak az alábbi egyenletben foglalhatóak

össze:

VILÁGKÉP (KOZMOLÓGIA) +RÍTUS (KULTUSZ) = VALLÁS

Durkheim megemlíti a vallás értelmezése kapcsán, hogy amíg a hiedelem a gondo-

latként, addig a rítus a tettként értelmezhet®. A vallásban megjelen® szimbólumok

rendszere sajátos kulturális mintákat hoznak létre.555

A vallás rendszere tehát olyan szimbólumokon alapul, amelyek révén az egyén és

a közösség önde�níciójának koncepcióit határozza meg, ezáltal helyezkedik bele és

fogja össze a kulturális rendszer egészét.

Régészeti szempontból a fenti egyenletb®l, valamint a régészet tudományának

sajátosságaiból kiindulva megállapítható, hogy a vallás régészeti megjelenésének ta-

nulmányozásához régészetben csupán a rítus, illetve a rítus közvetve meg�gyelhet®

nyomai állnak rendelkezésre, hiszen a rítus a vallás egyetlen anyagi, régészetileg

megfogható formája.

A rítus nyomainak értelmezése azonban igen komoly problémákat vet fel, hiszen

azok minden esetben - az egyenlet további alkotói nélkül - önnön kontextusukból ki-

ragadva kerülnek a kutató elé. A rítus kutatása során csupán az eredményét láthat-

juk olyan az id®ben lezajlott (diakrón és/vagy szinkrón) folyamatok összességének,

amely végrehajtásuk pillanatában egy komplex rendszer részeként funkcionáltak. A

rítusok régészeti megjelenési formája tehát semmiképp nem lehet adekvát jelleg¶,

hiszen a vallási rendszer, vagy a kultusz egyetlen pillanatát jelenítik meg.

A kultuszok és rítusok régészeti kutatása és értelmezése során öt interaktív vallási

jelenséget, melyek egymáshoz való viszonya alapján következtetéseket vonhatunk le

a vallásos cselekmény(ek) összefüggéseit tekintve. Ezeket egymás nélkül nem lehet

tanulmányozni. Ezek a következ®ek:556

1, a hely, ahol a rítust (kultuszt) gyakorolják

2, a képzettársítások, amelyek a rítus (kultusz) gyakorlatához köt®dnek

3, eszközök, vagy egyéb támogatások (pl. kép, hang, forma, szag), amely a rítust

(kultuszt) támogatja, a képzettársításokat el®segíti

555Durkheim 2003, 44.
556Berthemes-Biehl 2001, 18.
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4, résztvev®k, akik aktív és/vagy passzív módon részt vesznek, vagy részesülnek a

rítusban (kultuszban)

5, a cselekvés, amely magában hordozza a vallási jelentést és funkciót (azaz maga a

rítus)

A fenti vallási entitások több csoportra oszthatóak. Els®sorban az ember által

készített és a környezet által megteremtett változatokra.557 Lényeges azonban meg-

jegyezni, hogy ezek természetes vagy mesterséges volta nem feltétlenül van ráhatással

magára a nagyobb vallási egységre, a kultusz ra.

E kategóriák régészeti megjelenési formája igen változatos lehet, sokszor nehezen

kapcsolható vallásos cselekvéshez, vagy nehezen értelmezhet® rituális cselekmény

eredményeként.558

Csoport, tulajdonság, statisztika

Ahhoz, hogy az eddigi eredményeket kiegészít®, statisztikai módszereket is alkal-

mazó eredmények születhessenek olyan kérdésekre van szükség, melyeket eddig nem

vagy nem az alább következ® összefüggések alapján vizsgáltak. Az átfogó statisztikai

vizsgálathoz olyan jelenségek (kés®bbiekben változók) feltételezett kapcsolatainak el-

méleti megállapítására van szükség, amelyek minden egyes lel®hely, minden egyes

�állattemetkezésére� jellemz®ek.

Itt azonnal kézenfekv® megoldásnak t¶nik az állatok faj szerinti elkülönítése,

vagy a mellékletadás alapján történ® elkülönítés, esetleg az emberrel együtt történt

eltemetés, vagy a csoportos eltemetés szerinti felosztás alkalmazása, továbbá általá-

nos, régészetileg megfogható jelenségek keresése a Baden kultúra más lel®helyeinek

állattemetkezéseiben.559

Amennyiben a fenti módszert követjük, az el®zetesen feltett és megválaszolandó

kutatói kérdések hiányának következtében fennállhat a kutatás szubjektivitásának

veszélye. Azok a jelenségek, amelyeket a kutató fontosnak, vagy jelent®snek gondol

súlyozottan fognak kiemelkedni a munka során, míg más esetleg kevésbé szembeszök®

jelenségek szerepe elsikkadhat.

Megoldást jelenthet megfelel® statisztikai módszerek alkalmazása, amely termé-

szeténél fogva feltételezi az összes régészetileg meg�gyelhet® és meg�gyelt jelenség

557Berthemes-Biehl 2001, 20.
558Renfrew 1994, 51-52.
559Horváth 2007/b
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leírásának felhasználását. Fontos továbbá, hogy az így nyert számos változót (ame-

lyek megállapítása ezáltal az összes rendelkezésre álló információ alapján történik)

olyan statisztikai módszer megválasztásával kell vizsgálnunk, amely nem képez a pri-

ori csoportokat és nem zár ki ezáltal, az régészeti jelenség értelmezése szempontjából

fontos változó(ka)t a számítások köréb®l.

Ilyen módszer a korrespondencia analízis, amely képes a nem numerikus (no-

minális) változók kezelésére is, azonban más statisztikai módszerekkel szemben (pl.

faktoranalízis) nem veti el az alacsony szint¶ összefüggéssel bíró kapcsolatokat sem.

Az eljárás tehát megmutathatja nekünk az egyes változók, illetve az egyes esetek

közötti szoros, vagy kevésbé szoros összefüggések szoros, vagy kevésbé szoros voltát,

eszerint csoportosítva azokat.

Meggy®z®désem szerint egy átfogó, az összes eddigi eredményt feldolgozó adatbá-

zis pedig minden bizonnyal olyan összefüggésekre hívhatná fel a �gyelmet, amelyek

eddig más fontosabbnak t¶n® jelenségek vizsgálata a háttérbe szorítot. 560

A változók megállapításának, mint arra már kitértünk a statisztikai leírhatóságon

túl valamilyen keretet kell adni, hogy a feltett kérdéseink is aztán ezen kereteken

belül és ezen keretek által meghatározott irányba vezethessenek tovább. Bán�y

Eszternek a kultuszról és annak régészeti kontextusáról szóló írása nyomán a kés®

rézkori állatáldozatok régészeti jelenségvilágát megpróbálom vallástudományi esz-

közökkel megközelíteni és olyan alapvet® szinteken megfeleltetni, amelyek aztán a

kultusz interpretációjához vihetnek közelebb. 561

Mircea Eliade, a neves vallástörténész A szent és a profán cím¶ munkája alapján,

a vallásos ember, a homo religiosus és a nem vallásos, vagy profán ember, a világról

alkotott képe tulajdonképpen három síkon különíthet® el:562

TÉR - ID� - TERMÉSZET

A vallásos és hétköznapi ember TÉR fogalma különböz®. A homo religiosus szá-

mára a tér heterogén. A hétköznapi és a vallásos színhelyek és terek elkülönülnek,

hiszen a szent tér küszöbének átlépésével a vallásos ember elhagyja a profán, hétköz-

napi teret. Itt léphet kapcsolatba a szenttel, vagy annak tárgyával. Ezzel szemben,

560Ezen vizsgálat jelent®sen túlmutat doktori dolgozatom témáján és keretein, azonban minden-
képp egy kés®bbi kutatás alapjául szolgálhat.
561Bánffy 1990-1991
562Eliade 1999, 15.
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a profán ember számára a tér egyforma. Számára nincsen a szakrális szintjén meg-

különböztetett, vagy kiemelt hely.563

Eltér® az ID� fogalma is a vallásos és a profán ember életében. A vallásos ember

számára az id® sem homogén fogalom. Az egyes rítusok segítségével léphet, illetve

kerülhet át a valós id®b®l a szent id®be. A szent id® örökkévaló és egyben mitikus

id®, amely a rítus által újra jelenné és megélhet®vé válik. Emiatt kell a rítusokat

újra és újra elvégezni, hogy a szent id® megismételhet® és így újra megélhet® legyen.

Ez a kett®sség választja el a vallásos ember hétköznapjait az ünnepekt®l. A vallási és

a profán élet tehát nem létezhet egyazon id®ben, így annak különböz® id®pontokat

kell kijelölni, amelyekb®l a hétköznapi tevékenység ki van zárva.564

Az id®nek profán szempontból is van heterogenitása. Ez pedig az unalmas mun-

kaórák és a szórakozás megkülönböztethet®ségének lehet®sége. A mindennapok em-

berének a legmélyebb dimenziója az id®, mert kezdete és vége van, akárcsak önnön

létezésének.565

A harmadik sík a TERMÉSZET, vagyis az egyént körülvev® világ értelmezése.

A vallásos ember számára a világ két síkra osztható:566

1. anyagi világ

2. szellemi világ

Míg a szellemi világot szakrális lények (istenek, szellemek stb.) népesítik be, ad-

dig a profán ember világa a kézzelfogható valóság, a mindennapok világa. A szent

azonban ebben a világban is megmutatkozhat. Az egyes tárgyaknak vagy anyagok-

nak (k®, fa, t¶z, víz stb.) lehetnek szakrális vonatkozásai is, amely által a szent

attribútumaivá válhatnak.

Amennyiben Eliade felosztását követjük, a meg�gyelt jelenségeinket e három

kategória valamelyikébe kell besorolnunk, vagy besorolhatóvá tennünk. Az állatál-

dozatok els®dleges szemrevételezése során a következ® jelenségek t¶nnek azonnal a

kutató szemébe:

- a lel®hely domborzati viszonyai:

563Eliade 1999, 15.
564Eliade 1999, 61.
565Eliade 1999, 61.
566Eliade 1999,152.
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- a jellemz® domborzati jegyek.

- a lel®hely egykori növénytakarója:

- az egykori természetes növényzet jellege.

- a gödör jellege:

- egyedülálló gödör

- egy másik nagyobb objektum, vagy objektumcsoport része

- szuperpozíciók leírása,

- a betöltés leírása (Utalnak-e nyomok például t¶z használatára, vagy más régészetileg

nyomon követhet®, a temetkezéssel összefügg® jelenségre?)

- az elhelyezkedés:

- az adott objektum telepen belül, vagy kívül helyezkedik-e el?

- Kapcsolódik-e temet®höz?

- Esetleg szeparáltan a többi régészeti jelenségt®l.

- teljes, vagy részleges váz: az állatváz teljessége, szándékos csonkoltsága. Ez a

változó mivel független mind a természett®l, mind pedig a tért®l, így az id®

kategóriájába esik. A rész-egész dichotómia megfelel®jeként értelmezhet®.

- az állatfaj meghatározása: pontos zoológiai meghatározás.

- az állat pozíciója: az állat fektetési helyzete.

- az egyed neme: a csontozat alapján meghatározható biológiai nem.

- az egyed kora: a csontozat alapján megállapítható kor.

- az esetleges kóros elváltozások: a csontozaton megmutatkozó betegségek, elválto-

zások megléte.
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- a társítás jelensége: egyetlen, vagy több egyeddel van-e dolgunk? Amennyiben

több egyed található egyetlen gödörben, úgy fontos megvizsgálni, nem csu-

pán a társítás tényét, hanem azt is, hogy a társított egyed(ek) azonos fajtól

származnak-e vagy sem. Fontos itt kitérnünk arra, hogy az emberrel való te-

metkezést sem szabad kiemelnünk a vizsgálat során, hiszen ha ezt tesszük máris

megszegjük az objektivitásra való törekvésünket, hiszen alapvet® kategóriákat

gyártunk, amelyek számunkra, a küls® �profán� meg�gyel® számára fontosnak

t¶nhet, ám korántsem bizonyos, hogy ez a kategória a vallást gyakorló emberek

számára is ugyanezt jelentette.

- a melléklet: az esetleges melléklet megléte, vagy hiánya.

A felsorolt jelenségek, vagy változók az Eliade által alkotott kategóriába a kö-

vetkez®képpen sorolhatjuk be:

TÉR ID� TERMÉSZET

domborzat, növénytakaró,

gödör, pozíció,

elhelyezkedés

életkor,

teljesség,

irányultság

állatfaj, nem, patológia,

társítás, melléklet, betöltés

Láthatjuk, hogy míg a teret és az id®t jellemz® változók száma lényegesen ke-

vesebb, addig a természetet megjelenít® változók száma a legmagasabb. Ez részint

a ránk maradt leletek sajátosságának köszönhet® részint pedig minden bizonnyal a

kultusz jellegének tulajdonítható.

A változók besorolásának logikája magától értet®d®, egyedül a betöltésé bizony-

talan kissé. Jól lehet ez a változó els®sorban a leletanyag elhelyezkedését és stra-

tigrá�ai viszonyait hivatott bemutatni, ebben az esetben mégis inkább a kultusz

gyakorlóját körbevev® természet nyújtotta szakrális segédeszközök (pl. t¶z) nyo-

mainak jelenlétének bizonyításán van a hangsúly. A betöltés, mint változó tehát a

természet síkján értelmezhet®.

Ahhoz, hogy ezek a változók összevethet®ek legyenek még egy �akadálymentesí-

tést� kell elvégeznünk, mégpedig a közös dimenzió megtalálását. Mivel az egyes vál-

tozók különféle egymással összevethetetlen dimenziókat képviselnek ezért egy egysé-

ges kódrendszer kidolgozására van szükség, amelybe mindegyik változó besorolható.

A kódrendszernek, olyan nem numerikus jelleget kell kapnia, amellyel a számtanilag
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nem mérhet® tulajdonságok is lajstromba vehet®ek. Így válhat összehasonlíthatóvá

például a fektetés és a kor, illetve a társítás vagy a patológia. Ezt a kódolást egész

egyszer¶en számjegyekkel oldhatjuk meg, ám hangsúlyoznunk kell, hogy a numerikus

karaktereknek itt nincs számértéke!

A kódolás, mind pedig az analízis során bizonyos változókat mell®zhetünk. Ennek

a lehet®sége azért áll fenn esetünkben, mert az olyan változók, mint pl. a domborzat

és a növénytakaró minden lel®hely esetében állandó. Ezek felvételére akkor lenne

szükség, ha meghatározó geográ�ai és növényzetföldrajzi különbségek lennének az

egyes esetek, illetve a az egyes lel®helyek között. Szintén mell®zhet® az elhelyezkedés

mint változó. Ennek magyarázat, hogy a kutatásjelenlegi állása alapján nem isme-

rünk olyan klasszikusan áldozati állatoknak tartott �állattemetkezéseket�, amelyek

ne a településeken belülr®l kerültek volna el®. Ez alól természetesen kivételt képez-

nek a temet®kben feltárt páros, ún. kocsitemetkezések, ezek azonban jellegüket és

céljukat tekintve is mindenképpen más jelleg¶ rituális cselekedetre utalnak.

Az utolsó elhagyható változóként a gödrök típusát és jellegét kell megemlíte-

nünk. A gödrök esetében az említett különbségek: egyedülálló - objektumcsoport -

szuperpozíció, az állatáldozatok szempontjából nem feltétlenül hordoznak releváns

információ.

A rítusok szempontjából a rítus végrehajtásának helye (t.i. a gödör) Eliade

alapján szakrális, szent térré válik. A rítus el®készítése folyamán átmin®sül egy ú.

n. liminális zónán keresztül, így lehetséges, hogy anyagi jellegét meg®rizve, egy

szakrális kontinuum részeként, ® maga is szakrálissá váljon.567 (112. ábra)

 Liminális zónaEvilági Szent

Szakrális kontinuum

Az anyagi kultúra kiterjedése

112. ábra

A rítus, mint a jelöl®egység része a vallás magasabb szint¶ retorikai rendszerében

567Kelleher 2009, 33.
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Az állatáldozatok jelenségének ökológiai, strukturális

és szemiotikai vázlata

A badeni állatáldozati rítusok elemzése kapcsán szükséges néhány alapfeltevés

megállapítása. Ezek azok az alapvet® kijelentések (hipotézis), amelyek mentén elin-

dulhat a vizsgálat.

A többé-kevésbé teljes vázakat tartalmazó kés® rézkori objektumok értelmezésé-

nél a kutatás sokféle interpretációval szolgál. A felkínált megoldások változatosak:

termékenység kultusz568, totemisztikus, vagy emocionális okok569, illetve különböz®

társadalmi helyzetek és csoportok rituális leképez®dése570 - a különböz® fajok; tel-

jes, vagy csonkolt állatok elhelyezése alapján -, esetleg különböz® istenek és/vagy

szellemek kultuszai.571

A tárgyalt interpretációkban azonos, hogy az állatáldozatokat - és fontos ezt

kiemelten kezelnünk, hogy minden szerz® áldozatként, nem pedig temetkezésként

értékeli a jelenséget - közösségi rítus, vagy kultusz elemei gyanánt értelmezik.

Ezek alapján felállíthatjuk az értelmezés hat, a szakirodalomban leggyakrabban

felbukkanó hipotézisét:

� A kés® rézkori összefügg® állatmaradványokat tartalmazó objektumokban el-

hantolt állatok áldozatként, nem pedig állattemetkezésként értelmezhet®ek.

� A kés® rézkori állatáldozatok valamilyen közösségi rítus, vagy kultusz megnyil-

vánulási formájaként értelmezhet®ek.

� Az áldozatnak szánt állatok fajukat tekintve eltér®ek lehetnek, akár több faj is

képviseltetheti magát egyetlen objektumban.

� Az áldozati állatok között leggyakoribb a szarvasmarha.572

� Az áldozat jelenségének magyarázatára többféle interpretációs megoldás létezik.

� A különböz® fajok, különböz® céllal kerülhettek eltemetésre.573

568Endr®di 2004, 34.
569Behrens 1964
570Makkay 1963, 14.
571Horváth 2007/b, 131.
572Horváth 2007/b, 124.
573Horváth 2007/b, 124-130.
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A statisztikai vizsgálatok eredményei alapján olyan meg�gyeléseket sikerült tenni,

olyan összefüggéseket sikerült meghatározni, amelyek alapján a fenti hipotézisekb®l

jónéhány megkérd®jelezhet®.

A statisztikai elemzések eredményei alapján kapott új eredmények elemzéséhez

három egymással összefügg® ezért egymást kiegészít® utat választottam. Az els®

módszer a Roy Rappaport által alkalmazott vallásökológiai megközelítés574, ezt követi

Bogár Lajos rítus-elemzési módszere575, míg a harmadik módszer Roland Barthes

rendszer-szemiotikai elemzése.576

Boglár Lajos szerint, három lépcs®fokot kell bejárnunk egy rítus elemzése so-

rán.577

1. A rítus leírása

(a) a cselekmény

(b) a képzetek

2. A háttér (szociokulturális közeg)

(a) a cselekmény szempontjai

(b) a képzetek helye (a közösség világképében)

3. A rítus (mint szimbólumrendszer) elemzése

(a) az életforma, mint tényez®

(b) a mito-ideologiai beágyazottság

(c) ethnográ�ai összehasonlítás

A fenti rítuselemzési séma, régészeti anyagon természetesen csak jelent®s átalakí-

tások után alkalmazható, hiszen az elemzés egyes lépései a régészet sajátosságainak

következtében nem kivitelezhet®ek. Szükséges tehát a séma �testreszabása�, a régé-

szeti kutatásnak megfelel® átalakítása. Ehhez segítséget nyújthat a Vallás alrend-

szere a kultúra egészében c alfejezetben már említett Bertemes -Biehl -féle értelmezési

struktúra.578

574Rappaport 1968
575Boglár 1995
576Barthes 1999
577Boglár 1995, 46.
578Bertemes-Biehl 2002, 20.
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� Az elemzés els® lépése: a rítus leírása. A rítus teljeskör¶, antropológiai érte-

lemben vett leírására nincsen lehet®ségünk, ezért annak ránk maradt nyomait

kell a lehet® legaprólékosabb módon feltárnunk és leírnunk. A cselekmény

rekonstrukciója ez esetben az áldozati állatok maradványainak pontos archa-

eozoológiai meg�gyelésén túl ki kell terjednie a cselekmény végeredményének

minél teljesebb leírására. Fontos szerepet kap ez esetben a cselekmény helye,

hiszen az áldozat a település objektumaihoz viszonyított helyzete meghatározó

jelent®séggel bírhat. A cselekményhez tartozó vallási képzetek rekonstrukciója,

a kés® rézkori áldozatok esetében nem lehetséges, azonban bizonyos jelenségek

ismétl®dése, együttes megjelenése mindenképp összefüggésben állhat ezzel.

� A második lépés a szociokulturális háttér megállapítása. A rítus végrehaj-

tásának helye, valamint annak repetitív jellege állhat ez esetben a régészeti

interpretáció kutatásának fókuszában. A fent említett elhelyezkedések és s¶-

r¶ség meghatározó szerepet kaphat a rítusok értelmezése során. A képzetek

pontos meghatározása a közösség kozmológiájában azonban minden bizonnyal

hiábavaló próbálkozás. Fontos szerepe lehet azonban a rítus �résztvev®inek�

megállapítása. A feláldozott állatok a rítus f®szerepl®iként kaphatnak ebb®l a

szempontból jelent®séget az elemzés során.

� A harmadik lépésként meghatározott elemzésb®l csupán az els®, az életforma

vizsgálata lehet megvalósítható. Ezáltal a Boglár -féle rítuselemzési módszer

utolsó fázisa tulajdonképpen már átmenetet képez a Rappaport -féle rendszer-

és vallásökológiai megközelítéshez.

A rítuselemzési módszer a fentiek alapján, a kés® rézkori állatáldozatok sajátos-

ságaira alkalmazva a következ®képpen alakul:

1. A rítus leírása

(a) a rítus helyének, nyomainak meghatározása

2. A háttér (szociokulturális kontextus)

(a) a rítus gyakorisága, szóródása, pozicionálása a település egyéb objektuma-

inak tekintetében

(b) a résztvev®k számának és szerepeinek megállapítása
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3. A rítus (mint szimbólumrendszer) elemzése

(a) a rítus és az életforma kapcsolatának megállapítása, a környezet szerepe

A fenti eredményeket tovább vizsgálhatjuk a Rappaport -féle rendszer- és vallásöko-

lógiai módszerekkel. Ez alapján feltételeznünk kell, hogy a vallás bizonyos ökológiai

feltételek mellett m¶ködik, egyaránt érintik a kulturális és természeti tényez®k. 579

Ezek alapján a természeti környezetnek - amelynek els® körét, a primer kör-

nyezetet a háziállatok alkotják - vallásformáló szerepe van. Bizonyos típusú vallási

rendszerek, bizonyos életformához, ezáltal meghatározott természeti környezethez

köthet®ek.580

Az adaptáció ezen módja pedig meg�gyelhet® a vallás gazdasági és társadalmi

szféráin keresztül, vagy indirekt módon a közösség világképében, mítoszaiban.

Rappaport 1968-as munkájában a vallás funkcióit gazdasági és ökológiai szükség-

letek kielégítésével, valamint ezek egyensúlyának fenntarthatóságával magyarázza. 581

Tanulmányában az új-guineai tsembaga törzsek disznóünnepeit vizsgálva kimutatta,

hogy a sertések nagyarányú vágásának vallásökológiai célja, a túlzottan felszaporo-

dott sertéspopulációk kontrollja.

A kés® rézkori állatáldozatok esetében ilyen fokú kontrollról semmikép nem be-

szélhetünk, hiszen a feláldozott állatok száma csekély lehetett a korabeli állományhoz

képest. A statisztikai vizsgálatok alapján azonban összefüggés mutatható ki az eset-

legesen el®forduló �beteg�, illetve a feltehet®en nagyobb mennyiségben rendelkezésre

álló �atal egyedek felhasználása között.

A rítus értelmezése pedig egyértelm¶en a Baden népesség életformájából (nagy-

állattartó) is következik.

Barthes szemiotikai megközelítése a struktúrák és jelentések teljeskör¶ transz-

formációját és szétbontását igényli.582 Ebben a megközelítésben az állat és az áldo-

zat jelenségét jelként kel értelmeznünk. Értelmezésüket pedig transzformációval és

szétbontásokkal vizsgálhatjuk. Ebben az esetben - Barthes nyomán - a valós val-

lási képzetek világát, mint terminológiai, azaz meghatározott rendszert, valamint a

végrehajtott rítus maradványaképpen megjelen® explicit jeleket (nyomokat), mint

579Bartha 1992, 15.
580Bartha 1992, 15.
581Rappaport 1968
582Barthes 1999, 39.
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implicit információt hordozó és a terminológiai rendszerrel szoros összefüggésben

álló, kommunikációs rendszert vizsgáljuk.583

A Baden népesség esetében a hitvilágról alkotott képünk meglehet®sen hiányos,

annyi azonban bizonyos, hogy az állatáldozat általános jelenség. A szemiotikai elem-

zés els® megállapítását tehát meg is tehetjük azáltal, hogy a vallásosság jelenségét,

annak egyértelm¶ bizonyítékát, az állatáldozatoknak feleltetjük meg:

vallásos elképzelések ≡ állatáldozat

Amennyiben a fenti hipotézist elfogadjuk, máris transzformálhatjuk és bonthat-

juk szét a régészetileg ismert jelenségeket. Természetesen a régészet módszertani

sajátosságai miatt megközelítésünk csakis inverz módon mehet végbe, az egyébként

számunkra ismeretlen terminológiai rendszerb®l visszavezetve kell rekonstruálnunk -

amennyiben lehetséges és a megismerés határa engedi - a retorikai (kommunikációs)

rendszert. Ezek a m¶veletek a Barthes által pszeudoreálisnak nevezett rendszer

megjelenítését eredményezik, amely az elemzésnél egyfajta megoldást kínálhat, ám

semmiképp nem az egyedülit.584 Ezek alapján a fenti megállapítás levezetése a kö-

vetkez®képpen alakul:

1. Retorikai rendszer: az állatáldozat bizonyos szabályok alapján a vallási élet

megnyilvánulási formája.

2. Terminológiai rendszer: az állatáldozat, a vallási élet megnyilvánulása.

3. Pszeudoreális rendszer: állatáldozat � szabályok ≡ szakralitás

A fenti rendszerek összefüggéseib®l következik, hogy az állatáldozatok és rajtuk ke-

resztül a azok szakrális jelenségét a szabályosságok meghatározása alapján vizs-

gálhatjuk. Ez utóbbi megállapítás pusztán a rítus de�níciójából, annak repetitív

jellegéb®l is következik.

Nyilvánvaló, hogy a terminológiai rendszer teljes ismerete nélkül a retorikai rend-

szer teljes rekonstrukciója és értelmezése nem lehetséges. Célunk tehát csakis a

szabályosságok feltárására és az esetleges összefüggések elemzésére irányulhat.

Az elemzés második lépéseként rítus egyes - általunk felismert és rituálisnak

meghatározott - elemeit, mint jelöl®t kell meghatároznunk, hogy aztán az ezeket

583Barthes 1999, 40.
584Barthes 1999, 43.
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tartalmazó jelentésegységek (állatáldozatok) alapján ún. jelöl®mátrixot állíthassunk

fel.585

faj � pozíció � életkor � nem � teljesség stb. ≡ szabályozott rítus I.

faj2 � pozíció2 � életkor2 � nem2 � teljesség2 stb. ≡ szabályozott rítus II.

A mátrixok felállítása során586, meg kell határoznunk a mátrixban szerepl® egyes

jelöl®k szerepét és funkcióját. A jelöl®, mátrix minden esetben egy tárgyból (O),

egy hordozóból (S) és annak variánsából (V) áll.587

Barthes alapján tulajdonképpen maga, az esetünkben jelöl®egységként kezelt

rítus is egy magasabb szint¶ jelöl®egység részeként értelmezhet®:

Tárgy (O)

Hordozó (S)

Variáns (V)

Áldozat

Állatfaj

Változóvariánsok

113. ábra

A rítus, mint a jelöl®egység része a vallás magasabb szint¶ retorikai rendszerében

A szabályosságok, vagy jelöl®egységek megállapításához tehát elengedhetetlenek

a fentebb már meghatározott változók statisztikai vizsgálata. A statisztikai alkalma-

zások közül a háztartások vizsgálatánál már alkalmazott korreszpondencia analízist

használtam, valamint kereszttáblás összehasonlításokat végeztem.

A számításokat minden lel®hely esetében külön-külön elvégeztem, azonban disszer-

tációmban csupán az összevont elemzés eredményeivel foglalkozom, mivel a lel®he-

lyek egyenkénti elemzése szétfeszítené jelen disszertáció kereteit.

585Barthes 1999, 53.
586A kódtáblázat, amely egyben a jelöl®mátrixok összesítése is a függelékben megtalálható.
587Barthes 1999, 53.
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A korreszpondencia analízis eredményeképp az egyes eseteket tekintve egy ho-

mogén, statisztikailag mindkét tengely tekintetében megbízható (Cronbach alfa =

0,641) esetcsoportot kapunk. (114. és 115. ábra)

114. ábra

Az összesített korreszpondencia analízis eredménye az esetek tekintetében

A diagramon jól látható, hogy az esetek összesített csoportja szinte teljesen ho-

mogén. Ez az eredmény, bár a mintanagyságok eltér®ek, mindenképp azt mutatja,

hogy a vizsgált Baden állatáldozatok egyes esetei, a fentiekben megállapított válto-

zók alapján, tekintet nélkül az állat fajára, korára, pozíciójára stb. összességében

azonos vonásokat hordoz. Az azonosság tehát kimondhatjuk, hogy a rítus tekin-

tetében mindenképp fennáll. A vizsgált esetek tanúsága alapján a Baden áldozati

állatokat egységes rítus-rendszer szerint áldozták fel, amely statisztikailag kimutat-

ható és nyomon követhet®.
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115. ábra

Az összesített korreszpondencia analízis eredménye az esetek és a változók

tekintetében

Az egyes változók kapcsolatát vizsgálva, három nagyobb, egymással szorosabb

összefüggésben lév® csoport határozható meg. Ezek a következ®k:

pozíció - kor, faj - társítás - melléklet, betöltés - patológia

A meghatározott csoportok közül a pozíció - kor, valamint a faj - társítás -

melléklet csoportok tulajdonképpen metszetet is alkotnak a faj változó mentén. Ez

tehát az állat fajának kiemelt szerepét bizonyítja a rítus során. Érdekes módon

sem a váz teljessége, sem pedig az állat neme nincs összefüggésben egyetlen más

változóval sem. (116. ábra)
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116. ábra

Az összesített korreszpondencia analízis által alkotott csoportok

A statisztikai meg�gyeléseket, a fent Boglár Lajos rítuselemzési sémája alapján

megalkotott, rítuselemzési lépcs®fokok három szintjén próbálhatjuk értelmezni.

A rítus leírása

A rítus helyének és nyomainak meghatározása az elemzés szempontjából adott.

A jelenség el®fordulása a településeken belül, a települési objektumok között, eset-

leg azok újrafelhasználásával köthet® össze. Fontos megjegyezni, hogy a háztartások

rekonstrukciója és lokalizációja kapcsán egyértelm¶vé vált, hogy az állatáldozatok

jelensége minden egyes esetben a lokalizált háztartásokhoz kapcsolódik, így kijelent-

het®, hogy azokkal szervesen összefüggésben állhatott. A jelenség jól meg�gyelhet®

például Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely háztartásainak esetében.
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116. ábra

Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lel®hely 1. számú rekonstruált háztartási egysége

és a kapcsolódó állatáldozatok

A rítus háttere

A háttér szempontjából egyfel®l a már megállapított �háztartásfügg®ség� bizo-

nyul kulcsfontosságú megállapításának. Ennek fényében értelmezhet®vé válik az

áldozatok szóródása a településen, valamint felveti a lehet®ségét a rítus repetitív

jellegének meg�gyelésére. Jóllehet az áldozatok bemutatásának valódi gyakoriságát

nem állapíthatjuk meg, a jelenség folyamatos ismétlését valószín¶síthetjük.

A háttér szempontjából jelent®s a résztvev®k megállapítása is. A régészeti le-

letanyag tanúsága, pusztán az állatok leölésének jelensége, alapján a rítus bemuta-

tásának egyetlen személyhez kötése kizárható. Az állatáldozat bemutatásának fo-

lyamata bizonyosan több - egy háztartásnyi - egyén közrem¶ködésével történhetett.

Résztvev®ként azonban, régészetileg bizonyíthatóan, csakis a feláldozott állatokat

azonosíthatjuk egyértelm¶en.

A statisztikai vizsgálatok alapján az áldozatok bemutatása kapcsán a pozíció, a

kor és a faj jelentik meg a mint a leger®sebb összefüggésekkel rendelkez® változók.

Amennyiben a megállapított változócsoportokat a Barthes-féle jelöl®egységként ér-

telmezzük, úgy ez a csoport mindenképp a jelöl®egység mátrixában annak hordozó-
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egységeként (S) értelmezhet®. A melléklet és a betöltés változók alkotta második

csoport ebben az értelmezésben pedig a variánsként (V) értelmezhet®.

Az értelmezés ebben az összefüggésében a jelöl®egység tárgya maga az állat,

annak minden tulajdonságával együtt. Az háziállat, mint társ, mint a domeszti-

kált és a vad világ közötti átmenet, mint az állattartó emberek érték-fogalmának

megnyilvánulása jelenik meg a rítusok során.

Az áldozat tehát, mint rituális cselekvésre utaló jelöl®egység tárgya jelenik meg

elemzésünkben, míg a jelentéseket és kódokat tartalmazó változók els®sorban az ál-

lat faja, kora és a gödörbe helyezésének pozíciója. Ezt az így hordozott jelentést,

a betöltés és a mellékletek különböz® variánsai színezhetik. Fontos megjegyezni,

hogy ez utóbbi változók régészeti el®kerülése és pontos meg�gyelése nehézségekbe

ütközhet. Ezért is kerülhetnek az elemzés során perifériális helyzetbe. Mindezeket

szem el®tt tartva természetesen tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy a Baden

állatáldozatokon meg�gyelhet® változók mindegyike teljesen egyenérték¶ és csupán

az elemzés speciális volta, valamint a rendelkezésre álló információk alapján sorolha-

tóak be a fenti kategóriákba. Ezzel együtt azonban a hordozó-egységként azonosított

három változó szerepe bizonyosan kulcsfontosságú lehetett a rítus bemutatása során.

Tárgy

Hordozó

Variáns

Az 
állat

Faj
Kor

Pozíció

Betöltés
Melléklet

117. ábra

A rítust alkotó jelöl®egység
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A kés® rézkori összefügg® állatvázak jelensége

A leíró statisztikai vizsgálatok eredményeképp kapott kereszttáblák vizsgálatát

már a fenti összefüggések fényében érdemes elvégezni. Fontos itt is megjegyezni,

hogy a részletes mindenre kiterjed® vizsgálatok részletesebb információkkal szolgál-

hatnak, jelen esetben azonban ennek részletes tanulmányoszására nincs lehet®ség.

A kereszttáblás vizsgálatokba, csakúgy mint a fenti statisztikai eljárások során

összesen 4 lel®hely 112 db állatáldozatát vizsgáltam meg. Ezen egyedek egy ré-

sze azonos objektumból, feltételezhet®en egyetlen esemény következtében kerültek

a gödrökbe.

Az els® csoport (pozíció - kor - faj ) összesítései alapján a legtöbb egyed juvenilis,

vagy adultus korcsoportba sorolható. Az áldozatokként el®forduló két leggyakoribb

faj, a szarvasmarha és a juh esetében ez a sorrendiség az állatok fajával is összefügg.

A szarvasmarhák tekintetében a juvenilis korú egyedek, míg a juhok esetében a

kifejlett egyedek voltak túlsúlyban.

Az irányítás, vagy pozíció kapcsán egyértelm¶ rendszer, vagy kimutatható gya-

koriság a szarvasmarhák esetében �gyelhet® meg. Jóllehet az irányítások kissé szór-

nak azonban az észak-dél, dél-észak, valamint a nyugat-kelet irányok, ebben a sor-

rendben, a leggyakrabban el®forduló pozíciók. Nagy valószín¶séggel tehát ennek

az állatfajnak a tekintetében az észak-dél irányok meghatározóak lehettek a rítus

bemutatása során.

A juhok esetében ez a rendszeresség nem �gyelhet® meg. Az elemzést nehezíti,

hogy a juhok esetében az irányítottságot sok esetben nem sikerült meg�gyelni a

feltárások során. Ennek magyarázata lehet az is, hogy ez az állatfaj sok esetben

csak, mint társított egyed jelenik meg az áldozati objektumokban, így leírásuk ezért

is kaphatott kisebb hangsúlyt a régészeti meg�gyelések során.

Amennyiben a másik csoport (faj - társítás -melléklet) kereszttáblás elemzésének

eredményét nézzük felt¶nik, hogy a társítás jelensége az egyes állatfajok esetében

nagyjából megegyez® számban fordul el®, mint az egyedüli el®fordulás. A társítás je-

lenségében e fajnál az azonos, vagy más fajjal történt elhantolás csakugyan egyforma

arányban fordulnak el®. Ez a jelenség talán a többféle, esetleg többcélú rítusokra

utal.

A rítusok többféleségének bizonyítéka lehet a harmadik csoport (betöltés - pato-

lógia) változóinak kereszttáblás vizsgálata. Ez alapján a rítus során a t¶z használata

szorosan összefügghetett az állatok testi állapotával. A beteg állatok esetében nem

alkalmaztak tüzet. Ennek a kijelentésnek némileg ellentmond egyfel®l a meg�gyelt
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Az állatáldozatok jelenségének ökológiai, strukturális és szemiotikai vázlata

kóros csonttani elváltozásokkal rendelkez® esetek száma (mindössze négy darab),

illetve annak feltételezése, hogy az említett kóros elváltozások nem biztos, hogy egy-

értelm¶en látszottak az állaton. A rítusok során a t¶z használata egyértelm¶en az

esetek felében volt egyértelm¶en megállapítható.

faj * társítás * melléklet Crosstabulation

Count

melléklet társítás Total

egyedül azonos fajjal más fajjal mindkettővel

van faj szarvasmarha 29 9 8 3 49

juh 2 2 4 4 12

sertés 3 5 2 4 14

kutya 1 1 1 0 3

ló 1 0 0 0 1

Total 36 17 15 11 79

nincs faj szarvasmarha 25 0 0 25

juh 3 0 0 3

sertés 3 0 0 3

kutya 2 0 0 2

Total 33 0 0 33

betöltés * patológia Crosstabulation

Count

patológia Total

van nincs

betöltés faszenes, hamus 0 50 50

"természetes" 4 58 62

Total 4 108 112

118. ábra

A faj, a kor és a pozíció változók kereszttáblás elemzése

faj * társítás * melléklet Crosstabulation

Count

melléklet társítás Total

egyedül azonos fajjal más fajjal mindkettővel

van faj szarvasmarha 29 9 8 3 49

juh 2 2 4 4 12

sertés 3 5 2 4 14

kutya 1 1 1 0 3

ló 1 0 0 0 1

Total 36 17 15 11 79

nincs faj szarvasmarha 24 1 0 25

juh 2 0 1 3

sertés 3 0 0 3

kutya 2 0 0 2

Total 31 1 1 33

betöltés * patológia Crosstabulation

Count

patológia Total

van nincs

betöltés faszenes, hamus 0 50 50

"természetes" 4 58 62

Total 4 108 112

119. ábra

A faj, a kor és a pozíció változók kereszttáblás elemzése
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A kés® rézkori összefügg® állatvázak jelensége
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120. ábra

A faj, a kor és a pozíció változók kereszttáblás elemzése
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Az állatáldozatok jelenségének ökológiai, strukturális és szemiotikai vázlata

A rítus elemzése

Boglár alapján a harmadik rítuselemzési lépés, a rítus holisztikusabb, az életfor-

mával és a környezettel összefügg® elemzése. Ez a lépcs®fok igen er®sen összefügg

a stewardi kulturális ökológia szintén harmadik lépésével, a környezet hatásának, a

kultúra egyes részeire történ® hatásának elemzésével.

Esetünkben a rítus és az ahhoz kapcsolódó esetleges kultusz teljes azonosítása

nem lehetséges. Az áldozat bemutatásának folyamatáról azonban a fenti elemzések

kapcsán mindenképp sikerült néhány bizonyosságra szert tennünk.

A kés® rézkori Baden komplexumban gyakori áldozati állatok jelensége minden

bizonnyal a népesség állattartó tevékenységével hozható összefüggésbe, az állatok ez-

irányú felhasználása abból ered. Az állatok pontos szerepe még további kutatásokat

igényel, annyi azonban bizonyos, hogy a rítusok során meghatározott rendszerben

és meghatározott séma szerint használták fel az egyes fajokat.

121. ábra

A kés® rézkori állatáldozatok fajainak gyakorisági eloszlása
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A kés® rézkori összefügg® állatvázak jelensége

A feláldozott állatok legnagyobb része szarvasmarha volt, melyeket a juhok és a

sertések követtek.

Az állatokat a legtöbb esetben meghatározott irányítással fektették a gödrökbe,

sok esetben pozicionálták a fejet és a végtagokat. Ez utóbbi jelenség azonban csak

a szarvasmarhák esetében volt általánosnak mondható. Az állatok fejét sok esetben

visszahajtották a törzsre, vagy a törzs fölé, hogy az állat feje hátrafelé nézzen. A

további állatfajok tekintetében ezzel a jelenséggel nem lehetett találkozni.

Fontos szem el®tt tartani, hogy az eliade i kategóriák kapcsán az állatáldozatok

jelensége mind a három szakrális és profán síkon megjelenik. A tér-id®-természet

szintjeinek hármasa az állatok elhelyezésében a településeken belüli megjelenésében,

valamint a háztartásokhoz köt®d® szerepében is jelen van. Míg a telepen belül való

elhelyezkedést a tér megjelenési formájának, az állatokat magukat a természet meg-

testesít®jének, addig a folyamatosan ismétl®d® repetitív jelleget - és nagy valószín¶-

séggel a tudatos pozícionálást, tájolást - az id® szakrális és profán leképez®déseként

értelmezhetjük.

A téma összetettsége még jelent®s további kutatásokat kíván, így dolgozatomban

nem is vállalkozhattam annak teljeskör¶ vallástörténeti és régészeti vizsgálatára.

Célom csakis a téma körüljárása, valamint az esetleges további kutatási irányok

felvázolása lehetett.
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Összefoglalás
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Disszertációmban 6 kés® rézkori lel®hely mintegy 23.000 db állatcsontleletét

dolgoztam fel. Kutatásom célja nem csupán a hagyományos értelemben vett archa-

eozoológiai feldolgozás volt, hanem ökológiai, rendszerelméleti és szemiotikai mód-

szerek kiterjesztése e speciális leletanyag tekintetében.

A kutatás els® lépéseként szükség volt azoknak a konkrét kutatói kérdéseknek

a megállapítására, amelyek aztán a kutatásnak magának a vezérfonalát alkották.

Munkám bevezetésében összesen hét ilyen, egymással összefonódó, néha egymásból

következ® kérdést sikerült megfogalmaznom. Jóllehet az egyes kérdésekre született

válaszok benne foglaltatnak a disszertáció vonatkozó fejezeteiben, fontos lesz, hogy

a munkám szerkezetének összefoglalása után az összefoglalásban kimerít®en meg-

válaszoljam e kérdéseket, valamint a disszertáció írása során felmerült újabbakat.

Kutatásom szintetizáló jelleg¶. Ezt nem csupán módszertanának, hanem a feldol-

gozott lel®helyek Magyarország területéhez viszonyított szórtsága kapcsán szélesebb

spektrumban jelenítik meg a kés® rézkori népességek húsfogyasztási, állattartási és

felhasználási szokásainak sokrét¶ségét. Bár a leletanyag mennyisége nem kiemelke-

d®en magas, azonban a kés® rézkori lel®helyekr®l, az állattartásról és a húsfogyasz-

tásról rendelkezésere álló információinkhoz képest jelent®s mennyiség.(Itt szeretnék

még egyszer köszönetet mondani azoknak a kutatóknak, akik az általuk feldolgozott

leletanyagokat rendelkezésemre bocsátották. Köszönet: Kovács Zsó�a Eszternek,

Daróczi-Szabó Mártának és K®rösi Andreának)

Munkám els® részét annak az alapvet® problémának a tisztázásának szántam,

amely az állatcsontleletek jellegére, illetve e leletanyag által hordozott információ-

tartalmára vonatkozik. Az els® fejezetekben az alapokig próbáltam lebontani a

régészeti lelet fogalmát és ezen belül elhelyezni, vagy még inkább újrade�niálni az

állatcsontleletek helyzetét. A korábbi kutatás általánosan, az állatcsontleleteket,

mint szerves környezeti maradványokat (ecofact) értékeli. Értelmezésük határait

is ez határozza meg. Dolgozatomban igyekeztem ezt a képet újraalkotni, azáltal,

hogy e speciális leletanyagtípus információhordozó leletanyagként kezeltem és meg-

próbáltam felvázolni a lehetséges jelentéstartalmak struktúráját, a lelettípus elhe-

lyezkedését a további leletanyagtípusok rendszerében. Ehhez David L. Clarke által

alkalmazott: attribútum � tárgylelet � lelettípus � leletegyüttes � kultúra � kulturális

csoport � technológiai komplexum entitások kategóriáit használtam fel segítségül.

A megfeleltetések során egyértelm¶vé vált, hogy az állatcsontleletek, mint bár-

mely más leletanyagtípus rendelkeznek azokkal az jellemz®kkel, melyek alapján teljes
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egészében beleilleszthet®ek a további leletanyagtípusok halmazába. Rendelkeznek

azokkal az alapentitásokkal (attribútum - tárgylelet ), amelyek által ®k maguk is a

régészeti entitások lelettípus - leletegyüttes szintjére emelhet®ek.

Az állatcsontleletek vizsgálata során növekszik a tafonómiai folyamatok jelen-

t®sége. A tafonómia vizsgálatok leírása során igyekeztem leírni és meghatározni

azokat az archaeozoológiai mennyiségi módszereket, amelyeket a feldolgozott lelet-

anyagok kapcsán alkalmazni, vagy mell®zni kívántam. (pl. minimális egyedszám

(MNI ) számítása)

Ezen folyamatok tisztázása az állatcsontleletek, mint �hagyományos� régészeti

leletekkénti értelmezését is megkönnyítették, hiszen a különböz® veszteségokozó fak-

torok vizsgálatánál és leírásánál olyan alapvet® következtetések állapíthatóak meg,

amelyek a leletcsoport egészét új megvilágításba helyezhetik.

A fentiek tisztázása után, célom volt összefoglalni mindazt, amit az állatcsont-

leletekr®l, mint információhordozó leletanyagtípusról tudhatunk egyfel®l zoológiai

szempontból, másfel®l kulturális szempontból. Az összefoglalás során természetes

felhasználtam az archaeozoológia tudományának olyan nyilvánvaló megállapításait

(axiómák), amelyekre e tudomány alapvetései és elemzési módszerei épülnek. Az

értelmezés ilyen szint¶ (zoológiai � kulturális ) szétválasztása lehet®vé tette, hogy

véglegesen tisztázzuk:

1. Milyen információkat hordoznak az állatcsontleletek?

2. Milyen következtetési szinteken lehet vizsgálni ezt a sajátos leletanyagtípust?

3. Milyen kérdések tehet®ek fel és válaszolhatóak meg zoológiai szempontból?

4. Milyen kérdések tehet®ek fel és válaszolhatóak meg kulturális szempontból?

5. Minek felelhetnek meg a régészet egyes entitásai az állatcsontleletek esetében?

A disszertáció második, Kultúra és környezet c. fejezetében megpróbáltam meg-

határozni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén az egyes kulturális ant-

ropológiai és rendszerelméleti módszerek kapcsolódhatnak a régészethez és ezen ke-

resztül az állatcsontokhoz, mint speciális leletanyagtípushoz. Ehhez els® lépésként

vázlatosan ismertetnem kellett a kulturális antropológia egy speciális kutatási mód-

szereként meghatározott kulturális ökológiát, valamint tisztáznom kellett azokat a

rendszerelméleti alapokat, amelyeket saját kutatásomban is alkalmazni kívántam.
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A meghatározások és leírások során segítségemre volt, hogy sem a kulturális

ökológia, sem pedig a rendszerelméleti szemlélet alkalmazása nem példa nélküli a

régészet tudományában.

A kulturális ökológia módszerének áttekintése, elméleti alapjainak tisztázását

követ®en azt is meg kellett határozni, ahogyan azt a disszertáció els® és második

kutatói kérdése is felveti, hogy miképp lehet alkalmazni a módszert magát az állat-

csontleletek tekintetében. Az alkalmazás kapcsán kit¶nik, hogy az állatcsontleletek

pontosan zoológiai tulajdonságaik alapján kiválóan alkalmasak a Julian Steward -

féle kulturális ökológiai vizsgálatokhoz. Steward koncepciója alapján a kulturális

ökológiai vizsgálatok három lépcs®fokban vihet®ek véghez:

1, A kultúra és az azt körülvev® környezet kapcsolatrendszerének minél rész-

letesebb és pontosabb meghatározása, leírása.

2, A környezet kihasználásának módja, annak technológiája, illetve a hozzá

történ® alkalmazkodás (adaptáció) mértéke és módja. Valamint az ehhez

társuló viselkedésminták vizsgálata.

3, Az adaptáció és technológia hatása és kivetülése a kultúra más részterü-

leteire.

Steward vizsgálati módszerét alkalmazva, a kultúra rendszerelméleti modelljeinek

megtámogatásával, egy speciális kulturális szempontú paleoökoszisztéma modelljét

sikerült megalkotni. Ehhez szükséges volt rendszerelméleti alapok tisztázására, vala-

mint a két tudományos módszertan (kulturális ökológia � rendszerszemlélet) össze-

hangolására, hogy az így kapott modell régészeti-archaeozoológiai szempontból is

kell®en informatív és felhasználható legyen.

Ezt a speciális rendszermodellt a kultúra, a természeti környezet és a háziállatok

hármasa alkotja, és mint önálló entitások � vagyis a rendszert®l független létez®k

�, interakcióikkal, a húsfogyasztás, mint dinamikus aspektus mentén m¶ködtetik a

rendszert. Ebb®l természetesen az következik, hogy az így felépült rendszer egyen-

súlya is dinamikus, hiszen az alkotó entitások hármasának kapcsolata kell®en laza

ahhoz, hogy az egyes interakciós változások ne eredményezzenek strukturális válto-

zásokat.

A természeti környezet (habitat) entitását mindazok az általunk vizsgált régé-

szeti népességet körülvev® él® (biotikus) és élettelen (abiotikus) tényez®k alkotják,
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amelyek hatása meghatározó lehetett a korabeli település életére. Tágabb értelem-

ben véve ebbe a kategóriába tartoznak a vizsgált népességgel kapcsolatban lév® más

régészeti populációk, illetve ezek hatása.

A kultúra, mint entitás az itt vázolt kulturális szempontú paleoökoszisztémában,

önnön jelentésénél lényegesen sz¶kebb értelemben szerepel, hiszen ökológiai rend-

szerünkben els®sorban az állattartással és a vadászattal, halászattal összefüggésbe

hozható kulturális jelenségekre - azaz a létfenntartásra - korlátozódik. Természete-

sen a létfenntartás sz¶r®jén keresztül betekintés nyílik a kulturális rendszer mélyebb

rétegeibe is, azonban fontos megjegyezni, hogy minden egyes jelenség ezen sz¶r®n

keresztül vizsgálható és ennek esetleges pozitív, vagy negatív torzításai árnyalhatják

a kultúra egyéb területeir®l alkotott képünket. Ez a halmaz tehát egyszerre jelenti

a település típusát, az itt élt emberek összességét, a létfenntartási stratégiákat ( sub-

sistence strategies), az állatok feldolgozásának, illetve hasznosításának módozatait

és technológiáját.

A háziállatok populációja jelenti egyben a kultúrát körülvev® els®dleges környe-

zetet. Természetesen tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy ezt az állományt

egy mesterségesen fenntartott és szabályozott állatfajok populációi adják. Mindeb-

b®l következik, hogy a háziállatok, mint entitás noha a településen él® társadalom

els®dleges környezetét alkotják, ez mégis egy a kultúra által tudatosan manipulált

környezetet jelent, amely az emberi kultúra egy �oldalhajtásaként� is értelmezhet®.

A rendszert alkotó entitások között kialakuló kölcsönhatások számbavétele során

fontos megjegyezni, hogy sem maguk az entitások, sem azok kölcsönhatásai között

nincs lényegi els®dlegesség. E kapcsolatok rendszere nem hierarchikus.

A doktori disszertáció további célkit¶zései, az állatcsontok által képviselt konyha-

hulladék és a kés® rézkori háztartások kapcsolatának feltárása további segédtudomá-

nyok bevonását igényelte. Ahhoz, hogy a kapott kulturális paleoökológiai rendszert

egészen a háztartások szintjéig le lehessen bontani és össze lehessen kapcsolni az ál-

latcsontleletekkel, ez utóbbiak teljes jelentésstruktúrájának szemiotikai vizsgálatára

volt szükség.

Ehhez nagy vonalakban vázoltam azokat a szemiotikai módszereket, amelyek

segítségével a rendszermodell, a kutatási stratégia és a régészeti leletek közötti kap-

csolatot szándékoztam megalkotni.

A régészettudomány következtetései szempontjából a szemiotikában alkalmazott

abduktív vélekedési módszerrel való igen éles párhuzam szembet¶n®. A mindenkori
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emberi cselekvés nyomainak ismeretében azok kiváltó oka, egy megfelel®en alkalma-

zott szabály segítségével megismerhet®. A szabály helyes megállapítása ez esetben

is a kutató felel®ssége, aki az általa birtokolt tudás sz¶r®jén rostálja meg a kapott

információt és ezáltal alakítja ki vélekedését.

Az abduktív megismerés folyamatának része a számos, tudományos zsákutca is,

hiszen a nem megfelel® szabályok alkalmazása tévútra viheti a tudományos kutatást.

E fel®l Peirce úgy vélekedik, hogy az emberi elme sajátja a helyes szabályok kiválasz-

tása és alkalmazása a problémamegoldás ezen típusa folytán. Jóllehet, ez a kijelentés

er®s túlzásnak t¶nik. Valószín¶ azonban, hogy Peirce ezen kijelentése is inkább a

már említett meglév® ismeretek alkalmazására utal. Ebb®l az a következtetés von-

ható le, hogy a kutató a saját, illetve a témában rendelkezésére álló tudásanyagot,

mint alapvet® tételeket (premisszákat ) kell, hogy elfogadja és felhasználja a szabá-

lyok kialakításához. Másrészr®l a kutatónak minden egyes esetben valamilyen inverz

folyamattal igazolni kell önnön állításait, hiszen az abdukció alkalmazása a részletes

anyagleírás fázisán túlmutató módszer.

Abduktív vélekedésünket az állatcsontleletek, mint információhordozó leletanyag

által hordozott jelentéstöbbletekb®l kell indítanunk. Ez már önmagában egyfajta

feltételezés: az állatcsontleletek többletjelentéssel bírnak.

Az els® megállapítás: az Eredmény az a jelenség, amely általánosan megállapít-

ható ti. a lel®helyeken az állatcsontok elszórtan, látszólag rendszer nélkül halmo-

zódnak fel. A csontok önmagukban nem mutatnak magasabb szinten értelmezhet®

különbségeket. Feltételezhet®en a település minden lakója egyaránt fogyasztott húst,

jóllehet annak min®sége és mennyisége eltér® lehetett, azonban ezek a különbségek

a depozíciók összességében általában nem követhet®ek nyomon. Ebb®l következik,

hogy a változás olyan mélységeit kell megragadnunk, amelyek alapján már különb-

ségtétel tehet® az egyes objektumok, illetve depozíciók között.

Vizsgáljuk meg tehát az Eredményt kissé mélyebb jelentés-jelenség szinteken. Az

Eredmény : az egyes depozíciók különböz® fajoktól származó csontokat tartalmaznak.

A csontok az egyes állatok eltér® testrészeit, vagy testrégióit képviselik, ráadásul egy,

vagy több behatárolt területen oszlanak el.

Mivel feltételezésünk szerint a település minden egyes lakosa fogyasztott húst, ha

eltér® mértékben és min®ségben is, azt kell feltételeznünk, hogy a ez a cselekvés, mint

az emberi cselekvés általában valamilyen keretrendszerben történt. Amennyiben a

húsfogyasztás maga is rendszert alkot akkor:
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1. az egyénhez eljutó hús mennyisége és min®sége is rendszert alkot,

2. ennek régészeti vetülete az állatcsontok,mint háztartási hulladék,

3. ezeket módosíthatja (kalibrálja) a közösség, a közvetlen környezet által el®írt

hulladékdeponálási el®írások.

Amennyiben a fenti következtetéseket elfogadjuk, akkor az abduktív eljárásunk

során alkalmazott Szabály meg is alkotható: az állatcsontok szóródása a lel®helyen

kulturálisan és/vagy a természeti tényez®k által meghatározott rendszert alkot . A

rendszer felismerése lehet®vé teszi a rendszert alkotó elemek meghatározását. Ehhez

azonban további szabályosságok megállapítására van szükség:

1. a rendszer diakrón és szinkron változásai egyaránt meg kell, hogy mutatkozza-

nak a leletanyag elhelyezkedésében.

2. a rendszer változásainak csupán végkifejletét láthatjuk ezért a diakrón és szink-

ron változások együttes összege szét nem bontható egységet képez.

3. a rendszer állapotainak közvetlen mutatói az állatcsontanyag min®sége és meny-

nyisége.

A fenti megállapítások - Eredmény és Szabály - alapján következtethetünk az

abduktív eljárás során az Esetre. Arra az általános cselekvéstípusra, amely cselek-

véstípus az Eredményt el®idézte. Következtetéseink ezek alapján egyetlen Esetet

engedélyeznek: A rendelkezésre álló húsforrások egyformán oszlanak szét a település

kisebb egységei között - hiszen egy nagyobb vágóállat elfogyasztása a közösség több

családjának húsigényét elégítette ki egyszerre. Egyformán, hiszen a mennyiségen

túl a különböz® min®ségeknek is meg kell jelennie a település teljes területén. Eb-

b®l következik, hogy az azonos források fogyasztása, azonos depozíciós szabályok

mellett, azonos felhalmozódásokat hoz létre. Bár ez utóbbi a deponáló objektumok

(hulladékgödör) feltöltési sebességével is összefüggésben van. Feltételezve azt, hogy

a levágott állatok teljes egésze a településeken belül kerül felosztásra, így az állat

egészének jelen kell lennie a településen, tehát amelyik testrész (testrégió) az egyik

objektumban többletként mutatkozik, annak a másikban hiányként mutatkoznia. Ez

a kiegyenlítettség eredményezi azt, hogy a meg�gyelhet® különbségek egyfel®l egységes

csoportokat alkothatnak, másfel®l hogy a meg�gyelt csoportok a természeti környezet

által és/vagy kulturálisan meghatározott húsfogyasztási fázisokat jelölnek.
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A fentiek megállapítása után csupán egy olyan, a leletanyagot mennyiségében és

min®ségében is elkülönít® módszerre volt szükség, ami képes a lel®helyekre vetítetten

megmutatni a fent említett húsfogyasztási szokásokat. Ehhez statisztikai eljárások

alkalmazására volt szükség.

A régészettudományban alkalmazott statisztikai eljárások közül a numerikus ta-

xonómiát választottam. Ennek alkalmazása egyfel®l már bevett a régészettudomány-

ban másfel®l a különböz® klaszterezési eljárások kényelmes és kézenfekv® megoldást

kínáltak a nagy mennyiség¶ csontlelet vizsgálatához.

Problémát okozott, hogy a csontleletek alapvet® tulajdonságai, szinte minden

egyes csontra jellemz®ek. A probléma tehát az állatcsontleletek e sajátos jellegében

rejlik. Tovább fokozza ezt, hogy a f®bb gazdasági haszonállatok nagy része szinte

minden régészeti korszakban megtalálható, sokszor igen hasonló arányban, amely

csak növeli az állatcsont, mint változók homogén jellegét. Jelenlétük kronológiai kö-

vetkeztetésekre sem, vagy csupán nagyon ritka esetekben alkalmas, hiszen az egyes

állatok elfogyasztása minden régészeti korszakban mondhatni ugyanazt jelenti: t.i.

hogy az állatokat elfogyasztották. Ebb®l a szempontból tehát funkcióbeli különbsé-

get sem tulajdoníthatunk az egyszer¶ háztartási hulladéknak. Bár bizonyos étkezési

szokások ismeretében fel�gyelhetünk ezek tükröz®désére a leletanyagban, de az ®s-

kori települések esetében ezek a feltételezések nem bizonyíthatóak egyértelm¶en.

Adott tehát egy leletanyagcsoport, melynek számba vehet® jellemz®i túlzottan

is általánosak, amely jellemz®k egy klaszterezési eljárás során túlzottan tág, vagy

épp ellenkez®leg, túlzottan sz¶k csoportokat hoznának létre, melyekkel az elemzés

végeredménye értékelhetetlen lenne. Az állatcsontok, mint önálló esetek tehát nem

használhatóak a numerikus taxonómiai alkalmazásokban.

Megoldást csupán az kínálhatott, amennyiben nem az egyes csontokat tekintjük

analitikai egységeknek (OTU ), hanem az állatcsontokat tartalmazó régészeti objek-

tumokat. A teljes objektumok és a bennük felhalmozódott állatcsont leletek kvalita-

tív és kvantitatív tulajdonságainak összessége alapján olyan osztályozható tulajdon-

ságokkal ruházzák fel az objektumokat, hogy azok analitikai egységként értelmezve

minden szempontból megfelelhetnek a numerikus taxonómiai vizsgálatoknak.

A disszertáció elméleti része után térhettem át az elméletben foglaltak gyakor-

lati alkalmazására. Ezt természetesen a Baden komplexum kutatástörténetével, va-

lamint a kés® rézkori Kárpát-medence geográ�ai és paleokörnyezeti áttekintésével

kellett kezdenem.
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Ezek után kerülhetett sor a hat lel®hely állatcsontanyagának részletes archaeo-

zoológiai vizsgálatára, valamint az egyes lel®helyek kulturális paleoökoszisztémájá-

nak vázlatrekonstrukciójára. A lel®helyek leletanyagáról összességében elmondható,

hogy jól tükrözik a korábbi szakirodalomban a Baden népesség állattartási és húsfo-

gyasztási szokásairól kialakított képet. A lényegi különbség voltaképpen az egykori

közösségek saját ökológiai rendszerükben betöltött szerepe lehetett, valamint ezen

ökológiai rendszerek által kínált természeti források kihasználásának mértéke.

Ekkor kerülhetett sor az archaeozoológiai és kulturális ökológiai módszerek ered-

ményének statisztikai vizsgálatára.

A numerikus taxonómiai elemzéssel megállapított objektumcsoportok lel®hely-

térképre vetítése során �gyelembe kellett vennünk azokat az objektumokat is, ame-

lyekb®l állatcsont anyag nem került el®, így az analízisb®l kimaradtak, valamint a

településen feltárt t¶zhelyek és állattemetkezések elhelyezkedését is. (Ez utóbbiak

természetesen nem képezhették részét a klaszterezési eljárásnak, hiszen az egyes

egyedekb®l származó teljes, vagy majdnem teljes vázak torzították volna az analízis

eredményét, így az ezeket tartalmazó objektumok csupán a közönséges háztartási

hulladék tartalmuk által szerepelhettek a vizsgálatban.)

A felületre vetítés után a klasszikus régészeti szakirodalomban ismert eloszlás-

vizsgálatok inverz folyamatát kellett végrehajtanunk. Ennek legf®bb oka, hogy bár

elemzésünk alapvet®en háztartásközpontú, mégis maguk a házak - az el®z® fejeze-

tekben már tárgyalt okok miatt - nem állnak rendelkezésünkre, azaz nem tudhatjuk

pontosan, hogy hol is helyezkedhettek el. Elemzésünk tehát ezen okok miatt inverz

módon, a ház hiányából visszafelé kell következtetnünk a háztartás egységére, majd

a hajdani épület feltételezett helyére. A felületre vetítés után, az el®z®ekben már

ismertetett kritériumrendszer alapján kellett a házak - háztartások helyét megálla-

pítanunk.

Természetesen a felületre vetítés és az abból következ® háztartás-megállapítások

módszere kissé szubjektívnek t¶nhet. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy az

egyes háztartásokhoz kapcsolódó húsfogyasztási szokások rendszere, valamint ennek

tükröz®dése a leletanyagban vitathatatlan. Ebb®l a sarkalatos pontból kiindulva

az egységes változás gondolatán keresztül talán bizonyítva láthatjuk megállapítása-

ink helyességét. Nyilvánvaló, hogy a leletanyagok szélesebb spektrumának együttes

vizsgálata biztosabban alá tudná támasztani a kapott eredményeket.

A vizsgált hat lel®helyr®l összesen 21 db háztartási egység helyének meghatáro-
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zására nyílott lehet®ség. Ezek pontos elemzése a kutatás kés®bbi, több lelettípusra

történ® kiterjesztésével a lel®helyek településszerkezetének vizsgálatát alapozhatja

meg.

A disszertáció utolsó részében a Baden komplexumból ismert �állattemetkezések�

kérdéskörével foglalkoztam. A kés® rézkori településeken eltemetett állatok jelensége

kapcsán szemiotikai és vallástudományi módszereket alkalmazva próbáltam egysé-

ges terminológiát, valamint interpretációs lehet®séget kínálni. Az általam vizsgált

lel®helyek közül mindössze két lel®helyr®l kerültek el®

A vonatkozó kutatástörténet és a kulturális antropológiai, vallástudományi ter-

minológiák kapcsán a jelenség értelmezése véleményem szerint az állatvázak temet-

kezéskénti értelmezését kizárja. Az állatok áldozat volta a fentiek alapján nem

kétséges.

Az értelmezés és elemzés során célom egy olyan statisztikai eljárás kidolgozása

volt, amely a jelenségek valamennyi régészetileg meg�gyelhet® jellemz®jét magába

foglalja. Ezek meghatározásához Mircea Eliade Szent és profán c. munkájának

meghatározásait vettem alapul. A szent és profán megjelenését a tér-id®-természet

hármas fogalomrendszerének az állatáldozatok jellemz®ire vetítésével sikerült sta-

tisztikailag is értelmezhet® változókat meghatározni.

A statisztikai eljárások alapján olyan jellemz®k összefüggésére sikerült fényt derí-

teni, amelyek szemiotikai értelmezésével az eddigiekt®l eltér® értelmezési eredmények

születhettek.

Ezek alapján a Baden állatáldozatok rendszerében az állatok faja, kora és fek-

tetésének irányítása alapvet®en a rítus által megszabott csoportot alkot. Hasonló

jelenség �gyelhet® meg a társítás és a melléklet változók esetében is. E két csoport

a faj változó mentén mintegy metszetet alkot, ezáltal mutatva rá a rítus szabályos-

ságaira. Harmadik csoportként a t¶z jelenlétének bizonyítékai és az állatok kóros

csonttani elváltozásai mutatnak összefüggést, ám ez esetben a kóros elváltozások

alacsony száma statisztikailag nem elégséges.

Eredményeimet Roland Barthes szemiotikai rendszerével vizsgáltam tovább, ami-

nek segítségével az egyes jellemz®k rétegzettségét is sikerült kimutatni.

Disszertációmban a felvetett kutatói kérdéseket igyekeztem hiánytalanul meg-

válaszolni, az állatcsontleletek újraértelmezésével belefoglalni az egykori népességek

régészetileg rekonstruálható kulturális rendszerébe. Munkám során törekedtem a

kulturális rendszer különböz® gazdasági, szociális és ideológiai alrendszerének minél

318



részletesebb vizsgálatára, az állatcsontleletek alapján.

Ennek kapcsán próbáltam e speciális leletanyagnak teljes jelentésstruktúráját

újrade�niálni és felhívni a �gyelmet a leletanyagtípusban rejl® további lehet®ségekre.

Munkámat dolgozatom befejeztével nem tekinthetem teljesnek, hiszen maga a

disszertáció terjedelmi okokból is rengeteg kérdést kellett, hogy nyitva hagyjon, és

mindemellett természetesen jelent®s mennyiség¶ újabb kérdést vetett fel, amelyek

még további részletekbe men® kutatásokat kívánnak meg.
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Állatvázak Balatonőszöd – Temetői-dűlő lelőhelyről

Objektumszám: 334

Faj: szarvasmarha
Kor: maturus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 497

Faj: ló
Kor: maturus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ÉNy-DK
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás:nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 578

Faj: kutya
Kor: maturus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 988-1090

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ÉNy-DK
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1036/1

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ismeretlen
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1036/2

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1143

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1237

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes:
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1331/1

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: DNy-ÉK
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van 
Betöltés: égésnyom
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1331/2

Faj: juh
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: DK-ÉNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyom
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1399

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nőstény
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyom

A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1402

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: DK-ÉNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van 
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1431

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: DK-ÉNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1451

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1493

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1497

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1499/1

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1499/2

Faj: juh
Kor: maturus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyom
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1499/3

Faj: sertés
Kor: maturus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1583/1

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: DK-ÉNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1583/2

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1769/1

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1769/2

Faj: sertés
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1770/1

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1770/2

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1770/3

Faj: kutya
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1770/4

Faj: sertés
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1772

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1794

Faj: sertés
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1795/1

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1795/2

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1796

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: ÉK-DNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1839

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1841

Faj: szarvasmarha

Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: DK-ÉNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1843/1

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1843/2

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nőstény
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1844

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1847

Faj: kutya
Kor: maturus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1849-1869/1

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1849-1869/2

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1856/1

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: DNy-ÉK
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1856/2
Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1860

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: DK-ÉNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1866/1

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nőstény
Pozíció: ÉK-DNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1866/2
Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 1882

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ÉK-DNy
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1899

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Objektumszám: 1904

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nőstény
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.



Objektumszám: 2491

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes
A kép forrása:
Horváth, T.: Állattemetkezések Balatonőszöd–Temetői-dűlő Badeni lelőhelyen . SMK 2006, 107-152.

Állatvázak Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lelőhelyről

Objektumszám: 244/1

Faj: juh
Kor: subadultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes

Objektumszám: 244/2

Faj: juh
Kor: subadultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes



Objektumszám:245 

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 359

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám:360

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nőstény
Pozíció: K.Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: van
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 436

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: van
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 562

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: van
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 694

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 702

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes

Objektumszám: 782

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes

Objektumszám: 853

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes



Objektumszám: 1066

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes váz
Patológia: van
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 1119

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: koponya
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 1160

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 1271

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 1274/1

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nőstény
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1274/2

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 1274/3

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1274/4

Faj: juh
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1274/5

Faj: juh
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 1274/6

Faj: sertés
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: részleges
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1300

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 1392

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 1430

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 1445

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 1457

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes



Objektumszám: 1620

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Állatvázak Hódmezővásárhely – Kopáncs, Olasz-tanya lelőhelyről

Objektumszám: 15

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: D-É
Részlegesség:teljes váz 
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 18

Faj: kutya
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: nincs
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 27

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 36

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ÉNy-DK
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes

Objektumszám: 60/1

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: DNy-ÉK
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes



Objektumszám: 60/2

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: természetes

Objektumszám: 60/3

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van 
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 61

Faj: sertés
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 68

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 116

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: ÉK-DNy
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 117

Faj: kutya
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 140

Faj: sertés
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 153/1

Faj: sertés
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 153/2

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 158

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 159

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Állatvázak a Kaposvárt elkerülő 61-es út 29. lelőhelyről

Objektumszám: 249/1

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: más fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám:249/2

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van 
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 249/3

Faj: juh
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: nem meghatározható
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: mindkettővel
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 276

Faj: szarvasmarha
Kor: subadultus
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs

Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 407

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 408

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 427

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Objektumszám: 439

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 454

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 524

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes



Objektumszám: 695

Faj: juh
Kor: adultus
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ÉK-DNy
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes

Objektumszám: 713

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes

Objektumszám: 780

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 814

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: nőstény
Pozíció: É-D
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1237

Faj: sertés
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: Ny-K
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1239

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nőstény
Pozíció: K-Ny
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: természetes



Objektumszám: 1326/1

Faj: szarvasmarha
Kor: adultus
Nem: hím
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1326/2

Faj: szarvasmarha
Kor: infantilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: D-É
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: azonos fajjal
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok

Objektumszám: 1417

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: hím
Pozíció: DNy-ÉK
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: van
Betöltés: égésnyomok



Objektumszám: 1452

Faj: szarvasmarha
Kor: juvenilis
Nem: nem meghatározható
Pozíció: ÉNy-DK
Részlegesség: teljes váz
Patológia: nincs
Társítás: nincs
Melléklet: nincs
Betöltés: természetes



Táblázatok

346



Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy lelőhelyről származó csontméretek:

Faj: Csont: Méretek: (mm) Nem: Marmagasság: (cm)

Szarvasmarha metacarpus III-IV sin. GL=198,5; BP=55,8 tehén 119,69

metacarpus III-IV sin. GL=213,0; BP=58,1 tehén 128,44

metacarpus III-IV sin. GL=206,6; BP=55,3 tehén 124,58

metatarsus III-IV sin. GL=215,1; BP=48,2 ? 117,66

metatarsus III-IV dex GL=235,0; BP=45,8 tehén 125,25

metatarsus III-IV dex GL=236,0; BP=51,1 tehén 125,78

Kiskérődző metatarsus III-IV sin. GL=126,8; BP=18,8 57,18

metatarsus III-IV dex GL=129,2; BP=19,5 58,27

radius sin. GL=148,0 59,2

radius dex. GL=154,2

Őstulok metacarpus III-IV sin. GL=206,5; BP=63,9 bika 130,71

metacarpus III-IV dex. GL=215,7; BP=71,0 bika 136,53

Európai őz metatarsus III-IV dex GL=210,1; BP=23,0 85,68

Balatonkeresztúr – Réti-dűlő lelőhelyről származó csontméretek:

Faj: Csont: Méretek: (mm) Nem: Marmagasság: (cm)

Szarvasmarha metacarpus III-IV dex. GL=216,8; BP=71,0 bika 137,23

metatarsus III-IV dex. GL=206,6; BP=44,7 tehén 110,11

metatarsus III-IV dex. GL=212,0; BP=43,4 tehén 112,99

metatarsus III-IV sin. GL=217,8; BP=43,9 tehén 116,08

metatarsus III-IV sin. GL=221,7; BP=44,2 tehén 118,16

metatarsus III-IV dex GL=235,9; BP=52,0 tehén 125,73

metatarsus III-IV dex GL=239,4; BP=54,1 ? 130,95

Kiskérődző metacarpus III-IV sin. GL=120,8 58,46

metatarsus III-IV sin. GL=127,8 57,63

metatarsus III-IV sin. GL=135,5 61,11

metatarsus III-IV sin. GL=136,4 61,51

humerus dex. GL=129,9 55,59

humerus dex. GL=131,5 56,28

humerus sin. GL=131,6 56,32

radius dex. GL=110,0 44,0

radius dex. GL=110,0 44,0

radius dex. GL=136,4 54,56

radius dex. GL=141,6 56,64

radius dex. GL=144,1 57,64

radius dex. GL=147,5 59,0

radius sin. GL=144,6 57,84

radius sin. GL=145,0 58,0



femur dex. GL=164,3 57,99

femur dex. GL=169,0 59,65

femur sin. GL=166,1 58,63

tibia dex. GL=199,2 59,96

tibia sin. GL=196,8 59,23

Házi ló metacarpus III dex.. GL=221,0 136,73

metacarpus III sin. GL=233,3 143,24

Házi kutya radius sin. GL=142,7 45,94

Hódmezővásárhely – Kopáncs, Olasz-tanya lelőhelyről származó csontméretek:

Faj: Csont: Méretek: (mm) Nem: Marmagasság: (cm)

Szarvasmarha metacarpus III-IV dex. GL=177,0; BP=46,0 tehén 106,73

metacarpus III-IV dex. GL=191,4; BP=55,3 bika 102,16

metacarpus III-IV sin. GL=173,0; BP=51,0 tehén 104,32

metacarpus III-IV sin. GL=187,9; BP=58,6 bika 118,94

metacarpus III-IV sin. GL=188,0; BP=50,0 tehén 113,36

metacarpus III-IV sin. GL=192,4; BP=56,5 tehén 116,01

metacarpus III-IV sin. GL=195,0; BP=59,0 ? 120,5

metatarsus III-IV dex. GL=216,0; BP=46,0 tehén 115,13

metatarsus III-IV dex. GL=222,0; BP=45,0 tehén 118,32

metatarsus III-IV dex. GL=223,0; BP=51,0 ? 121,98

metatarsus III-IV sin. GL=215,0; BP=46,3 tehén 114,6

Kiskérődző radius dex. GL=128,0 51,2

radius sin. GL=131,8 52,72

radius sin. GL=137,0 54,8

radius sin. GL=140,0 56,0

radius sin. GL=141,0 56,4

tibia dex. GL=186,0 55,98

tibia sin. GL=186,0 55,98

Juh metacarpus III-IV dex. GL=105,8 51,2

metacarpus III-IV dex. GL=108,4 52,46

metacarpus III-IV dex. GL=112,6 54,49

metacarpus III-IV dex. GL=113,0 54,69

metacarpus III-IV dex. GL=113,0 54,69

metacarpus III-IV dex. GL=114,0 55,17

metacarpus III-IV dex. GL=116,0 56,14

metacarpus III-IV dex. GL=116,3 56,28

metacarpus III-IV dex. GL=119,0 57,59

metacarpus III-IV dex. GL=121,1 59,09

metacarpus III-IV sin. GL=109,0 52,75



metacarpus III-IV sin. GL=109,6 53,04

metacarpus III-IV sin. GL=110,0 53,24

metacarpus III-IV sin. GL=114,4 55,37

metacarpus III-IV sin. GL=116,6 56,43

metacarpus III-IV sin. GL=121,0 58,56

metacarpus III-IV sin. GL=122,6 59,33

metacarpus III-IV sin. GL=126,0 60,98

metatarsus III-IV dex. GL=117,0 56,62

metatarsus III-IV dex. GL=118,0 57,11

metatarsus III-IV dex. GL=120,6 58,37

metatarsus III-IV dex. GL=120,9 58,51

metatarsus III-IV dex. GL=121,0 58,56

metatarsus III-IV dex. GL=121,8 58,95

metatarsus III-IV dex. GL=133,0 59,98

metatarsus III-IV dex. GL=125,0 60,5

metatarsus III-IV sin. GL=117,8 57,01

metatarsus III-IV sin. GL=120,0 58,08

metatarsus III-IV sin. GL=121,0 58,56

metatarsus III-IV sin. GL=125,0 60,5

metatarsus III-IV sin. GL=133,0 59,98

radius dex. GL=131,0 52,4

radius dex. GL=132,9 53,16

radius dex. GL=135,0 54,0

radius dex. GL=135,4 54,16

radius dex. GL=142,0 56,8

radius sin. GL=136,8 54,72

radius sin. GL=146,9 54,76

radius sin. GL=138,0 55,2

radius sin. GL=140,0 56,0

radius sin. GL=142,0 56,8

radius sin. GL=149,0 59,6

Kecske metacarpus III-IV dex. GL=108,8 62,56

Házi ló radius sin. GL=337,0 138,8

Házi sertés radius sin. GL=153,4 80,68

Házi kutya radius dex. GL=133,0 42,82

radius dex. GL=143,9 46,33

radius sin. GL=155,8 50,16

tibia dex. GL=145,0 42,34

tibia dex. GL=152,7 44,58

tibia sin. GL=177,0 51,68



Bp. XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lelőhelyről származó csontméretek:

Faj: Csont: Méretek: (mm) Nem: Marmagasság: (cm)

Szarvasmarha metacarpus III-IV dex. GL=181,1; BP=56,8 bika 114,3

metacarpus III-IV dex. GL=203,9; BP=59,5 tehén 122,95

metacarpus III-IV dex. GL=201,2; BP=53,4 tehén 121,32

metacarpus III-IV dex. GL=197,4; BP=63,7 bika 124,95

metacarpus III-IV dex. GL=194,5; BP=60,2 bika 123,11

metacarpus III-IV dex. GL=197,4; BP=62,7 bika 124,95

metacarpus III-IV sin. GL=203,9; BP=63,1 bika 129,06

metacarpus III-IV sin. GL=177,2; BP=48,7 tehén 106,85

metacarpus III-IV sin. GL=182,1; BP=59,3 bika 115,26

metacarpus III-IV sin. GL=195,1; BP=52,2 tehén 117,64

metacarpus III-IV sin. GL=196,7; BP=63,7 bika 124,51

metatarsus III-IV sin. GL=217,5; BP=45,1 tehén 115,92

metatarsus III-IV sin. GL=203,0; BP=43,1 tehén 108,19

Kiskérődző metacarpus III-IV dex. GL=126,2 61,1

metacarpus III-IV dex. GL=118,7 57,4

metacarpus III-IV dex. GL=118,0 57,1

Házi sertés astragalus dex.. GL=41,0 73,4

radius sin. GL=150,0 78,9

Házi kutya radius dex. GL=132,6 42,7

Dunakeszi – Székes-dűlő lelőhelyről származó csontméretek:

Faj: Csont: Méretek: (mm) Nem: Marmagasság: (cm)

Szarvasmarha metatarsus III-IV sin. GL=247,0; BP=59,2 ? 135,1



Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy lelőhely főbb gazdasági haszonállatainak 
elméleti és gyakorlati differenciája

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 6 4,2 1,435 293 20,68 3,029045555 1,594045555

törzsi régió 72 50 3,91 401 28,30 3,342834374 -0,56716563

cranialis régió 8 5,55 1,713 231 16,30 2,791290657 1,078290657

caudalis régió 8 5,55 1,713 169 11,93 2,478771661 0,765771661

mellső lábszár 14 9,7 2,272 102 7,20 1,97384576 -0,29815424

hátsó lábszár 12 8,3 2,116 107 7,55 2,021701781 -0,09429822

lábfejek 24 16,7 2,815 114 8,05 2,0850714 -0,729929

összesen: 144 100 1417 100,00

elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,5 1,504 235 23,69 3,165032593 1,661032593

törzsi régió 61 45,9 3,826 255 25,71 3,246710624 -0,57928938

8 6 1,791 210 21,17 3,052554609 1,261554609

8 6 1,791 154 15,52 2,742399681 0,951399681

mellső lábszár 14 10,6 2,36 56 5,65 1,730798769 -0,62920123

hátsó lábszár 12 9 2,197 57 5,75 1,748498347 -0,44850165

lábfejek 24 18 2,89 25 2,52 0,9243229 -1,965677

összesen: 133 100 992 100,00

Kiskérődző(k)

lnx lny lny-lnx

cranialis régió

caudalis régió

Sertés elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 4 2,2 0,788 56 35,90 3,580665869 2,792665869

törzsi régió 76 40,4 3,698 15 9,62 2,26336438 -1,43463562

cranialis régió 8 4,3 1,458 42 26,92 3,292983797 1,834983797

caudalis régió 10 5,3 1,667 37 23,72 3,166232091 1,499232091

mellső lábszár 24 12,7 2,541 2 1,28 0,248461359 -2,29253864

hátsó lábszár 18 9,6 2,261 3 1,92 0,653926467 -1,60707353

lábfejek 48 25,5 3,238 1 0,64 -0,444686 -3,682686



Balatonkeresztúr – Réti-dűlő lelőhely főbb gazdasági haszonállatainak 
elméleti és gyakorlati differenciája

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 6 4,2 1,435 124 21,64 3,074566035 1,639566035

törzsi régió 72 50 3,91 100 17,45 2,859454655 -1,05054534

cranialis régió 8 5,55 1,713 97 16,93 2,828995448 1,115995448

caudalis régió 8 5,55 1,713 59 10,30 2,331821913 0,618821913

mellső lábszár 14 9,7 2,272 60 10,47 2,348629031 0,076629031

hátsó lábszár 12 8,3 2,116 84 14,66 2,685101268 0,569101268

lábfejek 24 16,7 2,815 49 8,55 2,1461048 -0,668895

összesen: 144 100 573 100,00

elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,5 1,504 119 17,22 2,846153855 1,342153855

törzsi régió 61 45,9 3,826 225 32,56 3,483130764 -0,34286924

8 6 1,791 131 18,96 2,942227685 1,151227685

8 6 1,791 108 15,63 2,749161589 0,958161589

mellső lábszár 14 10,6 2,36 33 4,78 1,563537924 -0,79646208

hátsó lábszár 12 9 2,197 68 9,84 2,286538067 0,089538067

lábfejek 24 18 2,89 7 1,01 0,0129405 -2,877059

összesen: 133 100 691 100,00

Kiskérődző(k)

lnx lny lny-lnx

cranialis régió

caudalis régió

Sertés elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 4 2,2 0,788 79 35,59 3,571940657 2,783940657

törzsi régió 76 40,4 3,698 53 23,87 3,172784718 -0,52521528

cranialis régió 8 4,3 1,458 46 20,72 3,031134201 1,573134201

caudalis régió 10 5,3 1,667 27 12,16 2,49832967 0,83132967

mellső lábszár 24 12,7 2,541 4 1,80 0,588787165 -1,95221283

hátsó lábszár 18 9,6 2,261 8 3,60 1,281934346 -0,97906565

lábfejek 48 25,5 3,238 5 2,25 0,8119307 -2,426069



Dunakeszi – Székes-dűlő lelőhelyen számított testrégió arányok

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,2 1,435 70 23,89 3,173492819 1,738492819

törzsi régió 72 50 3,91 70 23,89 3,173492819 -0,736507181

8 5,55 1,713 46 15,70 2,7536389735 1,0406389735

8 5,55 1,713 31 10,58 2,3589847815 0,6459847815

mellső lábszár 14 9,7 2,272 21 7,17 1,9695200147 -0,3024799853

hátsó lábszár 12 8,3 2,116 26 8,87 2,183094115 0,067094115

lábfejek 24 16,7 2,815 29 9,90 2,292293407 -0,522706593

összesen: 144 100 293 100,00

lnx lny lnx-lny

cranialis régió

caudalis régió

elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,5 1,504 52 27,81 3,3253052877 1,8213052877

törzsi régió 61 45,9 3,826 25 13,37 2,592937394 -1,233062606

8 6 1,791 37 19,79 2,9849794818 1,1939794818

8 6 1,791 37 19,79 2,9849794818 1,1939794818

mellső lábszár 14 10,6 2,36 18 9,63 2,264433327 -0,095566673

hátsó lábszár 12 9 2,197 18 9,63 2,264433327 0,067433327

lábfejek 24 18 2,89 0 0,00 - -

Kiskérődző(k)

lnx lny lny-lnx

cranialis régió

caudalis régió

Sertés elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 4 2,2 0,788 37 50,00 3,9120230054 3,1240230054

törzsi régió 76 40,4 3,698 7 9,46 2,2470152418 -1,4509847582

8 4,3 1,458 18 24,32 3,1914768507 1,7334768507

10 5,3 1,667 8 10,81 2,3805466345 0,7135466345

mellső lábszár 24 12,7 2,541 0 0,00 - -

hátsó lábszár 18 9,6 2,261 3 4,05 1,3997173815 -0,8612826185

lábfejek 48 25,5 3,238 1 1,35 0,301105 -2,936895

összesen: 188 100 74 100,00

lnx lny lnx-lny

cranialis régió

caudalis régió



Abony – Elsővíz-dűlő II. lelőhely főbb gazdasági haszonállatainak 
elméleti és gyakorlati differenciája

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 6 4,2 1,435 349 25,87 3,253123252 1,818123252

törzsi régió 72 50 3,91 87 6,45 1,863959448 -2,04604055

cranialis régió 8 5,55 1,713 283 20,98 3,043498227 1,330498227

caudalis régió 8 5,55 1,713 121 8,97 2,193841875 0,480841875

mellső lábszár 14 9,7 2,272 87 6,45 1,863959448 -0,40804055

hátsó lábszár 12 8,3 2,116 160 11,86 2,473225145 0,357225145

lábfejek 24 16,7 2,815 262 19,42 2,9663958 0,1513958

összesen: 144 100 1349 100,00

elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,5 1,504 613 38,48 3,650160812 2,146160812

törzsi régió 61 45,9 3,826 61 3,83 1,34266974 -2,48333026

8 6 1,791 333 20,90 3,039938366 1,248938366

8 6 1,791 320 20,09 3,000116872 1,209116872

mellső lábszár 14 10,6 2,36 91 5,71 1,742655383 -0,61734462

hátsó lábszár 12 9 2,197 132 8,29 2,114597799 -0,0824022

lábfejek 24 18 2,89 43 2,70 0,992996 -1,897004

összesen: 133 100 1593 100,00

Kiskérődző(k)

lnx lny lny-lnx

cranialis régió

caudalis régió

Sertés elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 4 2,2 0,788 93 41,89 3,735092297 2,947092297

törzsi régió 76 40,4 3,698 5 2,25 0,811930717 -2,88606928

8 4,3 1,458 55 24,77 3,209825989 1,751825989

10 5,3 1,667 36 16,22 2,786011743 1,119011743

mellső lábszár 24 12,7 2,541 3 1,35 0,301105093 -2,23989491

hátsó lábszár 18 9,6 2,261 12 5,41 1,687399454 -0,57360055

lábfejek 48 25,5 3,238 18 8,11 2,0928646 -1,145135

összesen: 188 100 222 100,00

lnx lny lnx-lny

cranialis régió

caudalis régió



Bp., XVIII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél lelőhely főbb gazdasági 
haszonállatainak elméleti és gyakorlati differenciája

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 6 4,2 1,435 78 20,00 2,995732274 1,560732274

törzsi régió 72 50 3,91 87 22,31 3,104931566 -0,80506843

cranialis régió 8 5,55 1,713 74 18,97 2,94308854 1,23008854

caudalis régió 8 5,55 1,713 75 19,23 2,95651156 1,24351156

mellső lábszár 14 9,7 2,272 18 4,62 1,529395205 -0,7426048

hátsó lábszár 12 8,3 2,116 23 5,90 1,774517663 -0,34148234

lábfejek 24 16,7 2,815 35 8,97 2,1943715 -0,620628

összesen: 144 100 390 100,00

elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,5 1,504 92 18,70 2,928480047 1,424480047

törzsi régió 61 45,9 3,826 94 19,11 2,949986252 -0,87601375

8 6 1,791 99 20,12 3,00181132 1,21081132

8 6 1,791 150 30,49 3,417326764 1,626326764

mellső lábszár 14 10,6 2,36 26 5,28 1,664788008 -0,69521199

hátsó lábszár 12 9 2,197 19 3,86 1,351130449 -0,84586955

lábfejek 24 18 2,89 12 2,44 0,8915981 -1,998402

összesen: 133 100 492 100,00

Kiskérődző(k)

lnx lny lny-lnx

cranialis régió

caudalis régió

Sertés elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 4 2,2 0,788 33 27,05 3,297656703 2,509656703

törzsi régió 76 40,4 3,698 28 22,95 3,133353651 -0,56464635

8 4,3 1,458 27 22,13 3,096986007 1,638986007

10 5,3 1,667 29 23,77 3,168444971 1,501444971

mellső lábszár 24 12,7 2,541 3 2,46 0,89976143 -1,64123857

hátsó lábszár 18 9,6 2,261 1 0,82 -0,19885086 -2,45985086

lábfejek 48 25,5 3,238 1 0,82 -0,198851 -3,436851

összesen: 188 100 122 100,00

lnx lny lnx-lny

cranialis régió

caudalis régió



Hódmezővásárhely – Kopáncs, Olasz-tanya lelőhely főbb gazdasági 
haszonállatainak elméleti és gyakorlati differenciája

Szarvasmarha elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 6 4,2 1,435 608 31,34 3,444901816 2,009901816

törzsi régió 72 50 3,91 156 8,04 2,084582941 -1,82541706

cranialis régió 8 5,55 1,713 389 20,05 2,998306278 1,285306278

caudalis régió 8 5,55 1,713 329 16,96 2,830784685 1,117784685

mellső lábszár 14 9,7 2,272 114 5,88 1,770925382 -0,50107462

hátsó lábszár 12 8,3 2,116 167 8,61 2,152720746 0,036720746

lábfejek 24 16,7 2,815 177 9,12 2,2108767 -0,604123

összesen: 144 100 1940 100,00

elméleti gyakorlati

csont (db) % csont (db) %

fejrégió 6 4,5 1,504 788 26,21 3,266302706 1,762302706

törzsi régió 61 45,9 3,826 67 2,23 0,801497235 -3,02450276

8 6 1,791 766 25,48 3,237986785 1,446986785

8 6 1,791 860 28,61 3,353737005 1,562737005

mellső lábszár 14 10,6 2,36 194 6,45 1,864662775 -0,49533723

hátsó lábszár 12 9 2,197 303 10,08 2,310537421 0,113537421

lábfejek 24 18 2,89 28 0,93 -0,070991 -2,960991

összesen: 133 100 3006 100,00

Kiskérődző(k)

lnx lny lny-lnx

cranialis régió

caudalis régió

Sertés elméleti gyakorlati

csont (db) % lnx csont (db) % lny lnx-lny

fejrégió 4 2,2 0,788 367 40,73 3,707026776 2,919026776

törzsi régió 76 40,4 3,698 34 3,77 1,328025453 -2,36997455

cranialis régió 8 4,3 1,458 232 25,75 3,2484023 1,7904023

caudalis régió 10 5,3 1,667 167 18,53 2,919658741 1,252658741

mellső lábszár 24 12,7 2,541 18 2,00 0,692036686 -1,84896331

hátsó lábszár 18 9,6 2,261 50 5,55 1,713687934 -0,54731207

lábfejek 48 25,5 3,238 33 3,66 1,2981725 -1,939828

összesen: 188 100 901 100,00
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A statisztikai vizsgálatok kiegészítő táblázatai

Model Summary

Dimension Cronbach's 

Alpha Variance Accounted For

Total 

(Eigenvalue) Inertia % of Variance

dimension 1 ,710 2,712 ,301 30,136

2 ,545 1,939 ,215 21,544

Total 4,651 ,517

Mean ,641a 2,326 ,258 25,840

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue.

A korreszpondencia analízis megbízhatósági vizsgálatának eredményei

Correlations Transformed Variables

Dimension:1

váz pozíció faj kor nem patológia társítás melléklet betöltés

váz 1,000 ,216 ,132 -,036 ,078 ,060 ,230 ,157 -,019

pozíció ,216 1,000 ,390 ,229 ,267 ,137 ,280 -,016 ,198

faj ,132 ,390 1,000 ,227 ,450 ,134 ,393 ,143 ,137

kor -,036 ,229 ,227 1,000 ,453 ,330 ,101 ,224 ,220

nem ,078 ,267 ,450 ,453 1,000 ,141 ,260 ,231 -,004

patológia ,060 ,137 ,134 ,330 ,141 1,000 ,148 ,298 ,173

társítás ,230 ,280 ,393 ,101 ,260 ,148 1,000 ,411 ,300

melléklet ,157 -,016 ,143 ,224 ,231 ,298 ,411 1,000 ,265

betöltés -,019 ,198 ,137 ,220 -,004 ,173 ,300 ,265 1,000

Dimension 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eigenvalue 2,712 1,257 1,204 ,975 ,879 ,669 ,497 ,425 ,382

A korreszpondencia analízis tengelyeinek sajátértékei



Discrimination Measures

Dimension Mean

1 2

váz ,083 ,242 ,162

pozíció ,308 ,509 ,409

faj ,438 ,344 ,391

kor ,337 ,411 ,374

nem ,408 ,005 ,207

patológia ,218 ,007 ,113

társítás ,435 ,215 ,325

melléklet ,298 ,168 ,233

betöltés ,189 ,036 ,113

Active Total 2,712 1,939 2,326

% of Variance 30,136 21,544 25,840

A korreszpondencia analízis diszkriminancia értékei

Az állatfajok és a vázak részlegességének gyakorisági diagramja



Crosstab

Count

pozíció Total

Észak-

Dél

Kelet-

Nyugat

Dél-

Észak

Nyugat

-Kelet

Északkelet

-Délnyugat

Délkelet

-Észak-

nyugat

Délnyugat-

Északkelet

Észak-

nyugat-

Délkelet

Nem 

ismert

faj szarvas-

marha

21 11 11 11 2 3 4 3 8 74

juh 2 1 0 0 1 2 0 0 9 15

sertés 3 2 1 2 1 1 0 0 7 17

kutya 2 0 0 1 0 0 0 0 2 5

ló 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Total 28 14 12 14 4 6 4 4 26 112

Az egyes fajok fektetési pozíciójának gyakorisága

Crosstab

Count

társítás Total

egyedül azonos fajjal más fajjal mindkettővel

faj szarvasmarha 53 9 9 3 74

juh 4 2 4 5 15

sertés 6 5 2 4 17

kutya 3 1 1 0 5

ló 1 0 0 0 1

Total 67 17 16 12 112

Az egyes fajok társításának gyakorisága



Az egyes fajok mellékleteinek előfordulási gyakorisága

Crosstab

Count

pozíció Total

Észak-

Dél

Kelet-

Nyugat

Dél-

Észak

Nyugat-

Kelet

Északkele

t-

Délnyugat

Délkelet-

Észak-

nyugat

Délnyugat-

Északkelet

Északnyu

gat-

Délkelet

Nem 

ismert

kor infantilis 2 3 2 4 0 1 3 0 5 20

juvenilis 11 4 6 5 2 1 1 2 6 38

subadultus 8 4 2 1 0 1 0 0 2 18

adultus 6 2 2 3 2 3 0 1 11 30

nem 

megállapíthat

ó

1 1 0 1 0 0 0 1 2 6

Total 28 14 12 14 4 6 4 4 26 112

A különböző korok fektetési pozíciójának gyakorisága



Crosstab

Count

pozíció Total

Észak-

Dél

Kelet-

Nyugat

Dél-

Észak

Nyugat-

Kelet

Északkel

et-

Délnyug

at

Délkelet-

Északny

ugat

Délnyug

at-

Északkel

et

Északny

ugat-

Délkelet

Nem 

ismert

ne

m

hím 12 2 3 3 0 1 1 0 2 24

nőstény 6 4 4 0 2 3 0 0 4 23

nem 

megállapíthat

ó

10 8 5 11 2 2 3 4 20 65

Total 28 14 12 14 4 6 4 4 26 112

Az állatok nemének és fektetési pozíciójának összefüggései
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