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A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI ÉS FORRÁSAI 

Disszertációmban hat késő rézkori lelőhely mintegy 23.000 állatcsontleletét dolgoztam fel. 
Kutatásom célja nem csupán a hagyományos értelemben vett archaeozoológiai leletanyag 
feldolgozása volt, hanem annak részletes vizsgálata ökológiai, rendszerelméleti és szemiotikai 
módszerek segítségével. 

Kutatásom első lépéseként szükség volt azoknak a konkrét kutatói kérdéseknek a 
megállapítására, amelyek aztán a kutatás vezérfonalát alkothatták. Munkám bevezetésében összesen 
hét ilyen, egymással összefonódó, néhol egymásból következő kérdéskört sikerült 
megfogalmaznom. Ezek a következők: 
1. Alkalmazhatóak-e kulturális antropológiai és rendszerelméleti módszerek a leletanyag egy 

szűk és igen speciális csoportjára? Lehetséges-e a tárgyleletekhez hasonlóan lelettípus 
csoportokat létrehozni?

2. Elegendőek-e pusztán az állatcsontleletek az említett kulturális antropológiai 
vizsgálatokhoz? Lehetséges- e kulturális szempontú és viszonylag részletes ökológiai 
rendszermodellek felállítása pusztán az archaeozoológiai vizsgálatok eredményei alapján? 
Hogyan épülhetett fel az egykori rendszer és milyen kölcsönhatások mentén működött? 

3. Az állatok hasznosításának illetve a húsfogyasztási szokásoknak milyen vonzata jelenik meg 
a kulturális rendszer egyéb területei? Milyen lehetett az állatok jelentősége a vallási, a 
társadalmi, illetve a gazdasági életben? Összefüggésbe hozhatóak-e a késő rézkori 
állatáldozatok a korabeli gazdasági élettel, vagy pusztán ideológiai funkcióval 
rendelkeztek? 

4. Milyen módszerekkel közelíthető az elmélet és a gyakorlat? Milyen tudományágak 
módszereire van szükség ehhez? Hogyan kapcsolódik a szemiotikai és strukturalista 
nézőpont a régészeti leletek értelmezéséhez? Milyen jelentéstöbbletet tartalmaznak az 
állatcsontleletek? Hogyan lehetséges pusztán részinformációkból szemiotikai rendszereket 
megállapítani? 

5. Milyen matematikai módszerek támaszthatják alá az elméletben alkotott struktúrák, 
rendszerek, alrendszerek összefüggéseit? Melyek azok a mérhető tulajdonságok, amelyekből 
konkrét statisztikai számításokat lehet végezni, amelyek igazolják, vagy cáfolják az elméleti 
feltételezéseket? 

6. Melyik az a legalapvetőbb gazdasági, társadalmi, vagy akár ideológiai szint, amely(ek)en 
ezek a jelenségek és változások nyomon követhetők? 

7. Mennyi újat hozhat egy ilyen jellegű elemzés? 
Mint az a fenti kérdésekből is látszik, kutatásom szintetizáló jellegű. Ezt nem csupán 
módszertanának, hanem annak is köszönheti, hogy a feldolgozott lelőhelyek Magyarország 
területéhez viszonyított szórtsága kapcsán szélesebb spektrumban jelenítik meg a késő rézkori 
népességek húsfogyasztási, állattartási és felhasználási szokásainak sokrétűségét. Bár a leletanyag 
mennyisége nem kiemelkedően magas, azonban a késő rézkori lelőhelyekről, az állattartásról és a 
húsfogyasztásról rendelkezésre álló információinkhoz képest jelentős mennyiség. 

EREDMÉNYEK 

Munkám első részét annak a tisztázására szántam, mi vonatkozik az állatcsontleletek 
jellegére, illetve e leletanyag által hordozott információ-tartalmára. A korábbi kutatás általánosan, 
az állatcsontleleteket szerves környezeti maradványokként (ecofact) értékeli. Értelmezésük határait 
is ez határozza meg. Dolgozatomban igyekeztem ezt a képet újraalkotni, azáltal, hogy e speciális 
leletanyagtípus információhordozó régészeti leletanyagként kezeltem és megpróbáltam felvázolni a 
lehetséges jelentéstartalmak struktúráját, a lelettípus elhelyezkedését a további leletanyagtípusok 
rendszerében. 

Ehhez David L. Clarke által alkalmazott: attribútum – tárgylelet – lelettípus – leletegyüttes –  
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kultúra – kulturális csoport – technológiai komplexum kategóriákat használtam. A megfeleltetések 
során egyértelművé vált, hogy az állatcsontleletek csakúgy mint bármely más leletanyagtípus 
rendelkeznek azokkal az jellemzőkkel, melyek alapján teljes egészében beleilleszthetőek a további 
leletanyagtípusok halmazába. Rendelkeznek azokkal a jellemzőkkel (attribútum - tárgylelet), 
amelyek által ők maguk is a lelettípus - leletegyüttes fogalmak szintjére emelhetőek. 

Az állatcsontleletek vizsgálatában felbecsülhetetlen a tafonómiai folyamatok jelentősége. A 
tafonómia során igyekeztem leírni és meghatározni azokat az archaeozoológiai mennyiségi 
módszereket, amelyeket a feldolgozott leletanyagok kapcsán alkalmazni kívántam. Ezek tisztázása 
az állatcsontleletek hagyományos régészeti leletekkénti értelmezését is megkönnyítette, hiszen a 
különböző veszteségokozó tényezők vizsgálatakor olyan következtetések vonhatók le, amelyek a 
leletcsoport egészét új megvilágításba helyezhetik. Mindezek tisztázása után, célom volt 
összefoglalni mindazt, amit az állatcsontleletekről, mint információhordozó leletanyagtípusról 
tudhatunk egyfelől állattani, másfelől kulturális szempontból. 

Az összefoglalás során természetes felhasználtam az archaeozoológia olyan nyilvánvaló 
megállapításait, amelyekre e tudomány alapvetései és elemzési módszerei épülnek. Az értelmezés 
állattani és kulturális oldalának szétválasztása lehetővé tette, hogy véglegesen tisztázzuk: 
1. Milyen információkat hordoznak az állatcsontleletek? 
2. Milyen következtetési szinteken lehet vizsgálni ezt a sajátos leletanyagtípust? 
3. Milyen kérdések tehetők fel és válaszolhatóak meg állattani szempontból? 
4. Milyen kérdések tehetők fel és válaszolhatóak meg kulturális szempontból? 
5. Minek felelhetnek meg a régészet egyes entitásai az állatcsontleletek esetében? 
Az állatcsont leletanyag pontos meghatározása után megpróbáltam azonosítani azokat a 
kapcsolódási pontokat, amelyek mentén az egyes kulturális antropológiai és rendszerelméleti 
módszerek a régészethez kötődnek és ezen keresztül az állatcsontokhoz, mint speciális 
leletanyagtípushoz. 

Ehhez elsőként vázlatosan ismertetnem kellett a kulturális antropológia speciális kutatási 
módszereként meghatározott kulturális ökológiát, valamint tisztáznom kellett azokat a 
rendszerelméleti alapokat, amelyeket alkalmazni kívántam. A meghatározások során segítségemre 
volt, hogy a kulturális ökológiai és a rendszerelméleti szemlélet nem példa nélküli a régészetben. A 
kulturális ökológia módszerének áttekintése, elméleti alapjainak tisztázását követően azt is meg 
kellett határozni, ahogyan azt a disszertáció első és második kutatói kérdése is felveti, hogy miképp 
alkalmazható a módszer az állatcsontleletek értékelésében. Ennek kapcsán kitűnik, hogy az 
állatcsontleletek pontosan állattani tulajdonságaik alapján kiválóan alkalmasak a Julian Steward- 
féle kulturális ökológiai vizsgálatokhoz. 
Steward koncepciója alapján a kulturális ökológiai vizsgálatok három lépcsőfokban vihetőek 
véghez: 
1. A kultúra és az azt körülvevő környezet kapcsolatrendszerének minél részletesebb és 

pontosabb meghatározása. 
2. A környezet kihasználásának módja, annak technológiája, illetve a hozzá történő 

alkalmazkodás (adaptáció) mértéke és módja. Valamint az ehhez társuló viselkedésminták 
vizsgálata. 

3. Az adaptáció és technológia hatása és kivetülése a kultúra más részterületeire. 
Steward vizsgálati módszerét alkalmazva, a kultúra rendszerelméleti modelljeinek 
megtámogatásával, egy speciális kulturális szempontú paleoökoszisztéma modelljét sikerült 
megalkotni. 

Ezt a s rendszermodellt a kultúra, a természeti környezet és a háziállatok hármasa alkotja, és 
mint önálló entitások, vagyis a rendszertől független létezők, interakcióikkal, a húsfogyasztás, mint 
dinamikus aspektus mentén működtetik a rendszert. Ebből természetesen az következik, hogy az így 
felépült rendszer egyensúlya is dinamikus, hiszen az alkotó entitások hármasának kapcsolata 
kellően laza ahhoz, hogy az egyes interakciós változások ne eredményezzenek strukturális 
változásokat. A természeti környezet (habitat) entitását mindazok az általunk vizsgált régészeti 
népességet körülvevő élő (biotikus) és élettelen (abiotikus) tényezők alkotják, amelyek hatása 
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meghatározó lehetett a korabeli település életében Tágabb értelemben véve ebbe a kategóriába 
tartoznak a vizsgált népességgel kapcsolatban lévő más régészeti populációk, illetve ezek hatása. 

A kultúra, mint entitás az itt vázolt kulturális szempontú paleoökoszisztémában, lényegesen 
szűkebb értelemben szerepel, hiszen ökológiai rendszerünkben elsősorban az állattartással és a 
vadászattal, halászattal összefüggésbe hozható kulturális jelenségekre –  azaz a létfenntartásra – 
korlátozódik. Természetesen a létfenntartás szűrőjén keresztül betekintés nyílik a kulturális rendszer 
mélyebb rétegeibe is, azonban fontos megjegyezni, hogy minden egyes jelenség ezen a szűrőn 
keresztül vizsgálható és ennek esetleges pozitív, vagy negatív torzításai árnyalhatják a kultúra egyéb 
területeiről alkotott képünket. Ez a halmaz tehát egyszerre jelenti a település típusát, az itt élt 
emberek összességét, a létfenntartási stratégiákat (subsistence strategies), az állatok 
feldolgozásának, illetve hasznosításának módozatait és technológiáját. A háziállatok populációja 
jelenti egyben a kultúrát körülvevő elsődleges környezetet. Természetesen tisztában kell lennünk 
azzal, hogy ezt az állományt egy mesterségesen fenntartott és szabályozott állatfajok populációi 
adják. Mindebből következik, hogy a háziállatok, mint entitás noha a településen élő társadalom 
elsődleges környezetét alkotják, ez mégis egy a kultúra által tudatosan manipulált környezetet 
jelent, amely az emberi kultúra egy –  oldalhajtásaként –  is értelmezhető. A rendszert alkotó 
entitások között kialakuló kölcsönhatások számbavétele során fontos megjegyezni, hogy sem 
maguk az entitások, sem azok kölcsönhatásai között nincs lényegi elsődlegesség. E kapcsolatok 
rendszere nem hierarchikus. 

A doktori disszertáció további célkitűzései, az állatcsontok által képviselt konyhahulladék és 
a késő rézkori háztartások kapcsolatának feltárása további segédtudományok bevonását igényelte. 
Ahhoz, hogy a kapott kulturális paleoökológiai rendszert egészen a háztartások szintjéig le lehessen 
bontani és össze lehessen kapcsolni az állatcsontleletekkel, 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 kapcsolatot szándékoztam megalkotni. A régészettudomány következtetései szempontjából 
a szemiotikában alkalmazott abduktív vélekedési módszerrel való igen éles párhuzam szembetűnő. 
A mindenkori emberi cselekvés nyomainak ismeretében azok kiváltó oka, egy megfelelően 
alkalmazott szabály segítségével megismerhető. A szabály helyes megállapítása ez esetben is a 
kutató felelőssége, aki az általa birtokolt tudás szűrőjén rostálja meg a kapott információt és ezáltal 
alakítja ki vélekedését. Az abduktív megismerés folyamatának része a számos, tudományos 
zsákutca is, hiszen a nem megfelelő szabályok alkalmazása tévútra viheti a tudományos kutatást. E 
felől Peirce úgy vélekedik, hogy az emberi elme sajátja a helyes szabályok kiválasztása és 
alkalmazása a problémamegoldás ezen típusa folytán. Jóllehet, ez a kijelentés erős túlzásnak tűnik. 
Valószínű azonban, hogy Peirce ezen kijelentése is inkább a már említett meglévő ismeretek 
alkalmazására utal. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a kutató a saját, illetve a témában 
rendelkezésére álló tudásanyagot, alapvető tételekként (premissza) kell, hogy elfogadja és 
felhasználja a szabályok kialakításához. Másrészről a kutatónak minden esetben valamilyen inverz 
folyamattal igazolni kell önnön állításait, hiszen az abdukció alkalmazása a részletes anyagleírás 
fázisán túlmutat. 

Abduktív vélekedésünket az állatcsontleletek, mint információhordozó leletanyag által 
hordozott jelentéstöbbletekből kell indítanunk. Ez már önmagában feltételezés: az állatcsontleletek 
többletjelentést hordoznak. 

Az első megállapítás: az Eredmény az a jelenség, amely általánosan megállapítható ti. a 
lelőhelyeken az állatcsontok elszórtan, látszólag rendszer nélkül halmozódnak fel. A csontok 
önmagukban nem mutatnak magasabb szinten értelmezhető különbségeket. Feltételezhetően a 
település minden lakója egyaránt fogyasztott húst, jóllehet annak minősége és mennyisége eltérő 
lehetett, azonban ezek a különbségek a depozíciók összességében általában nem követhetőek 
nyomon. 

Ebből következik, hogy a változás olyan mélységeit kell megragadnunk, amelyek alapján 
már különbséget tehetünk az egyes objektumok, illetve depozíciók között. Vizsgáljuk meg tehát az 
Eredményt mélyebb jelentés-jelenség szinteken. 

4



Az Eredmény: az egyes depozíciók különböző fajoktól származó csontokat tartalmaznak. A csontok 
az egyes állatok eltérő testrészeit, vagy testrégióit képviselik, ráadásul egy, vagy több behatárolt 
területen oszlanak el. Mivel feltételezésünk szerint a település minden egyes lakosa fogyasztott 
húst, ha eltérő mértékben és minőségben 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 minősége is rendszert alkot, 
2. ennek régészeti vetülete az állatcsont, mint háztartási hulladék, 
3. ezeket módosíthatja (kalibrálja) a közösség, a közvetlen környezet által meghatározott

hulladékdeponálási szokásokkal. 
Amennyiben a fenti következtetéseket elfogadjuk, akkor az abduktív eljárásunk során alkalmazott 
Szabály meg is alkotható: az állatcsontok szóródása a lelőhelyen kulturálisan és/vagy a természeti 
tényezők által meghatározott rendszert alkot. A rendszer felismerése lehetővé teszi a rendszert 
alkotó elemek meghatározását. Ehhez azonban további szabályosságok megállapítására van 
szükség: 
1. a rendszer diakrón és szinkron változásai egyaránt meg kell, hogy mutatkozzanak a 

leletanyag elhelyezkedésében. 
2. a rendszer változásainak csupán végkifejletét láthatjuk ezért a diakrón és szinkron 

változások együttes összege szét nem bontható egységet képez. 
3. a rendszer állapotainak közvetlen mutatói az állatcsontanyag minősége és mennyisége. 
A fenti megállapítások –  Eredmény és Szabály –  alapján következtethetünk az abduktív eljárás 
során az Esetre. Arra az általános cselekvéstípusra, amely cselekvéstípus az Eredményt előidézte. 

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 különböző minőségeknek is meg kell jelennie a település teljes 
területén. 

Ebből 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 megfigyelhető különbségek 
egyfelől egységes csoportokat alkothatnak, másfelől hogy a megfigyelt csoportok a természeti 
környezet által és/vagy kulturálisan meghatározott húsfogyasztási fázisokat jelölnek. 

A fentiek megállapítása után csupán egy olyan, a leletanyagot mennyiségében és 
minőségében is elkülönítő módszerre volt szükség, ami képes a lelőhelyekre vetítetten megmutatni 
a fent említett húsfogyasztási szokásokat. Ehhez statisztikai eljárások alkalmazására volt szükség. A 
régészettudományban alkalmazott statisztikai eljárások közül a numerikus taxonómiát választottam. 
Ennek alkalmazása egyfelől már bevett a régészettudományban másfelől a különböző klaszterezési 
eljárások kényelmes és kézenfekvő megoldást kínáltak a nagy mennyiségű csontlelet vizsgálatához.

Problémát okozott azonban, hogy a csontleletek tulajdonságai, szinte minden egyes csontra 
jellemzőek. Tovább fokozza ezt, hogy a főbb gazdasági haszonállatok nagy része szinte minden 
régészeti korszakban megtalálható, sokszor igen hasonló arányban, amely csak növeli az állatcsont, 
mint változók homogén jellegét. Jelenlétük kronológiai következtetésekre sem, vagy csupán nagyon 
ritka esetekben alkalmas, hiszen az egyes állatok elfogyasztása minden régészeti korszakban 
mondhatni ugyanazt jelenti: t.i. hogy az állatokat elfogyasztották. Ebből a szempontból tehát 
funkcióbeli különbséget sem tulajdoníthatunk az egyszerű háztartási hulladéknak. Bár bizonyos 
étkezési szokások ismeretében felfigyelhetünk ezek tükröződésére a leletanyagban, de az őskori 
települések esetében ezek a feltételezések nem bizonyíthatóak egyértelműen. Adott tehát egy 
leletanyagcsoport, melynek számba vehető jellemzői túlzottan is általánosak, amely jellemzők egy 
klaszterezési eljárás során túlzottan tág, vagy épp ellenkezőleg, túlzottan szűk csoportokat hoznának 
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létre, amelyekkel az elemzés végeredménye értékelhetetlen lenne. Az állatcsontok önálló esetekként 
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 objektumokat. A teljes 
objektumok és a bennük felhalmozódott állatcsont leletek kvalitatív és kvantitatív tulajdonságainak 
összessége alapján olyan osztályozható tulajdonságokkal ruházzák fel a régészeti objektumokat, 
hogy azok analitikai egységként értelmezve minden szempontból megfeleljenek a numerikus 
taxonómia követelményeinek. 

Az elméleti alapok tisztázása után térhettem át az elméletben foglaltak gyakorlati 
alkalmazására. Ezt természetesen a Baden komplexum kutatástörténetével, valamint a késő rézkori 
Kárpát-medence földrajzi és paleokörnyezeti áttekintésével kellett kezdenem. Ezek után kerülhetett 
sor a hat lelőhely állatcsontanyagának részletes archaeozoológiai vizsgálatára, valamint az egyes 
lelőhelyek kulturális paleoökoszisztémájának rekonstrukciójára. A lelőhelyek leletanyagáról 
összességében elmondható, hogy jól tükrözik a korábbi szakirodalomban a badeni kultúra 
népességének állattartási és húsfogyasztási szokásairól kialakított képet. A lényegi különbség az 
egykori közösségek saját ökológiai rendszerükben betöltött szerepe lehetett, valamint ezen 
ökológiai rendszerek által kínált természeti források kihasználásának mértéke és módja. 

Az archaeozoológiai és kulturális ökológiai vizsgálatok eredményeinek fényében kerülhetett 
sor a statisztikai vizsgálatokra. A numerikus taxonómiai elemzéssel megállapított 
objektumcsoportok lelőhelytérképre vetítése során figyelembe kellett vennünk azokat az 
objektumokat is, amelyekből állatcsont nem került elő, így az eredeti elemzésből kimaradtak, 
valamint a településen esetlegesen feltárt tűzhelyek és állattemetkezések elhelyezkedését is. 

A felületre vetítés után a régészeti szakirodalomban ismert eloszlásvizsgálatok inverz 
folyamatát kellett végrehajtanunk. Ennek legfőbb oka, hogy bár elemzésünk háztartásközpontú, 
maguk a házak nem állnak rendelkezésünkre, azaz nem tudhatjuk pontosan, hogy hol is 
helyezkedhettek el. Elemzésünkben emiatt inverz módon, a ház hiányából visszafelé kell 
következtetnünk a háztartás egységére, majd a hajdani épület feltételezett helyére. 

A vizsgált hat lelőhelyről összesen 21 háztartási egység helyének meghatározására nyílt 
lehetőség. Ezek pontos elemzése a kutatás későbbi, több lelettípusra történő kiterjesztésével a 
lelőhelyek településszerkezetének vizsgálatát alapozhatja meg. 

A disszertáció utolsó részében a badeni kultúrából ismert állattemetkezésekkel 
foglalkoztam. A késő rézkori településeken eltemetett állatok jelensége kapcsán szemiotikai és 
vallástudományi módszereket alkalmazva próbáltam egységes terminológiát, valamint 
interpretációs lehetőséget kínálni. Az általam vizsgált lelőhelyek közül mindössze két lelőhelyről 
kerültek elő, ezért meglévő adataimat további két badeni kultúrához sorolt lelőhely 
állattemetkezéseivel gyarapítottam. 

Az értelmezés és elemzés során célom egy olyan statisztikai eljárás kidolgozása volt, amely 
a jelenségek valamennyi régészetileg megfigyelhető jellemzőjét magába Ezek meghatározásához 
Mircea Eliade Szent és profán c. munkájának meghatározásait vettem alapul. A szent és profán 
megjelenését a tér-idő-természet hármas fogalomrendszerének az állatáldozatok jellemzőire 
vetítésével sikerült statisztikailag is értelmezhető változókat meghatározni. A statisztikai eljárások 
alapján olyan jellemzők összefüggésére sikerült fényt deríteni, amelyek szemiotikai értelmezésével 
az eddigiektől eltérő értelmezési eredmények születhettek. 

Ezek alapján a Baden állatáldozatok rendszerében az állatok faja, kora és fektetésének 
irányítása a rítus által megszabott csoportot alkot. Hasonló jelenség figyelhető meg a társítás és a 
melléklet változók esetében is. E két csoport a faj változó mentén mintegy metszetet alkot, ezáltal 
mutatva rá a rítus szabályosságaira. Harmadik csoportként a tűz 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, aminek 
segítségével az egyes jellemzők rétegzettségét is sikerült kimutatni. 
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Disszertációmban a felvetett kutatói kérdéseket igyekeztem hiánytalanul megválaszolni, az 
állatcsontleletek újraértelmezésével az egykori népességek régészetileg rekonstruálható kulturális 
rendszerébe foglalni. Munkám során törekedtem a kulturális rendszer különböző gazdasági, 
szociális és ideológiai alrendszerének minél részletesebb vizsgálatára, az állatcsontleletek alapján. 
Ennek kapcsán próbáltam e speciális leletanyag teljes jelentésstruktúráját újradefiniálni és felhívni a 
figyelmet az állatmaradványok elemzéséban rejlő további lehetőségekre. Munkámat dolgozatom 
befejeztével nem tekinthetem teljesnek, hiszen a disszertáció terjedelmi okokból is számos újabb 
kérdést  vetett fel, amelyek további részletes kutatást kívánnak. 
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