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I Bevezetés

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites can be excavated just because they 
are there, but our reasons for devoting so 
much time and effort to this one were more 
specific. 
 
BUNN et al. 1980: 110. 

 
 

Az európai középső-paleolitikum, illetve a középső és a felső-paleolitikum 

átmenetének kutatása évtizedek óta reneszánszát éli: a korszakot tematikus konferenciákon és 

gyűjteményes kötetekben tárgyalják és dolgozzák fel. Csak válogatásként: a L’Homme de 

Neanderthal nyolc kötetes sorozatként, az 1991-es miskolci konferencia a Paléo folyóirat első 

pótköteteként, a 2007. évi Szeleta workshop a Praehistoria 9-10. (2008-2009) köteteként 

jelent meg (l. továbbá MELLARS – STRINGER eds. 1989; ROEBROEKS – GAMBLE eds. 1999; 

ORSCHIEDT – WENIGER eds. 2000; CLIQUET ed. 2001; FÜLÖP – CSEH eds. 2004; RIEL-

SALVATORE – CLARK eds. 2007). A valódi interdiszciplináris kutatás során a klasszikus 

természettudományokkal (földtan, őslénytan) való hagyományosan szoros együttműködés 

mellett egyre nagyobb szerepet kapnak olyan új tudományágak, mint a molekuláris genetika, 

vagy az izotóp-geokémia. Egyidejűleg azonban az egyes tudományterületek és módszerek 

fejlődése magán a régészeten belül is szinte lehetetlenné tette akár egyetlen terület teljességre 

törekvő áttekintését. 

Magyarországon egészen a legutóbbi évekig a három, viszonylag jól kutatott régió, a 

Bükk-hegység, a Tatai-árok és a Pilis, illetve az Öreg-kő barlangjainak kivételével 

meglehetősen kevés középső-paleolitikus lelőhelyet ismertünk (Érd, Hont és Korlát: l. 

DOBOSI 1975; GÁBORI 1976, 1981). Másrészt a – néhány kisebb üreg (Lambrecht Kálmán-, 

Bivak- és a Remete Felső-barlang, valamint a Pilisszántó II. kőfülke) kivételével döntően a II. 

világháború előtt kutatott – barlangi lelőhelyek mellett a kevés nyíltszíni telep leletanyaga 

részben az ötvenes-hatvanas évek ásatásai nyomán vált ismertté (Tata Vértes-féle ásatási 

anyaga, Érd és Hont), részben közöletlen (a Miskolc környéki, jórészt gyűjtésekből, kisebb 

részben ásatásokból ismert „Bábonyien” lelőhelyek, a korláti és avasi műhelyek, vagy a tatai 
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új leletanyag). Egyidejűleg a régen feltárt eszközkészletek újra-feldolgozása, revíziója, esetleg 

a régen kutatott lelőhelyek apró rétegtani szondákkal való hitelesítése került előtérbe (DOBOSI 

– VÖRÖS 1986; 1994; MESTER 1989; 2000; SIMÁN 1990; 1995; RINGER – MESTER 2000; 2001; 

RINGER 2002; RINGER – SZOLYÁK 2004; ZANDLER 2010). A magyarországi leletegyüttesek 

vonatkozásában ide kapcsolhatóak a levéleszközös iparok angolszász újra-értelmezési 

kísérletei is (legutóbb l: ALLSWORTH-JONES 1986; ADAMS 1998; 2000; 2007). Ami az 

összefoglaló feldolgozásokat illeti, hetvenes évek közepén megjelent, Európa nagy részét 

felölelő szintézist (GÁBORI 1976) követően két jelentősebb, Magyarországon felismert lelet-

csoport került leírásra: a Miskolc környéki felszíni szórványokból megismert Bábonyien 

(RINGER 1983), illetve a Pilis és a Gerecse barlangjainak, túlnyomórészt régi ásatások során, 

gyakorlatilag ismeretlen rétegtani helyzetben gyűjtött levéleszközös, Jankovichien ipara 

(GÁBORI-CSÁNK 1993). 

I.1 A cserháti középső-paleolitikum 

Az elmúlt években az őskőkor-kutatás szempontjából addig alig ismert Cserhát 

hegység területén számos új felszíni leletegyüttest dokumentáltunk és részben közöltünk (a 

dolgozat témáját képező lelőhelyek mellett: MARKÓ et al. 2002; MARKÓ – PÉNTEK 2005; 

MARKÓ 2004; 2009). Ami a „Cserhát” néven ismert területet illeti, mint földrajzi egység 

meglehetősen rugalmasan értelmezhető. A névadó „hát” mindössze egy kevéssé jelentős, 349 

m tszf. magasságú kiemelkedés Szécsénke és Kisecset között (csak összehasonlításul: a 370 m 

magas Halyagos kb. 3 km-re, a 418 méteres Romhányi hegy 7 km-re fekszik nyugatabbra, 

míg a hegység legmagasabb pontja, az 567 m magas Tepke a Zagyva-völgy peremén 

található). Hunfalvy János 1863-ban a Zagyvapálfalva, illetve Kisterenye és Vác közti, 

NOSZKY J. földtani térképének szerkesztésekor (1940) a Naszály és a Zagyva völgye közti 

területet tekintette Cserhátnak. A kilencvenes években megjelent tájbeosztás szerint a terület a 

„Cserhátvidék” elnevezést kapta (MAROSI – SOMOGYI szerk. 1990). Jelen dolgozatban ezt a 

tág értelemben vett kifejezést használjuk. 

A vidék és Vanyarc környéki része különösen alapjában véve harmadidőszaki vulkáni 

és folyóvízi eredetű kőzetekből álló dombvidék, melyeket hosszú, aszimmetrikus átmetszetű 

völgyek szabdalnak. A középső-paleolitikus lelőhelyek az eddigi megfigyeléseink szerint 

általában a meredek oldalakba vágódott rövid zsákvölgyek mentén, azok vége felé 

helyezkednek el. 

A terület őskőkorának kutatástörténete meglehetősen kurta, bár az első adat 1913 

nyaráról származik: ekkor Gaál István paleontológus, báró Andreánszky István és Gábor az 
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alsópetényi Kő-hegy délkeleti lejtőjén talált három "aurignaci jellegű" vakarót és egy 

magkövet (KADIĆ 1909: 171-173), ám ugyanitt egy "szerpentin-féle" kőzetből készült csiszolt 

balta is előkerült (KADIĆ 1920). Ezt követően 1952-ben Galgagyörkről három obszidián 

penge, majd 38 évvel később a Gyombola Gábor által 12 község határának 18 felszíni 

gyűjtőpontjáról gyűjtött anyag került a Nemzeti Múzeum paleolit gyűjteményébe. Ez utóbbiak 

közül a Romhány – Diós-úti gravetti leletegyüttes mellett mindenképpen meg kell említeni a 

hegység északi részén, Debercsény – Mogyoróson előkerült üveges kvarcporfírból készült 

vakarót, mely sokáig a Cserhát egyetlen, irodalomban is közölt eszköze volt (SIMÁN 1993). A 

nyolcvanas-kilencvenes években aztán a Püspökhatvan feletti dombtetőn és Verseg határában 

fekvő kiterjedt felső-paleolitikus műhelytelepeken (DOBOSI 1991; CSONGRÁDI-BALOGH – 

DOBOSI 1991; 1995), az ezredfordulót követően az acsai aurignaci lelőhelyen került sor 

feltárásokra (DOBOSI 2008). 

Az elmúlt években Péntek Attila és Béres Sándor felszíni gyűjtései nyomán, 

különösen a hegység déli hegylábfelszínén az említett acsai lelőhely mellett számos felszíni 

gyűjtőpont vált ismertté. Ezek egy markáns csoportja, mintegy tucatnyi nagyobb és számos 

kisebb leletegyüttes az alábbi vonásokkal jellemezhető: 

 

1. általánosságban középső-paleolitikus jellegű szilánkipar, 

2. melyben jelentős arányban vannak képviseltetve a bifaciális és levél alakú 

eszközök, és végül 

3. meglepően magas a Bükk hegység délkeleti részéből, 95-110 km távolságból 

származó üveges kvarcporfír nyersanyag részaránya. 

 

Ezen új lelőhelyek értékét jól mutatja, hogy a hetvenes években a magyarországi 

középső-paleolitikumot tárgyalva GÁBORI M. (1976: 67) fontosnak tartotta kiemelni: csaknem 

minden, akkor ismert jelentősebb magyarországi leletanyag külön fáciesbe sorolható, illetőleg 

különleges jellegeket mutat. Bár ugyanő mindössze öt évvel később a Bükk hegység 

környékéről már több tucatnyi, nyíltszíni lelőhelyről tett említést (GÁBORI 1981: 100, illetve 

GÁBORI 1989: 137), ezek közül azóta is csak néhány kisebb, rendszerint a felszínen gyűjtött, 

vagy nem értékelhető rétegtani környezetből származó kollekció került közlésre (RINGER 

1983; SIMÁN 1985; DOBOSI 1987-1988; ADAMS 2000; 2007). 

A frissen megismert cserháti lelőhelyekről az eddigiekben két jelentősebb leletanyagot 

(MARKÓ et al. 2002; MARKÓ 2004; MARKÓ – PÉNTEK 2005), melyeket a fent felsorolt 
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általános vonásokon túl egyrészt a Bockstein-típusú kések, klasszikus keresztélű és hegyes 

kaparók, rövid és széles szilánkon kialakított vakarók vagy kaparók (kisebb formában 

groszak-szerű eszközök), pengeszerű szilánkon készített vakarók és szórványosan a szakócák 

jelenléte, végül technológiai szempontból a jellegzetes wechselseitig-gleichgerichtete 

Kantenbearbeitung (WGK: BOSINSKI 1967: 43 – l. még: II.3.2. fejezet) jellemez, a korábban 

„Micoquien”-nek, jelenleg „Keilmessergruppe”-nak nevezett körbe tartozó bábonyi iparba 

soroltunk. A nyersanyagok terén figyelemre méltó vonás, hogy a üveges kvarcporfír ( 

átkovásodott metariolit) mellett mind a legéndi, mind a galgagyörki lelőhelyről ismertek a 

különböző obszidián-változatok. A Debercsény – mogyorósi lelőhelyen újonnan gyűjtött kis 

leletanyagot a levéleszközök morfológiája, a bifaciális kések hiánya és technológiai 

jellegzetességek (kevés, de típusos pengék megléte, illetve a WGK hiánya), alapján a 

Magyarországról alig ismert nyíltszíni Szeletien telepek közé soroltuk (MARKÓ 2009 – a 

Szeletien iparról a IV.4.1. fejezetben írunk részletesebben). 

A jelen tanulmány tárgyát képező Vanyarc környéki lelőhelyekről a kétezres évek 

kezdete, Péntek Attilának a területen végzett első bejárásai óta van tudomásunk. A felszíni 

leletegyüttesek nem csupán a legéndi, galgagyörki és debercsényi leletegyüttesektől térnek el 

már első látásra, hanem a részletesen nem publikált (GÁBORI 1958; GÁBORI 1964: 70-72; 

1976: 80-81; DOBOSI – SIMÁN 2000: 328; ZANDLER 2010) honti iparoktól is. A vanyarci 

felszíni leletenyagokban hiányoznak mind a felsorolt típusos Micoquien eszközformák, mind 

a pengék, és végül a nyersanyagok között az obszidián, nagy számban vannak képviseltetve 

ellenben a változatos levél alakú hegyek és kaparók. Tovább menve, a Vanyarc környéki 

felszíni gyűjtések anyaga egyedi nyersanyag- és típusösszetételével szemlátomást különbözik 

az összes jelenleg közölt magyarországi és – tudomásunk szerint – kárpát-medencei 

leletegyüttestől is (lásd a IV.4. fejezetet). 

A leletek rétegtani, illetve – eredeti reményeink szerint – időrendi helyzetének 

tisztázására 2003-ban kis szondákat nyitottunk a Szlovácka-dolina nevű dombtető 5. számú 

felszíni gyűjtőpontján, majd 2004-5 és 2007 során rövid ásatásokon, kis szelvényekben többé-

kevésbé érintetlen rétegben (l. III.2.4. fejezet) sikerült feltárnunk a leletes szint egy részletét. 

Az ásatások első eredményeinek összefoglalása 2007-ben jelent meg, amikor az alábbi 

vonásokkal jellemeztük a „vanyarci típusú ipart”: 

 

– viszonylag sok középső-paleolitikus kaparó 
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– sok bifaciális és levéleszköz, melyeket a speciális Micoquien technológiával 

(WGK) alakítottak ki 

– a Klausennische-típus mellett további bifaciális kések jelenléte, melyek közül 

jellegzetesek a levéleszköz töredékén és nyersanyagdarabon kialakított formák 

– a felső-paleolitikus eszközöktől eltérő, morfológiailag vakarónak meghatározható 

eszközök, 

– a többi valódi felső-paleolit típus (retusált pengék, árvésők) és 

– technológiai szempontból a pengeleválasztás teljes hiánya 

– részben a nyersanyag rossz minősége miatt sok töredékes eszköz 

– és végül az eszköz csoportok szerinti nyersanyag-preferencia hiánya 

 

A 2007. évi, utolsó szezon során előkerült újabb 558 pattintott kővel kiegészített 

leletegyüttes értékelését és az ásatások során tett planigráfiai megfigyeléseket az eddigiekben 

több konferencián mutattuk be (Miskolc 2007, Krosno 2008, Kőszeg 2009: MARKÓ 2009a; 

2011). Jelen dolgozat az ásatási együttes, illetve a leletek térbeli eloszlásának teljes 

feldolgozása mellett vállalkozik a felszínen gyűjtött anyagok tipológiai, technológiai és 

kőzettani leírására és az ipar főbb jellemzőinek körvonalazására is. 

I.2 Kérdésfelvetés 

Mint említettük, az új cserháti lelőhelyek legszembetűnőbb vonása már az első leletek 

előkerülésekor a vanyarci lelőhelyektől légvonalban több mint 95 km-re eső földtani forrásból 

származó üveges kvarcporfír magas aránya volt (Legénd: 18,49%, Vanyarc: 23,83%, míg 

Debercsényben csak 3,42%). Az egyébként szabad szemmel is könnyen meghatározható 

nyersanyag eredetét több sorozatnyi neutronfizikai mérés is megerősítette (MARKÓ et al. 

2003; KASZTOVSZKY et al. 2008). A jelenség mindenképpen figyelemre méltó, mivel a 

hagyományos felfogás szerint a középső-paleolitikus iparok túlnyomóan helyi kőzeteket 

használtak fel, import nyersanyag legfeljebb egy-egy kész retusált eszköz, Levallois szilánk, 

elvétve magkő formájában fordul elő; a távolabbi eredetű kőeszköz- és ékszer-nyersanyag 

források felhasználása csak a felső-paleolitikummal veszi kezdetét (FLOSS 1994; FÉBLOT-

AUGUSTINS 1997 – a kérdést részletes tárgyalására az VI. fejezetben kerül sor). A középső- és 

felső-paleolitikum határán a nyersanyag felhasználásában megfigyelt változások ekképp 

beleilleszkedtek abba a trendbe, mely a kérdéses időszakban forradalmi változást („Human 

revolution”: MELLARS – STRINGER eds. 1989) látott és láttatott. A későbbi, alaposabb 

vizsgálatok (ROEBROEKS et al. 1988; FÉBLOT-AUGUSTINS 1997) bizonyos különbségeket 
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mutattak meg a közép-európai térség vonatkozásában, ez azonban a nyersanyagforrások 

távolságában és nem annyira a távoli eredetű kőzetek felhasználásának intenzitásában 

mutatkozott meg. 

A Cserhát vidékének leletegyüttesei nyilvánvalóan egészen eltérő képet mutatnak, így 

jelen dolgozat témája – az iparnak az előző fejezetben vázolt leírásánál részletesebb, 

tipológiai és technológiai körvonalazása mellett – az első hitelesen feltárt cserháti lelőhely 

nyersanyagbeszerzésének vizsgálata lett.  

I.3 A disszertáció vázlata 

A következő, II. fejezetben a dolgozatban használt eljárások általános ismertetését 

követően a nyersanyagok leírása, a tipológiai és technológiai nevezéktan, végül az 

összeillesztések általános módszertani tárgyalása következik. A III. részben írjuk le a Vanyarc 

környékéről ismert leletanyagokat: először a felszíni gyűjtések (III.1.1-5), majd az ásatási 

leletanyag (III.2) részletes ismertetése kerül sorra. Itt értékeljük a feltárt leletek rétegtani és 

planigráfiai helyzetének (III.2.1-3) és a tafonómiai vizsgálatok eredményeit (III.2.4), illetve itt 

kerül sor az egyes nyersanyag-csoportok technológiai és tipológiai szempontú ismertetésére 

(III.2.5). 

A IV. fejezetben értékeljük a feltárás két „abszolút” dátumát (IV.1), illetve a rétegtani 

információkat (IV.2), majd részletesen tárgyaljuk a felszínen gyűjtött és feltáráson 

dokumentált, meghatározható eszközök és magkövek régészeti párhuzamait (IV.3), majd az 

egész ipart kíséreljük meg elhelyezni a Kárpát-medencéből és általánosságban Közép-

Európából ma ismert iparok között (IV.4). Végül a IV.5. részben összegezzük a kronológiai 

információkat. Az V. fejezetben a középső-paleolitikum településeit kíséreljük meg 

rendszerezni és egyidejűleg besorolni általában a cserháti és különösen a vanyarci 

leletanyagokat. Az ezt követő VI. fejezetben az eddig elvégzett vizsgálatok és dokumentált 

eredmények alapján a kurrens nyersanyag-mozgási elméletek (J. Féblot-Augustins, H. Floss) 

ellenében egy olyan „modellt” vázolunk fel, amely alkalmazható a Vanyarc környékén 

megismert, illetve általánosságban a cserháti leletegyüttesekre (is). Végül a VII, záró 

fejezetben tézis-szerűen összefoglaljuk a tanulmány eredményeit. 

I.4 Köszönetnyilvánítás 

A cserháti és ezen belül a Vanyarc környéki paleolitikus lelőhelyek felfedezése, 

szisztematikus térképezése, időt, fáradtságot és pénzt nem kímélő felgyűjtése döntően Péntek 

Attila érdeme. Emellett – sokoldalú érdeklődése révén – az utóbbi években a kőeszköz-
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nyersanyagok (limnokvarcit, kovakavicsok) felgyűjtésében is elévülhetetlen érdemekre tett 

szert. Az ő munkája nélkül ez a disszertáció nem születhetett volna meg. 

A Vanyarc – Szlovácka-dolina 5. lelőhelyen folytatott ásatáson munkatársaink voltak: 

Bakos Bertalan, Csippán Péter, Kiss Dávid, László Orsolya, Mersdorf Zsuzsanna, Nagy 

Gábor, Oláh Zita, ifj. Péntek Attila, Priskin Anna és Selján Éva.  Különösen ki kell emelni és 

Zandler Krisztián segítségét, aki valamennyi feltáráson jelen volt, illetve Bradák Balázs, Tóth 

Zsuzsanna szerepét, akik a terepi munka legnehezebb napján, 2007. augusztus 20-án még 

engem is elviseltek. 

A feldolgozás során a nyersanyag-típusok meghatározásához a Magyar Nemzeti 

Múzeum összehasonlító nyersanyag-gyűjteményét használtuk fel, melyeket esetenként 

őslénytani, kőzettani és neutronfizikai vizsgálatokkal lehetett kiegészíteni. Ezt a munkát, 

amely alapvető fontosságú a disszertációban megválaszolandó kérdések tisztázásához, Judik 

Katalin (MTA-GKKI), Kasztovszky Zsolt (KFKI-IKI) és Kázmér Miklós (ELTE-TTK) 

végezte el. 

A disszertációban felhasznált tárgyrajzok Nagy Katalin munkái, a tárgyfotókat Dabasi 

András (MNM) készítette. 

A vanyarci ásatási anyag faszénmintáin végzett radiokarbon kormeghatározás a 

Manfred Frechen professzor által vezetett Leibnitz-Institut für Angewandte Geophysik 

(Hannover) laboratóriumában készült, melyhez a lehetőséget az OTKA K-68219 (témavezető: 

Horváth Erzsébet, ELTE-TTK) program teremtette meg. 

Mára a paleolitikum szakirodalma gyakorlatilag áttekinthetetlenné vált: a tanulmányok 

és utánközléseik a folyóiratok mellett, vagy sajnos egyre többször a helyett – különféle, 

Magyarországon jórészt elérhetetlen – vaktában összeszedegetett konferencia- és 

gyűjteményes kötetekben, alkalmi kiadványokban látnak napvilágot. Az internetes 

adatbázisokban fellelhető folyóiratokból való leltöltésekben Bartosiewicz László (ELTE-

BTK), Bradák Balázs (ELTE-TTK), Lengyel György (ME-BTK), Kázmér Miklós (ELTE-

TTK) és Mester Zsolt (ELTE-BTK) voltak segítségemre. 

2003-2004-ben ösztöndíjjal 3 hónapot töltöttem el a RGZM neuwied-i kutatóhelyén 

(Forschungsbereich Altsteinzeit), ahol Olaf Jöris és Stefan Wenzel segítségével nemcsak 

tanulmányozhattam az igen gazdag németországi leletanyagok egy részét, hanem lehetőségem 

nyílt az ottani feldolgozás módszereket nagy vonalakban megismerni.  

  



8 

 

II. Általános alapelvek és alkalmazott módszerek 

 

Jelen dolgozat szerzője a régészeti mellett jórészt földtani érdeklődéssel bír, ezért a 

munkából hiányoznak bizonyos ez idő tájt divatos régészetelméleti és ethnoarcheológiai 

kérdések tárgyalása, vagy akár a felvetése is. Hogy az angolszász terminológiával 

„speculative”-nak nevezett elképzelések mennyire félrevezetőek lehetnek, csak két példát 

említünk. A gönnersdorfi és andernachi magdaléni lelőhelyek nyersanyag-beszerzési 

stratégiája kapcsán felmerült, hogy a távoli forrásból származó tűzkő-változatokat az észak-

amerikai Pawnee (paoni) indiánokhoz hasonlóan, éves vadászatok során szerezték be (Steven 

Holen munkájára hivatkozva említi: FLOSS 1994: 326-327). A Pawnee azonban alapjában 

véve nagy földházakból álló, nagyjából állandó falvakban élő, letelepedett mezőgazdasági 

népesség volt, melynek fő terménye a kukorica, a bab, a tök és a sütőtök. Csak az európaiak 

megjelenése, illetve a ló és a tűzfegyverek megismerése után kezdtek mobilisabb, bölény-

vadász életmódot, ám ennek másodlagos jellegét jól mutatja, hogy a ceremóniákban és a 

mitológiában a kukorica sokkal fontosabb szerepet játszott a bölénynél.1 Szükségtelen 

részleteznünk, hogy a kovakőzet beszerzését lehetővé tevő körülményekkel és eszközökkel 

nem számolhatunk az európai kései paleolitikum időszakában. Másrészt pedig az őskőkori 

életmód rekonstrukciójához gyakran idézett munka címe („Willow Smoke and Dogs' Tails": 

BINFORD 1980) a fűzfa füstje mellett a – paleolitikus kontextusban szintén idegen – szánhúzó 

kutyákra utal, mint ami az eszkimók életét alapjaiban meghatározó tényezőkre (az egyes 

lelőhelytípusok értelmezésére az V. fejezetben térünk vissza). 

Véleményünk szerint könnyűszerrel hasonló ellentmondásokra lehetne bukkanni 

bármilyen, az őskőkori életmódot néprajzi párhuzamokkal megvilágítani kívánó tanulmány 

esetében (pl.: FOUGÈRE 2011). A dolgozat témáját képező időszak tekintetében azonban 

sokkal alapvetőbb problémát látunk. Az őskőkor ökológiája (globálisan a Dansgaard-Oeshger 

oszcillációk által meghatározott, a holocénból ismerteknél jelentősen nagyobb éghajlati 

oszcillációk, a Kárpát-medencében a „mamutsztyepp” megléte) és különösen a középső-

paleolitikum embertani viszonyai (neandervölgyi ember) olyan mértékben különböztek a 

jelenkorétól, hogy a még semmit nem bizonyító, csupán megvilágító jellegű analógiák is 

megkérdőjelezhető értékűek lennének (l. még: STEWART 2005).  

                                                 
1 Az információk a University of Kent at Canterbury honlapjáról származnak: 

http://lucy.ukc.ac.uk/ethnoatlas/hmar/cult_dir/culture.7864 
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Röviden ki kell térni a másik végletre, amikor a régészeti egységek vélelmezett 

„abszolút” kronológiájuk szerint kerülnek leírásra. Ezzel szemben a radiokarbon 

kormeghatározás korlátai nyilvánvalóak és ráadásul a módszer távolról sem ad 

megkérdőjelezhetetlen és egyértelmű válaszokat még az időrendi kérdésekre sem. A IV.1. 

fejezetben részletesebben tárgyaljuk a néhány tízezer éves minták értékelésének néhány 

problémáját, így itt csupán egyetlen szubjektív nehézségre térünk ki. Mégpedig arra a – nem 

hajszálpontosan egyöntetű adatsorok esetében megfigyelhető – jelenségre, amely nyomán az 

esetek többségében egyáltalán nem világos, hogy az értékelés során miért nyilvánítunk egyes 

mintákat megbízhatónak és fontosnak, míg másokat miért vetünk el. Példaként Vedrovice V. 

lelőhelyet említjük, melynek korát négy radiokarbon adat nyomán az ásató 37.600 évesnek 

határozta meg (VALOCH et al. 1993: 15 – egy kb. 30.000 éves adatot a minta szennyezettsége 

miatt zártak ki a további vizsgálatokból). A kétezres években merült fel, hogy ha el is 

tekintünk a fosszils talaj alatti szintből gyűjtött mintától (GrN-19106: l. IV.2. táblázat), a 

dátumok érezhetően eltérnek egymástól, ami alapján ismétlődő rövid megtelepedések 

nyomaként palimpszeszt jellegű lelőhelyre lehet következtetni (BOLUS 2004: 206). Végül 

legújabban a Szeletien új szemléletű vizsgálatakor viszont a lelőhely korát nem a leletes 

szintből gyűjtött öt minta kora, hanem a talaj és a kultúrréteg alatti és feletti, a leletes szinthez 

nem kapcsolódó dátumok alapján határozták meg, sőt, ebből kulturális következtetéseket 

vontak le (KAMINSKÁ et al. 2011: 31). 

Másik példánkban a szerzők kizárólag az AMS dátumok alapján tárgyalták a nyugat-

európai középső- és felső-paleolitikum átmenetét (D'ERRICO – SÁNCHEZ GOÑI 2003: 779) és 

megállapították, hogy Európában nincs a H4 esemény időszakára keltezhető Mousterien 

lelőhely (u. o. 781). Ám alig három oldallal később már nem megfelelően markánsnak 

nyilvánították az Ibériai-félsziget északi részéről származó, erre a hideg periódusra keltezhető, 

illetve közvetlenül ezt követő időszakból származó AMS korokat, azaz még az ilyen, 

mesterségesen minimálisra szabott adathalmazt is ad hoc elvek szerint kellett tovább 

szűkíteni. 

A fentiekkel ellentétben, a dolgozatban – az V.1. fejezet kivételével, ahol L. 

Binfordnak a régészeti munkákban általánosan kiindulópontként használt ethnoarcheológiai 

rendszerét ismertetjük és a IV.1. fejezetben, ahol a radiokarbon adatokat értelmezzük – 

igyekszünk régészeti kérdések megválaszolására régészeti módszereket alkalmazni. 
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II.1 Az „egykorúság” problémái 

A célkitűzésekben megfogalmazott kérdésekre adható válaszok esetében 

nyilvánvalóak a nehézségek: az őskőkori életmód, viselkedés (behaviour, comportement) 

vizsgálatára nem alkalmasak a jelentősen bolygatott leletes szintek, illetve a többszöri 

megtelepülések nyomait a felszíni gyűjtésekhez hasonlóan, nem szétválasztható módon 

megőrző palimpszeszt lelőhelyek (DIBBLE et al. 1997: 640). Másrészt G. Bosinski egy arras-i 

előadásában úgy vélte, hogy Közép-Európa nyugati részén hiányoznak a hosszú 

megtelepedést mutató lelőhelyek; a gazdag lelethorizontok eszerint inkább ismétlődő rövid 

megtelepedések nyomai (említi: CONARD 1998: 258). A dolgozatban előzetesen 

megválaszolandó egyik legfontosabb kérdés tehát, hogy a különböző nyersanyagból készült 

leletek valóban egykorúak és összetartoznak-e, vagy más szóval: a felszíni gyűjtések és főleg 

az ásatások során egyetlen régészeti egység, vagy több, esetleg különböző nyersanyagot 

használó, de konzekvensen együtt jelentkező ipar leletanyagát találtuk-e meg? 

A továbbiakban a N. CONARD és D. ADLER (1997: 156-158) által javasolt három 

kategóriát tekintjük át. Első közelítésben földtanilag egykorúnak tekinthetőek az azonos 

litosztratigráfiai egységből (löszből, fosszilis talajból, édesvízi mészkőből, agyagrétegből 

vagy a legrosszabb esetben sóderágyból) származó leletegyüttesek. Ez azonban távol esik az 

őskori életmód kutatásához kívánatosnak tartott finom beosztástól: klasszikusan az alluviális 

környezetben, az eredeti értelemben vett palimpszeszt lelőhelyeken feltárt két 

szilánkkoncentráció létrejöttét akár „annyi idő is elválaszthatta, mint amennyi a 

mezőgazdaság felfedezése és a berlini fal leomlása között eltelt” (GAMBLE – PORR 2005: 11 – 

saját fordítás). Magyarországi lelőhelyek kapcsán az olykor félreértelmezett háttérfaunákról 

(az Istállós-kői-barlang esetében: VÖRÖS 1984; 2005: 66-67 – v. ö. MARKÓ in prep.) kell 

említést tenni: barlangi környezetben az emberi jelenléttől függetlenül, vagy azzal felváltva 

előforduló barlangi medvék és hiénák csontjai, illetve a ragadozók által behurcolt 

zsákmányállatok maradványai kronológiailag egykorúak ugyan az emberi megtelepedés 

jeleivel, ám az azonos rétegben feltárt tűzhelyekhez, kő- és csonteszközökhöz való viszonyuk 

kérdéses. Másrészt az alföldi epigravetti lelőhelyeken feltárt tojáshéj-töredékek, melyeket 

időnként a megtelepülés évszakosságának megállapítására használunk (VÖRÖS 1993: 78, 79), 

akár a természetes fészekrakó helyet is jelölhetik, amint azt a Szeged – öthalmi régészeti 

lelőhelytől meglehetően távol felvett lösszelvény vizsgálatai mutatják (KROLOPP et al. 1995: 

339). 
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A másik véglet, a leleteknek a szűk, mindennapi értelemben vett egykorúsága kapcsán 

L. BINFORD (1982: 11-17) néprajzi esettanulmányára utalnunk, mely szerint egy adott 

táborhely akár néhány hónapon belül is elláthatott különböző funkciókat, az aktuális 

bázistábortól (residential camp) való távolság, illetve az azzal való kapcsolat függvényében. 

A sok, egymást követő rövid idejű, egymásra rakódó megtelepedés ez esetben is palimpszeszt 

leletegyüttes képződéséhez vezet, így a nagyon ritka „bolygatatlan” (azaz alig észrevehetően 

bolygatott: l. II.3.1. fejezet) leletes szintek esetében is csak egyes és elszigetelt esetekben 

igazolható a szűk, mindennapi értelemben vett egykorúság. Fr. BORDES (1980a: 132) szerint 

például az egymásra illesztett szilánkok, illetve egy magkőről leválasztott szilánksorozat 

tagjai a látszat ellenére nem feltétlenül egykorúak egymással (az újrahasznosított magkövek 

szélsőséges esetében akár több ezer, vagy több tízezer év is eltelhetett két szilánk leválasztása 

között), a magkő ellenben mindig egykorú a róla utoljára leválasztott szilánkkal. A 

Bohunicien ipar névadó leletegyüttesén elvégzett vizsgálatok szerint azonban a hosszú ideig 

konszolidálódott felszínen időnként még a „füstölgő puskacső” jellegű összeillesztések elemei 

is kapcsolhatóak eltérő megtelepülési fázishoz (TOSTEVIN – ŠKRDLA 2006: 35-37 – v. ö. a 

II.3.1. részben említésre kerülő újrahasznosított kőeszközökkel). Meg kell jegyezni azonban, 

azokban az esetekben, amikor a szilánkok egymás közelében kerültek feltárásra, azok 

egykorúsága legalábbis megkockáztatható (POPE – ROBERTS 2005: Fig. 6.3), noha kétségtelen, 

hogy a finomrétegtanilag azonos szintből feltárt leletek sem tekinthetőek feltétlenül 

egykorúnak, ha a szó mindennapi értelmét vesszük alapul (BORDES et al. 1972: 16-18, Fig. 

1.). 

Ezekre az esetekre a N. CONARD és D. ADLER (1997: 156-158) által javasolt 

megtelepülési egykorúság (occupational contemporaneity) helyett a „megfigyelt egykorúság” 

(observational contemporaneity) kifejezést alkalmaztuk a Jankovich-barlang 

tűzhelyrétegeinek leletei, illetve a Szeleta és az Istállós-kői-barlang alsó rétegeiből leírt 

agancs- és kőeszközök közti viszony leírására (MARKÓ in press). A magyar nyelvben azonban 

ehelyett megfelelőbbnek tűnik a „régészeti egykorúság” fogalom, amely nem feltételezi a 

valós egykorúságot, sőt, hallgatólagosan elismerjük, hogy tetszőleges számú megtelepülési 

esemény egymásra halmozódása (palimpszeszt kialakulása) hozhatta létre az általunk 

„leletegyüttesnek” tekintett kollekciókat. Ez azt jelenti, hogy két, azonos (szabad szemmel 

elkülöníthető) rétegben és szintben, egymástól 15 cm-re feltárt szilánk beágyazódása között a 

jelenleg elérhető kronológiai felbontás szerint 15 óra, 15, vagy akár 150 év is eltelhetett 

(BORDES 1975: 139, 140), az általunk kiindulási pontnak tekintett régészeti egykorúságuk 
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azonban nehezen vitatható. Talán a legjobb hasonlat ez esetben az a vándorcigány táborhely 

lehet, amelyet elhagyása után egy hónappal cserkészcsapat használt fel (BORDES 1975: 140): 

külső adatokból tudható, hogy az egyes megtelepüléseknek semmi köze sincs egymáshoz, ám 

az adott körülmények között maradványaik nem választhatóak el egymástól. 

Több esetben felmerült, hogy az egykor valóságosan létező megtelepedési 

eseményeket a különböző nyersanyagoknak a feltárt szelvényen belüli eloszlása alapján 

lehetne elválasztani egymástól. A középső-paleolitikus leletanyagok esetében a különféle 

nyersanyag típusok alkotta együttesek kapcsolatát ismereteink szerint A. TAVOSO (1984: 81-

82) érintette először. Újabban Maastricht – Belvédère C lelőhely korai középső-paleolitikus 

anyagának vizsgálata kapcsán merült fel, hogy az égett és nem égett tűzkő-leleteknek a leletes 

szinten belüli egymást átfedő szóródása nem feltétlenül utal külön megtelepedési 

periódusokra, hiszen a két esemény között eltelt idő igen rövid, akár egy óra is lehetett 

(STAPERT 2007: 20-21). Végül felső-paleolitikus környezetből példaként említhetjük az igen 

gondosan dokumentált gönnersdorfi magdaléni lelőhely III. koncentrációját, ahol kifinomult 

statisztikai módszerek alkalmazásával több, egymást átfedő, különböző nyersanyagot 

használó megtelepedés nyomait sikerült kimutatni – az ásatások befejezését követően több 

mint 20 évvel (STAPERT – TERBERGER 1989). 

II.1.1 A nyersanyag-preferencia jelensége 

Ismereteink szerint először a languedoci középső-paleolitikus leletanyagok 

tanulmányozásakor (TAVOSO 1984: 81) merült fel, hogy az őskori ember a különböző kőzet-

típusokat különböző technológiával munkálta meg, azokból különböző típusú eszközöket 

készített. Mint említettük, sem a cserháti bábonyi jellegű leletegyüttesekben, sem a vanyarci 

leletanyag eddigi vizsgálatai során nem volt kimutatható egyik vagy másik nyersanyagra 

jellemző eszköztípus, vagy technológiai jellegzetesség (MARKÓ 2011: 191). Jelen 

dolgozatban kiemelt jelentőséget kapott annak tisztázása, hogy a hitelesen feltárt anyagnak az 

eddigieknél részletesebb tipológiai, technológiai, rétegtani és planigráfiai vizsgálata 

mennyiben illeszkedik az eddigi eredményekhez.  

Legutóbb a Szeleta-barlang leletanyagának revíziós munkálatai során merült fel, hogy 

kölcsönös kapcsolat mutatható ki az egyes – korábban nem elkülönített – régészeti iparok, 

illetve a jellegzetes nyersanyag-típusok között (RINGER – MESTER 2001: 11-13; RINGER – 

SZOLYÁK 2004: 28). Véleményünk szerint azonban a frissen leírt leletegyüttesek, így a 

Mousterien I. és II. (vagy újabban kétféle „átmeneti ipar”: RINGER 2011) vörös porfiritből és 

avasi hidrokvarcitból készült leletei inkább az eltérő kőzetek feldolgozásának lehetőségeit és 
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korlátait jelzik, mint kulturális különbséget. Hasonlóan, a „fejlett Szeletien” 6. és 6a rétegében 

feltűnő, tipológiailag és technológiailag középső-paleolitikus eszközök legalábbis 

nevezéktani, vagy inkább tafonómiai problémákra utalnak. Emellett irodalmi adatok szerint 

egyértelmű nyersanyag preferencia mutatható ki a Sajóbábony – Méhészt-tetőről ismert 

bábonyi leletegyüttesben (SVOBODA – SIMÁN 1989: 306-307. – l. még: ADAMS 2000: 175), 

ahol az üveges kvarcporfírt jórészt bifaciális és középső-paleolit jellegű, a különböző 

hidrokvarcit-változatokat inkább felső-paleolitikus eszközök készítésére alkalmazták. Az 

Egerszalók – Kővágó-dűlőről (ZANDLER 2006: 29, 85) ismert, és általunk ugyanebbe az 

iparba sorolt leletegyüttesekben ugyanezen célra a Mátraháza-felnémeti típusú opált 

alkalmazták. Itt kell megemlítenünk, hogy az Istállós-kői barlang felső rétegében az üveges 

kvarcporfírt, a (korláti) hidrokvarcitot, és a különböző radiolarit változatokat első 

közelítésben szilánk leválasztásra, illetve bifaciális eszköz készítésére, míg a tűzkő 

változatokat, a Mátraháza-felnémeti opált és a liditet pengeleválasztásra és típusos felső-

paleolitikus eszközök kialakítására használták fel. 

A jelenség egyébként a Kárpát-medencén kívül is ismert: a morvaországi Szeletien 

iparokban a Levallois technológia alkalmazása minden esetben a Stránska skála típusú 

nyersanyagokhoz kötődik (OLIVA 1979: 53; 1991: 320; 1992: 36). A másik oldalról: a 

Bohunicien leletanyagok retusált középső-paleolitikus és levéleszközei hangsúlyosan nem 

ebből a nyersanyagból készültek és M. OLIVA (1981) szerint a Szeletien ipar lelőhelyeiről 

kerülhettek a Bohunicien telepekre, akár aktív kapcsolat (csere) révén, akár pedig a felszínen 

heverő eszközök összegyűjtésével. A tény, hogy a levéleszközök nyersanyaga a Brnoi-

medencében is elérhető a Svitava folyó allúviumában (SVOBODA 1990: 199-200) nem 

változtatja meg a nyersanyag preferencia jelenségének fontosságát.2 A 2002-ben Brno – 

Bohunice IV. lelőhelyen elvégzett feltárás leletanyagában a Stránská skála nyersanyagot 

elsősorban felső-paleolitikus és (utólag megmunkált, vagy nem megmunkált) Levallois 

típusok készítésére használták. A Krumlovský les típusú szarukőből készítették ellenben a 

középső-paleolitikus eszközöket, illetve a leletes szintben talált összesen 4 levélhegyet, 5 

bifaciális eszközt (a helyi készítést mutató közvetlen összeillesztéssel) és 52 jellegzetes 

szilánkot (ŠKRDLA 2005: 60). 

                                                 
2 A líšen-i lelőhelyen előfordulnak Stránská skála-típusú szarukőből készült levéleszközök is, noha a 

nyersanyagból inkább Jerzmanowice-típusú eszközt készítettek (SVOBODA 1990: 200, 202, Tab. 1.). Meg kell 
említeni ugyanakkor, hogy a lelőhelyet K. Valoch a nagyszámú levéleszköz miatt a Szeletien iparba sorolta 
(VALOCH et al. 2000: 55). 
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A mi megközelítésünk szerint például a lelőhely Bohunicien iparában előforduló 

levéleszközök magyarázatára született elméletek egy része (a „Sequential occupation” és a 

„Pedogenic” hipotézisek: TOSTEVIN – ŠKRDLA 2006: 37, 38) között régészeti vizsgálatok 

segítségével lényegében nem lehet dönteni3. Jelenleg szintén nem eldönthető a Szeletien 

iparban előforduló, vagy azokba belekeveredett Levallois elemek értelmezése sem (l: IV.4.1. 

fejezet), ami jelentős részben annak tudható be, hogy az érintett leletanyagok kizárólag 

felszíni gyűjtések nyomán ismertek. 

II.1.2 A felszíni leletegyüttesek problémái: Egerszalók – Kővágó-dűlő, esettanulmány 

Egyedi, felszínen gyűjtött leletanyagok esetében az egykorúság problémája általában 

nehezen, sikeres ásatás nélkül rendszerint sehogyan sem dönthető el. Magyarországi példát 

hozva, Egerszalók – Kővágó-dűlő leletegyütteseiből a feldolgozás során öt különböző kultúra 

leletanyagát különítettek el, noha a 2. felszíni gyűjtőpont területén feltárt 6 m2-en előkerült 

mindösszesen kilenc pattintott kő alapjában véve egyetlen régészeti jelenséghez sem volt 

kapcsolható (KOZŁOWSKI et al. 2009: 444-445) és így legfeljebb a földtani egykorúságuk 

feltételezhető. Figyelemre méltó azonban, hogy egy kisméretű, középső-paleolitikus jellegű 

szilánk alatt 7-8 cm-el került elő két pengeeszköz, melyeket a Salétli-féle gyűjtés, illetve az 1. 

számú felszíni gyűjtőpont leletanyagában elkülönített (KOZŁOWSKI et al. 2009: 422-426, 439) 

ám a feltárás közvetlen környékéről, a 2. felszíni gyűjtőpontról nem ismert archaikus felső-

paleolitikusnak meghatározott iparba soroltak. Ezt a leletegyüttest, melyet a „pengés” jelleg 

mellett az egerbaktai (Mátraháza-felnémeti) nyersanyag használata jellemez, a kárpátaljai 

Korolevo és Sokirnica 40-38 ezer éves lelőhelyéhez hasonlították, ám az egerszalóki leletek 

korát „28 ezer évnél korábbi időszakra” tették (KOZŁOWSKI et al. 2009: 445, 447).4 

A két középső-paleolitikus szilánk felett 36-42 cm-el három, a levéleszközök 

megmunkálásához köthető, üveges kvarcporfír felszíni retusszilánk került elő. Ezeket egy, a 

másik szondában, 15 cm mélységben5 előkerült formáló szilánkkal és egy 42-cm-el lejjebb 

talált bifaciális pattintékkal együtt a felszínen összesen két-két eszköztöredékkel és retusálási 

                                                 
3  „…we must treat assemblages … as complex samples of behaviors conducted at this particular location on the 

Pleistocene landscape, rather than black and white signatures of archaeological units („Szeletian” or 
„Bohunician”), or worse, grey signatures of mixture of archaeological units.” (ŠKRDLA 2005: 57) 

4 Érdekes módon az 1. felszíni gyűjtőponton előkerült, kovásodott márgából készült Levallois magkövön 
(utólag?) kialakított pengemagkövet (KOZŁOWSKI et al. 2009: 439, Fig. 10) és meglepő módon néhány 
egerbaktai kovából készült Levallois alapformát és technológiai szilánkot ugyanebbe a „leptolitikus 
sorozatba” helyeztek. 

5 Az összevont rétegtani leírás szerint a vizsgált profilok felső 20-30 cm-e humuszos „rétegként” került 
meghatározásra, melynek vékony volta arra utalt, hogy a területen soha nem folytattak szőlőművelést 
(KOZŁOWSKI et al. 2009: 407). Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy a szóban forgó szilánk rétegtanilag 
holocén kori. 
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hulladékkal képviselt (KOZŁOWSKI et al. 2009: 421, 442-443), de levélhegy-készítő 

műhelyként azonosított és 28-22 ezer évesnek meghatározott Szeletien megtelepüléshez 

kapcsolták (KOZŁOWSKI et al. 2009: 445, 448). Végül 87 cm mélységben egy középső-

paleolitikus Levallois szilánk került elő (KOZŁOWSKI et al. 2009: 445). 

A nyilvánvaló kronológiai és kulturális problémák6 mellett két további érdekességre 

hívnánk fel a figyelmet. A két szonda egy méter vastagságú rétegsorában a (hipotetikus) 

középső-paleolitikus, illetve a (szintén hipotetikus) Korolevo-típusú ipar rétege, és a 

(feltételezett) „késő-szeletai műhely” szintje között pusztán elméleti megfontolások alapján 

kimutathatónak kellene lennie az 1. felszíni gyűjtőpontról és Salétli Gy. gyűjtéséből ismert 

típusos Aurignacien megtelepülésnek, melynek azonban semmilyen nyoma nem maradt 

(KOZŁOWSKI et al. 2009: 445-446). 

Másrészt, Salétli Gy. 380 darabos, a két felszíni koncentráció leleteit együttesen 

tartalmazó gyűjtéséből a „tisztán középső-paleolitikus” két tucat eszközt és egy magkövet a 

feldolgozás során a Subalyukban interglaciális korú (Süttői faunafázis: VÖRÖS 2000: 187-188; 

130-117 ezer éves: MESTER 2008: 89), a Kővágó-dűlőn biztosan 60 ezer évesnél idősebbnek 

keltezett „tipikus Mousterien” iparához kötötték (KOZŁOWSKI et al. 2009: 419-420, 446) és a 

leletanyag pontos előkerülési helyét a Béres S. és Zandler K. által 2. számú gyűjtőpontként 

azonosított területre szűkítették. Míg azonban a subalyuki Moustérien alapvetően Levallois 

technológiájú ipar volt (MESTER 1989: 22-24), ez utóbbi gyűjtőpont eszközei tisztán nem 

Levallois technológiával készültek (KOZŁOWSKI et al. 2009: 421). 

Tovább menve: még a leletanyag közlői is a bábonyi típusú ipar eszközeihez 

hasonlították a Salétli-gyűjtés szakóca töredékét (KOZŁOWSKI et al. 2009: 420, Planche 1, 3), 

melyet ugyanúgy Micoquien technológiával dolgoztak ki, mint a „Szeletien sorozat” 18 

félkész és kész levéleszközének egy részét. Végül 110 bifaciális retusálási szilánk és 7 kis 

méretű nyersanyagdarab néhány szilánknegatívval (KOZŁOWSKI et al. 2009: 437), illetve 7 

kaparó részben az üveges kvarcporfír nyersanyag felhasználása miatt került ugyanebbe a 

sorozatba (KOZŁOWSKI et al. 2009: 431-437). Jellemző módon a 2. felszíni gyűjtőpont 

leletanyagából egyszerűen hiányoznak a felső-paleolitikus eszközformák (KOZŁOWSKI et al. 

2009: 421), leszámítva az összesen két (felső-paleolitikusnak vélelmezett) Szeletien 

levélhegy-töredéket (KOZŁOWSKI et al. 2009: 442-443). 

                                                 
6 Ezek közül a Szeleta-barlang iparai és a Szeletien ipar körüli félreértésekre az IV.4.1. fejezetben, a nem 

kultúrréteghez kötött faszénszemcsékből kinyert radiokarbon adatok értelmezési nehézségeire a IV.1. 
fejezetben, a „műhely” jellegű lelőhelyek meghatározására az V.1. részben térünk vissza. 
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Véleményünk szerint azonban a „középső-paleolitikus” és „Szeletien” leletegyüttesek 

közölt darabjairól legalábbis jó okkal feltételezhető a régészeti egykorúság, ugyanis egyetlen 

darab sem lóg ki a Bükk keleti részéről és a Cserhát hegységből is leírt, nem Levallois 

technológiájú, levéleszközös, bábonyi típusú iparból7. Az egerszalóki leletanyag közlői 

azonban ennek az értelmezésnek még a lehetőségét is elutasították8, részben mivel a bábonyi 

leletegyüttesekből nem ismert az egerbaktai nyersanyag (KOZŁOWSKI et al. 2009: 420). Ez 

azonban téves megközelítés, mivel a nyersanyag a kárpátaljai korai felső-paleolitikumban sem 

volt ismert. Másrészt pedig úgy tűnik, a  bábonyi ipar nyersanyag-struktúrája alapvetően az 

üveges kvarcporfírra, kisebb részben különböző obszidián-változatokra, valamint az adott 

lelőhelyen helyinek számító, illette a Cserhát esetében az attól északkeleti (a kvarcporfír 

forrása) felé eső területekről származó, általában hidrokvarcit típusokra épül. 

A mi alapvető kiindulási pontunk szerint a lelőhelyenként gyűjtött kőeszközöket 

régészetileg egykorúnak, a leletegyütteseket pedig egységnek tekintjük. Ez nem csak a felszíni 

leletanyagokra érvényes, hanem a régi barlangi feltárásokra is, azaz a gyűjtő vagy ásató 

közölt, vagy dokumentáció alapján következtethető megfigyelései szerinti összetartozó 

leleteket mi is egységként kezeljük, amennyiben az egyes darabok fizikai állapota („friss” 

megjelenésű, teljesen patinamentes), illetőleg tipológiai besorolása (például sarlófényes 

penge) nem mond nyilvánvalóan ellent ennek. Az egerszalóki esetben úgy véljük, hogy döntő 

jelentőségű az ismétlődő mintázat, azaz a Cserhát és a Bükk keleti hegylábfelszínén, illetve az 

Egerszalókon gyűjtött leletanyag azonos tipológiai összetételű és megegyezik a Közép-

Európa más lelőhelyein egységesnek tekintett Micoquien (Keilmessergruppe stb.) néven 

elkülönített önálló régészeti egységgel (Pl.: BOSINSKI 1967; RICHTER 2002: Abb. 1).9 Ennek 

ellenére elméletileg nem zárható ki, bár nem is igazolható minden kétséget kizáróan, hogy az 

                                                 
7 Az 1. gyűjtőponton gyűjtött 620 lelet közül mintegy harminc levéleszköz és előforma, illetve 10 megmunkálási 

hulladék lett a Szeletien iparhoz sorolva (KOZŁOWSKI et al. 2009: 441), középső-paleolitikus tárgyként 
ellenben mindösszesen egy biztosan és egy feltételezhetően Levallois jellegű magkő és egy fogazott eszköz 
került meghatározásra (KOZŁOWSKI et al. 2009: 421). 

8 „Le seul biface rapproché au Bábonyien ne suffit pas pour supposer une autre occupation du Paléolithique 
moyen à Kővágó.” (KOZŁOWSKI et al. 2009: 446.) 

9 Hasonló módon, az összes elérhető dokumentáció és elsődleges feltárási jelentés adatait összegyűjtve arra 
jutottunk, hogy egy leletegyüttesben tartoznak a magyarországi barlangokban előkerült Szeletien és 
Jankovichien levél alakú és az agancseszközök (MARKÓ 2011b; in press). Tovább menve, ez igaz nem csak 
az újonnan feltárt Obłazowa-barlang XI. rétegére, hanem véleményünk szerint például J. ZILHÃO (2009) 
írásával szemben, a horvátországi Vindija-barlang G1 rétegére is, ahol neandervölgyi maradványok is 
előkerültek. Egyedi esetekben bizonyára lehet alapja annak az elképzelésnek, hogy két leletegyüttes 
utólagosan összekeveredett (noha az általunk vizsgált agancseszközök felszínén szabad szemmel is kivehető 
készítési és használati nyomok ennek pont az ellenkezőjére utalnak), annak azonban elég csekély az esélye, 
hogy a Bükktől a Kis-Kárpátokig, Horvátországtól a lengyel Tátráig a konzekvensen jelentkező 
megfigyeléseket kivétel nélkül az utólagos rétegzavar számlájára írhassuk. Végül a magunk részéről így 
tekintünk a Szeleta újabban elkülönített, de részleteiben nem közölt leletegyütteseire (l. IV.4.1. fejezet). 
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együtt gyűjtött vagy feltárt, esetenként eltérő nyersanyagot (a vizsgált esetben a kvarcporfírt 

és hidrokvarcitot) használó rész-leletegyüttesek tulajdonképpen nem tartoztak össze, hanem 

külön megtelepedési epizódot képviselnek. A dolgozat további részében a feltárt leletanyag 

vonatkozásában ez utóbbi értelemben használjuk az „egykorú” kifejezést10. 

II.1.3 A feldolgozás módszerei 

A leletanyag feldolgozása során általánosságban az anyag→forma→folyamat sémát 

fogjuk követni. Ez a megközelítés, amelynek régészeti leletegyüttesekre való alkalmazása 

csak nemrégiben merült fel (KERTÉSZ – SÜMEGI 1999: 1. ábra), a földtani jellegű 

vizsgálatokban valójában több mint fél évszázada (VADÁSZ 1955: 18-19) általános, az 

egyetemi oktatás szerves része (BÁLDI 1991). 

Az első két lépést, az anyag és a forma meghatározását külön, a leletanyag elsődleges 

feldolgozása, gyakorlatilag a leltározás részeként kezeljük. Bár ebből nő ki a természetes 

(tafonómiai) és régészeti (technológiai) folyamatok rekonstrukciója, jelen dolgozatban ettől 

elválasztva tárgyaljuk. Ennek oka, hogy a magyar kutatás eddig jórészt csak említés szintjén 

foglalkozott ez utóbbi kérdésekkel, így érdemes alaposabban megvilágítani a hátteret. 

Mindenekelőtt azonban a leletanyagok felgyűjtésének módszereiről kell beszélnünk. 

II.1.4 A terepi dokumentálás 

A vanyarci dombtetőn Péntek Atilla munkája nyomán a felszíni bejárások során 

számos felszíni koncentrációt különítettünk el (II.1. táblázat, II.1. ábra).  A sok kis, külön 

gyűjtött leletegyüttes a megfigyelés sanyarú, a földművelés évről évre változó állásától függő 

körülményei miatt került elhatárolásra. Számos terepen töltött nap után is csak annyit 

kockáztatunk meg, hogy jelenlegi adataink szerint összesen három leletkoncentrációról lehet 

szó: a legdélebbi Tovi mellett a Szlovácka-dolina 5, illetve 1, 4. és 6. gyűjtőpontjai viszonylag 

jól elkülönülnek a dombhát DNy-i és ÉK-i részén. A feldolgozás során ennek ellenére 

megtartottuk az eredeti számozást, hogy a leletkoncentrációkon belüli esetleges 

különbségeket dokumentálni tudjuk a jövő számára.  

A 2003-2007. évi ásatásból származó gazdag anyag mellett ezek a felszínen gyűjtött 

leletegyüttesek képezik jelen feldolgozás alapját, olyannyira, hogy a nyersanyag és tipológiai 

vizsgálatok során egyforma súllyal foglalkozunk minden, felszínen gyűjtött és ásatás során 

feltárt leletegyüttessel. Ennek legalább három, egymástól független oka van. Egyrészt a 
                                                 

10  „…we must treat assemblages … as complex samples of behaviours conducted at this particular location on 
the Pleistocene landscape, rather than black and white signatures of archaeological units („Szeletian” or 
„Bohunician”), or worse, grey signatures of the mixture of archaeological units.” – ŠKRDLA 2005, 57. 
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nyíltszíni, plató helyzetű lelőhelyek esetében különlegesen nehéz az „érintetlen kultúrréteg” 

feltárása, mivel igen sérülékenyek a mai felszínhez közel fekvő leletes szintek. A lassú 

üledékképződés és/vagy gyors lepusztulás mellett a cserháti területen az elmúlt évszázadok 

során az erdőkben a fák gyökerei, a szántóként hasznosított dombtetők esetén a 

mezőgazdasági földmunka, míg például Eger környékén a XIII-XIV. századtól adatolható és 

XVII-XVIII. századtól intenzívvé váló szőlőművelés könnyedén pusztíthatta az egyébként is 

rövid megtelepedések (l. V. fejezet) régészeti maradványait. 

Általánosságban és puszta analógiaként utalunk a morvaországi szeletai iparra, mely 

intenzíven kutatott és elég jól ismert volt az első hiteles telepfeltárás (Vedrovice V: 1982-3, 

1989: VALOCH et al. 1993) előtt is, viszont még ma is komoly problémát okoz, ha bármely 

feldolgozás kizárólag a kevés számú hitelesen feltárt lelőhely (Vedrovice V mellett Moravský 

Krumlov IV és Moravány – Dlhá, végül Trenčianske Turná friss, még csak előzetes 

említésekből ismert leletegyütteseinek: NERUDA – NERUDOVÁ eds. 2009; NEMERGUT 2010) 

anyagára támaszkodik, figyelmen kívül hagyva így a potenciális adatok 95%-át (OLIVA 1991: 

318; 1992: 35). 

Másrészt, J. KOLEN és munkatársai által (1999) a hollandiai Limburgban, Maastricht – 

Belvédère korai középső-paleolitikus lelőhely környékén végzett bejárások eredményei arra 

utalnak, hogy a felszíni gyűjtésekből származó régészeti leletanyag értékelhetősége nem 

különbözik olyan drámai mértékben a (vanyarcihoz hasonló) krioturbált, kilúgzott agyagban 

feltárt lelethorizontokból származó leletekétől, amint azt gondolhatnánk, illetve ahogy azt a 

későbbi időszakok ismeretében gondolná az ember. Ennek kapcsán kell megjegyezni, hogy 

elég meglepő módon legutóbb a klasszikus Pavlov I lelőhely értelmezése kapcsán merült fel, 

hogy akár a legjobb megtartású és leggondosabban dokumentált lelőhelyek is legfeljebb 

fokozatban és nem minőségileg térnek el a felszínen gyűjtött leletegyüttesektől (VERPOORTE 

2000: 591).  

Végül nyilvánvaló, hogy az ásatásból származó leletek sem alkalmasak minden 

esetben a mai igényű feldolgozásra: a XX. század elején elvégzett barlangi feltárások során a 

kőeszközök nem megfigyelt, vagy nem megfigyelhető rétegtani helyzete miatt a számos 

utólagos próbálkozás (revízió) dacára sem lehetséges a ma kívánatos mértékben elválasztani 

az egyes leletegyütteseket (l. fent, illetve: IV.4.1. fejezet). A már említett Szeleta-barlang 

leletanyagainak értelmezési nehézségei mellett szintén állatorvosi lónak tekinthető az Öreg-

kőn nyíló Jankovich-barlang, az ásatások befejezése után több évtizeddel leírt középső-

paleolitikus ipar névadó és egyben egyetlen gazdagabb lelőhelye. A Levallois és 
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levéleszközök ugyanis az akár a 4-5 méter vastagságot is elérő, váltakozó színű rétegkötegből 

kerültek elő (HILLEBRAND 1919: 6-7), ám pontos helyzetüket csak kivételes esetekben 

ismerjük.11  

Összegezve: úgy véljük, hogy a jelen tanulmányhoz hasonló első lépésekkor nincs 

gyakorlati értelme a nyíltszíni lelőhelyeken, a felszínen gyűjtött és az ásatások során feltárt 

leletegyüttesek elkülönítésének, különösen, amíg nincs szerencsés, gazdag, nagy felületen és 

modern módszerekkel feltárt, ideális esetben többrétegű lelőhelyünk. 

II.1.5 Az ásatási dokumentáció 

Az feltárás megtervezésétől kezdve igyekeztünk egységes elveket követni a leletes 

szint és az egyes leletek dokumentálása során. A felszínen gyűjtött, erősen töredékes leletek 

miatt az ásatás kezdete óta az egyik fő kérdés a lelethorizont képződésének a rekonstrukciója 

lett (III.2.3. fejezet). Ennek szellemében minden előkerült lelet (kőeszköz, töredék, szilánk és 

pattinték, limonit konkréció, „okker” szemcse és a jelentős méretű, begyűjthető állapotú 

faszén) külön leletszámot kapott, melyeket a rajzolás során is rögzítettünk. Ez az egyedi lelet-

azonosító szám a korábbi munkáinkhoz (MARKÓ 2007; 2011) hasonlóan szögletes zárójelben 

[xyz] kerül feltüntetésre. Az előkerült leletek pontos helyét a lehetőségekhez mérten 

igyekeztünk rögzíteni 3 dimenziós koordináta-rendszerben (II.2. ábra), ahol az „a” érték 

eredetileg az árkok hosszában, a négyzetek DNy-i, a gerincen futó földút felőli végétől mért 

cm adat. A „b” érték a leleteknek a négyzetek ÉNy-i falától mért távolságát jelzi, míg a „B” 

az ásatási terület ÉNy-i szélétől mérve (az első árok esetében ez 100-al, a 2. ároknál 700-al, 

míg a harmadiknál 1300-al több a „b” értékeknél). Végül az „m” az árkok végénél 

elhelyezett karó tetejétől mért mélységet jelzi. Ennek normált alakja az „M”, amely a 270,55 

m tszf. magasságú fix ponthoz viszonyított mélységet jelenti. Összességében az ásatás során 

kiosztott 2103 egyedi azonosító leletszámból 1606 (82,36%) került bemérésre, illetve 1514 

(77,64%) szintezésre.12 

                                                 
11  A Nemzeti Múzeum adattárában található ásatási leletlisták őrzik az 1915. és 1916. év leletanyagának 

rétegtani adatait. Az 1925. évben végzett ásatások során legalább három faszenes „tűzhely” réteg került 
feltárásra, melyek közül az alsó „tűzhely” rétegéből egy kettős kaparó és egy félszakóca, vagy Halbkeil és egy 
kettős kaparó (HILLEBRAND 1926, Abb. 3-4; GÁBORI-CSÁNK V. 1993, IVa-b: 1-2 meghatározása szerint egy 
Bockstein- és egy Volgográd-típusú kés), a felső mellett két finom levélhegy (HILLEBRAND 1926, Abb. 1-2; 
GÁBORI-CSÁNK 1993, IIa-b 6, 10), köztük egy Moravány-típusú eszköz látott napvilágot. Bonyolítja a 
helyzetet, hogy a Nemzeti Múzeum leltárkönyve szerint a „középső tűzhely” mellett egy kisebb lándzsahegy 
(ltsz. 61/1925.3) és egy csonteszköz-töredék (ltsz. 61/1925.7) is előkerült (ezeket nem említi Hillebrand és 
mára elvesztek a tárgyak), illetve a felső tűzhely mellett is találtak egy csonteszközt (ltsz: 61/1925.6.). 

12  A különbség oka a 2007. augusztus 20-i viharban kereshető, amely elpusztította az ásatási tábort és még 
dokumentálás előtt érte az egyik leggazdagabb kibontott felszínt. Ezen sajnálatos esemény ellenére úgy vélem, 
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A feltárásokon előkerült anyag lelet-szintű, egyenkénti dokumentációja a terepi munka 

során időt rabló folyamat ugyan, ám a rajzok digitalizálásával és az ásatáson felvett leletek 

külön rétegenkénti mentésével13 a feldolgozáskor lehetővé tette az igény szerinti (az egyes 

nyersanyagokat, megmunkált kőeszközöket, vagy az összeillesztéseket mutató) elterjedési 

térképek, illetve a felvett szelvényrajzokhoz illesztett kőeszköz-projekció viszonylag gyors és 

pontos előállítását. 

A pattintott kövek esetén a leletek pontos feltárási helye mellett feljegyeztük az alábbi 

előkerülési körülményeket: milyen helyzetben feküdt a tárgy a talajban (melyik lapján, illetve 

élén), a szilánknak a feltárás pillanatában a függőlegeshez viszonyított helyzetét, illetve az 

eszköz, vagy szilánk patinásodásban az ásatás során megfigyelt különbségeket. Ezen adatok 

és a szemlátomást helyben aprózódott kőeszközök bontás során rögzített dokumentációja 

képezték a tafonómiai vizsgálatok legfontosabb kiindulási pontjait (III.2.4. fejezet). 

Az adott üledékes viszonyok (kötött, különlegesen nehezen bontható vályog), illetve a 

még magyarországi mértékkel is igen szűkös pénzügyi lehetőségek miatt a legaprólékosabb 

feltárási módszerek mellett sem sikerült minden egyes szilánkot „bent tartani” a szelvényben. 

Ezeket a – jórészt kis, illetve igen kisméretű – pattintékokat és töredékeket ásatási 

négyzetenként és bontási szintenként külön gyűjtöttük, így viszonylag pontos képet kaptunk a 

„bontási szórvány”-ként elkülönített leletanyag térbeli eloszlásáról. 

II.2 ANYAG és FORMA: az elsődleges feldolgozás 

II.2.1 Kőeszköz nyersanyagok 

A dolgozatban felvetett kérdések megválaszolásához alapvetően fontos az egyes 

nyersanyagok elkülönítése, illetőleg minél pontosabb földtani lelőhelyhez, előforduláshoz 

kapcsolása. Az egyes kőzettípusok meghatározása során elsődlegesen a makroszkópos 

meghatározásra támaszkodtunk, melyhez kiindulási alapként a Nemzeti Múzeum 

összehasonlító nyersanyaggyűjteményét (Litotéka: BIRÓ – DOBOSI 1991; BIRÓ et al. 2000) 

használtuk. Mivel ez a gyűjtemény a Cserhátot illetően meglehetősen elhanyagolt volt, saját 

gyűjtésekkel, térképezéssel kellett kiegészítenünk (MARKÓ 2005). 

Noha ez a hagyományos, makroszkópos meghatározáson alapuló módszer elég 

hatékonyan alkalmazható az egyes nyersanyag-csoportok, mint például a hidrotermális 

eredetű kovakőzetek és az üveges kvarcporfír elkülönítésére, alkalmazása elég nehéz, 
                                                                                                                                                         

a rendelkezésre álló dokumentáció kellően részletes, hogy megfelelő megfigyeléseket lehessen tenni és 
helytálló következtetéseket lehessen levonni. 

13  A Micrographix Designer 2.0 program használatával. 
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időnként lehetetlen például a különböző limnokvarcit változatok forrásainak meghatározása 

során. Ez különösen igaz régészeti leletanyag esetén, amikor a munkát gyakran megnehezíti a 

változatos, de rendszerint vastag patina (részletesebben l: II.3.1. fejezet), amely nemcsak 

elfedi az üde kőzet csaknem valamennyi azonosítható bélyegét, de szinte lehetetlenné is teszi 

a geológiai forrásokból gyűjtött kőzetmintákkal való összevetést. Emellett szélsőséges, bár 

cserháti viszonylatban élő probléma, hogy a nagyon jó minőségű limnokvarcit nem 

különböztethető meg szabad szemmel az „északi” tűzkőváltozatoktól (BIRÓ 1998: 51, 18. j). 

A másik oldalról ma már az üveges kvarcporfír (MARKÓ et al. 2003; KASZTOVSZKY et 

al. 2008) mellett az andezit (JUDIK et al. 2001) és a nummuliteszes kovakavicsok (MARKÓ – 

KÁZMÉR 2004) esetében is rendelkezésünkre állnak a különböző természettudományos 

módszerekkel végzett vizsgálatok, melyeknek néha elsődleges célja, máskor mellékterméke a 

nyersanyaglelőhelyek azonosítása volt. 

A továbbiakban egy olyan felosztást követünk, mely elválasztja a „helyi”, cserháti 

eredetű nyersanyag típusokat a közelebbről nem azonosítható forrásból származó 

kavicsnyersanyagoktól, illetve a távoli, bükki forrásból származó üveges kvarcporfírtól és a 

csak szórványosan előforduló „északi” eredetű tűzkőtől. 

II.2.1.1 Cserháti hidrotermális nyersanyagok (II.3. ábra) 

A cserháti régészeti leletegyüttesek leggyakoribb nyersanyag-típusa. Általában gyenge 

minőségű kőzet, melyből készült szilánkok és pengék szabálytalanok, erősen töredékes 

bázissal (a feltárási anyagban egy esetben sikerült dokumentálni a leválasztás során 

bekövetkezett aprózódást az 55. összeillesztési csoportnál). A nyersanyagtípus további 

jellemzője a sok rejtett inhomogenitás, mely gyakran vezetett régi és friss törésekhez. 

A Cserhát-hegység földtanát tárgyaló irodalom csupán néhány helyre vonatkozóan tett 

említést kovakőzetről, illetve átkovásodott andezitről és szarmata kőzetekről (SCHAFARZIK 

1892: 293; NOSZKY 1940: 100; BOGSCH 1943; HORUSITZKY 1942: 613; ÁRKAI 1968: 94; 

HÁMOR 1985: 159). Ezzel szemben a leírások gyakran leszögezték, hogy a „mátrai nagy 

gejzirvilág nyomai itt teljesen hiányzanak” (NOSZKY 1940: 100)14. 

Az újabb bejárások során az eddigiekben két, nagyobb kőzet darabok esetében 

makroszkóposan is többé-kevésbé könnyen elkülöníthető hidro- és limnokvarcit15 változatot 

tudtunk megkülönböztetni (MARKÓ 2005). A Galga völgyében rendszerint hólyagüreges 
                                                 

14  Érdekes ugyanakkor, hogy a NOSZKY J. (1914: 317) által Püspökhatvan környékéről leírt hidrokvarcit 
törmelék lehet a nagy műhelytelepek első irodalmi említése. 

15 A dolgozatban a magyar nyelvű, a földtani térképezés során is használt nevezéktant (BIRÓ 2010) használjuk; 
az alternatív elnevezésekhez l: PŘICHYSTAL 2010. 
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andezitbe települt nagyméretű tömbök, illetve gumók formájában fordul elő a kovakőzet. A 

frissen változatos színű, kék, sárga, de általában sötétbarna hidrokvarcit, mely néha sárgás-

fehér (viasz)opálként jelenik meg, általánosságban sok zárványt, és – egyelőre csak régészeti 

anyagból ismert példányok esetében – nagy mennyiségben előforduló és gyakran levegős 

üregként megőrződött édesvízi puhatestű-vázakat és növényi maradványokat tartalmaz. A sok 

rejtett inhomogenitás (a makrofosszíliák mellett a gyakori hasadási lapok) miatt a kőzet 

gyenge minőségű nyersanyag, melynek (elsődleges) feldolgozó műhelyeit (CSONGRÁDI-

BALOGH – DOBOSI 1995; MARKÓ et al. 2002) hatalmas mennyiségű, túlnyomórészt amorf 

törmelék jellemzi. A példányok felülete hamar patinásodik, már a többé-kevésbé szálban álló 

tömbök felülete is kékes-fehéres színű (II.5. ábra). Régészeti leletanyagban jellemző, hogy a 

szilánk vagy eszköz egyik, eredetileg a felfelé néző (l. II.3.1. fejezet) oldala intenzívebben 

patinásodott, mint az alsó. A nyersanyag legjelentősebb természetes előfordulása a 

püspökhatvani gravetti lelőhelyek közelében, a meredek dombok lábánál felszínre ékelődő 

limnokvarcit pad, míg a közelben, Acsa és Püspökhatvan határán levő kőbányában 

hasadékkitöltő átkovásodott andezitet találtunk16. Az említett műhelytelepek mellett egész sor 

felszíni régészeti gyűjtőpontot ismerünk a Galga-völgy peremén (Galgagyörk – Májóka, – 

Hegyes-hegy és – Kelemen-földek: MARKÓ et al. 2002) 

Makroszkóposan eltérő megjelenésű, sárgás-fehéres színű, szemcsés szövetű, esetenként 

gömbös szerkezetű, rideg kőzet példányokat gyűjtöttünk a Galgagyörk melletti Meleg-

völgyben, ahol – a földtani térképek tanúsága szerint – pannon homokban fordul elő a 

nyersanyag. A nagyméretű tömbökből eddig nem ismertek sem fosszíliák sem hasadási lapok. 

Földrajzilag közel, az Ecskend kőfejtőjéből korábban fej nagyságú sárga „viaszopál” gumókat 

(SCHAFARZIK 1892: 293), illetve az andezit padokon áttörő kovás ereket (NOSZKY 1940: 100) 

írtak le. Saját bejárásaink során a Korona-erdei felhagyott kőfejtőből hasadékkitöltő jáspist és 

opált gyűjtöttünk. Ismereteink szerint sem ez a homogén, de törékeny kőzet, sem a durvább 

szemcsés Meleg-völgyi hidrokvarcit változat nem fordul elő régészeti anyagban. 

A másik, tavi eredetű kovakőzetet szolgáltató terület alapvetően Bér és Buják 

környékén található, ahonnan elsőként BOGSCH L. (1943: 525) és HORUSITZKY F. (1942: 609-

                                                 
16 Lehetséges, hogy azonos a régészeti leletanyagban előforduló és általunk kovás vulkanitként meghatározott 

kőzettel. Igazság szerint azonban ennek a kőzettípusnak az elterjedése sokkal nagyobb lehet, mivel minden 
hidrokvarcit forrás környékén elméletileg előfordulhat. Régészeti jelentősége ellenben – gyenge minősége 
miatt – alárendelt. 
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610) írt le kemény, kovásodott mészkő padot, illetve homokkövet17. Saját adataink szerint a 

Bér és Buják közötti földút mentén a Körtefa-táblában, a Kántor-réti völgy oldalában, illetve 

innen délre, a Rózsás-hegy tetején és északi nyúlványán, a boronált szántásban és a szőlőkben 

előbukkanó kavicsos talaj felszínén sok limnokvarcit kőzetdarab gyűjthető. A szintén bujáki 

Szente lelőhelyen nagy mennyiségben talált nyersanyagdarab, illetve a domb alacsonyabb 

részein gyűjtött minták alapján itt is feltételezhető nyersanyagforrás. Végül legújabb adataink 

szerint nyugatabbra, a Vanyarc környéki és Bértől Ny-DNy felé eső szarmata kavicsos 

üledékekben is előfordul ez a kovakőzet, ám az itt gyűjtött vastagabb példányok zárványosak, 

régészeti célokra alig használhatóak. 

Általánosságban, a Buják környékén előforduló kovakőzet a Galga-völgyi változatnál 

homogénebb megjelenésű, színe üde állapotban szürkésbarna, szórványosan 1-2 mm 

átmérőjű, kovával kitöltött édesvízi csiga-maradványokat, esetenként kőbelet tartalmaz. 

Átlagosan 3-4, maximum 6-8 cm vastag rétegekben, illetve táblás formában fordul elő, a 

réteglapokat sejtes, porózusnak tűnő, fehér kéreg borítja. 

Rendkívül szórványos adataink alapján a bujáki típusú limnokvarcit a felszínre 

kiékelődő kavicstelepekben, kovásodott fával, jáspis- és nummuliteszes kovakaviccsal, ritkán 

másodlagos helyzetű üveges andezittel (l. II.2.1.2-3) együtt fordul elő. Kora a földtani 

térképek szerint szarmata (Sajóvölgyi Formáció: HÁMOR 1985: 262 – ugyanezt támasztják alá 

a Körtefa-táblában a limnokvarcit lapok mellett gyűjtött Cerithium-vázak); keletkezése 

esetleg a felső riolittufa-szóráshoz köthető. Egyetlen ettől eltérő mintával rendelkezünk: a 

Bérről Ordas-puszta felé vezető út mentén talált példány makroszkópos jellegzetességei 

alapján a bujákiakkal egyező megjelenésű, ám a környéken hiányoznak a szarmata időszak 

üledékei. 

Az eddig azonosított két terület mellett irodalmi adatok Ecseg környékéről említettek 

kovakőzet előfordulásokat. NOSZKY J. (1940: 100) szerint a község északi oldalán az 

andezitben gyenge elkovásodás jelentkezik, SCHAFARZIK F. (1892: 211, 8. ábra) viszont az 

egykori Somos-malom melletti feltárásból szálban álló vörösesbarna, kalcedon eres jáspis 

sziklákat írt le. Saját bejárásaink során a völgy több pontján sikerült kovásodott kőzetet, 

illetve jáspist is gyűjtenünk. Jól jelzi azonban a makroszkópos nyersanyag-forrás azonosítás 

nyilvánvaló nehézségeit, hogy az egyik, Bér mellett gyűjtött limnokvarcit példány egy része, 

                                                 
17  A Horusitzky által Bujákról említett „Áronka” déli oldalában levő kovásodott homokköves nagy kőbánya 

alighanem azonos a község északi végében fekvő, álló fosszilis fát is szolgáltató, riolittufa rétegekkel tagolt 
homokkővel. 
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sávosan vöröses jáspisnak határozható meg. A régészeti leletanyagban feltűnő, jáspisnak 

meghatározott kőzetekről a kavicsnyersanyagok között is megemlékezünk. 

Végül néhány egyedi kovakőzet előfordulást csekély régészeti jelentőségük miatt csak 

futólag említünk. A Buják melletti Aranykút-puszta pannon kori homokbányájából 

(hidrotermális eredetű?) opált gyűjtött Péntek Attila. Csak irodalmi adatként, SCHAFARZIK 

(1892: 282) említése nyomán ismerjük a Gutai-hegy tetején a kis piroxén-andezit rög mellett 

előforduló „édesvízi kvarcot”, melyben csak növényi szárak jelentették a szerves 

maradványokat; a vidék földtanát később tárgyaló szerzők (HORUSITZKY 1936; NOSZKY 1940: 

112-113 – de lásd: NOSZKY 1914: 317) sem ismertetik ezt a kőzettípust. Bár a közvetlenül a 

vanyarci lelőhelyek fölött fekvő hegyen a fiatalos bokorerdő miatt jelenleg nem azonosítható 

a kőzet feltárása, említésre méltó, hogy a bujáki Rózsás-hegyen és a béri Egresi-dűlőben talált 

„szarmata” példányok között előfordulnak olyan darabok, melyek megfelelnek Schafarzik 

leírásának. Ezek a növényszáras kőzetpéldányok azonban a sok fosszília miatt aligha 

alkalmasak pattintott kőeszköz készítésére. 

A béri Nagy-hegy kőfejtőjéből NOSZKY J. (1940: 100) néhány zöldes-sárga viaszopál 

gumót említ. A bejárások alkalmával a védett egykori Holzer bányában nem találtunk 

kovakőzetet, meg kell jegyezni azonban, hogy a béri andezit világszerte egyedülálló, homorú 

oszlopos megjelenése csak 1981 óta ismert, így lehetséges, hogy az csak a kovagumókat is 

tartalmazó részletek lebányászása nyomán került felszínre.  

Végül Kozárdtól északra, a Pogányvártól KÉK-re levő árokban HORUSITZKY F. (1942: 

613) a szarmata időszak után elkovásodott márgát és andezitet, a repedésekben és az 

üregekben opált, NOSZKY (1914: 317) a Herencsény és Kiskérpuszta közötti területről 

kovásodott márgás agyagot írt le.18 

Meglehetősen nehéz felbecsülni a cserháti limnokvarcit és jáspis régészeti 

leletanyagban való előfordulásának elterjedtségét. A forrás környékén fekvő kiterjedt 

műhelytelepeken, a Püspökhatvan és Galgagyörk feletti dombháton kétség sem fér a mégoly 

mállott felületű kőzet azonosításához. A távolabbi régészeti lelőhelyeken azonban általában 

több lehetséges forrás is szóba kerülhet, melyek kőzetanyaga esetleg még üde állapotban is 

nehezen azonosítható. Figyelembe véve a patinásodás jelenségét, el kell ismernünk, hogy 

jelenleg a régészeti leletek nyersanyagát gyakorlatilag nem tudjuk teljes biztonsággal földtani 

forráshoz kötni, ahogy kisebb pattintékok és töredékek esetében gyakran még a 

                                                 
18  Itt kell megemlítenünk, hogy HÁMOR G. (1985: 159) a szintén a szarmata emeletbe sorolt Kozárdi Formáció 

tárgyalása során a megoldandó kérdések között sorolta fel egyebek mellett a kutasói, mátraszőlősi és 
alsótoldi fúrásokban megjelenő kovaszalagos mészkövek előfordulását. 
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püspökhatvani és bujáki típus elválasztása sem lehetséges. A vanyarci leletegyüttesek 

esetében tehát annyit mondhatunk, hogy a leletanyag legnagyobb részét kitevő limnokvarcit 

földtani forrásai a lelőhelyektől mintegy 8 km távolságra helyezhetőek, keleti (Buják), illetve 

délnyugati (Püspökhatvan) irányban. 

II.2.1.2 Cserháti andezit 

A zömében vulkanikus kőzetek alkotta dombvidék egy speciális nyersanyagát, a 

sötétszürke-fekete, szemcsés szövetű, világosszürke mállási kéreggel fedett kőzetet ritkán 

használtak fel pattintott kőeszköz készítésre. Régészeti környezetből a középső-paleolitikus 

honti felszíni leletanyag (GÁBORI-CSÁNK 1958: 61, Fig. 19), Szurdokpüspöki – Derzsi (SIMÁN 

1993: 248) és a galgagyörki Csonkás-hegy (MARKÓ 2004) mellett Püspökhatvan – Takács-

hegy gravetti lelőhelyéről, illetve több cserháti, az újkőkorra keltezett baltakészítő műhelyből 

(JUDIK et al. 2001: 123) van tudomásunk. 

Ennek az üveges, kagylós törésű, olivines andezit változat bomba formájában eddig 

azonosított elsődleges előfordulásai az Ecskend-plató környékére korlátozódnak19, ahogy 

régészeti leletként való előfordulása is errefelé a leggyakoribb, míg távolabb, így Vanyarc 

környékére csak szórványosan jutott el a nyersanyag.  

Ezt a különben ritka pattintott kőeszköz-nyersanyag típust ismerték és kiterjedten 

használták a kárpátaljai paleolitikumban (GLADILIN – DEMIDENKO 1989; KULAKOVSKAYA 

1989; SITLIVIY 1989; TKACHENKO 1989; KOULAKOVSKA 2001). A kelet-szlovákiai Nižny 

Hrabovec III középső-paleolitikus (KAMINSKÁ et al. 2000: 68), illetve a Sajó völgyében 

előkerült, az alsó-paleolitikumba sorolt vadnai lelőhely (RINGER szerk. 2001: 68) felszíni 

anyagában előforduló andeziteket szintén a kárpátaljai forrásokhoz kötik. Ezekben az 

esetekben azonban véleményünk szerint – a részletes kőzettani vizsgálatok elvégzéséig – 

legalábbis fontolóra kell venni olyan helyi andezit előfordulásokat is, amelyek lehetséges 

nyersanyagforrásként szolgálhattak. Mivel az andezit általában nem kifejezetten könnyen 

megmunkálható, így kissé meglepő lenne a nyersanyag szállítása, ahogy a cserháti területen is 

jól megfigyelhető a nyersanyag arányának csökkenése az Ecskendtől távolodva. Hasonló 

módon valószínűleg szintén helyi eredetű, a korolevoihoz hasonló nyersanyag lehet a 

boineşti-i régészeti lelőhelyről leírt tufa (BITIRI 1972: 32), mivel a szatmári Avas (Oaş) 

gyakorlatilag a Vihorlát-Gutini hegység délkeleti irányú folytatása. 

                                                 
19 Másodlagos forrásokban (a bujáki és a Vanyarctól délre eső Makói-oldal kavicságyaiban) való előfordulása 

szögletes töredék, illetve görgeteg formájában ismert. 
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A Kárpát-medence másik nagyobb területe, ahonnan a vulkáni kőzetek pattintott 

kőeszköz nyersanyagként való alkalmazásáról való irodalmi adattal rendelkezünk, Nyugat-

Szlovákia, ahol Bojnice I. – Probsthöhle Levallois Mousterien-nek meghatározott lelőhelyén 

az andezit tufa a domináns nyersanyag (BÁRTA 1990: 124). A közeli, de már a Nyitra folyó 

völgyében fekvő Prievidza lelőhelyen a felhasznált vulkáni kőzeteket a Vtáčnik (Madaras)-

hegységből származtatta a feltáró (BÁRTA 1980: 48). 

Végül néhány egyedi kétoldali megmunkálású eszközről kell megemlékeznünk: a 

kelet-szlovákiai Ľubiša lelőhelyén (BÁRTA 1990: 126-127), illetve a morvaországi Maršovice 

I. középső-paleolitikus és szeletai jellegű kevert leletanyagában (OLIVA 1996: 53, Fig. 2:3) 

bazaltból készült szakóca, Cieszyn 1 (Góra Zamkova) szeletai lelőhelyen pedig egy levélhegy 

(FOLTYN 2002; JOCHEMCZYK 2002) került elő. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az andezit, az eddig gyakorlatilag figyelmen 

kívül hagyott pattintott kőeszköz-nyersanyag egyre több közép-európai lelőhelyen kerül 

azonosításra. Ennek elemeként legutóbb a galgagyörki Csonkás-hegy bábonyi jellegű 

telepének ásatásán találtunk több, részben összeillő andezit szilánkot. 

II.2.1.3 Kavicsnyersanyagok (II.4. ábra, II.2. táblázat) 

A földtani leírások szerint a Cserhát területén két jelentősebb kiterjedésű kavicsos 

formáció mutatható ki. Az idősebb, a Galga vonalától nyugatra felszínen levő kavicstelepeket 

NOSZKY J. (1940: 43-54) a „kattien” időszakba sorolta, ma az oligocén/alsó-miocén Budafoki 

Homokkal (HÁMOR 1985: 40-46), illetve a Pétervásárai Homokkővel (KORPÁS szerk. 1998: 

64-66) azonosítható. A Galga árkától keletre a felszínen levő nagy kiterjedésű összlet 

(„meótiai terresztrikum”: NOSZKY 1940: 116-119; Sajóvölgyi Formáció: HÁMOR 1985: 153-

157) a szarmata időszak maradványa. Részben ez utóbbihoz köthető az említett bujáki típusú, 

„táblás” megjelenésű limnokvarcit változat és szórványosan a másodlagos helyzetben levő 

üveges andezit előfordulása. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy a Cserhát területe a 

nagy kiterjedésű „szarmata deltának” jelenlegi tudásunk szerint csak a legnyugatabbi 

előfordulása, a kavicsanyag akár a Sajó völgyéből is érkezhetett a vanyarci lelőhelyekre. Az 

idős kavicságyak pedig nyugati irányban, a Dunántúl területére követhetőek, így a 

kavicsnyersanyagok esetében csak valószínűsíthetjük a helyi eredetet. 

Ami a kavicstípusokat illeti, a kvarcit a legtöbb formációban általános. Régészeti 

leletként jellemzője, hogy a természetes töredezettséget – él sérülést csak nagyon nehezen, 

olykor sehogyan sem lehet elkülöníteni a szándékos megmunkálástól. A kőzet gyenge 

minősége ellenére némely jelentős középső-paleolitikus lelőhelyen (Tata, Érd: DIENES 1968) 
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domináns helyi nyersanyag volt. A Vanyarc környéki lelőhelyeken ellenben előfordulása 

inkább szórványos, noha a feltárt leletanyagban kimutatható helyi szilánkolása (11. 

összeillesztési csoport). 

Az ásatás során több, rózsaszín-fehér foltos patinával fedett eszköz került elő, melyek 

a friss töréseknél meggybordó színű jáspisnak bizonyultak; a nyersanyagot később a felszíni 

leletanyagban is azonosítottuk. A kőzet szórványosan előfordul a Bükk környéki bábonyi 

típusú leletanyagokban (RINGER 1983: 58-63), illetve a szatmári Avas (Oaş: BITIRI 1972) 

gyakorlatilag felszínről, vagy kevert rétegből gyűjtött leletegyütteseiben is. 

Erősen megnehezíti a nyersanyag régészeti felhasználásának, illetve földtani 

forrásterületének körvonalazását, hogy az irodalomban sokáig gyakorlatilag minden többé-

kevésbé piros színű kovakőzetet (köztük a gyakran használt radiolarit változatokat) 

ugyanezzel a névvel illették; a román szakirodalomban ma sem szokatlan a „radioláriás 

jáspis” kifejezés. A szűk értelemben vett, az utóvulkáni működéshez kötődő jáspis elsődleges 

forrásai a Mátrából és a Tokaji-hegységből (BIRÓ – DOBOSI 1991; BIRÓ et al. 2000), illetve 

Szlovákiában a Körmöci és Selmeci-hegységből (Kremnica, Banská Štiavnica: KAMINSKÁ – 

CHEBEN 1983; ILÁŠOVÁ – HOVORKA 2002: 363) ismertek. A cserháti, Ecseg környéki és a béri 

„szarmata” limnokvarcitban való előfordulást a fentiekben tárgyaltuk (l: II.2.1.1.). Ezek 

mellett jáspis kavicsokat gyűjtöttünk a már említett Buják – Rózsás-hegyi kavicságy mellett 

Vanyarc – Makói-oldal és Acsa – Kavicsos szarmata korú kavicstelepeiből és szintén 

másodlagos forrásból származó darab ismert például a hasznosi víztározótól (Litotheca: 

L86/89: BIRÓ – DOBOSI 1991). A II.2. táblázatban kérdőjellel feltüntetett darabok a csővári 

nagy kiterjedésű kavicságyból kérdéses besorolásúak, részben a formáció kora (a cserháti 

vulkánosságot megelőző oligocén / alsó miocén), részben megjelenése miatt. 

Egy másik érdekes kavics változat a nagyforaminiferákat, vörösalga töredéket és 

gumót, marószivacsot, csiga és kagyló-héjak töredékeit, féregcsövet, Bryozoa-t, Crinoidea 

nyéltagokat, telepes korallt és rákpáncél-töredékeket tartalmazó, a legjellegzetesebb 

maradványa után nummuliteszes kovakavicsnak nevezett típus, melynek nem ismert az 

elsődleges geológiai forrása. Másodlagos előfordulásait korábban az Ipoly-völgy 

allúviumából, a Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság harmadidőszaki és pleisztocén 

kavicsfeltárásaiból, illetve az etyeki, budaörsi és biai kavicsbányákból írták le. A Cserhátban 

mind az idősebb, mind a fiatalabb, a vanyarci lelőhelyek közvetlen közelében fekvő 

kavicstelepekből viszonylag nagy mennyiségben gyűjtöttünk példányokat. 
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Régészeti környezetben a “kavicsos” iparokban (Kiskevélyi-barlang, Szob) 

meglehetősen gyakran, a honti középső-paleolitikumban egy-egy példányként előforduló 

nyersanyagról van szó (MARKÓ – KÁZMÉR 2004). Újabban a nyersanyag használatát 

felismertük a vértesszőlősi alsó-, a tatai középső-, és a nagyrédei, mogyorósbányai és dömösi 

felső-paleolitikus lelőhelyen is. A cserháti területen feltételezett természetes előfordulás miatt 

a felszínen gyűjtött darabokról olykor nehéz eldönteni, hogy régészeti leletek-e, mivel a 

viszonylag gyenge minőségű kőzet szögletes minta szerint törik és hasad. 

A radiolarit jellegzetes, rendszerint jó minőségű kőzet, bizonyos középső-paleolitikus 

iparok (Jankovichien) leggyakoribb nyersanyag-típusa. A cserháti középső-paleolitikus 

lelőhelyeken – a még közöletlen Becske – Júlia-majori és – Büdös-tó-hegyi leletanyagok 

kivételével – csak ritkán fordul elő radiolarit, és általában, mint a vanyarci darabok is, 

kavicsból származnak. A kavicságyakban szórványosan előforduló fekete és vörös színű 

radiolarit kavicsok mellett ki kell emelni a „szentgáli” típusra emlékeztető, húsvörös árnyalatú 

példányok jelenlétét (Vanyarc – Kis-újság-hegy, Bér – Egresi-dűlő). 

Csak futólagosan említjük meg a kovásodott fát, amely általánosan előfordul a 

harmadidőszaki alluviális üledékekben, régészeti felhasználása azonban meglehetősen 

korlátozott. 

Az eddigiekben tárgyalt, szabad szemmel többé-kevésbé könnyen elkülöníthető 

változatok mellett azonban a cserháti feltárásokban az általános „kovakavics” a leggyakoribb, 

amelynek minősége, mérete és egyéb fizikai jellemzői darabról darabra változhatnak. Az 

erőteljes patinaképződés miatt és jellegzetes fosszíliák (pl. csigák, évgyűrűk, vagy 

Nummulites-ek), illetve kéreg hiányában nem zárható ki, hogy a régészeti leletanyagban 

előforduló kisméretű pattintékok és szilánkok némelyike nem tömbnyersanyagból, hanem 

kovás kavicsból származik. A jelenség nem egyedi, hiszen hasonló nehézségek jelentkeztek a 

kavicsként ismert Krumlovský les, illetve a Stránská skála típusú tömbnyersanyag régészeti 

környezetben való elkülönítésekor (VALOCH et al. 2000: 60; ŠKRDLA 2005: 57). A vanyarci 

leletanyagok esetében azonban ennek két okból is csekély a jelentősége. Egyrészt a bujáki 

típusú limnokvarcit előfordulása jelenlegi adataink szerint egyértelműen a szarmata korú 

kavicsokhoz köthető, így a nyersanyagbeszerzés forrásai azonosak a potenciális 

kavicsnyersanyagokéval. Másrészt, amíg a tömbnyersanyagok kérgét, vagy hasadási lapját 

gyakran azonosítottuk a szilánkok dorzális oldalán, a régészeti leletanyagokban alig találunk 

kavicskérges darabot. Figyelembe véve, hogy a nagyobb méretű szilánkok gyakorlatilag 

kivétel nélkül bizonyosan limnokvarcitból készültek és a makroszkóposan könnyebben 
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meghatározható kavicsnyersanyagok felhasználása csak kész, retusált eszközök esetében 

állapítható meg, bízvást feltételezhetjük, hogy a vizsgált iparokban a kavicsnyersanyagok 

felhasználása általánosságban meglehetősen korlátozott volt. 

Az egyes cserháti kavicsfeltárásokban gyűjthető, potenciális nyersanyag-típusú 

kovakavicsokat az összegző II.2. táblázatban soroljuk fel. 

II.2.1.4 Dél-bükki üveges kvarcporfír (felzites porfír, metakvarcit) 

Az üveges kvarcporfír az egyik legjellegzetesebb és legjobban vizsgált magyarországi 

pattintott kőeszköz-nyersanyag. A Cserhát területén már a kezdetekkor meglepően sok, e 

kőzetből készült eszköz és helyi eszközkészítésre utaló pattinték és gyártási hulladék került 

elő, mind a bábonyi ipar lelőhelyein, Legénden és Galgagyörkön, mind pedig Vanyarcon. A 

nyersanyag egyetlen primer geológiai forrása meglehetősen messze, a Bükk hegység délkeleti 

részén, a Bükkszentlászló melletti Tatár-árokból, illetve a Bagoly-hegyről ismert. A délkelet-

bükki kis patakok hordalékából valamivel nagyobb területen gyűjthető a kőzet, azonban még 

így is meglehetősen behatárolt a nyersanyag eszközkészítésre alkalmas méretű és minőségű 

példányainak előfordulása. 

A szürkés-zöldes színű kőzet tulajdonképpen csak mérsékelten alkalmas kőeszköz 

készítésére, mivel lemezes szerkezete miatt megmunkálása nem egyszerű. A gyakran 

előforduló, sárgás-fehéres, néha limonitfoltos hasadási lapok a régészeti feldolgozás során 

nem mindig voltak elkülöníthetőek a gumókéregtől, vagy leütési barázdák hiányában a 

szilánkok ventrális oldalától. Ez utóbbiból következően a leválasztás iránya, vagy a dorzális 

oldalon látható leválasztási negatívok értékelése sem minden esetben egyértelmű. 

Az „üveges kvarcporfír” kőzettanilag helytelen elnevezése a XX. század elejéről 

származik, amikor keletkezését a szöveti jellemzői, illetve a fosszíliák hiánya miatt a 

paleozoikumba, feltételesen a karbonba helyezték (SZENTPÉTERY 1932 – v. ö. PANTÓ 1951; 

PELIKÁN 1988). A legújabb földtani térképezés során ez az átkovásodott vulkáni kőzet 

metariolitként került meghatározásra és a ladini emeletbe (alsó-triász) sorolták (PELIKÁN 

szerk. 2005: 59-60). Régészeti irodalomban használt további szinonimái: hamuszürke 

kalcedon, felzites-sávos riolit, szericites metakvarcit, vagy egyszerűen: Szeleta-nyersanyag.20 

A cserháti leletegyüttesek megismerése óta legalábbis informális beszélgetések során 
                                                 

20  A dolgozatban használt "kvarcporfír" elnevezés megtévesztő lehet, mivel a szó eredeti értelmében vett 
paleovulkanitot is felhasználták kőeszköz készítésére (Prievidza, Tata, Szelim-barlang). Az ilyen régen 
meggyökeresedett kifejezések leváltása azonban csak konszenzus alapján lehetséges, ráadásul ez esetben 
döntően kőzettani kérdésről van szó (például nem minden metariolit, csak a másodlagosan átkovásodott 
változatok alkalmasak pattintásra). A kérdés tisztázása a jövő feladata; angol nyelvre például a "felsitic 
porphyry" kifejezést javasoltuk. 
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több alkalommal felmerült, hogy előfordulhat-e a bükki előfordulással azonos 

nyersanyagtípus a cserháti területen. Jelenleg a kérdésre a válasz egyértelmű nem. Egyrészt az 

elmúlt évtizedben elvégzett nagyszámú PGAA vizsgálat minden, makroszkóposan 

kvarcporfírnak meghatározott, a Cserhátból (sőt, tulajdonképpen a kárpátaljai Korolevotól a 

morvaországi Szeletien és Aurignacien lelőhelyekig) előkerült lelet esetében azonos 

összetételt mutatott ki nem csak a Bükkszentlászló mellett gyűjtött geológiai kézipéldánnyal, 

hanem a szeletai és puskaporosi régészeti mintákkal is. A kémiai összetétel például minden 

esetben egyértelműen mutatta, hogy a vizsgált minták anyaga nem kovakőzet, hanem 

átkovásodott vulkanit: a minták SiO2 tartalma kb. 73-80%, szemben a radiolarit, szarukő vagy 

hidrokvarcit esetében mért 95-98%-al. Ez a tulajdonság egyértelműen elkülöníti a régészeti 

leletek nyersanyagát a – részben a Cserhátban is előforduló (II.2.1.6. fejezet) – szarukő- és 

radiolarit változatoktól. A minták nagyon magas K-oxid tartalma nagyjából kizárja a cserháti 

eredetet.21 

Másrészt a régészeti leletekhez makroszkóposan hasonló, zöldes, illetve szürke színű, 

lemezes-lencsés megjelenésű, kvarcerekkel átszőtt, esetenként biotit lemezeket tartalmazó 

kőzetet az intenzív földtani kutatás és térképezés (SCHAFARZIK 1892; NOSZKY 1940; HÁMOR 

1985) ellenére sem ismerünk a területről. A bükki kvarcporfír abban a triász időszakban 

képződött, amely csak szórványosan ismert a Cserhátból. Bár a romhányi rög a tűzállóagyag 

előfordulás, a Csővári-hegy geokronológiai jelentősége miatt elég jól ismert (BENKŐ – FODOR 

2002), a régészeti leletek nyersanyagaként azonosítható típus előfordulásáról eddig nincs 

adatunk. 

A most tárgyalt leletanyagokban elég gyakoriak a kérges kvarcporfír leletek, biztosan 

kavicskérget azonban csupán két szilánkon tudtunk kimutatni (Szlovácka-dolina és Tovi 

lelőhelyeken). Emellett sem az egészen a Sajó-völgyéig követhető szarmata kavicsok, sem az 

idősebb (oligocén/miocén) allúviumból nem ismert a kőzettípus feltűnése. 

Végül meg kell jegyezni, hogy a vanyarci lelőhelyekhez közeli, acsai „Aurignacien” és 

debercsényi Szeletien leletanyagokban csak szórványosan, a püspökhatvani és versegi gravetti 

lelőhelyeken egyáltalán nem ismert a kvarcporfír használata, ami szintén inkább távolabbi 

eredetű forrásterületre utal. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az üveges kvarcporfírnak a cserháti késő-

                                                 
21 A >3,5%, de leggyakrabban 5,5-10,2% K-oxid-tartalmat sok káliföldpát (üde riolitban általában 5-6%-nál 

nem szokott több lenni), illetve utólagos K-metaszomatózis együtt okozhatta. Az andezites Cserhátból 
azonban jelenleg nem ismertek ilyen K-gazdag kőzetek, ám a szomszédos Mátrában előfordulnak (Szakmány 
György közlése, 2012. szeptember 19). A jövő feladata lehet ezek felgyűjtése és makroszkópos, esetleg 
műszeres vizsgálata. 
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paleolitikus lelőhelyekről ismert meglepően magas aránya jelenlegi adataink szerint nem a 

közeli nyersanyagforrásnak, hanem az ember életmódjának tudható be. Így értelmeztük a 

nyersanyag régészeti lelőhelyekről leírt elterjedését, melyet részletesen külön tanulmányban, 

kivonatosan pedig a VI. fejezetben tárgyaljuk. 

II.2.1.5 „Északi” tűzkövek 

Ezen gyűjtőfogalom alatt soroljuk fel a Kárpátoktól északra eső területekről származó, 

jó minőségű kőeszköz nyersanyagokat. A közelebbi forrás-azonosítás problémája megegyezik 

a limnokvarcitok esetében tapasztaltakkal: a patina, mint mállási jelenség eltünteti a kőzet 

eredeti azonosító bélyegeit, így nagyon nehéz, vagy lehetetlen a régészeti és a geológiai 

minták közvetlen összehasonlítása. Másrészt ez esetben a nagyműszeres vizsgálatok 

(KASZTOVSZKY et al. 2008) sem szolgáltattak meggyőző eredményeket a távoli 

nyersanyagtípusok elkülönítéséhez. Végül, mint említettük, régészeti környezetben 

meglehetősen nehéz a kitűnő minőségű helyi limnikus kovakőzetek és a távoli tűzkövek 

elválasztása. 

Az „északi” tűzkő-változatok viszonylag gyakori feltűnését a bükki barlangokban 

(Szeleta-barlangban, Sólyomkúti sziklaeresz) és Bükk környéki nyíltszíni lelőhelyeken (pl. 

Sajóbábonyban) L’. KAMINSKÁ és munkatársai (2000) nyomán egyfajta hosszú távú 

nyersanyag-beszerzési stabilitáshoz („long term stability”) kapcsoltuk (MARKÓ 2009a). 

Emellett egy-egy darab képviseli az „északi tűzkő” változatokat a honti és a Jankovich-

barlangi leletanyagban (SIMÁN 1991: 52; GÁBORI-CSÁNK 1994: 105), illetve a nyugat-

szlovákiai (pl. Moravány: MIŠÍK 1975: 97-99) nyíltszíni Szeletien lelőhelyeken is. 

A cserháti bifaciális iparok lelőhelyeiről ezzel szemben sokáig semmilyen adattal nem 

rendelkeztünk az „északi” tűzkő felhasználásáról, ami így kiemelte a terület eltéréseit a kelet-

szlovákiai és bükki területekétől (MARKÓ 2009a). Jelen feldolgozásban egyetlen eszköz 

nyersanyagát határoztuk meg „erratikus” tűzkőnek, melynek kékesfehér patinás, friss törésnél 

sötétkékes színű, síkos tapintású nyersanyagához hasonlóak ismertek a Pes-kő- és az Istállós-

kői-barlang leletanyagából. Meg kell említenünk azonban, hogy a szóban forgó eszköz nem 

feltétlenül tartozik a középső-paleolitikus leletegyütteshez: a lelőhelyen kerültek elő újkőkori, 

„friss” hidrokvarcitból készült leletek is, egyebek mellett egy pièce esquillé-nek 

meghatározott eszköz is.22 

                                                 
22  Egy másik, esetlegesen szintén északi eredetű nyersanyag típus ismert a dolgozatban nem tárgyalt Vanyarc – 

Szlovácka-dolina 2 lelőhelyről, ahol szemcsés, breccsa-szerű kovakőzetből készült szilánk került elő. 
Makroszkóposan hasonló nyersanyagra szintén az Istállós-kői-barlang leletanyagára tudunk hivatkozni. 
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II.2.1.6 …és ami hiányzik 

A Galga völgyétől nyugatra fekvő Csővári-rög területéről többféle triász és alsó-jura 

korú kovakőzetet ismer a földtani szakirodalom. A tömör, kovás mészkőben a szürkésbarna 

színű szarukő gumók (Litotéka: L. 86/25, 87/105: BIRÓ – DOBOSI 1991) mellett, fehér és 

vörös, repedezett radiolarit fordul elő (BENKŐ – FODOR 2002), mely azonban nem alkalmas 

kőeszköz készítésére. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a Dunántúli-középhegység 

klasszikus radiolarit-feltárásaiban gyűjtött geológiai mintákat a hőhatás, illetve a vízvesztés 

miatt repedések szövik át és ismeretlen okokból jószerével csak a régészeti leletanyagokban 

talált radiolaritok feldolgozható minőségűek. A „kattiai” (oligocén/alsó-miocén) korú 

kavicságyakban előforduló szürkészöld színű, szintén hálós minta szerint repedezett 

kovakőzet (kérdőjelesen hidrokvarcitként jelölve a II.2. ábrán), illetve esetlegesen a II.2. 

táblázatban a csővári kavicságyból kérdőjelesen szereplő jáspiskavics feltehetően a szarukő és 

a radiolarit lepusztulásából származik.  

A cserháti bábonyi típusú (Legénd, Galgagyörk: MARKÓ et al. 2002; MARKÓ 2004; 

MARKÓ – PÉNTEK 2005) és kisebb számban a szeletai lelőhelyeken (Debercsény: MARKÓ 

2009) előfordulnak a különböző obszidián-változatok, melyeket ismerünk a honti középső-

paleolitikumból (DOBOSI – SIMÁN 2000: Table II.) és a Pilisszántó II kőfülke Jankovich-típusú 

(BIRÓ 1984: 12), illetve a lengyelországi Obłazowa-barlang Taubachien és Szeletiennek 

meghatározott (VALDE-NOWAK 2003: 45, Table 10.) XI. rétegéből is. Ezzel szemben a 

vanyarci lelőhelyekről hiányzik ez a nyersanyag, ami – a tipológiai különbségek mellett – 

egyértelműen mutatja a másik két középső-paleolitikus ipartól való eltérést.23 

II.2.1.7 Összegzés: helyi és távoli nyersanyagtípusok 

Adataink szerint a vanyarci lelőhelyeken előforduló leggyakoribb nyersanyag, a 

limnokvarcit esetében két különböző forrás-területtel számolhatunk: a Galga-völgyében, 

Püspökhatvan és Galgagyörk táján, nyugati irányban, illetve kelet felé jellemzően Buják 

vidékén. Bár ez utóbbi változat akár a régészeti lelőhelyek közvetlen környezetében is 

gyűjthető lehetett, a régészeti megmunkálásra alkalmas minőségű és méretű példányok 

jelenlegi tudásunk szerint légvonalban mintegy 8 km-re eső forrásokból származnak. 

Tekintettel arra, hogy a nyersanyag-feldolgozás folyamata viszonylag teljes egészében 

                                                 
23 Érdekességként említjük meg, hogy a XIX. század egyik legjelentősebb magyar geológusának, SCHAFARZIK 

F.-nek (1892: 264, 268) egy adata szerint a bujáki Kálvária-hegy környékén „szinte obszidián-szerű” üveges 
kőzet található. A kőzettípus azonosítására és minták gyűjtésérre irányuló kísérleteink nem hoztak 
egyértelmű sikert: a talált, eszköz készítésére nem alkalmas üveges kőzet erősen repedezett. 
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kimutatható a leletanyagokban (a kérges szilánkoktól a megmunkált, sőt a törött és megújított 

eszközökig), a nyersanyag típust helyinek határozhatjuk meg. 

Ebbe a kategóriába eddig általában a lelőhelyektől meghatározott távolságra eső 

területekről beszerezhető kőzeteket sorolták, ám a távolság földrészenként, korszakonként, sőt 

szerzőnként változik. A. TAVOSO (1984) a 10-20 km-es, J-M. GENESTE (1988: 63) az 5 km-es 

sugarú körön belül előforduló, SIMÁN K. (1991: 28) a 25-100 km-es távolságról, H. FLOSS 

(1994: 323) a maximum 20 km-ről származó, míg T. DOBOSI V. (2009: 118) az egy-két nap 

alatt elérhető forrásokat sorolja ide. Ezzel szemben az egerszalóki leletanyag feldolgozásakor 

minden bükki eredetű nyersanyag, így a kb. 40 km-ről származó kvarcporfír is a helyi 

kategóriába került besorolásra, sőt, a domináns egerbaktai opál forrása is kb. 10 km-re esik 

(KOZŁOWSKI et al. 2009: 417). Ez esetben a „helyi” kifejezés nyilvánvalóan a „bükki és Bükk 

környéki” kőzetek szinonimája. 

Érdekes módon a kis számban képviselt kavicstípusok feltehetően szintén helyi 

eredetűnek tekinthetőek, noha sem számuk, sem feldolgozási sorozatuk nem hasonlítható a 

limnikus kovafélékhez és jórészt eszközként, egy esetben magkőként fordulnak elő a vizsgált 

leletanyagokban. Tekintetbe véve, hogy a „bujáki” típusú limnokvarcit forrása egybe esik az 

egyik kavicsos formációval, ez esetben nyilvánvalóan szándékos emberi válogatás mutatható 

ki. 

Ezekkel szemben az üveges kvarcporfír minden szempontból távoli eredetű 

nyersanyag, amely ráadásul a középső- és felső-paleolitikum átmenetének gyakorlatilag 

minden jelentősebb leletegyüttesében feltűnik, és minden nehézség nélkül felfedezhetjük a 

korszak nyersanyag-beszerzési rendszerében a jellegzetes mintát: a legtöbb lelőhelyen az 

import kvarcporfír a változatosabb helyi kőzetekkel társul. 

II.2.2 Tipológia 

Az őskőkori leletegyüttesek feldolgozásának új, alapvetően technológiai szemléletű 

közelítései ellenére a feldolgozás elsődlegesen a tipológián alapul. A magyarországi őskőkor-

kutatás kezdetén, a nagy barlangi feltárások időszakában az egyes iparok értelmezése a 

„főipar” (a Szeleta-barlang esetében a „babérlevélhegyek”) és a „kísérőipar” elválasztásával 

történt (KADIĆ 1915: 216-220). Az ötvenes és hatvanas években, különösen a nagy 

mennyiségű leletanyagot szolgáltató tatai lelőhely kapcsán a matematikai közelítés került 

előtérbe (VÉRTES 1964: 180-210; 1965: különösen a 23. fejezet; l. m. VÉRTES 1967). 

Egyidejűleg, a hatvanas évek során vált elterjedté a F. Bordes által megalkotott „statisztikai” 

tipológiai osztályozás, melynek alapját a típusos eszközök százalékos aránya, illetve az ezek 
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alapján számított technológiai és tipológiai indexek képezték. Magyarországi alkalmazásaként 

az érdi lelőhelyet (GÁBORI-CSÁNK 1968), illetve a nyolcvanas években a subalyuki 

leletanyagok újra-feldolgozását (MESTER 1989) lehet megemlíteni. Noha a franciaországi 

területeken, ahol a módszer megszületett, már nemigen alkalmazzák (TURQ 1999: 112-113), a 

Kárpát-medencében, illetve délkelet-Európában az elnevezések egy része (Charentien, illetve 

Quina-típusú Mousterien: l. IV.4. fejezet) – nem kevés fenntartással (BOSINSKI 1970: 101; 

VALOCH 1984: 203) – még ma is használatos.24 

A magyarországi irodalomban a nyolcvanas években jelent meg G. BOSINSKI (1967) 

megközelítése, amely a részben Bordes által jogfosztott „vezérleletek” megléte vagy hiánya 

alapján határozott meg egy-egy lelettípust (Inventartyp). Bár ez esetben is érdemes óvatosan 

bánni a német rendszer közvetlen és változtatás nélküli átvételével (ahogy azt a tatai 

leletanyag besorolása mutatja: IV.4.2. fejezet), legalább néhány esetben, a korábban 

Micoquien-nek, jelenleg egyre inkább Keilmessergruppe-nak meghatározott leletegyüttesek 

(Bábonyien: RINGER 1983) esetében a fő eszköztípusok és az iparok besorolásakor jó 

kiindulópontként szolgál.  

Ebben a dolgozatban több ok miatt ez utóbbi megközelítést fogjuk alkalmazni. Először 

is a franciaországi nevezéktan kidolgozása kifejezetten nem a közép-európai, és különösen 

nem a kárpát-medencei eszköztípusok ismeretén alapult, így például a változatos bifaciális 

kés formák a francia tipológia csupán néhány típusába lennének besorolhatóak. Másrészt a 

vanyarci leletegyüttesek jellemzője a nagyfokú töredezettség, különösen a bifaciális eszközök 

terén, ami nemigen teszi lehetővé minden egyes másodlagosan megmunkált eszköz 

egyértelmű besorolását. Végül egyetlen zárt vanyarci leletegyüttesben sincs meg a 

százalékszámításhoz szükséges minimálisan száz darab típusos eszköz, amelyre a Bordes által 

megalkotott tipológiai rendszer épül. 

A módszer alkalmazásával a Subalyuk felső rétegének ipara és az érdi lelőhely között 

„kísérteties egyezést tapasztalunk” (MESTER 1989: 29), annak ellenére, hogy mind a két 

lelőhely topográfiai jellemzői (barlang, illetve oldalvögy szája), mind a vadászott állatok 

(kőszáli kecske, illetve barlangi medve), mind az eszközök nyersanyaga (változatos 

                                                 
24  „A kulturális kapcsolatok vizsgálatánál azonban a régibb komparatív analógiás módszert – ami lényegében 

egy vagy több régészeti párhuzamainak megkereséséből állt –, új vágányra helyezte a tipológiai-statisztikai 
módszer és rendszer, amellyel nem egyedi esetek, hanem nagy egységek összefüggései vagy éppen 
különállóságuk állapítható meg. A régészeti fejlődéssorok vizsgálatába bekapcsolódott a kvantitatív-
statisztika, az egyszerűbb, majd bonyolultabb matematikai módszer, hogy eredményeivel mindjárt némi 
kiábrándulást is keltsen. Ez ma körülbelül a paleolitkutatás módszertani szintje.” – GÁBORI M. 1969-ben 
(206.) írt megállapításaihoz ma is csak a – Magyarországon – némileg vaktában alkalmazott technológiai 
vizsgálatok tehetőek hozzá. 
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tömbnyersanyag számos importtal, illetve kizárólag helyi eredetű kavicsnyersanyag), és ebből 

következően a technológia eltérőnek mutatkozott. Figyelembe véve, hogy az általunk csak 

irodalmi adatok alapján ismert és a későbbiekben tárgyalandó korolevoi IIa (Micoquien, vagy 

Keilmessergruppe) és II (Charentien) komplexumokat annak ellenére sorolták be két 

különböző iparba (KOULAKOVSKAYA 1995; KOULAKOVSKA 2001; KULAKOVSKA 2002), hogy 

főbb technológiai és tipológiai vonásaik megegyeznek25, a „Bordes-módszer” alkalmazása 

mondhatni matematikai varázslattá („virutosité arithmétique”: SONNEVILLE-BORDES – 

PERROT 1953: 324) változott.  

A fentiek miatt a cserháti és ezen belül a vanyarci leletegyüttesek feldolgozását az ú. 

n. vezérleletek meglétén, vagy hiányán keresztül vizsgáljuk (MARKÓ 2007), melyek közül a 

bifaciális és levél alakú eszközök a legjellegzetesebbek. A továbbiakban ezért kiemelten 

kezeljük ezeket a jellegzetes eszközöket. 

A levélhegyek OBERMAIER és WERNERT (1929: 308; BOSINSKI 1967: 29) 

meghatározása nyomán nagyjából levél alakú, mindkét lapjukon teljes felszíni retusálással 

kidolgozott, hosszmetszetük szerint nagyjából szimmetrikus, keresztmetszetben vékony 

eszközök. Átmetszetük lehet plán-, vagy bikonvex, oldalsó éleik íveltek, vagy egyenes 

vonalúak. Az eszköz kiinduló formája egyaránt lehet szilánk, vagy nyersanyagdarab is. 

Véleményünk szerint a levélhegyet, mint típuselnevezést a valóságosnál sokkal gyakrabban és 

szabadosabban használjuk, amely félreértésekhez vezethet, így például mi nem használjuk az 

„aszimmetrikus levélhegy” kategóriát. Természetesen a típus eredeti elnevezése funkcionális 

gyökerű volt, melyet – amennyiben lehetséges26 – kopásnyomos vizsgálatokkal kellene 

ellenőrizni, ám pusztán alaktanilag elkülöníthető egy olyan leletcsoport a vanyarci 

együtteseken belül, amely kielégíti a fent felsorolt tényezőket27. A vanyarci felszíni gyűjtések, 

illetve a feltárás anyagában jórészt töredékekben fordulnak elő; az ép eszközök között az 

alábbi főbb változatokat sikerült elkülöníteni: 

 

                                                 
25  A jórészt egyszerű és keresztélű ívelt kaparók aránya például mindkét leletegyüttesben meghaladja a 60%-

ot. További közös vonás a sok eszközön megfigyelhető, munkaéllel szemben fekvő (a leütési felszín által 
alkotott, vagy természetes) hát, a Kombewa – magkövek használata, stb. Emellett a korolevoi Charentien 
iparban előfordul például egy levéleszköz, sőt, egy Prądnik-típusú kés (KULAKOVSKA 2002: 26-27, ris. 2: 1, 
2, 7) is, ahogy a Raj-barlang alsó rétegének leletanyagában, illetve Nižny Hrabovec I-II. több periódusú 
lelőhelyének 9, a „Charentien” iparba sorolt eszköze között is feltűnik egy-egy levéleszköz (KOZŁOWSKI 
1972: 83-86; KAMINSKÁ et al. 2000: 68, Pl. I.1). 

26 Az erősen patinásodott (azaz mállott felszínű) limnokvarcit nyersanyag esetében ez kivitelezhetetlen, így 
ezekben az esetekben a törési felületek mintázata (pl.: impact fracture) alapján lehet következtetéseket 
levonni a használatot illetően. 

27 A dolgozatban a szimmetrikus kontúrú középső-töredékeket ekként fogjuk besorolni, de minden esetben 
utalunk a szövegben arra, hogy valószínűleg levélhegy aprózódása nyomán keletkeztek. 
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- hegyes, egyenes élű, bikonvex levélhegyek, lekerekített bázissal 

- eredetileg valószínűleg mindkét végén hegyes, ívelt oldalélű levélhegyek 

- ötszögletes körvonalú, széles, egyenes bázisú bikonvex levéleszköz 

 

A levélkaparóknak a levélhegyekkel ellentétben nincsen kifejezetten megmunkált 

hegyük és/vagy felülnézetben aszimmetrikus körvonalúak lehetnek. Bázisuk általában 

lekerekített, éleik közül azonban általában csak az egyik került gondos kidolgozásra, a másik 

lefutása hullámos, így az eszköz összességében inkább egy késre emlékeztet. A bifaciális 

kaparók elkülönítő bélyege, hogy csak az egyik élük került retusálásra, illetve felületüket 

részben borítja a felszíni megmunkálás. Amennyire megállapítható, mindkét típus bizonyos 

darabjai szilánkon kerültek kialakításra, sőt, időnként rövid és széles, keresztélű alapformán, 

azaz az eszköz szilánkolási és morfológiai tengelye nem feltétlenül esik egybe (ezt a kérdést 

az V. fejezetben tárgyaljuk részletesebben). 

A bifaciális késeket egyenes lefutású, rendszerint éles, mindkét lap felől gondosan 

kidolgozott munkaél, illetve az azzal szemben fekvő természetes, vagy szándékosan alakított 

hát jellemzi. Átmetszetük rendszerint ék alakú (v. ö. Keilmesser: BOSINSKI 1967: 29; JÖRIS 

2001: 34). Számos típusuk ismert (BOSINSKI 1967; KOZŁOWSKI 1972a; DESBROSSE et al. 

1976; SOBCZYK 1994; RINGER 1983: 44-46, 21; KOULAKOVSKAYA et al. 1993), melyek 

azonban elméletileg akár egyetlen eszköz folyamatos újra-megmunkálásának állomásai is 

lehetnek („dynamische Keilmesser-Konzept”: JÖRIS 2001). A magyarországi szakirodalomban 

időnként tévesen került késként meghatározásra egy-egy eszköz (l. 11. és 26. jegyzet). A 

vanyarci leletanyagokban a következő típusokat tudtuk elkülöníteni: 

 

- Klausennische-típus: trapéz körvonalú eszköz, melynek a munkaéle mellett az eszköz 

hossztengelyéhez képest ferdén, egyenes vonalban futó disztális része csonkítás-

szerűen megmunkált (WETZEL – BOSINSKI 1969: 42). A névadó lelőhely kis 

leletegyüttesének áttekintése nyomán úgy tűnik, hogy ezt a formát elsősorban a 

lemezes megjelenésű „Plattensilex” nyersanyagra alkalmazták, amikor az eszköz háta 

természetes felület, az elő- és hátoldal kérges és csak a munkaélet és a disztális részt 

munkálták meg. 

- Balve-típus körvonalában a Klausennische késre emlékeztet, azonban az eszköz háta a 

durván lekerekített bázissal szemben, a trapéz ferdén futó (a Klausennische-típus 

esetében megmunkált) részén került kialakítása (JÖRIS 2001: 35). L. KOULAKOVSKAYA 
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és munkatársai (1993: 14, Fig. 8) a formát Tata-típusnak nevezték, noha a Vértes által 

közölt "Schabermesser" háta a bifaciális éllel párhuzamos, kérges oldal. 

- A vanyarci típusú kés jellemzője az ívelten futó, kétoldali kialakítású munkaél, illetve 

az ezzel szemben fekvő, szögben megtörő és talán csak a helyi hidrotermális 

nyersanyag durvasága miatt elnagyoltan kialakított hát. Igen szegényes adataink 

szerint az eszköz bázisa szintén durva, illetve nyersen maradt. A típusnak félkész 

példányai és töredékei is ismertek; típuspéldánya Vanyarc – Tovi lelőhelyen került elő 

(III.13. ábra 1). Körvonala emlékeztet az O. JÖRIS (2001: 35) által leírt széles, 

háromszög alakú buhleni típusra, melynek átfogója a bifaciális kidolgozású munkaél, 

befogói alkotják az eszköz hátát. 

- Végül morfológiai alapon szintén a kések közé sorolhatjuk azokat az eszközöket, 

melyek „háta” természetes törési felszín és a szemben fekvő él két oldalról került 

kialakításra.28 

 

A vaskos bázisú bifaciális eszközöket („Stück mit breiter Schneide”: JÖRIS 2001: 65-

67) a már említett „dinamikus kés-koncepció” (a kérdésre a IV.3.4. fejezetben visszatérünk) a 

bifaciális késtípusok sorozatos újra-élezése nyomán keletkező eszközformának tekinti. A 

vanyarci leletanyagban előforduló darabok ellenben sokkal inkább tűnnek célzott formának: 

bázisukat természetes hasadási lap alkotja, két élük és ívelt disztális részük mindkét oldalról 

kidolgozott. Ennél jelentősebb, hogy a szelvényben in situ feltártuk egy ilyen eszköz 

készítésének folyamatát (9. összeillesztési csoport), amely a hasadásokkal átszőtt nyersanyag 

gyengesége miatt szakadt meg. Ez utóbbi esetben a kiinduló forma nyersanyagdarab volt, míg 

a Vanyarc – Tovi lelőhelyen, felszínen gyűjtött példányt (III.14. ábra 3) nagy valószínűséggel 

vaskos szilánkon alakították ki. 

Utolsóként tárgyaljuk a vélhetően magkövek átalakításával kialakított, plánkonvex 

átmetszetű bifaciális eszközök csoportját. Lapos, morfológiailag ventrális oldalát vékonyító 

leválasztások, a domború („dorzális”) oldalt meredek retusálás negatívjai fedik. Egyik 

jellegzetes példájuk a III.1. ábra 1. eszköze a Szlovácka-dolina 1. felszíni gyűjtőpont 

anyagából, amely meglehetős formai azonosságot mutat a III.3. ábra 4. magkövével. Ez 

utóbbinál jól látszik, hogy a régi törési felszínt kis preparációs leválasztások leütési 

                                                 
28  Nem tárgyaljuk viszont külön a természetes hátú késeket. Ennek oka, hogy a Bosinski-féle koncepciót 

elfogadva csak a kétoldali kialakítású munkaéllel rendelkező eszközöket tekintjük késnek, másrészt a 
felhasznált erősen töredékes nyersanyagtípusok és a technológiai folyamat szakadozottsága (kérges szilánkok 
gyakorlatilag teljes hiánya) miatt nem is nagyon lenne értelme a típus külön kezelésének. 
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felszíneként használták. A típus közelebbi funkciója, illetve kapcsolata a többi kétoldali 

megmunkálású eszközzel egyelőre nem ismert, valószínűleg sokszorosan megújított formáról 

van szó. A vanyarci leletanyagokban való többé-kevésbé rendszeres feltűnése miatt 

különválasztottuk a feldolgozás során. 

Jellegzetes és fontos formák a részlegesen bifaciális eszközök, melyek közül a 

vanyarci leletanyagban a szilánk ventrális oldalán csak a hegynél kidolgozott Jerzmanowice-

típusú hegy fordul elő. 

Tulajdonképpen altern retusú eszköznek határozhatnánk meg azt a típust, melynek 

egyik éle a dorzális, a másik a ventrális oldal felől került megmunkálásra, a Hont – csitári 

lelőhelyen előkerült eszközök (GÁBORI 1964: 72, XIX. tábla 1, 17) nyomán azonban a 

levéleszközök közé sorolhatjuk. 

Áttérve az egyik oldalukon (unifaciálisan) kidolgozott eszközökre, a kaparók általános 

középső-paleolitikus típusok, jellemzőjük, hogy az alapforma (általában szilánk, illetve 

némely kvarcporfírból készült darab esetében lemezes megjelenésű nyersanyagdarab) 

egyenes, homorú, vagy ívelt vonalban futó éle, vagy élei folyamatosan megmunkáltak. A 

vanyarci anyagban előforduló egy, vagy két, a szilánkolási tengellyel párhuzamos élükön 

megmunkált egyszerű és kettős, a bázissal szemben retusált keresztélű kaparók megfelelnek 

az általános kritériumoknak. Az esetenként Moustérien-hegyre emlékeztető hegyes kaparók 

egyik éle ezzel szemben a ventrális oldalon is megmunkált. Végül meg kell említeni, hogy H. 

Dibble elmélete szerint valamennyi unifaciális kaparótípus az eszköz folyamatos újra-élezése 

során előállt forma. 

A retusált szilánkok a magyarországi nevezéktan szerint a jellegtelen, inkább csak 

szórványosan megmunkált, esetenként mindössze a használat makroszkópos nyomati viselő 

eszközök. Ez a klasszikus „egyéb” kategória nem azonos a francia terminológia éclat 

retouché-jával, amelyeknek egyik élét nem teljes hosszában, ám határozottan típusosan 

alakították ki. 

Ki kell térni az általunk munkaél-töredéknek nevezett csoportra, amely közelebbről 

nem azonosítható eszközök retusált él-töredékeit tartalmazza, együttesen a régen és a frissen 

törött darabokat. A retusált szilánkokkal és más, általában szintén töredékes kategóriákkal 

szemben az ezen csoportba kerülő darabokat a megmunkálást mutató élen kívül gyakorlatilag 

kizárólag törési felszínek határolják, míg az általunk retusált szilánknak, kaparónak, stb. 

meghatározott darabokon megmaradt legalább a megmunkált éllel szemben fekvő él egy kis 

része. 
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Az inkább a felső-paleolitikum jellegzetes típusai közé tartozó vakarók az általános 

definíció szerint az alapforma (vanyarci viszonylatban: szilánk) rövidebb élén kidolgozott, 

erősen vagy enyhébben ívelt munkaélű eszközök. A jellegzetes legyező alakú vakaróretust 

csak elvétve (III. 11. ábra 2) lehet azonosítani; a munkaél kialakítására inkább a kaparók 

esetében is alkalmazott soros és lépcsős megmunkálást alkalmazták. A vizsgált 

leletanyagokban három változatuk ismert: rövid, széles szilánkon kialakított magas, körbefutó 

munkaélű eszköz (süveg-szerű vakarók), a legyező alakú szilánkokon kialakított, általában 

egyenes éllefutású, sokszor sérült és megújított munkaélű eszközök, melyeknek egyik 

hosszanti élét az eredeti magkőperem alkotja, illetve az szilánkok proximális végén ívelten 

megmunkált formák. 

Általában szintén felső-paleolitikus formának tekintik az árvésőket. A vanyarci 

leletanyagokban atipikus formában fordulnak elő, több esetben felmerül a véletlen kipattogzás 

lehetősége. 

Végül a pikkelyretusált szilánk (pièce esquillé) középső-paleolitikumba való keltezése, 

mint ezt a tűzkő nyersanyag tárgyalása során már említettük, vitatható, mivel a leletanyagban 

egy azonos típusú eszköz nyersanyaga friss limnokvarcit. Mindenesetre a típus és 

bajorországi Szeletien iparok egyik jellegzetes eszköze (SCHÖNWEISS – WERNER 1986; 

WEISSMÜLLER 1995; HEINEN – BECK 1997; HEINEN 2006), vagy magkő típusa (LE BRUN-

RICALEN 2006). 

II.3 Másodlagos feldolgozás: a FOLYAMATok 

A fejezet következő részében a régészeti leletegyüttest kialakító dinamikus 

folyamatokat tárgyaljuk. Ezek a hatások részben emberi (technológiai), részben jórészt 

természetes (tafonómiai) eredetűek. Végül külön tárgyaljuk a töréseket és az összeillesztések 

módszertanát, melyek alapján mind technológiai, mind tafonómiai adatok nyerhetőek. 

II.3.1 A lelethorizont képződésének és az utólagos behatások vizsgálata 

A lelethorizont kialakulásának (site formation) vizsgálata az amerikai régészetben a 

hetvenes évekre nyúlik vissza (SCHIFFER 1972; WHALLON 1972; 1973), kialakulása legalábbis 

részben az új régészet szélsőséges, antropológiai eredetű irányzataira adott válaszként 

értékelhető. Jelen munka elkészülésekor áttételesen és kissé egyszerűsítve Joachim HAHNnak 

(1988) a szintén a hetvenes években megkezdett németországi feltárásain kialakított 

dokumentációs rendszerét tartottuk szem előtt. 
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Régóta elfogadott, hogy a régészeti leleteket tartalmazó réteg/üledék soha nem 

statikus, megállapodott helyzetű. Az eltemetődés után a (jelen esetben) kőeszközöket számos 

mechanikai (a talaj/üledék mozgása, osztályozódás, krioturbáció, talajlakó állatok és gyökerek 

tevékenysége), kémiai (mállás, gyökérsavak oldó hatása), végül emberi (ez esetben 

mezőgazdasági földmunka) hatás érte. I. EFREMOV (1940) eredeti és például R. L. LYMAN 

(1994) újabb munkája alapján ezeknek a hatásoknak a vizsgálata a tafonómia feladata (nem 

tartoznak viszont ide a tárgyaknak a feltárás után, esetlegesen a gyűjteményekben keletkezett 

sérülései). Az „őskőkori Pompeii” illúziójával leszámolva a kérdés nem a bolygatottság ténye 

(még olyan kivételes lelőhelyeken sem, mint Pincevent), hanem annak mértéke (DIBBLE et al. 

1997: 647) lett. A hatások jelentőségének felismerése vezetett olyan emblematikus és 

bolygatatlannak vélt lelőhelyek tafonómiai szemléletű újra-értelmezéséhez, mint az alsó-

paleolitikus Bilzingsleben (BECK et al. 2007; MÜLLER – PASDA 2011), vagy a felső-

paleolitikus Krakkó – Spadzista és Pavlov I. (VERPOORTE 2000). 

Tovább menve: a leleteket nemcsak utólag, a betemetődést követően érték hatások, 

hanem azt megelőzően, de már a település felhagyása után, sőt, még annak fennállása alatt 

is.29 Ezeket a különböző időszakokat a földtanból kölcsönvett kifejezésekkel A. V. KOLESNIK 

(2003) nyomán sorrendben poszt-, epi- és szingenetikus tafonómiai eseményeknek nevezzük. 

A dolgozat tárgyát képező lelőhelyen elvégzett talajtani vizsgálatok (HORVÁTH – 

MINDSZENTY 2007; a kérdést a III.2.1. fejezetben tárgyaljuk) sajnos nem adtak választ az 

egyik legfontosabb kérdésre: a beágyazó talaj és a régészeti leletek eredeti, vagy (akár csak 

enyhén) áthalmozott helyzetben kerültek-e feltárásra. A feltárt kőeszközök vizsgálata két, 

egymástól független, a terepen felvett adatsoron alapul: a pontosan dokumentált leletek 

helyzeti megfigyelési adatain és a nem egyenletesen patinásodott darabokon végzett 

megfigyeléseken. Ezeket egészíti ki a természetes törések összeillesztéseinek vizsgálata (l. 

II.3. fejezet). 

A szilánkok helyzetének mérésére rendszerint a földtanból ismerős csapás- és dőlés 

szög (német: Klippung, Neigung, angol: dip, strike) értékeket használják, melyeket 5-10, 

esetleg 20°-os lépcsőkben szokás megadni (HAHN 1988: 27; LENOBLE – BERTRAN 2004: 458). 

Ezzel szemben mi összesen 3 diszkrét értéket vettünk figyelembe: a szilánk függőlegesen, 

ferdén, vagy vízszintes helyzetben került-e feltárásra. Ennek oka részben a szűkre szabott 

feltárási időben rejlik, ugyanis a mérések rendkívül időigényesek. A másik oldalról viszont 

                                                 
29  DIBBLE et al. (1997, 632) itt sorolta fel az alapforma, illetve a kész eszköz elszállítását a lelőhelyről, illetve a 

különböző megtelepülések anyagának összekeverését. Ezt a viselkedési (behavioural) komponenst azonban 
helyesebb lenne a tafonómiai hatásoktól elkülönítve tárgyalni. 
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általában csupán az 1,7-et meghaladó hosszúsági indexű30 (BERTRAN – TEXIER 1995: 523), 

illetve a 2 cm-nél nagyobb leletek adatait vették figyelembe (LENOBLE – BERTRAN 2004: 458) 

a vizsgálatok során.  

Jelen dolgozat tafonómiai feldolgozását a vanyarci ásatás során egyedileg dokumentált 

1276 megfigyelésre alapozzuk, melyek közül 382 db mérete érte el, vagy haladta meg a 2 cm-

t (l: IV.2. táblázat). 

A patina a pattintott eszközök esetében a kovakőzetek mállási jelenségeinek 

összefoglaló elnevezése. Régészeti anyagban két változata ismert: a tárgyalt leletanyagokban 

nem jelentkező és ezért a továbbiakban nem tárgyalt „fényes” változat (Lackpatina: l. 

ROTTLÄNDER 1975) mellett a „fehér” patina. Laboratóriumi vizsgálatok szerint a beágyazó 

lúgos kémhatású közeg31 oldatai kikezdik a kovakőzet felszínét (CURWEN 1940; SCHMALZ 

1960: Tab.1, 46-48; ROTTLÄNDER 1975: 106; STAPERT 1976: 12-14) és kis kráter-szerű 

mélyedéseket marnak bele („étetés”). Ezek egyben megváltoztatják a fénytörést is, ami a 

kárpát-medencei leletanyagokból ismert „fehér patina” fehér-kékesfehér színét okozza. 

A fehér patinának akár egyetlen szilánkon is több árnyalatát, fokozatát figyelhetjük 

meg. A jelek szerint az üde kőzet elsőként az élek és peremek mentén kezd el mállani, ami 

régészeti anyagon az élek és a dorzális oldalon látható gerincek fehéredésével mutatkozik. 

Egy másik, érdekes lehetőséget vet fel egy, a vanyarci Hruskár-hegy kavicságyából 

származó ovális  nummuliteszes kovakavics, amelynek csak az egyik fele patinás (II.5. ábra). 

Figyelembe véve a püspökhatvani limnokvarcit feltárásban szerzett tapasztalatokat, 

lehetséges, hogy a felszínen heverő kőzetdarab mállik, míg a szabad levegő és a légköri 

csapadék által nem érintett, üledékbe, vagy andezitbe ágyazott alsó fele viszonylag érintetlen 

marad. Ráadásul ez a folyamat igen gyors is lehet, a fehér szín akár egyetlen év alatt is 

kialakulhat (SCHMALZ 1960: 49) . 

Mindenesetre bármi is okozza a kovakőzetek patinásodását, az általunk felvetett 

kérdések szempontjából marginális a válasz. Jelen tanulmányban arra a megfigyelésre 

támaszkodunk, mely szerint az eredeti, azaz a beágyazódást követően nem bolygatott helyzetű 

kőeszközök felfelé néző lapja intenzívebben patinásodik, mint amelyik lefelé néz (ZOTZ 1965: 
                                                 

30  Ezen a ponton meg kell említeni, hogy eredetileg a dőlés és csapás értékeket a szilánkok (és csontok) 
hossztengelye (a tengely), vagy legnagyobb kiterjedésű sík projekciója (ab) mentén mérték (BERTRAN – 
TEXIER 1995: 522). A vanyarci szilánkoknál azonban a dőlés csak ritkán esett egybe a hossztengellyel, ami 
miatt adataink nehezen összehasonlíthatóak a máshol mért értékekkel és csak nagy vonalakban 
támaszkodhatunk a máshol levont következtetésekre – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a vanyarci  
adatfelvételek során nem használtunk szögmérőt.  

31 A geo-pedológiai vizsgálatok szerint (HORVÁTH – MINDSZENTY 2007) azonban a vanyarci szelvényben 
megfigyelt fosszilis talaj erősen kilúgzott, savanyú kémhatású (pH<7). Meg kell jegyezni azonban, hogy más 
megfigyelések szerint akár tőzegben is kialakulhat a kovaeszközök általunk ismert patinája. 
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249); így akár a lefelé szivárgó talajvizek, akár a légköri csapadék felelős a fehér patina 

kialakulásáért, az intenzívebben mállott kőzetfelszín puszta helyzete – legalább részleges – 

információt nyújt a szilánkot érő hatásokról. Amennyiben tehát a vízszintes, vagy ferde 

helyzetben talált szilánk, vagy eszköz intenzívebben patinásodott felülete a feltárás 

pillanatában nagyjából lefelé nézett, esetleg a függőlegesen állva megtalált darab valamelyik 

oldala érzékelhetően mállottabb volt, mint a másik, a tárgyat valamilyen epi-, vagy 

posztgenetikus hatás érte. Amennyiben a jobban patinásodott oldal felfelé nézett, úgy 

tekintettük, hogy a szilánk körülbelül eredeti helyzetében került elő és eltekintünk attól a 

lehetőségtől, hogy minden ilyen darab egy vagy több teljes (360°-os) fordulatot tett, és csak 

látszólag nem érte a tárgyat kimutatható tafonómiai hatás, ami azonban csak az elégtelen 

alapfeltevéseinknek és vizsgálati módszerünknek tudható be. Egyrészt, ha nem így tennénk, 

bármely ásatás során tett minden megfigyelés alapjaiban megkérdőjelezhetővé válna, hiszen 

még a legalaposabb dokumentáció mellett sem lenne kizárható, hogy egy sokszorosan 

összezagyvált kaleidoszkóp darabjait próbáljuk meg sematikusan értelmezni. Másrészt pedig 

többé-kevésbé független adatok: a helyzeti megfigyelések és az összeillesztési vizsgálatok 

segítségével ellenőrizni tudjuk a következtetések érvényességét. Ebben a dolgozatban – 

egyelőre csak munkahipotézisként – eltekintünk a fenti „lehetetlen egybeesés” lehetőségétől, 

és felhasználjuk a feltárási megfigyeléseket a lelőhely és a leletanyag tafonómiai 

rekonstrukciója során. 

Emlékeztetni kell rá, hogy a patinásodás foka önmagában nem nyújt semmilyen 

kronológiai jellegű információt: az Istállós-kői-barlang leletanyagában például több olyan 

tűzkő, vagy kitűnő minőségű limnokvarcit darabot sikerült összeillesztenünk, melyek 

töredékei látványosan eltérő fokban mállottak, noha nyilvánvalóan ugyanazon darabok 

töredékeiről van szó. A Nietoperzowa-barlang alsó (6.) rétegénél figyelték meg, hogy a 

barlang fala mentén feltárt leletek erősebben patinásodtak, mint a folyosó közepén talált 

szilánkok (CHMIELEWSKI 1961: 24). A franciaországi Riencourt-les-Bapaumes középső-

paleolitikus lelőhely B2 leletegyüttese patinás eszközökből állt, míg az egykorú B1 darabjai 

friss felszínűek voltak (TUFFREAU et al. 1991: 206-207), végül Pincevent klasszikus 

magdaléni lelőhelyén a megfigyelések szerint a legtöbb tűzkő leletet a feltárás pillanatában 

kékesszürke, intenzív patina borította, amelyet néhány órával később opalizáló réteg vont be. 

Néhol azonban, például ahol sok apró széntöredék pöttyözte a talajt, gyakorlatilag friss, üde 

felületű eszközöket dokumentáltak (LEROI-GOURHAN – BRÉZILLON 1966: 271).  
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A fentiek alapján tehát két fontos kikötést kell tennünk. Amennyiben az egyértelműen 

törési felszín az eszköz összes többi részétől eltérő (általában sokkal üdébb) megjelenésű, 

posztgenetikus törésről beszélhetünk, különösen, ha a levált töredéket a közvetlen közelben 

találtuk meg, vagy esetleg helyben aprózódott szilánkról van szó. Hasonlóan: amennyiben az 

eszköz bármely részénél frissebbek bizonyos másodlagosan megmunkált él-szakaszok, 

feltételezhetően hosszú idő után újra hasznosított eszközökként azonosíthatóak (pl.: 

MCDONALD 1991). Magyarországon a hont környéki gravetti lelőhelyek kapcsán GÁBORI M. 

(1957: 256-257), a jászsági, mezolitikusnak meghatározott lelőhelyeken KERTÉSZ R. 

(KERTÉSZ et al. 1994: 22-23; KERTÉSZ 1996: 37-40) vetette fel legalább fenntartásokkal a 

másodlagos megmunkálás lehetőségét. Korábban W. CHMIELEWSKI (1961: 32) a 

Nietoperzowa-barlang 5. rétegéből említett a munkaélénél enyhébben patinásodott szögletes 

kaparót. A felszínen gyűjtött hasonló vanyarci eszközök esetében a friss megmunkálás 

általában a szilánk ventrális oldalára, illetve annak proximális részére korlátozódik, és erősen 

emlékeztet az újkőkori pengéken látható használati nyomokra.32 

Óvatosan fogalmazva tehát annyit mondhatunk, hogy amennyiben a szilánk, vagy 

töredék egyik (ventrális, vagy dorzális) oldalán belül egy viszonylag behatárolt, technológiai, 

vagy tafonómiai alapon magyarázható felület mállottságának foka eltér az ugyanazon felszín 

többi részén megfigyelhetőtől, utólagos, emberi, vagy természetes behatásra kell 

következtetnünk. A vanyarci ásatási leletanyag esetében annyit mindenképpen 

megállapíthatunk, hogy ezek az utólagos események csaknem kivétel nélkül „friss”, azaz nem 

patinásodott felszínnel jelentkeznek. Ezekben az esetekben tehát a patinaképződés árnyalatai, 

vagy fokozatai helyett lényegi különbség látható a mállott és üde (vagy alig észrevehetően 

patinás) felszínek között (Vedrovice V: VALOCH et al. 1993: 52). 

II.3.2 Technológiai vizsgálatok 

Fr. Bordes tipológiai osztályozása ellen a leggyakoribb érv, hogy csak egy hosszú 

készítési lánc utolsó, esetlegesen véletlen elemét vizsgálja és így szükségszerűen statikus 

képet alkot (TURQ 1999: 113). A vanyarci leletanyagok esetében különösen szembetűnő ez a 

jelenség: a már említett, magkőből kialakított eszközök mellett számos eszközön nyilvánvaló 

a több lépcsős megmunkálás (pl.: III.2. ábra 3). Az utóbbi időszakokban egyre inkább teret 

nyerő technológiai vizsgálati módszer ezzel szemben nem csak a másodlagosan is 
                                                 

32  Az egerszalóki felszíni anyagban található pengemagkővé átalakított Levallois-magkő (KOZŁOWSKI et al. 
2009: 439, Fig. 10) ellenben egyetlen megtelepülési fázis terméke is lehet, hasonlóan a Kůlna-barlang 6a 
rétegéből (illetve a párhuzamként hozott Bořitov V. lelőhelyről) származó, bifaciális eszközön kialakított 
pengemagkőhöz (NERUDA 2005: 46, obr. 13:5), ahol az eszköz élét használták vezetőgerincnek.  
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megmunkált eszközöket tárgyalja, hanem minden egyes darabot megpróbál elhelyezni a 

készítés dinamikus folyamatában (magyar nyelvű irodalomhoz: SIMÁN 2000; HOLLÓ et al. 

2001; 2002; 2004). A vizsgálatok durván három műveletet különböztetnek meg: a szilánkolást 

(SIMÁN 2000: 9 nyomán – a magyar nyelvben nem érezzük szerencsésnek a débitage nyomán 

alkotott „debitázs” kifejezést, különösen, amíg az angol és német nyelvben is általános a saját 

kifejezés használata: flaking, blank production, illetve Grundformherstellung – v. ö. HOLLÓ et 

al. 2001: 54; 2002: 99, 21. j), a formálást és a retusálást. Az előbbihez a legfontosabb adatot a 

magkövek elemzése nyújtja.  

A vanyarci leletanyagok esetében a gyenge nyersanyag nagyfokú töredékességnek 

betudhatóan kevés a közelebbről besorolható magkő és az értékelhető alapforma, illetve 

leütési felszín (a felmerülő nehézségeket jól illusztrálja az 55. összeillesztési csoport). 

További nehézséget jelent a térben erősen szakadozott megmunkálási lánc (LEROI-GOURHAN 

– BRÉZILLON 1966; TUFFREAU et al. 1991: 202-203), ami azt jelenti, hogy a magkő 

kialakítása, a szilánkolás, a megújítás, az eszköz elkészítése, használata, megújítása és végül 

annak az eldobása nem egy helyen történt, így a lelőhely feltárt részén a teljes folyamatnak 

csak egy kis szelete fogható meg. Úgy tűnik, ez nem csak a kis kiterjedésű szelvény miatti 

információvesztés, mivel a terepbejárási eredmények is arra utalnak, hogy egy bármilyen 

nagy felületen feltárt teleprészlet sem nyújtana drámaian különböző képet: a felszíni gyűjtések 

leletanyaga minőségileg nem különbözik a feltárt anyagtól. 

Ami a vizsgálatokhoz szükséges anyagmennyiséget illeti, jelzés értékű, hogy a 

részletes technológiai vizsgálatoknak alávetett Stránská skála III-1 leletegyüttesben 174 nem 

Levallois és 61 Levallois magkő képezte részletes vizsgálat tárgyát (VALOCH et al. 2000), 

illetve a Kůlna-barlang Micoquien 7c, 7a és 6a rétegeiből P. NERUDA (2005) 14, 174 és 22 

magkövet értelmezett, amivel szemben eltörpül az összes vanyarci leletegyüttesben előforduló 

értékelhető magkövek száma. Másrészt az általunk vizsgált leletegyüttesekben az alapformák 

és esetenként a magkő maradékok is kétoldali kidolgozás alá kerültek, ami végül többé-

kevésbé teljesen eltüntette az esetlegesen megfigyelhető leütési felszínt és a leválasztott 

szilánkok negatívjait. Emellett a nyersanyag törékenysége miatt aprózódott magkövek némely 

töredékén másodlagosan a bifaciális késekre emlékeztető formákat hoztak létre. 

Összességében tehát a lelőhelyek átmeneti jellege, a rövid megtelepedési idő, a gyenge, 

zárványos nyersanyag, illetve az eszközök folyamatos javítása és a töredékek újra-

megmunkálása miatt a technológiai vizsgálatoktól csak elég korlátozott eredményeket 

várhatunk. 
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A magkő furcsa módon nehezen definiálható kategória. Általában olyan 

nyersanyagdarabot, vagy vaskos szilánkot értünk alatta, melyről szabályozott körülmények 

között használható alapformákat (az angol blank és német Grundform fordítása a gépiesen 

alkalmazott "szupport" helyett, v. ö. SIMÁN 2000: 13: eszközalap) lehetett (volna) 

leválasztani, a megfelelő (leütési és szilánkolási) felszínekről (INIZAN et al 1999: 59). A 

szilánkolás folyamatában több fázist lehet elkülöníteni, melyek közül a vanyarci 

leletanyagokban csak előmagkövek és kimerített magkövek fordulnak elő. Az első esetben a 

leütési és a szilánkolási felszínt már kialakították, de ú. n. célszilánk leválasztására még nem 

került sor, míg a kimerített magkőről annak kis mérete, pattintási hibák vagy a nyersanyag 

gyengesége (zárvány, hasadási lap vagy fosszília) miatt további szilánk már nem választható 

le. Talán egy harmadik, sajnálatosan népes kategóriát is elkülöníthetünk: a töredékek közé 

tartoznak azok az – épnek tekinthető felületeiken többé-kevésbé értékelhető negatívokat 

hordozó – darabok, melyek esetében még a bifaciális eszköz, illetve magkő besorolás sem 

dönthető el egyértelműen. 

A szilánkolási oldalon megfigyelhető negatívok alapján elkülöníthetünk penge- és 

szilánkmagköveket. A vanyarci leletanyagokban előforduló többé-kevésbé patinamentes 

limnokvarcitból készült pengemagköveket az őskőkort követő időszak csekély számú 

leletanyagához kapcsoljuk. Egyetlen töredékes darab fordul elő Vanyarc 1 felszíni 

gyűjtésében, amely morfológiailag a Galga-völgyi felső-paleolitikus (gravetti) műhelytelepek 

típusaira emlékeztet. A vanyarci középső-paleolitikus darabok ellenben kivétel nélkül 

szilánkmagkövek, noha ritkán olyan negatív is megfigyelhető rajtuk, mely morfológiailag 

pengének számít (azaz hossza legalább kétszerese a szélességének), de mind a magkő 

kialakítása, mind az alapformák leválasztásának módszere eltért a felső-, és középső-

paleolitikum pengemagköveitől. Ugyanez mondható el az így nyert alapformákról, melyek 

legfeljebb méreteik alapján kerülnek a „pengeszerű” kategóriába, ám az élek és a dorzális 

gerincek lefutása inkább a szilánkokéra emlékeztet. 

A magkövek leütési felszíne, mely fontos technológiai információkat hordoz, lehet 

sima, több leválasztással előkészített, vagy természetes felülettel (hasadási lappal, illetve 

kéreggel) fedett. Szintén érdekes a leválasztás irányának a szilánkolási és leütési lapokat 

elválasztó síkkal bezárt szöge, végül a hátoldal, a disztális rész és az oldalélek kialakításának 

vagy preparációjának módja. Ezen jellegek, illetve a szilánkolási lap(ok)on látható 

leválasztási negatívok alapján kerülnek besorolásra a magkövek: Levallois, diszkoid, 

unipoláris, stb. 
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A vanyarci magköveket jórészt nyersanyag darabon, egy esetben azonban biztosan 

szilánkon alakították ki. Az előbbieknek a leletegyüttesekben felismerhető kiinduló formája 

jellemzően táblás megjelenésű bujáki típusú limnokvarcit-töredék volt, ahol a magkő kérges 

háta a felhagyásig azonosítható. 

A szilánkok és pattintékok technológiai jellegzetességeit a nagymérvű töredékesség, 

különösen a friss sérülések és ennek következtében az épnek tekinthető alapformák alacsony 

száma miatt csak a feltárási leletanyag esetében (1626 darab) tárgyaljuk részletesen. A 

leletanyagban sima, kérges, zárvánnyal fedett, kétlapú (dièdre), facettált, előkészített, vonal 

alakú (élszerű), pontszerű vagy nyereg alakú bázis fordul elő. Az emellett fellépő töredékes, 

sérült, letörött vagy leütött, illetve nem megfigyelhető bázistípusok a nyersanyag 

inhomogenitásainak, töredékességének, általánosságban: gyenge minőségének tudhatóak be. 

A technológiai vizsgálatok másik nagy csoportja a formálás (façonnage); a középső-

paleolitikus bifaciális iparokban különös hangsúlyt kapott a jellegzetes „Micoquien-

megmunkálás” (BOSINSKI 1967 nyomán: wechselseitig-gleichgerichtete Kantenbearbeitung, 

rövidítve WGK), minek jellemzője első közelítésben a lényegében paralelogramma 

átmetszetű eszköz. Kialakításának módja szerint, a majdani eszköz egyik élét teljes hosszában 

kidolgozták az egyik (mondjuk a dorzális) lapon, majd a másikat a másik (ez esetben a 

ventrális) lapon. Az így kialakított éleket leütési felszínként használva az elsőként vékonyított 

élt a ventrális oldalon, a másodikat a dorzális oldalon dolgozták ki (WETZEL – BOSINSKI 1969: 

25-26). 

A kétoldali kialakítású (vagy J. Richter terminológiája szerint: formailag átalakított) 

eszközök készítése során jellegzetes hulladékanyag keletkezik, melyet első ízben G. BOSINSKI 

(1965: 7) azonosított a Bocksteinschmiede kisméretű (ritkábban nagy, de a Levallois 

alapformákkal ellentétben nem felhasználható élű), facettált bázisú szilánkjainak képében. A 

manapság BTF rövidítéssel (bifacial thinning flake) jelölt hulladék további jellemzője az 

elmosódó bulbus, a dorzális lapon látható leválasztási negatívok összetett mintázata, illetve az 

ívelt profil. Ahogy azonban már több leletanyag feldolgozása során nyilvánvalóvá vált, 

bifaciális eszközök készítése során egészen eltérő morfológiájú szilánkok is keletkeztek (pl. 

ŠKRDLA 2005: 59, Fig. 13:9 – további irodalommal). A másik oldalról a bifaciális 

hulladékokat – az eredeti koncepcióval ellentétben – időnként formális eszközök készítésére 

is felhasználták (pl.: Chokurcha). A most vizsgált leletegyüttesekben a nagyfokú töredezettség 

miatt ennek a technológiai kategóriának a megállapítása kézzel fogható nehézségekbe 
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ütközik. Jellemző, hogy egy ide sorolható szilánk két töredéke jelenti a legnagyobb 

távolságon átívelő összeillesztett törést. 

A tipológiailag eszköznek meghatározott darabokon látható negatívok mellett a 

másodlagos megmunkálásról szolgáltat adatokat a pattintékok egy része. A „pattinték” 

megnevezés létjogosultságát illetően újabban kérdések merültek fel (magyarul: HOLLÓ et al. 

2002: 102 – Furcsa módon ugyanakkor, ugyanazon az oldalon, érdemleges kommentár vagy 

ellenvetés nélkül került külön említésre a penge és a – leleteggyüttesenként külön 

definiálandó méretű – mikropenge, vagy lamella elkülönítése), ezért lényegesnek tartjuk 

leszögezni: az általunk használt kifejezés azokra a kis, lapos leválasztásokra vonatkozik, 

melyek részben a magkő előkészítése, részben az eszközök másodlagos megmunkálása során 

keletkeztek. A kategória mind a felszíni, mind a feltárt leletanyagban jól képviselt, ráadásul ez 

utóbbiban két-két limnokvarcit és kvarcporfír darabot sikerült is összeillesztenünk. 

A feldolgozás során többször használjuk a munkaél-megújító pattinték kifejezést, 

amely olyan kis leválasztásokra vonatkozik, melyek ventrális oldalának peremein és a 

dorzális oldal teljes felszínén retusálási pattintékok negatívjait hordozza. 

Végül el kell ismerni, hogy a kis méretű töredékek esetében időnként még a szándékos 

leválasztás ténye sem állapítható meg egyértelműen: egy pattintéknak meghatározható darabot 

szorosan egy nagyobb szilánkhoz tapadva találtunk, ami inkább törésre utal (részletesen l. 

III.2.4.3. fejezet). 

II.3.3 Törések 

A leletanyagban a gyenge minőségű, zárványos limnokvarcit nyersanyag miatt 

gyakoriak a technológiai és természetes eredetű törések. Az első csoportba a szándékos 

törések mellett a Siret és languette típusokat soroljuk. Az előbbi jelenség lényege, hogy a 

leválasztott alapforma a leválasztási tengellyel párhuzamosan, egy jobb és egy bal oldali félre, 

hosszában törik ketté. A jellegzetes, korábban szándékos termékként, árvésőként értelmezett 

törés nagyon gyakran durva szemcsés nyersanyagú és általában kemény ütővel leválasztott 

szilánkok esetében jelentkezik (INIZAN et al. 1999: 34, 156). Ilyen mintázatú törésre az első 

magyarországi utalás formálisan a Büdöspest barlang leletanyaga kapcsán került sor (HOLLÓ 

et al. 2004: 73). Saját munkáink közül a szobi felső-paleolitikus lelőhelyre hivatkozhatunk, 

ahol több kvarcit nyersanyagú összeillesztési csoport esetében sikerült kimutatnunk ezt a 

jelenséget (MARKÓ 2011a). 



48 

 

A nyelv („languette”) alakú törések szintén a leválasztás során keletkeznek (INIZAN et 

al 1999: 34, 144; HOLLÓ et al. 2004: 65-66) és inkább a közvetlen lágy ütő (vagy közvetett 

leütés) alkalmazásakor jelentkeznek, mint a kemény ütőnél. 

Tafonómiai eredetűnek tartjuk a bulbus nélküli szögletes és „fazékfedő alakú” (potlid 

fracture), töréseket. Létrejöttüket általában thermikus okokra: hirtelen jelentkező, extrém 

hőhatásra (például a kovakőzet 400 °C-on bekövetkező robbanására), vagy fagy hatására 

szokás visszavezetni (PURDY 1974: 40-42; 1975: 135; STAPERT 1976: 20; LUEDTKE 1992: 97, 

100). A vanyarci darabok törési felszíne (a darab többi felületével ellentétben) friss, és a 

feltáráson végzett megfigyelések szerint egyértelműen a betemetődés után, gyakorlatilag 

helyben aprózódtak. 

Ezen többé-kevésbé könnyen azonosítható okú törések mellett azonban nagyon sok 

esetben egyszerűen a nyersanyag gyengeségére vezethető vissza a leletanyag aprózódása, 

melyek jellegtelen, vagy amorf törési felület kialakulásához vezettek. A fenti 

megkülönböztetések mellett esetlegesen szóba jöhet a használat közben kialakult törés is. 

II.3.4 Összeillesztések (refitting) 

A pattintott kőeszközök összeillesztési vizsgálatai a XIX. század végéig nyúlnak 

vissza (SPURREL 1880), a módszer szisztematikus alkalmazása azonban csak 1966-tól, a nagy 

német- és franciaországi nyíltszíni telepek modern szemléletű és precízen dokumentált 

feltárásával (BOSINSKI 1966; LEROI-GOURHAN – BRÉZILLON 1966) vette kezdetét. 15 évvel 

később a belgiumi Meer II. késő-paleolitikus lelőhely feldolgozásakor (CAHEN et al. 1979; 

CAHEN – KEELEY 1980; VAN NOTEN et al. 1980) a módszer hangsúlyos alkalmazása miatt 

kibontakozó kisebb vita (BORDES 1980a, b; CAHEN 1980; HOFMAN 1981) nyomán számos 

alapelv tisztázódott. A nyolcvanas években került megrendezésre az első nemzetközi 

tematikus konferencia az összeillesztések tárgyában (CZIESLA et al. eds. 1990), amely mára az 

őskőkor kutatás standard munkamódszerré vált (a teljesség igénye nélkül: USIK 1989; 2003; 

PIGEOT ed. 2004; DE LOECKER 2004; NERUDOVÁ – NERUDA 2004). 

Magyarországon a klasszikus barlangi lelőhelyek monografikus közléseiben 

akadhatunk az első, összetartozó eszközökre vonatkozó utalásokra (KADIĆ 1915: 22). A 

kronológiailag és kutatástörténetileg is későbbi időszakok kapcsán a ságvári lelőhely ötvenes 

évekbeli ásatásán került elő két összeillő “sütőlap”-töredék (GÁBORI 1959: 12) érdemel 

említést. Technológiailag fontos megfigyelésekhez vezetett a Tarcal – Citrom-bányai 

epigravetti lelőhelyen egy „gigantolit” és az arról leválasztott szilánkok összeillesztése 

(DOBOSI 1974: 19-21). Végül az utóbbi évek sajóbábonyi ásatásai (ADAMS 2000: 174), a 
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Szeleta-barlang leletanyagának revíziós munkálatai során (RINGER – MESTER 2000: 266) és a 

ságvári leletanyag tanulmányozásakor (LENGYEL 2011) került futólagos említésre a módszer. 

Az elmúlt években több felső-paleolitikus leletegyüttes vizsgálata során alkalmaztuk sikerrel 

az összeillesztéseket (MARKÓ 2011a; 2011c; in prep.). Végül a most tárgyalandó vanyarci 

lelőhely eddigi közlései támaszkodtak a refittingre (MARKÓ 2007; 2011).  

Az összeillesztési vizsgálatokat az eddigiekben számos kérdés megválaszolására 

alkalmazták (összefoglalóan: HOFMAN 1981). Említésre méltó például, hogy a jelen 

dolgozatban hangsúlyosan szereplő tafonómiai megfigyelések egészen SPURREL (1880: 296) 

művéig vezethetőek vissza, noha a témában tulajdonképpen P. VILLA (1982) munkája volt az 

első modern szemléletű, rendszeres tanulmány. Természetesen a technológiai vizsgálatok is 

több évtizedes múlttal rendelkeznek (KELLEY 1954). Jelen dolgozatban az összeillesztési 

vizsgálatokat e két terület mellett az őskori ember életmódjának részleges rekonstrukciójához, 

közelebbről a különféle nyersanyagtípusok helyi megmunkálásának (szilánkolásának és 

retusálásának) alátámasztására használjuk fel. 

A vizsgálatok célja elméletileg minden esetben annak a kiinduló formának a 

rekonstrukciója, ahogyan a kőzetdarab (Knolle: BOSINSKI 1966; Komplex: CZIESLA 1986: 

253; refit group: CONARD – ADLER 1997), vagy már kész pattintott kőeszköz a lelőhely feltárt 

részére került. Ez a rekonstrukció objektív okok: a feltárás során meg nem talált kisméretű 

elemek, vagy a feltárt területről elvitt „hiányzó láncszemek” miatt nem minden esetben teljes 

mértékben kivitelezhető. Ehelyett egyfajta elméleti rekonstrukció (J. Tixier nyomán: 

remontage mentale vagy mental refitting), a nyilvánvalóan egybe tartozó, de ténylegesen nem 

összeilleszthető eszközök, szilánkok és magkövek együttes vizsgálata terjedt el. 

A nyolcvanas évek németországi szakirodalmában (CZIESLA 1986; l. még: DE 

LOECKER 2004) különböző összeillesztési típusokat különböztettek meg. A szándékos 

leválasztások között különbséget lehet tenni az alapformák leválasztása és a kőmag-eszközök 

készítésének rekonstrukciója (Aufeinanderpassung), illetve a másodlagos megmunkálás: a 

retusálás, újra megmunkálás és az árvéső-pattinték leütése között (Anpassung). Hasonlóan, a 

természetes törések esetében külön csoportba kerültek a Siret-töréshez hasonlóan technológiai 

okokból (Aneinanderpassung) és természetes eredetű, fagyás, vagy hőhatás miatti természetes 

sérülések (Einpassung) miatt eltörött darabok. 

Jelen dolgozatban a megfogalmazott céloknak megfelelően ettől egy kissé eltérő 

beosztást fogunk követni. Első lépésben együtt tárgyaljuk a szándékos leválasztások mindkét 

csoportját, a szilánkolást és a retusálást. Ennek oka, hogy a vanyarci és cserháti 
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leletegyüttesek esetében maga a megmunkálás ténye az érdekes és a távoli eredetű 

nyersanyagtípusok esetében már tulajdonképpen az eszközök retusálásának és újraélezésének 

igazolása önmagában is rendkívül sok adatot nyújt. Emellett a természetesen törött leleteket 

két csoportra osztjuk. A törési felületen látható patina intenzitása közti különbség, illetve 

adott esetben a patina hiánya alapján megkülönböztetjük a lelet beágyazódása előtt és azt 

követően bekövetkezett törést. A patinásodást tárgyaló II.3.1. részben rögzített feltételeket 

szem előtt tartva az eszköz többi részénél érezhetően halványabban, vagy egyáltalán nem 

patinásodott felszínű tárgyak létrejöttét a posztgenetikus, az intenzíven patinásodott 

törésfelületek keletkezését döntően epigenetikus, néhány esetben, például a megmunkált 

törési felületek, vagy leválasztás közben aprózódott alapformák és pattintékok esetében 

szingenetikus tafonómiai eseménynek tulajdonítjuk. 

Az egyes leletegyüttesek összevetéséhez fontos mérőszám az összeillő darabokat 

összekötő vonalak száma, mely a töredezettség mértékét, illetve a megmunkálás intenzitását 

jelzi. A későbbi őskőkori időszakok leletanyagain végzett összeillesztési vizsgálataink szerint 

jelentős különbség látszik a Duna-kanyari, közelebbről a szobi kismedence nagyjából 

egykorú, az epigravetti időszakra keltezhető lelőhelyeinek esetében. Szob – Ipoly-part 

Ságvárien lelőhelyének Gábori Miklós által feltárt részén szemlátomást helyben dolgozták fel 

a radiolarit- és kovakavicsokat, illetve andezit- és kvarcit görgetegeket (mind a leválasztott, 

mind a törött leletek száma magas) és például a vöröses radiolarit kavics nyersanyag esetében 

gyakorlatilag a teljes szilánkolási sorozat rekonstruálható az elvitt pengék miatt részben az 

említett elméleti összeillesztés segítségével (MARKÓ 2011a). A dömösi epigravetti 

táborhelyen ellenben szinte teljesen hiányzik a kéregtelenítési fázis és alig találtunk 

összeilleszthető pengéket. Ez esetben nem tételezzük fel, hogy a leletanyag egy (akár jelentős) 

része hiányzik az utólagos bolygatások miatt (mint Pilismarót – Öregek-dűlő „klasszikus” 

lelőhelyénél), vagy a nem kellően finom feltárási módszerek miatt (mint a barlangi 

lelőhelyeinknél általános). A szobi leletanyaggal szemben észrevehető különbségek az eltérő 

kőmegmunkálási rendszerre utalnak: a műhely jelleg helyett a dömösi lelőhely táborhelyként 

azonosítható, ahol a megmunkálási láncnak csak egy-két szakasza volt megtalálható.  

Összességében Vanyarcon a csak helyben aprózódott daraboktól eltekintve 55 

összeillesztési csoportot (123 egyedi leletszámmal ellátott darabbal) dokumentáltunk, az 

összeillesztett darabok közti vonalak száma 68. A rajzokon e könnyebb áttekinthetőség 

kedvéért a friss törések esetében csak a leghosszabbat ábrázoltuk.  
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Felszíni gyűjtőpont Kiterjedése Gyűjtés ideje középső-

paleolitikus leletek 

Eszközök / 

magkövek száma 

Vanyarc – Szlovácka-dolina 1. 130x50 2001-2007, 12 alkalom 564 35 / 7 

Vanyarc – Szlovácka-dolina 4. 50x50m 2001-2003, 6 alkalom 30 4 / 0 

Vanyarc – Szlovácka-dolina 5. 150x35 m 2001-2007, 33 alkalom 974 93 / 11 

Vanyarc – Szlovácka-dolina 6. 200x50 m 2002-2004, 6 alkalom 62 7 / 0 

Vanyarc – Tovi 120x50 m 2001-2007, 37 alkalom 557 60 / 16

 
II.1. táblázat: A vanyarci területen vizsgált gyűjtőpontok legfontosabb adatai
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lelőhely kor limnokvarcit kovásodott fa jáspis radiolarit nummuliteszes 

kova 

Becske – Büdös-tó-hegy alatt „kattiai”  7   1 

Becske – Büdös-tó-hegy K-i lába „kattiai”  3   1 

Becske 4 „kattiai”     1 

Csővár – Homokbánya előtti árok „kattiai”     1 

Csővár – Mocsolyák „kattiai” 7 tömeges 2? 1 28 

Debercsény – Mogyorós „kattiai”     ? 

Szécsénke – Kis Ferenc-hegy „kattiai” 10 13   7 

Galgagyörk – Korona-erdei bánya Badeni? +     

Püspökhatvan – erdő széle Badeni? tömeges     

Ecseg Badeni?   +   

Acsa – Hribik-hegy szarmata  1   1 

Bér – Egresi-dűlő szarmata tömeges tömeges 4 1 55 

Buják – Körtefa-tábla szarmata +     

Buják – Rózsás-földek szarmata 35 tömeges   4 

Buják – Szente felé szarmata 30 2   1 

Ecseg – Szuha-patak szarmata   1   

Erdőkürt – Kavicsos szarmata 8 10   5 

Vanyarc – Balogi-tábla szarmata + 11   2 

Vanyarc – Hruskár-hegy szarmata 1 11   3 

Vanyarc – Kis Újság-hegy szarmata 3    1 



53 

 

lelőhely kor limnokvarcit kovásodott fa jáspis radiolarit 
nummuliteszes 

kova 

Vanyarc – Lacova-dolina felett szarmata 1 12   4 

Vanyarc – Saj-völgy K-i partja szarmata 20 6   2 

Vanyarc 14 szarmata  4   1 

Vanyarc 8 szarmata  3  2 4 

Vanyarc – Makói-oldal szarmata + tömeges 4 3 44 

Vanyarc – Saj-völgy D-i part szarmata 2 2   2 

Acsa - Kavicsos szarmata 9 tömeges 2  10 

Galgagyörk – Meleg-völgy pannon? 4     

Buják – Aranykút-puszta pannon 1     

Bér – Berceli völgy ? 1     

Bokor – déli oldal  3     

Cinkota – Naplás-tó  1     

Ecseg – Sándor-hegy  +     

Erdőtarcsa 1  1     

Kálló – Alsó-hegy  1     

Kistarcsa – Csömör, földút     1 1 

Tóalmás – Kóka  1     

Veresegyház – Göbölyös      1 

II.2. táblázat – A limnokvarcit és kőeszköz-nyersanyagként szóba jöhető kavicstípusok előfordulásai a Cserhát-hegységben 
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III Középső-paleolitikus leletegyüttesek Vanyarc környékén 

 

 

        Saxa loquuntur 

 

III.1 Felszíni gyűjtőpontok 

 

III.1.1 Vanyarc – Szlovácka-dolina 1. 

A felszíni gyűjtések során a lelőhelyen összesen 574 pattintott kő került elő. Ezek közül 

három pengemagkő, egy-egy kocka alakú és mikropenge magkő, négy penge (ventrális 

oldalukon olykor használati nyomokkal) és egy pikkelyretusú szilánk friss, nem patinásodott 

hidrokvarcit nyersanyaguk és tipológiai vonásaik alapján elütnek a levéleszközös leletektől. 

Ezeket egy üde felszínű szilánkkal együtt valószínűleg a későbbi őskor emlékei közé 

sorolhatjuk. Egy negyedik pengemagkő morfológiailag és a viszonylag erős patinája alapján 

akár felső-paleolitikus is lehetne, mivel a galgagyörki és püspökhatvani (gravetti) 

műhelytelepek anyagára hasonlít és ezzel egyedi a vanyarci leletegyüttesekben. A maradék 

564 darab esetében nem mond ellent semmi a középső-paleolitikumba való keltezésnek. A 

leletegyüttes nyersanyagainak és technológiai csoportjainak eloszlását a III.1. táblázat 

mutatja. 

III.1.1.1 Limnokvarcit leletegyüttes 

A gyűjtőpont leggyakoribb nyersanyagtípusa a középső-paleolitikus leletanyag több 

mint 70%-át adja. A leletegyüttesben mindössze négy közelebbről meghatározható magkő 

fordul elő (a limnokvarcit leletek 0,98%-a), melyek általában töredékesek, illetve frissen 

sérültek. Kettőnek a kiinduló formája a lemezes megjelenésű („bujáki”) limnokvarcit (III.3. 

ábra 1, 4), amint azt a hátoldalon látható kéreg, illetve az oldalakon és a disztális részen 

azonosítható természetes felület (hasadási lap) mutatja. A másik kettő esetében ezek a jellegek 

hiányoznak, így a darabok viszonylag nagy vastagsága és a sok zárvány miatt inkább a Galga-

völgyi változat jöhet szóba. Egyértelműen szilánkon kialakított magkövet nem ismerünk, 

ellenben a III.3. ábra 4. képén ábrázolt tárgy eredetileg valószínűleg bifaciális eszköz lehetett, 

melyet másodlagosan használtak fel szilánkok leválasztására.  
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Általánosságban a szilánkolási oldalon látható utolsó leválasztások negatívjai 

unidirekcionális és centripetális irányúak; a magkövek előrehaladott, illetve a zárványok és 

hasadási lapok miatt törött, kimerített állapotban maradtak meg (III.2. táblázat). Ennek 

kapcsán kell megemlíteni, hogy a limnokvarcit leletegyüttes csaknem negyede (24,75%) 

tartozik a nem meghatározható magkő-, eszköz-, vagy nyersanyag töredékek csoportjába, 

melyeken leválasztási negatívok és néha a preparáció nyomai is láthatóak, ám pontos 

meghatározásuk a nagyfokú fragmentáció miatt nem lehetséges. 

A limnokvarcit leletegyüttes 23,28%-át a szilánkok teszik ki, melyek szintén nagyon 

töredékesek: közülük mindössze négy tekinthető épnek.  Másrészt mindössze kilenc 

természetes felszínnel (kéreggel vagy zárvánnyal) fedett darabot találunk a leletek között. Az 

alapformák ritkán meghatározható leütési felszíne az esetek többségében töredékes volt. 

A leletegyüttes 46,32%-át a pattintékok közé soroltuk be. Sajnálatos módon ezek kis 

méretük és erős töredékességük miatt ugyancsak nehezen értékelhetőek, de legalább néhány 

esetben megállapíthatjuk, hogy bifaciális vékonyító pattintékról (facettált bázisú, ívelt profilú 

darabokról), egy esetben pedig munkaél megújító pattintékról van szó. Érdekes, hogy az egyik 

BTF dorzális oldalát részben zárványos felszín fedi. 

A limnokvarcitból készült leletek 4,66%-át adják a retusált eszközök, illetve azok 

töredékei (III.3. táblázat). A 13 besorolható darabból hétnek kétoldali a kidolgozása. Közülük 

egy aszimmetrikus körvonalú, bikonvex átmetszetű, patinás törésfelületű bázistöredéket és 

egy frissen sérült hegytöredéket, melyeket a jellegzetes WGK eljárással dolgoztak ki, 

levélkaparónak határoztunk meg (III.1. ábra 5). Ugyanezt a technológiát lehetett megfigyelni 

egy másik, közelebbről nem besorolható disztális töredéken is. Valószínűleg szilánkon készült 

egy aszimmetrikus éllefutású levélkaparó, melynek proximális és középső töredéke maradt 

meg. Az eszköz vélhető leütési felszíne sima volt, a bal élt többször megújították és így 

lépcsősen maradt meg. Az egyenes lefutású jobb oldali élen kétoldali megmunkálás, míg a 

disztális részen sajátos, árvésőre emlékeztető mintázatú törési felszín látszik (III.1. ábra 6). 

A morfológiailag a bifaciális kések közé tartozik egy gyenge minőségű („bujáki”) 

nyersanyagból készült eszköz, melynek kiinduló formája talán magkő lehetett. Az alsó 

oldalán kéreg látszik, bal oldala („háta”) a disztális részen látható zárvány miatt törött. Az 

eszköz törés utáni megmunkálását a törésvonalról kiinduló leválasztási negatívok igazolják; a 

háttal szemben fekvő élt ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták (III.1. ábra 3).  

Két darabot közelebbről nem besorolható plánkonvex átmetszetű bifaciális eszköznek 

határoztunk meg. Az egyik, vélhetően szintén kimerített magkövön kialakított eszköz dorzális 
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oldalát (a magkő domborúbb oldalát) a teljes felületén leválasztási negatívok fedik. A csak a 

disztális részen látható, retusálásra emlékeztető leválasztások orros vakaró-szerű körvonalat 

kölcsönöznek az eszköznek. A ventrális oldal (vélhetően a korábbi szilánkolási lap) bal 

oldalán gondosan kialakított él (eredetileg magkő perem) látszik (III.1. ábra 1). A másik 

plánkonvex eszköz egy hegy – valószínűleg disztális – töredéke, melynek teljes ventrális 

oldalát vékonyították, illetve a dorzális oldalt igen gondosan retusálták. A proximális 

törésfelület több fokozatúan patinázódott, ami összetett aprózódási történetre mutat (III.1. 

ábra 4). 

Az egy oldalról megmunkált eszközök között a vakarók fordulnak elő legnagyobb 

számban. Mind a négy darab lapos szilánkon került kialakításra és érdekes módon 

valamennyinek a disztális rész mellett a bal élén látható megmunkálás. Egyikükön 

"thermikus" kipattanás (III.5. tábla 3), két másiknak a jobb élén a magkő leütési felszíne és a 

preparációs leválasztások negatívjai láthatóak (III.5. ábra 1, 5). Végül a negyedik, sérült és 

többször megújított munkaélű eszköz jobb oldalán szabálytalan kipattogzások látszanak, az 

egyiken javítás nyomaival (III.5. ábra 2). 

A limnokvarcit leletegyüttesben egyetlen ívelt élű kaparót találunk, amelynek régen 

sérült a retusált munkaélét gyenge minőségű ("püspökhatvani") nyersanyagból készült vaskos 

szilánk egyik élén dolgozták ki (III.1. ábra 7). Végül egy kérges szilánkon retusálás, vagy 

helyesebben talán használati nyomokat láthatunk (III.1. ábra 2). 

A megmunkált és meghatározható eszközök mellett minden vanyarci leletegyüttesben 

viszonylag sok az egy, vagy két oldalról retusált munkaél- (esetleg preparált magkőperem-) 

töredék fordul elő. Az 1. lelőhely limnokvarcit leletegyüttesében ezek közül egy árvéső-

pattintékra emlékeztető, térben csavarodó darabról kell megemlékezni. 

III.1.1.2 Jáspis leletegyüttes 

A valamennyi most tárgyalt leletanyagban alárendelt szerepet játszó kőzettípust az 1. 

lelőhelyen egyetlen, valószínűleg szilánkon kialakított, kimerített magkő képviseli (III.4. ábra 

3, III.2. táblázat). 

III.1.1.3 Üveges kvarcporfír leletegyüttes 

A vanyarci lelőhelyek esetében egyáltalán nem szokatlan módon a leletanyag közel 

negyede, 138 darab készült ebből az import nyersanyag-típusból. Egy nyersanyag-töredéken 

kialakított, többé-kevésbé kimerített magkő (esetleg félkész levéleszköz) szilánkolási 

felszínén az utolsó nagy szilánkleválasztás mellett centripetális irányú preparáció nyomai, a 
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másik oldalán pattintékok leválasztási negatívjai látszanak. A darab felhagyásához nagy 

valószínűséggel annak hossztengelyében végighúzódó, 1-2 mm vastag kvarcér vezethetett 

(III.4. ábra 1). 

A kvarcporfír anyagú leletek több mint negyedét (27,5%) nem retusált szilánkok, 

60,9%-át pattintékok teszik ki. A szilánkok között viszonylag sok (11 darab) a teljesen kérges 

forma és öt szilánknak a bázisát is kéreg fedi. A másik oldalról: mindössze öt 

szilánktöredéken nincs nyoma természetes felületnek. Hasonló módon, 17 pattinték teljes 

dorzális oldalát fedi kérges. A teljes leletegyüttes tekintetében jellemző, hogy a természetes 

felszín általában elsődleges gumókérget és mállott hasadási lapot jelent; biztosan kavicskérget 

csak egy esetben sikerült megfigyelni. Végül meg kell jegyezni, hogy a nagyszámú töredék 

mellett üveges kvarcporfírból is sikerült bifaciális vékonyító szilánkot azonosítani a 

leletegyüttesben. 

A megmunkált eszközök (III.3. táblázat) közül négyet levélkaparó töredékének 

határoztunk meg.  Az egyik kisméretű plánkonvex eszköznek a jobb élét ventrálisan 

vékonyították és dorzálisan retusálták, míg a bal éle frissen, disztális csúcsa régen sérült (III.2. 

ábra 1). Egy másik, nagy szilánkon készült, nem teljes felületen megmunkált, plánkonvex 

bifaciális eszköz ventrális oldalát elvékonyították, dorzálisan retusálták. Ívelt bal éle 

lépcsősen retusált, az egyenes jobb kevésbé típusosan lett kialakítva (III.2. ábra 4).  

Egy másik nagyméretű, de bikonvex (paralelogramma) átmetszetű eszköz középső 

töredék jobb élét dorzálisan, a balt ventrálisan vékonyították.  Noha az eszköz felszíne eléggé 

elmosódott, mindkét esetben a másik oldalon több-kevesebb felületi retusálás ismerhető fel 

(III.2. ábra 5).  

Végül a szó szoros értelmében véve altern retusú eszköznek határozhatjuk meg azt az 

ívelt élű disztális szilánktöredéket, melynek a bal oldala a dorzális, a jobb a ventrális oldal 

felől került megmunkálásra (III.2. ábra 2). A honti lelőhelyen előkerült eszközök nyomán 

(GÁBORI 1964: 72, XIX. tábla 1, 17 – v. ö.: IV.3.1. fejezet) azonban a levéleszközök közé 

soroljuk. 

Eredetileg feltehetően levéleszköz lehetett az a kisméretű, plánkonvex átmetszetű 

bifaciális eszköz, melynek jobb élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták. Disztális 

részén törés ("impact fracture") látszik, míg bal oldalát a ventrális oldalon látható negatív 

alapján (szándékosan?) leválasztották (III.2. ábra 3). 

Egy kisméretű, kérges keresztélű szilánkon kialakított, atipikus bifaciális eszköznek a 

jobb oldali törés kivételével gyakorlatilag minden élén elmosódott ventrális vékonyítás, néhol 
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dorzális megmunkálás látszik. Az elmosódott leválasztások talán ez esetben is inkább 

tafonómiai okokra, mint a használat nyomaira vezethetőek vissza. 

Az egy oldalon megmunkált kvarcporfír eszközök között három kettős kaparó fordul 

elő. Az egyik, részben kérges szilánk mindkét ívelt élén folyamatos, néhol fogazott kettős 

ívelt élű kaparó került kialakításra, disztális részén dorzálisan és ventrálisan is sérült (III.2. 

ábra 6). Egy bázistöredék vélhető leütési felszínét pedig kéreg, vagy hasadási lap fedi, a 

ventrális oldalon látható leválasztási negatív viszont felveti a magkőként (esetleg plánkonvex 

bifaciális eszközként) való értelmezés lehetőségét. Végül a harmadik mindkét élén 

megmunkált kaparó (III.2. ábra 7) disztális töredéke egy hasadási lap miatt törött le. Az utóbbi 

két eszköz törési felülete több generációs eseményt mutat. 

A leletegyüttesben található altern retusú szilánk egy nagyméretű, kérges szilánkon 

készült eszköz, melynek keresztélén elmosódott ventrális megmunkálás, bal élén lépcsős 

retusálás látszik; valószínűleg egy egyszerű kaparó másodlagos újraalakításáról, vagy 

újrafelhasználásáról lehet szó. 

Végül a limnokvarcit nyersanyagú leletegyütteshez hasonlóan ez esetben is egy 

retusált munkaél-töredék egészíti ki a képet. 

III.1.1.4 Kavicsnyersanyagból készült leletek 

A két „kovakavics” és egy kvarcit eszköz mellett a radiolaritból készült darabok 

tartoznak ebbe a kategóriába (összesen 8 tárgy). Közülük egy előmagkő szilánkolási felszínén 

centripetális irányú szilánkleválasztások negatívjai, illetve természetes felszín látszik, míg a 

másik oldal kérges és töredékes (III.4. ábra 2). Szintén előmagkő, esetleg félkész bifaciális 

eszköz lehetett az a háromszögletű szilánk, vagy természetes töredék, melynek lapos oldalán 

centripetális irányú leválasztások (vékonyítás, vagy magkő preparáció nyomai) láthatóak. 

Szintén radiolarit a nyersanyaga annak az ívelt élű kaparónak, melynek jobb oldali végén 

kavicskéreg maradványa, bal oldalán, a ventrális oldalon árvéső-pattintékra emlékeztető 

negatív látszik (III.4. ábra 5). Egyedi előfordulása alapján úgy véljük, hogy nem szándékoltan 

kialakított formáról, hanem véletlen leválasztásról, esetleg lepattanásról lehet szó. 

Végül említést kell tennünk egy „márványos mintázatú” radiolaritból készült 

szilánkról, amelynek bázisa facettált, dorzális oldalán pedig (egy kis kavicskérges és egy 

hasadási lappal fedett felszín kivételével) a leválasztási negatívok centripetális irányúak. 

Kvarcitból készült egy keresztélű kaparó, melynek ívelten megmunkált éle a bal oldali 

kétharmadán sérült, így jelenlegi formájában erősen atipikus eszközről van szó.  
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Végül a felszíni gyűjtőpont egyetlen "kovakavics" nyersanyagú eszköze egy kettős 

kaparó, melyet természetes eredetű külső kavicsszelet élein alakítottak ki gondos 

megmunkálással (III.4. ábra 4). Emellett a nyersanyagtípust egy (nummuliteszes kovából 

készített) szilánk képviseli. 

III.1.1.5 Fehér patinás „erratikus” tűzkő 

Egyetlen típusos eszköz, egy pikkelyretusú szilánk (pièce esquillé) nyersanyaga valódi 

tűzkő. A kiinduló szilánk disztális és sérült proximális részéről a ventrális oldalon leválasztott 

negatívok látszanak (III.4. ábra 6). Középső-paleolitikumba való sorolása vitatható, mivel a 

leletanyagban előfordul a típusnak egy őskorral keltezett üde hidrovarcitból készült példánya 

is. 

III.1.1.6 Egyéb nyersanyagok 

Az alluviális környezetből gyűjtött kovás fa mellett a kovásodott vulkanit, a nem 

meghatározható kova (kavics?) és az égett kőzetek is csak jellegtelen szilánkok, pattintékok és 

nyersanyag-töredékek formájában fordulnak elő a leletanyagban. 

III.1.2 Vanyarc - Szlovácka-dolina 4. 

Az 1. és 6. számú felszíni gyűjtőpont közelében, valószínűleg azok felszínre 

kiékelődött részeként gyűjtöttünk minimális leletanyagot a viszonylag jól művelt szántásban. 

A lelőhelyről összesen 30 darab pattintott kő ismert (III.4. táblázat), melyek nagy része (23 

darab) limnokvarcitból készült. Az apró, töredékes pattintékok és frissen törött 

nyersanyagtöredékek mellett két megmunkált eszköz és egy töredék érdemel figyelmet. 

Az egyik egy gyenge minőségű kőzetből készült levélkaparó középső töredéke, 

melynek jobb élét ventrálisan vékonyították és dorzálisan retusálták, a balt dorzálisan 

vékonyították, ventrálisan retusálták (WGK). Az élek lefutása felülnézetben ívelt vonalú, 

profilból egyenes, az eszköz bázisa és hegye letörött, a dorzális oldal a proximális résznél 

sérült (III.5. ábra 7).  

Szintén gyenge minőségű hidrokvarcitból készült a másik bifaciális eszköz (kés?), 

vagy kimerített magkő, amely középső töredékként maradt meg. Teljes ventrális oldalát 

vékonyították, a jobb oldala tompa, növényi maradványok miatt zárványos (hát?), a bal oldalit 

dorzálisan retusálták. Bázisa és disztális része régen letörött (III.5. ábra 6). Végül egy kis 

szilánk töredék több helyen frissen sérült élén folyamatos megmunkálás nyomai látszanak. 
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Az üveges kvarcporfír nyersanyag a minimális leletegyüttes ötödét teszi ki. Közülük 

mindössze egy kéregtelenítő szilánk homorú bal élén folyamatos megmunkálással kialakított 

retusált szilánkot sorolhatunk a formális eszközök közé. Egyetlen nem retusált szilánk és 

három pattinték-töredék egészíti ki a kis leletegyüttest, melyek csak távoli nyersanyaguk miatt 

tarthatnak érdeklődésre számot. 

Végül a kovakavics nyersanyagot egyetlen közelebbről nem meghatározható anyagú 

kis pattinték képviseli. 

III.1.3 Vanyarc - Szlovácka-dolina 6. 

A Szlovácka-dolina nevű dombhát ÉK-i végén, az 1. és 4. felszíni gyűjtőpont 

közvetlen közelében, valószínűleg azokhoz tartozó minimális mennyiségű leletanyagot 

gyűjtöttünk egy kb. 200x50 méteres, legfeljebb talajlazítóval meghúzott füves területen. Két 

friss felszínű hidrokvarcit szilánktól és egy nyersanyaghiba miatt felhagyott bipoláris 

pengemagkőtől eltekintve a leletegyüttes a most tárgyalt anyagokhoz kapcsolható. 

A tárgyalt 62 kőlelet zöme limnokvarcitból készült (III.6. táblázat), melyek között 

viszonylag sok a leválasztási negatívokat hordozó nyersanyagdarab. Ezek közül nyolc 

alaktalan, egynek a formája azonban a magkövekére emlékeztet. Ennek ellenére, mivel nem 

ismerhető fel rajta egyértelműen kialakított leütési és szilánkolási felszín, nem magkőként 

tárgyaljuk. 

A nyolc szilánk közül az egyiket (bifaciális?) eszköz felszínétől választották le, mások 

élein szórványos másodlagos megmunkálás, vagy inkább használat nyomait lehet látni. A 

pattintékok (összesen 21 darab) közül két ívelt profilú, de részben pontszerű, részben sérült 

bázisú darabot a bifaciális vékonyító szilánkokhoz hasonlíthatunk. 

A leletegyüttesben négy másodlagosan megmunkált eszközt találunk (III.7. táblázat), 

melyek közül az egyiket félkész késnek határoztunk meg. A gyenge nyersanyagból készült 

magkőperem-jellegű szilánk hosszanti bal élét szórványosan mindkét oldalról megmunkálták, 

a proximális rész sérült. Jobb oldala és disztális része, morfológiailag az eszköz háta tompa 

(ez utóbbit ventrálisan elvékonyították). 

Az egyenes élű kaparót szintén gyenge nyersanyagú szilánkon alakították ki, az élen 

jellegzetes, folyamatos megmunkálással. Az eszköz proximális része egy hasadási lap, a 

disztális zárvány miatt törött le. A proximális törés jobb oldalát a törés után megmunkálták.  

Egy apró, leütött bulbusú pengeszerű szilánkot, melynek egyenes bal élét folyamatos 

megmunkálással alakították ki, retusált szilánknak határozunk meg. Végül egy vaskos 

pengeszerű szilánk disztális részén pikkelyretusálással alakították ki a leletegyüttes 
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limnokvarcit vakaróját, melynek egyenes jobb oldali és ívelt bal oldali élen kaparóra 

emlékeztető megmunkálás látszik. Az enyhén patinásodott ventrális oldal proximális felén a 

bulbust elvékonyították (III.5. ábra 4). 

A leletegyüttes 14 kvarcporfír lelete – három formális eszköz (III.7. táblázat) 

kivételével – erősen töredékes pattinték. A meghatározható darabok közül egy limace-szerű 

eszköz (vaskos pengeszerű szilánk disztális részén pikkelyretusálással kialakított vakaróél és 

a jobb élen kaparóra emlékeztető megmunkálás) proximális felét ventrálisan elvékonyították, 

míg a bal oldal disztális részén friss sérülés látható (III.18. ábra 5).  

Két másik eszköz, egy retusált szilánk és egy altern retusú pengeszerű szilánk középső 

töredéke meglehetősen atipikus megjelenésű (III.18. ábra 3-4). Az előbbinek, egy facettált 

leütési felszínű alapformának a jobb élén nem túl jellegzetes megmunkálás nyomait, az 

utóbbinak a jobb élén ventrális, a balon halványan dorzális retusálást lehet látni.  

Végül a kavicsnyersanyagot összesen hat darab képviseli a leletegyüttesben, a 

diagnosztikus darabok azonban hiányoznak és a nyersanyagtöredékek akár természetes 

eredetűek is lehetnek. 

III.1.4 Vanyarc - Szlovácka-dolina 5. 

A leggazdagabb Vanyarc környéki felszíni gyűjtőpont a dombhát DNy-i, falu felőli 

végén, a földúttól északra eső, rendszerint művelt területen található. A szántásban 150 m 

hosszan és kb. 30-35 m szélességben fordultak elő szórványosan pattintott kőeszközök és 

szilánkok. 

Négy „friss” hidrokvarcitból, illetve tűzkőből készült, használat nyomait, esetleg 

atipikus megmunkálást(?) mutató pengét és egy magkövet őskorinak határoztunk meg; 

esetlegesen ide tartozhat két nem patinásodott felszínű szilánktöredék és öt pattinték is. Egy 

puskakova az újkorból származik. A maradék 974 darabot ellenben nagy valószínűséggel a 

középső-paleolitikumba sorolhatjuk. A leletegyüttes nyersanyagainak és technológiai 

csoportjainak eloszlását a III.8. táblázat mutatja. 

III.1.4.1 Limnokvarcit leletegyüttes 

A leletanyag közel 64%-át teszik ki a limnokvarcitból készült leletek. Közülük 10 

darabot (a nyersanyagból készült leletek 1,61%-át) határoztunk meg magkőként. Ezek 

alapvetően az unipoláris koncepció szerint rendeződnek, csak két esetben láthatóak 

bidirekcionális és kétszer centripetális irányú negatívok (III.9. táblázat). Egy esetben sikerült 

a régi törést összeillesztéssel rekonstruálni (III.8. ábra 1). A magkövek kiinduló formája 
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rendszerint nyersanyagdarab, amin belül néha a teljesen patinás darabok esetében is 

azonosítható a „bujáki” típus lemezes szerkezete (III.8. ábra 2, III.9. ábra 3). Az utóbbi 

magkövön az utolsó leválasztott szilánk túlfutott és elvitte a magkő disztális részét és bal 

oldalát is. Ez esetben nem világos, hogy véletlen pattintási hibáról, vagy a magkő hosszanti 

domborúságának visszaállításáról van-e szó, mindenesetre a kisméretű darabról már nem 

választottak le további szilánkokat. 

A nem retusált szilánkanyag (a limnokvarcit leletek 14,61%-a) a cserháti lelőhelyeken 

általános módon erősen töredékes, illetve csak öt darabon látható természetes felszín: kéreg 

vagy zárvány nyoma. A kevés számú azonosítható bázis kérges és sima (4-4 esetben), illetve 

facettált (1 esetben), de még ha meg is őrződött a szilánk proximális része, az a leggyakrabban 

sérült, nem meghatározható. 

A leletegyüttes jóval több, mint kétharmadát kitevő (68,22%) pattintékok közül négy 

darab a munkaél megújítása során került leválasztásra, míg öt másikat a bifaciális 

megmunkálás során választhattak le. 

A típusosan megmunkált eszközök a leletegyüttes 8,83%-át adják. Az 55 

másodlagosan megmunkált darabból 24 (15 eszköz és 9 munkaél-töredék) mutat kétoldali 

megmunkálást (III.10. táblázat). Az aszimmetrikus éllefutású levélkaparók közül egy 

valószínűleg szilánkon készített, plánkonvex átmetszetű eszköz ívelt jobb élét ventrálisan 

vékonyították, dorzálisan retusálták, a hullámos lefutású bal élének ventrális oldalán szintén 

(részben sikertelen) vékonyítás nyomai láthatóak. A ventrális oldal nagy részét friss thermikus 

kipattogzás nyoma foglalja el, a proximális részen levő, ferde vonalú törés élét utólagosan 

megmunkálták. 

Egy másik kaparót keresztélű szilánkon alakítottak ki, amelyet mindkét felületén és a 

leütési felszín kivételével teljes körvonalán teljesen megmunkáltak. A sima leütési felszínnel 

szemben fekvő munkaél dorzálisan vékonyított, ventrálisan retusált, a bázistól balra eső él 

ventrálisan vékonyított, dorzálisan retusált (III.6. ábra 4).33 

Egy hasonló, keresztélű szilánkon kialakított bifaciális kaparót sima leütési felszínű 

vaskos szilánk ívelt bal élét dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták; a jobb él részben 

sérült, részben megmunkálatlan, "hát"-szerű. A bal él disztális része a sikertelen vékonyítás 

miatt roncsolódott (III.6. ábra 2). Részben hullámos éllefutása miatt soroltunk egy sérült 

leütési felszínű keresztélű szilánkon kialakított eszközt a bifaciális kaparók közé. A 

                                                 
33 Morfológiailag akár bifaciális késről is beszélhetnénk, amennyiben a leütési felszínt az eszköz hátának 

tekintjük, de az eszköz kialakításának koncepciója eltér a valódi késektől (l: II.2.2. fejezet). 
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megmunkálást teljes felszínű ventrális vékonyítás és az él környékére szorítkozó, több soros 

dorzálisan retusálás képzi. Az eszköz kialakítását jókora növényi fosszília (nádszál?) 

nehezítette (III.6. ábra 1). Végül vaskos, egy paralelogramma átmetszetű bázistöredéknek, 

melyet egyenes vonalban csonkítottak, a bal éle zárvány miatt sérült, jobb élét ventrálisan 

vékonyították, dorzálisan meredeken retusálták. Patinás törésfelületén szintén zárvány nyoma 

látszik (III.6. ábra 3). 

A leletegyüttesben összesen öt plánkonvex átmetszetű bifaciális eszköz fordul elő, 

melyek két élét általában ventrálisan vékonyították, dorzálisan meredeken retusálták. Az 

egyik eszköz bal éle egyenes, a jobb hullámos lefutású. A bázis vonala egyenes, a disztális 

törést nyersanyaghiba (az eszköz síkjával párhuzamosan futó hasadási lap) okozta, melyet két 

nagy, inverz leválasztással kíséreltek meg javítani. 

Egy másik, valószínűleg felhagyott magkövön kialakított plánkonvex bifaciális eszköz 

proximális töredékének dorzális oldalát jórészt elvékonyították, részben azonban kérges. A 

ventrális oldal teljes felületén vékonyított, a retusált jobb él hullámos lefutású, a bal él 

disztális részén egyenes vonalban megmunkált. A bal él proximális részét a dorzális oldalon 

nagy szilánkokkal választották le, illetve zárvány roncsolta, a disztális törés vonala ferde. 

Egy háromszög alakú, magkő-maradékra emlékeztető eszköz-töredék mindkét élét 

ventrálisan vékonyították, dorzális oldalán meredeken retusálták. A ventrális oldal 

vékonyítása (vagy magkő esetén: szilánkolása) sikertelen volt, mivel egy jókora kiemelkedést 

nem sikerült eltávolítani. A törést a bal oldalon látható kristályos zárvány tanúsága szerint 

nyersanyaghiba okozta; az élét a dorzális oldalon utólagosan még megmunkálták. 

Egy kisméretű, szakócára emlékeztető vaskos eszközt minden jel szerint szintén 

zárványok miatt felhagyott magkő maradékán alakították ki. A leütési felszín éle a bázis bal 

oldalán látható, a dorzális oldal jobb oldalát leválasztották. A ventrális oldal vékonyított, a 

csúcs környékén gondosabban retusált, az oldalélek lefutása hullámos.  

Vélhetően szintén magkőmaradékon került kialakításra egy sajnos frissen sérült 

eszköz, melynek laposabb (eredetileg: szilánkolási) oldalát gondosan megmunkálták, míg a 

domború (leütési) oldalon csak az előkészítő szilánkok negatívjai látszódnak. Végül egy 

lekerekített bázisú, nagyjából bikonvex átmetszetű, valószínűleg szilánkon kialakított eszköz 

ventrális oldala vékonyított, dorzálisan jobb élén használati nyom látható. A felszínen 

szögletes törés nyomai látszanak. A disztális rész törése nyersanyaghiba (zárvány) miatt 

következett be. 
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Félkész bifaciális késként határoztunk meg egy valószínűleg magkő töredékén 

kialakított, erősen töredékes eszközt, melynek bázisa és jobb élének proximális harmada 

ventrálisan (a feltehető szilánkolási oldalon) került vékonyításra. Az eszköz bal oldala tompa, 

törési felület és zárvány alkotja az eszköz hátát. Erről kiindulva a dorzális oldal disztális 

részéről, és a ventrális oldal proximális részéről preparációs szilánkot, illetve vékonyító 

pattintékokat választottak le. Az eszköz eredetileg ívelt jobb éle erősen töredékes. 

A sok inhomogenitás (növényi fosszíliák) miatt különösen gyenge minőségű 

nyersanyagból készült egy közelebbről nem meghatározható és csak töredékesen megmaradt 

bifaciális eszköz. A bal élt ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, a bal él lefutása 

hullámos, sérült. Ferdén futó disztális törési felszíne hullámos profilú (III.6. ábra 5). 

Összesen tíz limnokvarcit eszközt határoztunk meg szilánkvakarónak. Az egyik 

eszköz bal oldalán ívelt munkaél, disztális részén egy, a dorzális oldalról kiinduló leválasztás 

negatívja, a jobboldalán több régi sérülés látszik. A dorzális oldalt kéreg, a ventrálist 

kristályos üreg maradványa foglalja el (III.19. ábra 8). Egy másik darab jobb oldali élén 

folyamatos, jellegzetes megmunkálás, bal élén törés után elkészített völgyelés látszik (III.19. 

ábra 7), míg egy harmadik eszköz bal oldalán ívelt munkaél, a disztális részén leválasztások 

negatívjai, a jobb oldalon sérülés látszik. Az eszköz két friss töredékként került elő. 

Megjegyzendő, hogy a ventrális oldalon több vékonyító szilánk negatívja figyelhető meg, a 

kiinduló forma azonban ez esetben nem magkőmaradék volt (III.8. ábra 3). 

Egy rövid és széles szilánk bal oldalán ívelt vakaróélet alakítottak ki. A bázison 

árvéső-pattintékra emlékeztető lapot láthatunk, melyre felfut a vakaró megmunkálása, azaz 

későbbi annál (III.7. ábra 4). Két kerek vakaró az egyik facettált bázisú szilánkon (III.7. ábra 

2), a másik többször megújított élű eszköz ventrális oldalán vékonyítás negatívjaival (III.7. 

ábra 5). 

A vanyarci leletegyüttesekben ritka, a felső-paleolitikus Aurignacienre emlékeztető 

forma az a magas hátú szilánk, melynek disztális élén lamelláris retusálási negatívok alkotják 

az ívelt munkaélt, míg a két oldalsó élt meredek kaparó-szerű megmunkálás képezi. A jobb 

élnél gondosan elvékonyították a ventrális oldalt (III.19. ábra 6). Szintén felső-paleolitikus 

jellegű egy vaskos szilánk disztális élén folyamatos, jellegzetes, ívelt vonalú megmunkálás, a 

jobb oldal ventrális részén árvéső-pattintékra emlékeztető negatív (törés?) látszik. Végül egy 

eszköz jobb oldali ívelt élén vakaró, disztális élét meredek kaparó-szerű megmunkálás alkotja. 

A baloldalon és bázisnál utólagosan (a patina hiánya alapján valószínűleg a későbbi őskor 

folyamán) gondosan elvékonyították a ventrális oldalt. 
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Szintén utólagosan is megmunkálták azt amorf szilánk disztális részének jobb oldalán 

kialakított jellegzetes, ívelt munkaélű vakarót, melynek proximális részén látszik friss inverz 

retusálás. 

Két vaskos bázisú bifaciális eszköz szerepel a leletanyagban. Az egyiket facettált 

bázisú szilánkon alakították ki: bal oldala tompa, disztális fele ventrálisan vékonyított, 

dorzálisan retusált. A bal él és a keresztél ventrálisan retusált, dorzálisan vékonyított. A nagy 

bulbust részben sikertelenül próbálták meg elvékonyítani (III.7. ábra 1). A másik, vélhetően 

szintén szilánkon kialakított eszköz bázisa természetes hasadási lap, jobb oldala tompa (hát). 

Az egyenes bal él mindkét oldalról gondosan retusált, a disztális, megtörő keresztél ventrális 

oldalon vékonyított, dorzálisan retusált (III.7. ábra 3). 

Az egy oldalon retusált eszközök közül egy püspökhatvani típusú, kérges limnokvarcit 

szilánk középső töredékének bal élén lépcsős retusálással alakították ki az ívelt kaparót. Az 

eszköz bázisa letörött, de a proximális törésvonalon preparáció nyomai látszanak (III.7. ábra 

6). További három szilánktöredéken látható retusálás, amely azonban nem jellegzetes és így 

nem teszi lehetővé a tipológiai besorolást. Említésre méltó, hogy ezek közül az egyik leütési 

felszíne facettált. Végül ki kell emelni, hogy ez esetben is elég magas a nem meghatározható 

munkaél-töredékek száma: kilenc darab bifaciálisan, 17 pedig unifaciálisan került 

megmunkálásra. 

III.1.4.2 Üveges kvarcporfír leletegyüttes 

A teljes leletanyag csaknem 32%-ának, 309 darabnak üveges kvarcporfír a 

nyersanyaga (III.8. táblázat). Kiemelkedő jelentőségű, hogy a leletanyagban előfordul egy 

töredezettség miatt felhagyott bipoláris magkő (III.9. táblázat - III. 18. ábra 2), illetve egy 

gyakorlatilag érintetlen, trapéz átmetszetű, 68x50x27 mm nagyságú nyersanyagdarab (III. 18. 

ábra 1), melynek két élén szórványos vékonyító leválasztások negatívjai láthatóak. Ez utóbbi 

lehetséges meghatározása szakóca, illetve bifaciális eszköz előformája. Mindenesetre akár 

szakóca, akár magkő kialakítása volt a cél, a lelőhelyre gyakorlatilag eredeti, nem módosított 

formában került a darab, melynek további megmunkálását a nyersanyagban rejlő hasadási 

lapok akadályozták meg. 

A kvarcporfír leletegyüttes 19%-át, 59 darabot nem retusált élű szilánknak határoztunk 

meg. Az erősen töredékes alapformák közül négyet fed teljesen kéreg vagy zárvány; a kevés 

meghatározható leütési felszínek közül három sima, egy facettált és egy kérges. 219 darab (a 

leletegyüttes 70,87%-a) pattinték, illetve azok töredéke. A többé-kevésbé ép darabok közül 
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kettő a munkaél megújítása, két másik a bifaciális megmunkálás során keletkezett facettált 

bázisú, ívelt profilú hulladék. 

A 29 retusált eszköz a kvarcporfír leletegyüttes 9,39%-át teszi ki. 16 darab (15 

meghatározható eszköz és egy munkaél-töredék) bifaciális kidolgozású (III.10. táblázat), 

melyek hét plánkonvex átmetszetű, aszimmetrikus éllefutású eszközt levélkaparónak 

határoztunk meg. Az egyiknek ívelt bal élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, 

jobb élének ventrális oldalán egyetlen nagy szilánknegatív látható. A disztális részt ferdén 

futó, homorú, az eszköz teljes szélességét átérő törési felület alkotja. Egy másik ívelt élű, 

lekerekített disztális végű eszközt valószínűleg szilánkon alakítottak ki. Egyenes bal élét 

ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, hullámos lefutású jobb élének ventrális 

oldalán három nagy szilánknegatív látható. A bázis dorzális részét nagy, régi kitörés nyoma 

alkotja.  

Egy frissen sérült bázisú levélkaparót a Micoquienre jellemző technológiával (WGK) 

alakították ki: bal élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, jobb élét dorzálisan 

vékonyították, ventrálisan retusálták. Egy recens törés következtében aprózódott proximális 

töredék ívelt jobb élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, míg a hullámos 

lefutású bal éle elnagyoltan került kidolgozásra. Szintén proximális töredék az az enyhén 

plánkonvex átmetszetű eszköz, melynek jobb élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan 

retusálták, bal élének proximális részét dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták 

(WGK). Az élek lefutása ívelt, a disztális törés az eszköz tengelyére ferdén fut. A bal él 

disztális részén nagy szilánknegatív látható, ennek leválasztása okozhatta a törést (III.10. ábra 

5). 

A harmadik proximális töredék ívelt jobb élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan 

retusálták, a hullámos lefutású bal éle elnagyoltan került kidolgozásra, végül az utolsó 

levélkaparó ívelt jobb élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, míg bal élét csak 

dorzálisan munkálták meg. 

Három szimmetrikus kontúrú, finoman, Micoquien technikával kidolgozott, egyenes 

éllefutású, plánkonvex átmetszetű bifaciális eszközt, nagy valószínűséggel levélhegyet - mivel 

mind a bázisuk, mind a hegyük hiányzik - levéleszköz középső töredékeként határoztunk 

meg. Az egyiknek bal élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, jobb élét 

dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták. A disztális törés az "impact fracture" mintáját 

mutatja, a ferdén futó proximális részt törés után megmunkálták. A másik töredék teljes 

felületén megmunkált töredék, melynek bal élét ventrálisan vékonyították, dorzálisan 
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retusálták, jobb éle dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták (III. 10. ábra 2). Végül egy 

eszköz valószínűsíthetően bal éle ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, jobb éle 

dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták (III.10. ábra 4). 

A plánkonvex átmetszetű disztális levélhegy töredékek élei felülnézetben egyenes 

lefutásúak, inkább ventrális oldalukon retusáltak, proximális törési felszínük az „impact 

fracture” mintázatot mutatja. Az egyik darabnak az élei oldalnézetből is egyenes lefutásúak 

(bal élét dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták, jobb élét ventrálisan vékonyították, 

dorzálisan retusálták: III.10. ábra 1), míg a másik darab profilból hullámos élű (III.10. ábra 3). 

Két eszközt bifaciális kaparó töredékének határoztunk meg. Az egyiknek, egy 

háromszög alakú kéregtelenítő szilánk mindkét élén atipikus megmunkálás látszik, azonban 

csak a jobb él ventrális része került gondosabban kidolgozásra. A disztális rész friss törés 

nyomán törött le. Egy másik, kissé amorf szilánknak a hullámos lefutású jobb élét dorzálisan 

munkálták meg, míg az ívelt bal él proximális harmadát dorzálisan vékonyították és 

ventrálisan retusálták, a középső és disztális részt csak a dorzális oldal felől munkálták meg. 

Valószínűleg félkész eszköz az a bifaciális kés-töredék, melynek bázisát ventrálisan 

vékonyították és dorzálisan retusálták. A tompa bal oldal (hát) ventrális oldalán retusálás 

látszik, a jobb él hullámos lefutású. A ferde vonalban futó disztális törésfelületen bizonytalan 

megmunkálás nyomai látszanak. 

Közelebbről nem meghatározható bifaciális kidolgozású eszköz töredékén a bal él 

disztális harmadát dorzálisan, a jobb él proximális harmadát és disztális részét ventrálisan 

retusálták, máshol a nagy leválasztási negatívok teszik karéjos lefutásúvá az éleket. 

Valószínűleg újra megmunkált eszközről van szó (III.11. ábra 5). Végül csak ventrálisan 

került megmunkálásra egy szilánk bázistöredéke, melynek kialakítása a Jerzmanowice-

típusokra emlékeztet. 

Az unifaciálisan megmunkált eszközök között találjuk a leletegyüttes harmadik 

kiemelkedő méretű és jelentőségű darabját, egy nyersanyaghiba miatt kettétörött egyenes élű 

kaparót, melyet egy nagy (87x79x22 mm-es), háromszög alakú kéregtelenítő szilánkon 

alakítottak ki. A jobb élen folyamatos kagylós retusálás, a disztális részen a megmunkált élről 

kiinduló és a felhajló élt eltávolító leválasztás látszik (III.19. ábra 1). 

Az egyetlen kvarcporfírból készült ívelt élű kaparó-töredék egy kis szilánk jobb 

oldalán került kialakításra folyamatos megmunkálással. Két eszközt keresztélű kaparónak 

határoztunk meg. Az egyik egy szilánk töredékének ferdén futó disztális élén - egy friss 

sérüléstől eltekintve - folyamatos megmunkálással kialakított munkaél (III.19. ábra 4), míg a 
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másik kontúrja oldalsó leütési felszínű levéleszköz előformára emlékeztet (III.19. ábra 3). Ez 

utóbbi eszköznek a disztális élén és a bázis bal oldalán folyamatos, részben inverz 

megmunkálás látszik. 

Tipológiai szempontból jelentős egy mindkét élén gondosan megmunkált háromszög 

alakú szilánkon kialakított ventrálisan vékonyított hegyes kaparó, vagy moustéri hegy (III.11. 

ábra 1). 

A kvarcporfír leletegyüttes két eszközét határoztunk meg vakarónak. Az egyik 

természetes nyersanyag töredék ívelt élén lett kialakítva folyamatos, jellegzetes 

megmunkálással; jobb élén utólagos (friss) negatívok roncsolják az élet (III.19. ábra 5). A 

másik, vaskosabb eszköz disztális élén látható folyamatos, jellegzetes, ívelt vonalú 

megmunkálás. A szilánk jobb élén széles leválasztások negatívjai, a bal oldal ventrális részén 

árvéső-pattintékra emlékeztető, de sokkal nagyobb és valószínűleg természetes eredetű 

negatívok látszanak. Mivel a vakaróél megmunkálása felfut ezeknek a negatívoknak a végére, 

kialakítása azoknál későbbi (III.19. ábra 2). 

III.1.4.3 Kavicsnyersanyagon kialakított leletegyüttes 

A kova- és kvarcit kavics nyersanyagot összesen 32 darab képviseli a leletanyagban 

(3,29%). Értékelhető magkő nincsen közöttük, csak 5, célirányos megmunkálás nyomait nem 

mutató nyersanyagdarab, melyek esetében nem zárható ki, hogy nem a régészeti 

leletegyütteshez tartoznak, hanem a szarmata kavicstakaró részei, mint például egy fekete 

radiolarit és egy nummuliteszes kovakavics töredék. Ugyanakkor egy kisméretű vöröses 

jáspis (vagy gyenge minőségű radiolarit?) nyersanyagdarab két élén preparáció, egy 

harmadikon homorú vonalú retusálás(?) látható.  15 megmunkálatlan, jórészt töredékes 

szilánk és négy pattinték azonban a nyersanyagtípus helyi megmunkálására utalhat. 

Összesen nyolc darabon láthatóak másodlagos megmunkálás nyomai (III.10. táblázat), 

melyek közül a retusált szilánknak (esetleg ívelt élű kaparónak) meghatározott kvarcit 

nyersanyagú eszközök (3 darab) szándékos kialakítása erősen kérdéses, mivel 

megmunkálásuk leválasztási negatívjai a kristályos kőzet miatt nehezen érzékelhetőek. A 

nyersanyagból készült szilánkok jórészt töredékesek, csak egy gerezd és egy kéreg nélküli 

szilánk tekinthető épnek.  

A kovakavics nyersanyagú eszközök megítélése egyszerűbb. A leletegyüttesben 

szereplő egyenes élű kaparót külső kavicsgerezd bal élén alakítottak ki jellegzetes és egy 

völgyeléstől (sérülés?) eltekintve folyamatos megmunkálással, míg a hosszirányban 

kettétörött keresztélű kaparó alapformája kérges bázisú szilánk volt (III.11. ábra 3). 
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Jellegzetes és a leletegyüttes összképétől némileg elüt az a típusos vakaró, melyet természetes 

hátú kés disztális részén alakítottak ki (III.11. ábra 2). 

Kavicsnyersanyagként azonosítható kőzetből készített bifaciális eszközt nem találtunk, 

ám előfordulhat, hogy a felszíni megmunkálás során a kérget teljesen eltávolították az eszköz 

felszínéről (l. II.2.1.3. fejezetet). Egy a bázisnál ventrálisan elvékonyított, a disztális részén 

egy leválasztással vékonyított, dorzális oldalán megmunkált, részben bifaciális eszköznek 

meghatározott darab azonban lehet félkész eszköz. Mindenesetre meg kell említeni, hogy az 

aszimmetrikus megjelenésű, csak a ventrális oldalon látható patina képződése megelőzte a 

leválasztásokat, tehát a ventrális oldal utólagos megmunkálása sem zárható ki. Ennél sokkal 

egyértelműbb az a Jerzmanowice-hegyekre emlékeztető eszköz, melyet egy gerezd disztális 

részén a dorzális oldalon vékonyítottak, míg a ventrális oldalt ugyanott gondosan retusálták 

(III.11. ábra 4).  

III.1.4.4 Andezit leletegyüttes 

A nyersanyag felhasználása összesen négy szilánkra korlátozódott, melyek mállott 

felszínük ellenére szándékosan leválasztott formáknak tűnnek. Az egyik töredék élén 

másodlagos leválasztásokra emlékeztető negatívok is láthatóak és melyet így - jobb híján - 

retusált szilánknak soroltunk be. 

III.1.5 Vanyarc – Tovi 

Az előző gyűjtőpontoktól távolabb, a falu feletti domb meredek lejtőjén 120 m 

hosszúságban és kb. 50 m széles sávban kerültek elő leletek, melyen belül egy, a gerincen 

futó földúttól 20-30 méterre fekvő, leletekben viszonylag gazdagabb sáv húzódott. 

A gyűjtések során viszonylag sok, a későbbi őskorba tartozó kőlelet került elő, melyek 

közül egy tűzkőből készült hüvelykköröm vakaró, egy porcelanitból(?) készült rövid kettős 

vakaró, egy hidrokvarcit kettősen csonkított penge, egy tűzkő és két hidrokvarcit retusált 

penge és egy intenzív használat nyomait mutató limnokvarcit penge tipológiai alapon a 

lengyeli kultúrához sorolható34. Egy kvarcit kavicsból készült dörzsölőkő, 13 

nyersanyagtöredék, négy szilánk és 14 pattinték, melyeket első közelítésben a kovaeszközök 

„friss” felszíne alapján különítettünk el, vélhetően ugyanehhez a korszakhoz tartozhat. 

A maradék 577 kőleletet az alábbiakban középső-paleolitikus leletanyagként tárgyaljuk 

(III.11. táblázat). 

                                                 
34  T. Biró Katalin meghatározása. 
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III.1.5.1 Limnokvarcit 

A teljes leletanyag közel kétharmadát a limnokvarcit nyersanyagú leletek teszik ki (367 

darab), melyek közül 12-őt (a nyersanyagtípus 3,27%-át) magkőnek határoztunk meg (III.12. 

táblázat). A limnokvarcit anyagú leletek több mint 10%-át adják a nyersanyagtöredékek, 

melyek közül néhány alaktalan darab élein preparáció nyomai látszanak, de ezekben az 

esetekben hagyományos leütési és szilánkolási felszínt nem lehetett elkülöníteni. 

A nem megmunkált szilánkok és töredékeik teszik ki a limnokvarcit leletek 14,17%-át. 

Külön ki kell térni egy facettált bázisú, eredetileg valószínűleg háromszög alakú és vélhetően 

Levallois-hegynek meghatározható darabra, melynek azonban csak nagyon kis bázistöredéke 

maradt meg és az erősen töredékes szilánkanyagban sem sikerült megtalálni a patinás 

törésfelszínhez csatlakozó töredéket, így az összesítő tipológiai táblázatban (III.13. táblázat) 

nem szerepel ez a másodlagosan nem megmunkált szilánk. Végül a pattintékok a szokott 

magas arányban (64,58%) szerepelnek a leletegyüttesben. 

A limnokvarcit leletegyüttes 7,63%-a másodlagosan megmunkált eszköz, melyeknek 

csaknem a fele bifaciális kidolgozású, melyek közül az aszimmetrikus éllefutású levélkaparók 

és a bifaciális kések alkotják a legnépesebb csoportot. Az előbbiek közül valószínűleg 

szilánkon kialakított plánkonvex eszköz bázistöredékét a Micoquienre jellemző 

technológiával alakítottak ki. Az eszköz jobb élén frissen sérült, a disztális törést zárvány 

okozta (III.12. ábra 1). Egy másik, sokszorosan megújított élű levélkaparót (az alsó oldalán 

látható gumókéreg alapján) bujáki típusú limnokvarcit nyersanyagdarabon alakítják ki. 

Kevésbé biztos a tipológiai besorolása egy ventrális oldalán sajnos erősen sérült, teljes 

dorzális felületén kidolgozott eszköznek, melynek peremein több helyen magkő-preparációra 

emlékeztető leválasztások (hasadási lap alkotta oldalsó felszínről kiinduló pattintékok 

negatívjai) láthatóak. Végül egy részben sérült élű, mindkét oldalán felszíni retusálással 

megmunkált középső töredéket ugyanebbe a kategóriába soroltunk. 

Ezekkel az eszközökkel szemben bifaciális megmunkálású ívelt élű kaparónak vagy 

félkész késnek, esetleg levéleszköznek határoztunk meg egy vaskos, gyenge minőségű és alig 

patinásodott nyersanyagdarabon kialakított eszközt, melynek jobb oldala zárványos, tompa, 

bal élének proximális részét dorzálisan vékonyították, ventrálisan retusálták, középső részén 

dorzális retusálás, végül disztálisan töredékes kipattogzások látszanak. 

A „vanyarci kés” típuspéldányát vaskos limnokvarcit nyersanyagdarabon alakították ki. 

Jobb oldala egy hosszábban húzódó inhomogén réteg miatt töredékes, alig megmunkált, míg 

ívelt bal élét a ventrális oldalon vékonyították, dorzálisan retusálták. Proximális része letörött, 
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így sajnos nincs információnk a bázis kialakításáról (III.13. ábra 1). Valószínűleg azonos 

eszköztípus félkész formája az a két friss töredékből összeillesztett darab, melyet a III.13. 

ábra 4. képe ábrázol és melynek mind a két oldalát, mind a hátát, mind pedig a munkaélét 

csak elnagyolva alakították ki. Az eszköz mindkét vége letörött, valószínűleg ezért hagyták 

fel az eszköz kialakítását. 

„Balve típusú késnek” határoztuk meg egy plánkonvex átmetszetű levéleszköz 

proximális töredékét, melynek bal éle bifaciálisan került kialakításra, míg jobb éle sérült, 

tompa. A kés jelleget a disztális rész ferdén futó törésfelülete adja, melyet a bulbusnegatív 

alapján szándékosan alakítottak ki (III.17. ábra 3). 

Az utolsó bifaciális késként meghatározott eszköz tulajdonképpen egy eszköz (vagy 

magkőperem) patinás felületű töredéke, ahol ez a törésfelszín adja az eszköz hátát, az ezzel 

szemben fekvő egyenes, két oldal felől megmunkált (és részben frissen sérült) él a 

valószínűsíthető aktív élet (III.12. ábra 5). 

Plánkonvex átmetszetű bifaciális eszköznek soroltunk be egy bázistöredéket, melynek 

teljes ventrális oldalát elvékonyították, dorzális oldalán retusálták. Az eszköz bal oldalán 

„hát”-ra emlékeztető felszín látható, melyről preparációs pattintékokat választottak le, illetve 

a disztális törésfelületet is megmunkálták a jobb oldalon (III.12. ábra 4). Hasonló kategóriába 

tartozik a III.15. ábra 2. képén látható eszköz, melyet valószínűleg magkő maradékán 

alakítottak ki. Alsó oldalát teljes felületen vékonyították, a jobb élét finoman retusálták. 

Domborúbb felső oldala nagyrészt meredeken retusált, a disztális rész természetes felszín. 

Végül a harmadik ilyen eszközt (III.14. ábra 3) nagy valószínűséggel természetes felszínnel 

(hasadási lappal) fedett bázisú vaskos szilánkon alakítottak ki, erőteljes ventrális 

megmunkálással. A másik oldalon ellenben az eredeti alapforma dorzális negatívjai láthatóak. 

Bizonytalan a kormeghatározása a leletegyüttes egyetlen pikkelyretusú szilánkjának 

(pièce esquillé), amelyet limnokvarcit szilánkon alakítottak ki, a bázis és a ferdén futó 

disztális rész kétoldali megmunkálásával. 

A kilenc besorolható unifaciális eszköz közül négyet kaparónak határoztunk meg. 

Közülük egy kettős ívelt élű kaparót rövid szilánk disztális töredékén alakítottak ki 

folyamatos megmunkálással (III.13. ábra 2), míg egy zárványokkal fedett felszínű, 

püspökhatvani típusú limnokvarcitból készült szilánk két élének disztális részén és a 

keresztélen is pikkelyretusálás látható (III.13. ábra 3). 

Négy másik eszközt a vakarók közé soroltunk. Egy aszimmetrikusan patinásodott, 

frissen törött szilánkon alakítottak ki vakaróra emlékeztető, végig meredek, néhol pedig a 
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megújítások miatt áthajló munkaélet. Egy vakarót a tárgyalt leletegyüttesek között szokatlanul 

típusosan alakítottak ki egy lapos szilánk disztális részén, melynek ventrális lapja egy 

zárványréteg miatt erősen sérült (III.13. ábra 5). Sokkal kevésbé jellegzetes és ad hoc jellegű 

eszköznek tűnik a III.12. ábra 2. kép eszköze, melynek oldalsó ívelt élét tulajdonképpen a 

ventrális oldal proximális és disztális részéről is kitöredezett daraboknak köszönheti; 

eredetileg az eszköz inkább (kettős?) kaparó lehetett, ezért így szerepel a III.13. táblázatban 

is. 

A különlegesen gyenge nyersanyag és a sok beletörött leválasztás miatt meglehetősen 

nehéz a III.14. ábra 1. képén bemutatott eszköz besorolása. Jobb híján a (rajzolt nézet szerinti) 

disztális részen látható ívelt munkaélet tekintettük alapnak a vakaró jelleg megállapításakor. 

Végül vaskos szilánk rövid jobb élén pikkelyretussal alakítottak ki egy süveg-szerű eszközre 

emlékeztető magas vakarót (III.13. ábra 6). 

Végül összesen hat (négy unifaciális és két bifaciális kidolgozású) limnokvarcit 

nyersanyagú munkaél-töredéket találunk a leletanyagban. 

III.1.5.2 Üveges kvarcporfír 

A teljes leletanyag több mint ötöde, 118 darab készült üveges kvarcporfírból, melyek 

között egy nyersanyag-töredék, 71 pattinték és 22 szilánk mellett 24 darabon (a leletegyüttes 

20,3%-án) másodlagos megmunkálás látható. Közülük kettő azonban csak munkaél-

töredéknek határozható meg. 

A teljes Vanyarc környéki anyag legszebb darabja egy ötszög körvonalú, enyhén 

bikonvex átmetszetű, teljes felszínén igen gondos retusálással kialakított különösen finom 

eszköz, melynek bázisát mindkét oldal felől, ferdén futó disztális élét a dorzális törés („impact 

fracture”) irányából munkálták meg (III.16. ábra 2). Egy másik gondosan kidolgozott, 

plánkonvex átmetszetű levélkaparó hegytöredékének nagyjából egyenes jobb élét a disztális 

részen ventrálisan vékonyították, dorzálisan retusálták, proximális részen dorzálisan 

vékonyították és ventrálisan retusálták. Ívelt bal élén recens sérülés, ép szakaszain ventrális 

vékonyítás és dorzális retusálás látszik. Proximális törésfelszínére a bázis ventrális oldalán 

felfut a jobb él megmunkálása (III.16. ábra 1). Egy bikonvex átmetszetű, hegyes bázisú 

levélkaparó bal éle sérült, ívelt jobb élét dorzálisan retusálták, disztális része letörött (III.16. 

ábra 4). Egy részben szintén sérült élű, plánkonvex átmetszetű disztális töredéket Micoquien 

technológiával alakították ki, éppúgy, mint egy plánkonvex (paralelogramma) átmetszetű 

levélkaparó disztális töredéket (III.16. ábra 6). Végül valószínűleg szilánkon került 

kialakításra egy proximális töredék, melyet ventrálisan elvékonyítottak, dorzálisan pedig 



78 

 

retusáltak. A disztális törésfelületen látható bulbusnegatív alapján az eszköz hegyét 

szándékosan választották le (III.16. ábra 3). 

Nehezebben besorolható egy kissé mállott felszínű plánkonvex átmetszetű bifaciális 

eszköz disztális töredéke (III.16. ábra 5), melynek bal oldalán a ventrális és részben a dorzális 

lapon a korábbi magkőpreparáció nyomai láthatóak. Az eszköz jobb élét dorzálisan 

vékonyították, ventrálisan retusálták. 

Bifaciális kaparónak határoztunk meg egy facettált leütési felszínű szilánk proximális 

töredékének bal oldalán ventrálisan vékonyított és dorzálisan retusált munkaélű eszközt, 

melynek jobb élén direkt marginális megmunkálás látszik. Szintén bifaciális kialakítású egy 

kettős kaparó, melynek jobb oldalát és proximális részét friss sérülés roncsolta. 

Némileg a Jerzmanowice-típushoz hasonlít egy kérges szilánk, melynek ventrális 

oldalán elmosódott megmunkálás nyomai láthatóak. 

Egy kétoldali megmunkálású eszközt nyersanyag lemezből alakították ki. Az eszköz 

jobb oldalának proximális része („háta”) természetes hasadási lap, melynek alsó oldaláról 

vékonyító pattintékokat választottak le. Disztális részének jobb oldala a dorzális lap felől 

vékonyított, ventrálisan retusált, bal éle ventrálisan vékonyított, dorzálisan retusált. Bal élének 

proximális, a háttal szemben fekvő éle dorzálisan vékonyított (vagy törött), ventrálisan 

retusált (III.17. ábra 4). Az eszköz egyik lehetséges értelmezése szerint jobb oldalán félkész, 

bal oldalán sérült munkaélű, Micoquien technológiával alakított levéleszközzel állunk 

szemben, ami a távoli nyersanyagok lelőhelyen végzett megmunkálását hangsúlyozza ki, míg 

a másik lehetőség szerint szándékoltan kialakított eszközformáról, Klausennische-típusú 

bifaciális késről van szó. 

Egy plánkonvex átmetszetű eszközt félkész bifaciális eszköznek, vagy magkőnek 

határozhatunk meg. A III.15.1. ábra jobb oldalán látható „ventrális” (laposabb) oldal jobb 

szélén kiinduló preparációs leválasztások ellenére sem sikerült a nyersanyag lemezes 

szerkezete miatt a forma végleges kialakítása. 

Jellegzetes kettős kaparót alakítottak ki egy sérült leütési felszínű, háromszög alakú 

szilánkon, melynek mindkét élén lépcsős retusálás látszik. Az eszköz disztális részén ventrális 

és dorzális oldalon is megmunkálás nyomai láthatóak (III. 17. ábra 3). Fenntartásokkal szintén 

kaparónak határoztunk meg egy-egy két és egy élén retusált szilánk töredéket, noha ezekben 

az esetekben az eszköz töredezettsége lehetetlenné tette a pontosabb besorolást. 

Egy kérges szilánk három élén jellegzetes megmunkálás, ventrális oldalán használat 

nyomai láthatóak (III.17. ábra 1). Az ívelt disztális rész és az eszköz kontúrja alapján mindkét 
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élén megmunkált vakarónak határoztunk meg egy lapos szilánkon kialakított eszközt, 

melynek bulbusát elvékonyították, a disztális részén pedig ventrális kipattogzások látszanak 

(III.17. ábra 2).  

Két amorf, valószínűleg töredezett élű szilánk élein láthatóak völgyelés-szerű, direkt és 

inverz megmunkálás nyomai. A nagy valószínűséggel ad hoc eszközöket az altern retusú 

szilánkok közé soroltuk be. Három szilánk töredéken nem jellegzetes megmunkálás nyomai 

láthatóak, ami alapján ezeket a retusált szilánkok közé soroltuk, végül két erősen töredékes 

szilánkot a maradék élén látható megmunkálási nyomok alapján a közelebbről nem 

osztályozható munkaél-töredéknek határoztunk meg.  

III.1.5.3 Kavicsnyersanyagok 

A színes (kovakavics, radiolarit és kvarcit) anyagú, kavicságyakból származó 

nyersanyagtípusok teszik ki a leletanyag 9,69%-át. A forrást tekintve ugyanebbe a csoportba 

tartozik két kovásodott fa töredék, melyek esetében azonban nem zárható ki, hogy a kvarcit- 

és kovakavics töredékek egy részével együtt természetesen előforduló darabok, nem a 

régészeti leletegyüttes részei. Meglepően könnyen felismerhető és besorolható egy kérges 

leütési felszínű (és disztális végű), centripetális negatívokat hordozó kvarcit szilánk, illetve 

egy kérges bázisú külső szeleten látható altern megmunkálás. Végül egy kérges bázisú szilánk 

ívelt bal élén látható leválasztások (sérülések?) nyomán egy darabot fogazott retusú 

eszköznek határoztunk meg. Ezek mellett három szilánk35 élén részleges megmunkálás 

nyomai ismerhetőek fel, ami alapján retusált szilánknak határoztuk meg azokat. Egy 

nummuliteszes kovakavics külső szeletének keresztélén folyamatos retusálás látszik. 

III.1.5.4 Andezit 

Sajnos a nyersanyag esetében gyakran a szándékos leválasztás ténye is nehezen 

ismerhető fel, így a másodlagos megmunkálást csak szórványosan és rendszerint 

kérdőjelekkel lehet csak megállapítani. Két biztosan szilánkot erős fenntartásokkal kaparónak 

vagy inkább retusált szilánknak határoztuk meg.  

                                                 
35  Az egyik szilánkot két, a Siret-mintázatra emlékeztető töredékből illesztettünk össze. 
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III.2 Vanyarc – Szlovácka-dolina 5: a feltárás eredményei 

Az alábbiakban a 2003-2005 és 2007 során dokumentált leletes szintet, illetve a feltárt 

leletanyagot vesszük sorra. Az ásatást a dombtető 5. számú felszíni gyűjtőpontja mellett, a 

gerincen futó földúttól északra eső kaszálón végeztük; a dűlőút túloldalán, a szántóban 

gyűjtött leletanyag alapján feltételezett viszonylag legsűrűbb leletkoncentráció területén (II.1. 

ábra). 

Az első szezon három kutatóárka (a/1-10, g/1-10 és m/1-10. négyzetek) közül kettőben 

sikerült megfognunk a leletes szintet, míg a harmadikban csupán két szilánk került elő. A 

következő években e két szondára, pontosabban a dombgerinc felőli végükre bontottunk rá, 

mivel az első szezon tapasztalatai itt sejtettek jelentősebb leletkoncentrációt (II.2. ábra). A 

továbbiakban a feltárt területnek azt a 42 m2-es szelvényt és a kezdeti kutatóárkok maradék 10 

m2-ét tekintjük, amelyekben legalább nyomokban előkerült a leletes szint.  

III.2.1 A régészeti leletek vízszintes eloszlása a szelvényen belül 

Az összesített feltárási alaprajzon (III.20. ábra) több leletkoncentráció figyelhető meg, 

ugyanakkor más jelenséget (pl. tűzhelyet) nem sikerült dokumentálnunk, létezésükre 

legfeljebb csak az égett kovaleletek (és nagyon kérdőjelesen a faszénszemcsék) eloszlása (l: 

III.2.5.5. fejezet) alapján következtethetünk.  

A pattintott kőleletek eloszlása alapján egy-egy markánsabb leletsűrűsödés került 

feltárásra a h1-h2, illetve és a j2-j3 négyzetek területén, ahol a bemért leletanyag mellett nagy 

mennyiségű, jórészt kis, illetve igen kisméretű töredéket is gyűjtöttünk bontási szórványként 

(17 és 22, illetve 35 és 18 darabot). Kevésbé markáns koncentráció került feltárásra az l3 

négyzet területén (31 bontási szórványként elcsomagolt szilánkkal), illetve összeillesztésekkel 

igazolható kis műhely-konventrációt dokumentáltunk a k5 és az n4-n3 négyzetek területén 

(48. és 9. összeillesztési csoportok). 

III.2.2 Rétegtani megfigyelések 

A feltárás tapasztalatai szerint a rétegsor meglehetősen egyszerű volt: a jelenkori 

humuszos szint alatt sárgás-vöröses, kemény agyagot, majd pedig különlegesen kemény, alig 

bontható, cementált homokos agyagot találtunk, melynek fakóbb, sárga színe is eltért a fedő 

üledéktől (III.21. ábra, III.14. táblázat). A leletek szórványosan a humuszos szint alatti néhány 

centimétertől kezdődtek, ám legsűrűbben az igen kemény, cementált homokos agyag 
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felszínén fordultak elő. Az egyenként bemért szilánkok projekciója (III.21. ábra) elég 

világosan mutatja, hogy a leletes szint változó vastagságú volt és enyhén lejtett.  

Szántás nyomait a jelenkori humuszos szintnek általában csak a felső 8, maximum 18 

cm-ében lehetett észlelni. Ez megfelelt várakozásainknak, mivel a feltárások kezdete előtt úgy 

értesültünk, hogy a domb ezen részét még a tsz időben sem szántották, így volt némi esélyünk 

arra, hogy modern kori bolygatásoktól mentes területen sikerüljön dokumentálni a leletes 

szintet. A szántott réteg alatti, sötétszürke színű, rögös, poliedrikus megjelenésű, kompakt, és 

lényegében bolygatatlan talajszintben ennek megfelelően hiányoztak a felső pár cm-t jellemző 

igen sűrű gyökerek. A humuszos A szint alsó határa éles, jól elvált az alatta fekvő 

vörösesbarna agyagtól; bontása során összesen 15 pattintott kő és egy bizonytalan besorolású 

kvarcit kavics került elő. 

A talaj alatt húzódó vörösesbarna agyagot viszonylag sűrűn átszőtték az állatjáratok, 

recens és elhalt gyökerek, illetve gyökérjáratok. Emellett gyakoriak voltak az apró, maximum 

cseresznyemag nagyságú faszén, vagy mangán-oxid szemcsék, illetve az 1-2 cm átmérőjű 

kvarcit kavicsok, melyek mennyisége lefelé haladva nőtt. Végül valószínűleg a talajképződés 

melléktermékként értelmezendőek és így a kavicsokkal és faszénszemcsékkel együtt 

természetes eredetűek a rétegben talált limonit-konkréciók, illetve az ezek mállásából 

keletkezett, okkerként dokumentált vörös színű rögök (eloszlásukhoz l: III.49. ábra).  

A g1 négyzetben felvett profilban a vörösesbarna réteg alsó részén elkülönítettük a fekü 

sárga agyag felé való átmenetként jelentkező, 13-24 cm vastag sárgásvörös agyagot (3/a). A 

megfigyelések szerint a pattintott kőanyag zöme ebben a vörösesbarna, illetve sárgásvörös 

agyagrétegben, különösen annak alsó részében került feltárásra. 

Az egész rétegsor legjellegzetesebb tagja a sárga, különlegesen kemény homokos 

agyag, amelynek felső részében még előfordultak kavicsok, illetve ritkán egy-egy gyökérjárat. 

A réteg először a g9 négyzetben, a felszín alatt 25-27 cm-el jelentkezett, nagyjából K-Ny-i 

irányú, maximum 30 cm széles sávban, majd enyhén, ám a mai felszínnél kissé jobban lejtő 

felszínt bontottunk ki. A réteg felső határa hullámos, egyenetlen, árkosan barázdált. A 

repedések lefelé ékszerűen szűkülnek és a mai talajfelszínig kifutó talajrepedés-hálózattal 

állnak kapcsolatban, melyeket a száraz 2004. évben a k3-j4 négyzetekben már 15 cm 

viszonylagos mélységben, a humuszos szint kivékonyodása miatt a vörösesbarna agyagban 

észleltük. Ezek azonban a következő, sokkal csapadékosabb évben már nem voltak 

megfigyelhetőek, mivel a megduzzadt agyag zárta a pórusokat. Bizonyos esetekben (n 

négyzetek) a repedésekhez kötöttük az egyenes vonalba rendeződött faszénszemcséket, illetve 
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az n2-n3 négyzetekben látványosan lineárisan elrendeződött szilánkokat. Az esős évek 

leleteiről azonban nem rendelkezünk ilyen egyértelmű adatokkal, így a repedések szerepét 

illetően legfeljebb sejtésekre tudunk hagyatkozni. 

A sárga cementált szint bontása különlegesen nehéz volt, ám ez a réteg képezte a 

kultúrréteg alatti érintetlen feküt. Megfigyeléseink szerint a sárgás rétegen fekvő leletek 

vízszintes, a kanyon-szerű hasadékokat kitöltő agyagból előkerülő nagyobb darabok 

függőleges helyzetben kerültek feltárásra.  

2005-ben és 2007-ben a csapadékosabb időjárás miatt könnyebben tudtunk lefelé 

haladni, így leástunk a fél méter vastag cementált sárgás réteg alá, egészen a felszíntől 

számított 110-120 cm mélységig. Itt egy karbonátos réteg jelentkezett, ami nagy 

valószínűséggel a szarmata alapkőzet felső, mállott része lehet. A j6 négyzet rétegtani 

szondájának mélyítése során egyetlen, 7x7x1 mm-es limnokvarcit pattinték került elő a 

felszín alatt 80, a sárga réteg felső szintje alatt 15, a szintezőkarónk szintje alatt 134 cm-el 

(leletszáma [2084]). Ebben a négyzetben ezen kívül mindössze egyetlen szórványos szilánkot 

találtunk. A szomszédos j5 négyzetben ellenben 127 cm mélységben még került elő lelet, így 

valószínűleg ez esetben nem beszélhetünk külön szintről, inkább a máskor több alkalommal 

megfigyelt repedések játszhattak szerepet a lelet mélyebbre való lecsúszásában. 

III.2.2.1 A geo-pedológiai vizsgálatok 

A csonka rétegsor dokumentálása során felmerült a kérdés, hogy milyen módon ment 

végbe a cementált sárgás homokos agyag, illetve az azt feldaraboló repedések keletkezése, 

illetve milyen viszonyban állnak ezek a vörösesbarna (leletes) agyaggal. Ennek kapcsán 

Horváth Zoltán és Mindszenty Andrea (ELTE-TTK, Alkalmazott Földtani Tanszék) terepi 

vizsgálatai során 2005-ben az alábbi szelvényt vette fel (HORVÁTH – MINDSZENTY 2007: 15-

17): 

 

I. formáció (22 cm mélységig): jelenkori barnaföld genetikai A talajszintje. Alsó fele az 

ismétlődő nedvesedés-kiszáradás miatt prizmatikus szerkezetű. 

II. formáció (22-45 cm mélységben): igen kemény, prizmatikus szerkezetű üledék, 

melyet maximum 1 cm-es repedések szőnek át. A vas bekérgeződésként, ritkán konkrécióként 

van jelen. 

III. formáció (45 cm mélység alatt): igen kemény kőzetlisztes homok, melybe 3-5 cm 

széles, akár 40 cm mélységig is lehúzódó repedések hatolnak. A repedéseket sötétebb, laza 

kőzetlisztes agyag tölti ki. 
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Összességében az egész megfigyelt szelvény mésztelennek, a terepi megfigyelések és a 

laboratóriumi mikromorfológiai vizsgálatok szerint a II. és III. formáció (a mi 3. és 4. 

rétegünk) egymáshoz igen hasonlónak bizonyult. Régészeti és tafonómiai szempontból a 

legfontosabb eredmény, hogy egyik formáció esetében sem volt nyoma fagyhatásnak, 

előfordulnak viszont a vas bekérgeződések és –konkréciók.  

A talajszelvény sajátosságainak magyarázataként két lehetőség merült fel. A kemény 

sárga réteg (III. formáció, azaz a 4. réteg) esetében egyrészt ú. n. fragipan-ról lehet szó, 

amelynek keletkezése intenzív fagyhatáshoz, vagy hűvös-mérsékelt éghajlaton és enyhén 

hullámos térszínen kiszáradási és agyagvándorlási eseményekhez köthető. A vanyarci 

szelvényben azonban a vizsgálatok nyomán a fagyhatás mellett agyagbevonatot sem sikerült 

azonosítani. Így az intenzív nedvesedésre és kiszáradásra, azaz az agyagásványok 

duzzadására és összehúzódására utaló vékonycsiszolatos eredmények (és a szabad szemmel is 

megfigyelhető száradási repedések) az évszakosan erősen különböző körülmények között 

végbement in situ talajképződést támaszt(hat)ják alá.  

A második lehetőség szerint a plató helyzetű területen időnként erózió útján a felszínre 

került a III. formáció; így magyarázatot nyerhet az a tény is, hogy a leleteket miért az igen 

kemény szint tetején tártuk fel. Ez esetben a III.-hoz igen hasonló, ám lazább szerkezetű II. 

formáció (4. és 3. réteg) enyhén áthalmozott helyzetben fekszik, ami megmagyarázná a 

minden megfigyelt szintben előforduló, a réteg alja felé sűrűsödő, az alapkőzetből, a közelben 

ma is felszínen levő szarmata folyóvízi formációból származó apró kvarckavicsok jelenlétét 

is. 

Összegezve a leletes szint geopedológiai vizsgálatának eredményeit, a redukált rétegsort 

teljes egészében mésztelen, kilúgzott agyag alkotja, melynek létrejötte az állatcsontok 

hiányához vezetett. Másrészt a kemény sárga 4. réteg felszínén észlelt, száraz időszakokban 

ma is aktív, poligonális hálózatot alkotó talajrepedések keletkezése nem a fagyhatáshoz, 

hanem az agyagásványoknak a nedvesség hatására történő megduzzadásához és kiszáradás 

nyomán bekövetkező összezsugorodásához köthető. Végül a leggazdagabb leletes szint alatti 

cementált sárga réteg lehet egyrészt az egykori stabilizálódott, de mára eltemetett felszín, 

vagy az utólagos talajképződés terméke. Összességében tehát az előbbi esetben palimpszeszt 

jellegű leletegyüttes keletkezésével, az utóbbiban erős posztdepozíciós hatásokkal kell 

számolnunk. 
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III.2.3 A leletes szint leírása 

A négy szezon összesített szintezési adatai alapján a leletes szint („kultúrréteg”) 

vastagsága, azaz a legfelső és a legalsó beszintezett lelet közti mélységbeli különbség 

átlagosan 24,18 cm-nek, maximum (j2 négyzetben) 49 cm-nek adódott. Általánosságban 

megfigyelhető, hogy a j2-3, h2-3 és l3 négyzetekben (gyakorlatilag a limnokvarcit-

koncentráció környékén) viszonylag nagy függőleges szóródásban kerültek elő a leletek 

(III.15. táblázat), majd a periféria felé egyre vékonyabb szintben találtuk meg azokat. Ez alól 

csak a g2 négyzet kissé kiugró értéke (50 cm vastagság) a kivétel, azonban érdemes 

figyelembe venni, hogy tízből nyolc, e négyzetben dokumentált szilánk egy 19 cm vastagságú 

szintben került elő, egy-egy leletet pedig 12, illetve 31 cm-el feljebb találtunk. A legfelső, 

függőleges helyzetben talált, [30] leletszámú üveges kvarcporfír pattintékot – a j6 négyzet 

rétegtani szondájában előkerült limnokvarcit szilánkhoz hasonlóan - az egységes leletegyüttes 

részének tekintjük, nem pedig egy külön kultúrréteg szórványos képviselőjének. Az említett, 

40 cm-t meghaladó vastagságú leletes szintek esetében jóval több a négyzetenként 

dokumentált leletszám; a kivételt talán az l1 négyzet kis, 19 darabos leletegyüttese jelenti.   

A másik oldalról viszont meglepő, hogy a h2 négyzet kvarcporfíros koncentrációját nem 

jelzi a kultúrréteg vastagodása, ezt azonban akár be is tudhatnánk a dokumentációs 

nehézségeknek. A másik lehetőség szerint a feltárt felszínnek ez a részlete kevésbé volt 

bolygatott (l: III.2.4. fejezet) 

Összességében az általunk feltárt leletes szint térfogata (a négyzetméterenként változó, 

valóban dokumentált vastagságot figyelembe véve) 11,85 m3, maximálisan (minden négyzet 

esetére a réteg legnagyobb vastagságát, 49 cm-t tekintve) 20,58 m3-t tett ki. 

III.2.4 A lelethorizont képződése: tafonómiai értékelés 

Az alábbiakban sorra vesszük az ásatás során felvett adatok, illetve a feldolgozás során 

elvégzett összeillesztések alapján a leletes szint képződésének menetét. 

III.2.4.1 Helyzeti megfigyelések 

A feltárás során dokumentált szilánkokat és töredékeket megfigyelt helyzetük alapján 

három diszkrét kategóriába: vízszintesen, függőlegesen és ferdén előkerült darabok közé 

soroltuk be. Az értékelés során szem előtt kell tartani, hogy az egyes helyzetek 

meghatározásának kissé szubjektív voltát, illetve, hogy a h1-i4 négyzetek egyik igen gazdag 

bontási szintjét csak sietve tudtuk dokumentálni, így ezekben az esetekben hiányoznak a 

pontos megfigyelések. 
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Amennyiben az összes rendelkezésre álló adatot figyelembe vesszük, a feltárás során 

dokumentált helyzetek nagyjából arányosan oszlanak meg. Noha a vanyarci lelőhely ásatási 

anyaga kapcsán nem rendelkezünk 5-20 fokos pontosságú mérési adatokkal, ez erősen 

emlékeztet a BERTRAN – LENOBLE (2002: 13, Fig 1A; LENOBLE - BERTRAN 2004: 458, Fig 

1A) által leírt izotróp eloszláshoz. A teljesen rendezetlen helyzet kialakulását például a 

franciaországi Croix-de-Canard középső-paleolitikus szintjében (secteur 3) argiliturbációhoz 

(agyagásványok duzzadásához és összehúzódásához36) kötötték (BERTRAN – LENOBLE 2002: 

22; BERTRAN et al. 2003: 46; LENOBLE – BERTRAN 2004: 464). Ezen a lelőhelyen a 

talajképződés és bioturbáció okozta bolygatásra utaltak a függőleges irányban 30 cm vastag 

sávban szóródó leletek, ami azt jelzi, hogy ezek a folyamatok felismerhetetlenné teszik az 

esetleges földtani és régészeti rétegződést. Ugyanakkor viszont a tapasztalatok szerint az 

argilliturbáció nem okoz jelentős mértékű vízszintes irányú lelet elmozdulást, azaz nem vezet 

az egykori leletkoncentrációk eltorzításához (BERTRAN – LENOBLE 2002: 27; LENOBLE – 

BERTRAN 2004: 465).  

Mint a bevezetésben említettük, a fabric analysis során általában a nagyobb méretű 

(legalább két cm-es) darabokat veszik figyelembe (LENOBLE – BERTRAN 2004: 458). Ha csak 

ez a kategóriát vizsgáljuk, a vanyarci leletegyüttes esetében alkalmazott szubjektív 

besorolásunk már erőteljesen eltolódik a ferde, sőt, a függőleges irányába. A tapasztalatok 

tehát igazolják, hogy a szilánkok mérete valóban lényeges információ, vagy másként, a 

következtetések szintjén: a nagyobb darabokat jobban befolyásolták az eltemetődés utáni 

zavaró hatások. Ez a szabályos eloszlás a rendelkezésre álló adataink szerint a krioturbációra 

utalhat37, erre vonatkozó adatokat azonban nem szolgáltattak a vanyarci szelvény ismertetett 

talajtani vizsgálatai. Megfigyelésünk szerint ebbe a kategóriába sorolható a Galgagyörk – 

Csonkás-hegyi Bábonyien lelőhelyen fagyékekkel és poligonokkal zavart fosszilis talajban 

feltárt (közöletlen) leletes szint, ahol gyakorlatilag minden szilánk függőlegesen helyezkedett 

                                                 
36 Vanyarcon erre vezethetőek vissza a száraz nyarakon a felszínen is megfigyelt poligon-szerű struktúrák és a 

mélyre lenyúló jelenkori száradási repedések. 
37  Szintén felmerült, hogy az argilliturbáció mellett a fagyhatás is izotróp helyzethez vezethet (LENOBLE – 

BERTRAN 2004: 464), ezt a lehetőséget azonban – legalábbis vanyarci lelőhely esetében – nem támasztották 

alá a földtani adatok. Általánosságban megfigyelhető, hogy a ferdén, vagy függőlegesen álló szilánkok 

esetében a legnagyobb dőlésszög nem esik egybe a legnagyobb méretbeli kiterjedéssel. Ez – a sok 

hajszálgyökér mellett – arra mutathat, hogy nem tömegmozgás, hanem bioturbációs eredetű zavar 

keletkezett. 
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el.38 

Ami a leletek szelvénybeli eloszlását illeti, a függőleges és ferde helyzetű tárgyak 

eloszlási térképei (III. 23-24. ábra) nem mutatnak semmilyen különbséget a 2 cm-nél nagyobb 

leletek tartományában, azaz felismerhetőek az eredeti leletkoncentrációk. Ez arra mutat, hogy 

eloszlásuk nem a szelvény egyes részeihez köthető, hanem a kis feltárt felületen általános 

elterjedésűek. A vízszintesen feltárt leletek esetében (III.22. ábra) azonban a h1-2 és j2-3 

négyzetek koncentrációja eltűnik, ha csak a nagyobb szilánkokat vesszük figyelembe. Ennek 

oka lehet, hogy a leletkoncentrációkat eleve kisebb méretű szilánkok alkotják, de az is, hogy a 

kevés 2 cm-nél nagyobb leletet utólagos bolygatás érte. 

III.2.4.2 Patinásodott leleteken végzett megfigyelések 

Mint említettük (l: II.3.1. fejezet) L. Zotz megfigyelésére alapozva feltételezzük, hogy 

az eredeti helyzetben fekvő szilánk felső része intenzívebben patinásodott, mint az alsó. A 

munkához elsősorban a limnokvarcit nyersanyagú leleteket tudjuk felhasználni, ahol a patina 

képződése viszonylag gyorsan megy végbe. A 2003-2007 között feltárt vanyarci 

leletanyagban 157 esetben (a nyersanyag-típus 11,31%-nál) tudtunk különbséget megfigyelni 

ugyanazon szilánk különböző oldalainak patinásodási fokában. A dokumentált megfigyelések 

szerint 14 szilánk felső része volt enyhén patinás és 20 függőlegesen álló darab 

aszimmetrikusan patinásodott, az esetek 3/4-ében azonban a megfigyelések megegyeznek a 

várt helyzettel. A nem egyenletesen patinásodott leletekről szóló adatok tehát csak mérsékelt 

eltemetődés utáni bolygatásra engednek következtetni. 

III.2.4.3 Törési felületek összeillesztése 

A természetes törések vizsgálata során ismét bővebben tárgyaljuk a limnokvarcit 

nyersanyagú darabokat, mivel a patinálódás világosan elkülöníthető fokozatai alapján a 22 

patinás és 13 „friss” törés könnyen besorolható időrendileg.  

A nem patinásodott törési felületek keletkezését A. KOLESNIK 2003] osztályozása 

nyomán a posztgenetikus tafonómiai eseményekhez kötjük, tehát a törés és egyben a leletes 

szint bolygatása jóval a betemetődés és a patina képződése után, a viszonylagosan közeli 

múltban történt. A frissen törött darabok mérhető elmozdulása az összesen 12 dokumentált 

esetből kilencszer nem érte el a 13 cm-t (III.26. ábra), míg egy esetben az egyik összeillesztett 

töredék szórványként került elő. A törések összeillesztéseit jelző vonalak irányában 

                                                 
38  A kérdés további vizsgálatára jó lehetőséget nyújthat a galgagyörki feltáráson folytatása. 
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semmilyen egyértelmű irány nem mutatható ki (III.27. ábra), így gyakorlatilag kizárható 

egyetlen domináns, lineáris természeti erő (pl. talajfolyás) vagy emberi eredetű hatás 

(mélyszántás, talajlazítás) a recens törések okozójaként. 

Az eddigiek mellett 21 esetben a nagyobb, rendszerint függőleges helyzetben feltárt 

darabok (köztük egy magkő, egy bifaciális kés, egy vaskos bázisú eszköz és egy vakaró 

töredéke), nem patinás törési felszínnel jellemezhető aprózódása helyben, elmozdulás nélkül 

történt (III.28. ábra). Tulajdonképpen ide sorolható a teljes 6. és 10. összeillesztési csoport is, 

ahol a viszonylag nagyszámú töredék eredetileg egyetlen, frissen törött darabhoz tartozhatott 

és csak a dokumentáció rendszere miatt kapott több leletszámot. Ezek az esetek megerősítik a 

fenti megfigyelést, mely szerint a nyilvánvaló bolygatás nem okozott nagyobb átrendeződést 

a leletegyüttes térbeli eloszlásában. 

A dokumentáció szerint három területen fordulnak elő nagyobb számban frissen törött, 

vagy helyben aprózódott kőleletek (III.28. ábra). Ezek közül az m10 négyzetben gyakorlatilag 

egyetlen szilánknegatívos (bujáki típusú) limnokvarcit darab töredezett szét. Nagyobb 

számban találtunk törött leleteket és rekonstruáltunk összeillesztési csoportokat az m-n/4-3 és 

a j-k/2-3, négyzetek területén (ez utóbbiakat már a j2 négyzet nagy szilánkkoncentrációjának 

dokumentálása során már észleltünk). 

Érdekes a két, viszonylag nagyobb távolságra, 107 és 207 cm-re elmozdult, recens 

töréssel aprózódott 1. és 20. összeillesztési csoport esete. Ezeknek a kivételesen hosszú 

összeillesztésekkel rekonstruált töréseknek nem ismert a kiváltó oka, mindenesetre mindkét 

esetben kisméretű darabokról van szó, melyek darabjai ráadásul a két frissen törött 

leletkoncentrációban kerültek elő. Fontos, hogy ez a két összeillesztés ez esetben is két külön 

irányt jelöl. Ennek ellenére tény, hogy legalább e két esetben jelentősebb eltemetődés utáni 

bolygatással kell számolnunk. 

A feltárt leletanyagban a „friss” törési felszínű darabok legjellegzetesebb morfológiai 

csoportját a bulbus nélküli, szögletes (6, 10. csoport), vagy „fazékfedő alakú” (potlid) 

töredékek (3, 4, 9, 24. csoport) képviselik. A bevezetésben (II.3.3. rész) említettük, hogy noha 

az ilyen töréseket rendszerint termikus okokra (hő- vagy fagyhatásra: PURDY 1975; STAPERT 

1976: 20; LUEDTKE 1992: 97, 100) szokás visszavezetni, a feltárt és vizsgált darabok esetében 

egyik sem tűnik valószínűnek. A most tárgyalt vanyarci darabok az eszköz más részétől 

eltérő, nem patinás felszínéből és a töredékek viszonylagosan kis elmozdulásból, sőt helyben 

maradásából következtethetően egyértelműen a betemetődés után aprózódtak, így az – esetleg 

szándékos – hőkezelés lehetőségét kizárhatjuk. Ráadásul a leletanyagban előforduló égett 
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kova külső megjelenése (matt, világosszürkés színű, hálós mintázatú repedezettség) is eltérő. 

Végül pedig a vanyarci talaj szelvényből hiányoznak az üledéket és a leleteket érő egykorú, 

vagy pedig az utólagos fagyhatás jellegzetes nyomai.  

Mint említettük, HORVÁTH Z. és MINDSZENTY A. fent (III.2.1.1. fejezet) ismertetett geo-

pedológiai vizsgálatai során felmerült a duzzadó agyagásványok üledék-formáló szerepének 

lehetősége, tehát a természetes törések esetlegesen ezeknek a mechanikai hatásoknak is 

betudhatóak lehetnek. Hasonló eredményre jutottunk a feltáráskor felvett helyzeti adatok 

elemzésével, sőt, az összeillesztések vizsgálata során felfigyeltünk a hajszálgyökerek 

esetleges (mechanikai vagy kémiai) hatására, melyek az el sem mozdult darabok esetében 

jellegzetes nyomot hagytak a törési felszíneken (3. összeillesztési csoport, [218] lelet: III.29. 

ábra). Ezeket jórészt a nyersanyag zárványai és hasadási lapjai preformálták, a törési felszín 

rendszerint csak halványan patinásodott és olykor az – időnként kémiai úton mállott falú - 

gyökérjáratok is kivehetőek a törési felszínen. Külön érdekes az [544+545] leletek helyzete, 

melyek látszólag a szándékosan leválasztott darabok közé tartoznak. A feltárási 

megfigyelések szerint azonban a kisméretű pattinték szorosan rátapadt a szilánk bázisára és 

csak a lelet felszedésekor váltak el egymástól. Ez egyértelműen mutatja, hogy inkább töréssel 

állunk szemben, azt azonban csak sejteni lehet, hogy posztgenetikus folyamatról van szó, 

mivel a kis töredék teljes egészében a mállott, patinás részből pattant ki. 

Azon eseteket, amikor a természetesen törött felületeket az eszköz többi részével 

megközelítőleg, vagy teljesen egyező vastagságú patina fedi, szin- vagy epigenetikus 

törésként, azaz a lelőhely használata során, illetve kevéssel annak felhagyása után, ám még a 

betemetődés és a patina képződése előtt történt tafonómiai eseményként értelmezzük. A 

töréseket részben technológiai okok (Cziesla-féle Aneinanderpassung), részben a nyersanyag 

hibái (Cziesla-féle Einpassung) okozták. 

A bevezetésben tárgyaltuk az „egykorúság” kérdését és problémáit (I.2.1. fejezet). 

Első látásra furcsa módon a törések vizsgálata néhány esetben egyértelmű választ adhat az 

időrendi kérdésekre. A vanyarci 22. és 48. csoport (III.38. ábra) Siret törése például 

egyértelműen leütés közben keletkezett, ahogy a 7. csoport különösen rossz minőségű, 

zárványokkal átszőtt nyersanyagból készült szilánkja, illetve a 17. és az 55. csoport (III.30, 

38. ábra) pengeszerű szilánkjai a limnokvarcit belső gyengesége miatt, leválasztás közben 

aprózódtak. Ezt megerősíti, hogy ez utóbbi esetben a szilánkról leválasztott preparációs 

szilánk bázisa is töredékes. Végül két esetben (2 és 49. csoport: III.31-32. ábra) a természetes 

törés után mindkét darabot megmunkálták, míg a 39. csoport proximális töredékén használat 
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nyoma látszik (III.33. ábra). Ezekben az esetekben meglehetősen egyértelmű a tafonómiai 

esemény szingenetikus jellege. 

Ki kell emelni a 23. összeillesztési csoportot, melynek tagjai az összeillesztett törési 

felszínen leválasztási hullámokat mutatnak. Eredeti feltételezésünk szerint szándékos, 

„elcsúszott” leütés során keletkeztek, azonban úgy tűnik, pattintási hibáról van, melyet a 

ventrális oldalon futó zárványok okoztak, elvezetve a leütés erejét. 

Adataink szerint a Vanyarcon feltárt leletanyagban összesen 22 „régi” törési esemény 

rekonstruálható összeillesztésekkel. Az elemek elmozdulása kilenc esetben nem érte el a 12 

cm-t, háromszor 30 cm, további két esetben 60 cm körül alakult. A legnagyobb összeillesztett 

távolság meghaladja a 10 métert (39. összeillesztési csoport). Nyilvánvaló, hogy ezek az 

értékek nagyobbak, mint az előbb tárgyalt „friss” törési felületek esetében kapottak (III.26. 

ábra), valamint az is, hogy az összeillesztés irányában a régi törések esetében sem mutatható 

ki egyértelműen uralkodó irány (III.27. ábra). Figyelembe véve, hogy az 55. összeillesztési 

csoport aprózódott szilánkjának a töredékei egymástól 3 cm-re kerültek feltárásra (továbbá az 

ezekre illeszthető „beletörött” preparációs szilánk is mindössze 29 cm-re feküdt), újabb adat 

szól amellett, hogy a leletes szint nem szenvedett jelentős mértékű bolygatást. 

Ami a régi törések térbeli eloszlását illeti, egyes összeillesztések túllépnek a 

megfigyelt leletkoncentrációkon, különösen a hosszú összeillesztési távolságot mutató 39, 

illetve 37. csoport esetén (ez utóbbinak az elemei egymástól 223 cm-re kerültek feltárásra: 

III.31. ábra). Ezekben az esetekben emberi beavatkozást sejthetünk a régen törött darabok 

közti viszonylag nagy távolság mögött. Egyelőre nem tudjuk ezzel szemben megmagyarázni 

azt a tényt, hogy a (részben a kvarcporfír-koncentrációban talált leletek alkotta) 44. és a 

gyenge nyersanyaga miatt már említett 7. csoport egy-egy elemét a többitől 180, illetve 280 

cm-re találtuk meg. 

Az üveges kvarcporfír nyersanyagú leletek közül összesen 11 törést illesztettünk 

össze, melyek távolsága leggyakrabban 5-10 cm, egy esetben (13. csoport) 57 cm volt (III.26. 

ábra). Ennek a nyersanyagnak az esetében sokkal nehezebb a törések interpretációja, mivel 

nehezen, vagy egyáltalán nem patinásodik, két esetben azonban feltételezhetően szingenetikus 

tafonómiai esemény vezetett a töréshez. A 18. csoport ívelt kaparója (a morfológiailag a 49. 

összeillesztési csoport limnokvarcit eszközéhez hasonló) töredékeiről feltételezhetjük, hogy a 

lelőhelyen aprózódott. Biztonsággal sorolhatjuk a 43. csoport helyben leválasztott pengeszerű 

szilánkjának keresztirányú törését a szingenetikus események közé, esetleg a hasonló mintázat 

szerint aprózódott kéregtelenítő szilánk (13. csoport) is leválasztás során törhetett ketté. Az 
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egymástól 5 cm távolságban, egy talajrepedésben talált kéregtelenítő szilánk-töredékek (14. 

csoport) esetében pedig feltételezzük, hogy posztgenetikus törésről van szó.  

III.2.4.4 Tafonómiai vizsgálatok: összegzés 

A 2003. évi hitelesítő ásatást megelőzően elképzeléseink szerint Vanyarcon, mint 

jellegzetes plató helyzetű lelőhelyen meglehetősen nehéz feladatnak tűnt elfogadható leletes 

szintet dokumentálni. Az addig kutatott telepeken (például az Avas, Korlát, Eger – Kőporos, 

Demjén, Ostoros, Sajóbábony, Hont, Egerszalók) feltárt, a felszínen gyűjtött anyaghoz képest 

váratlanul szerény leletet szolgáltató, gyakorlatilag a felszíntől az alapkőzetig húzódó 

„kultúrrétegek” és a rendkívül vegyes, de általában túl fiatalnak tekintett radiokarbon adatok 

mind arra utaltak, hogy rendkívüli, szerencsés körülmények kellenek az értékelhető 

megfigyelésekre alkalmas szintek dokumentálásához. 

A feltárás során szerzett tapasztalataink csak részben támasztották alá 

várakozásainkat39: a leletes szintben dokumentált, jórészt valószínűleg recens faszén és a 

nagyarányú fragmentáció ellenére megfigyeléseink és vizsgálataink arra utalnak, hogy amint 

azt az előzetes jelentésben (Markó 2007) körvonalaztuk, a betemetődés után már nem érte 

jelentős behatás a leletes réteget. A feltárt kis felületen dokumentált szilánkkoncentrációk 

eloszlása és alakja NEWCOMER és SIEVEKING (1980) kísérletei nyomán a leletes szint többé-

kevésbé eredeti helyzetűnek tűnik. Általában a megtelepülési felszín („living floor”) egyik 

kritériumaként szokás kezelni a helyi eszközkészítésre utaló kisméretű pattintékok meglétét, 

hozzátéve, hogy normális körülmények között nagyságrendekkel több kerül elő belőlük, mint 

a nagy szilánkokból (DIBBLE et al. 1997: 637). Az általunk feltárt leletanyag ezt a feltételt 

kielégítette: a leletanyagnak csak a negyede (492 darab) érte el a 2 cm-t és 38%-a (741 darab) 

haladta meg az 1,5 cm-es méretet. Különösen fontos, hogy az összeilleszthető valódi „gyártási 

hulladékok”, a kisméretű pattintékok (41, 47. és 55. csoport: III.35, 43 és 37. ábra), továbbá a 

leütés közben törött kvarcporfír szilánkok (43. csoport), a félkész bifaciális eszköz és a róla 

leválasztott szilánkok (9. csoport: III.34. ábra), végül a 22. sorozat első két leválasztása 

egymás közvetlen közelében került feltárásra (III.38. ábra). Ezek a megfigyelések szintén 

legfeljebb kismértékű bolygatásra utalnak (BRACCO 1990; 1991).  A kivételt talán a 45. 
                                                 

39 A 2003. évi 3. árok (m1-10. négyzetek) 3. bontási szintjében, kb. 45-50 cm mélységben egy ferdén álló zöld 

mázas cserép, az i1 négyzetben a felszín alatt 40, a humuszos szint alja alatt 23 cm-el, a j1. négyzetben pedig 

pontosabban nem megfigyelt körülmények között egy–egy salakdarabka került elő. Végül az m8 négyzetben, 

a felszín alatt 55 cm-el szénült napraforgómagot, az n1 négyzet 4. bontási szintjében pedig egy repedésben 

(recens?) szénült növénymagot találtunk. 
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sorozat apró, tökéletesen kimerített magköve és az utolsó, töredékes, leválasztott szilánk 

jelenti, melyek egymáshoz képest meglehetősen nagy távolságban (2,39 m) kerültek elő 

(III.36. ábra).  

A viszonylag kevés számú „frissen” törött limnokvarcit darab két kivétellel kis 

távolságra mozdult el, vagy helyben maradt. Ez a megfigyelés emlékeztet Vedrovice V, 

általában jó megtartásúnak tekintett szeletai lelőhelyéhez, ahol a lelőhely monográfiája több, 

szorosan egymás mellett feltárt töredékről tesz említést (VALOCH et al. 1993: 19). 

A patinás felszínű törések egy része biztosan, a többi nagy valószínűséggel a telep 

fennállása során (szingenetikus törések), illetve nem sokkal annak felhagyása után 

(epigenetikus törések) keletkezett, így azok tafonómiai szempontból csak másodlagos 

jelentőséggel bírnak és inkább az egykori ember telepen belüli tevékenységét dokumentálják. 

A frissen törött leletek esetében a legjelentősebb zavaró tényezőként a (hajszál)gyökereket40, 

esetleg a duzzadó agyagásványokat azonosíthatjuk, amelynek szerepére már a leletanyag 

helyzeti megfigyelései is felhívták a figyelmet. A recens töredékek eloszlása alapján az l-m-

n/4 négyzetek területe kissé erősebben ki volt téve az üledékképződés utáni hatásoknak. Ezzel 

szemben a régi, a patinás törési felületű összeillesztések eloszlása szinte tökéletesen 

megegyezik a limnokvarcit leletekével. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a vanyarci szelvényben feltárt leletes szint 

megtartása a vedrovicei, illetve a zeitlarni (HEINEN - BECK 1997: 75) Szeletien lelőhelyhez 

hasonlóan nem túl jelentős; a feltárt leletek és jelenségek alkalmasak a térbeli elemzésre 

(spatial analysis), mivel az eredeti leleteloszlás a jelek szerint nem módosult jelentős 

mértékben. Az esetlegesen létező finomrétegtani különbségeket már nem voltak 

megfigyelhetőek, de a teljes feltárt leletanyag eddig feltételezett régészetileg egykorúságának 

nem mond ellent semmi. 

III.2.5 A pattintott kőiparok 

III.2.5.1 Limnokvarcit leletegyüttes 

A feltárt leletanyag 62,1%-a készült ebből a helyi nyersanyagból. Az elsődleges 

feldolgozás során (az összeillesztési vizsgálatok előtt) a 887 darabot határoztunk meg 

pattintéknak, 252 szilánk és 52 nyersanyagtöredék mellett. A leletek technológiai jellemzőit a 

                                                 
40 Itt jegyezzük meg, hogy a 2004. szeptemberi feltárás során még a fő leletes szint kibontása előtt nyers 

gyökeret találtunk a j3-4. négyzetben. 
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III.17. táblázat mutatja.  

A feltárt szelvényen belül a nyersanyag vastag leletkoncentrációját tártunk fel a j2-j3 

négyzetben (ugyanitt 28, illetve 17 kis darabot bontási szórványként csomagoltunk el). 

Közvetlen szilánkleválasztáshoz (48. összeillesztési csoport: III. 38. ábra) kapcsolható a j-k/5. 

négyzetben dokumentált kisebb koncentráció, míg félig készen maradt vaskos bázisú 

bifaciális eszköz helyben való készítéseként (9. csoport) értelmezzük az n3 és n4 

négyzetekben dokumentált leletsűrűsödést (III.34. ábra). Erre az eszközre három, maximum 

40 cm távolságban előkerült szilánkot tudtunk visszailleszteni. A két egymásra illő, 

vaskosabb, zárványos leütési felszínű szilánk a kinagyolás fázisát képviselheti, leválasztásuk 

célja a nyersanyag inhomogén részének eltávolítása lehetett, ám a második szilánk 

leválasztása után újabb zárvány került napvilágra. Az eszköz másik, már finomabban 

kidolgozott oldalára visszaillesztett ívelt profilú, finom, [511] leletszámú pattinték a bifaciális 

vékonyító szilánkokra (BTF) emlékeztet, noha a darab bázisa a gyenge nyersanyag miatt (l. az 

55. összeillesztési csoportot: III.2.4.3. fejezet) hiányzik. Érdekes, hogy – legalábbis ez esetben 

– a felszín finom kidolgozást attól függetlenül megkezdték az egyik oldalon, hogy a másikon 

a lenagyolás centripetális irányú, vaskos bázisú szilánkok leválasztásával még nem fejeződött 

be, illetve hogy ezek a leválasztások karéjos lefutású élt hagytak hátra. 

Szintén az eszközkészítés rekonstrukciójához tartozik és a másodlagosan megmunkált 

eszközök helyben történt (újra)retusálását dokumentálja a 41. csoport két kis pattintékja, 

melyeket a h1 négyzetben, a kvarcporfíros koncentrációban találtunk meg, noha az [1565] 

leletszámú darabot nem sikerült a feltárás helyén dokumentálni (III.35. ábra). 

A feltárt leletanyagból ismert magkövek igen kisméretűek, illetve erősen töredékesek 

(jellemzőiket a III.18. táblázat tünteti fel), sőt, néha csupán nem meghatározható töredékek 

([1078], [2060], [1731]). Ugyanígy nem ad túl sok információt a friss töréseknél említett, 

helyben aprózódott (6. összeillesztési csoport), lemezes szerkezetű „bujáki” limnokvarcit 

nyersanyagdarab, ezért a leletegyüttes technológiai jellemzőit leginkább az összeillesztett 

leletanyag alapján tudjuk körvonalazni. 

A limnokvarcit változatok közül egy esetben sikerült egy szilánkot visszailleszteni egy 

magkőre. A jellegzetes, fényes és törékeny, porcelánra emlékeztető nyersanyagú 45. csoport 

nagyon kicsi, töredékes, a Rheindahlen – Westwand lelőhelyen dokumentált 2. gumóhoz 

(BOSINSKI 1966: 328) hasonló magkőmaradékát már nem lehetett tovább szilánkolni (III.36. 

ábra [1591+1565]). A magkő erősen töredékes leütési felszíneinek tanúsága szerint több 
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sikertelen kísérlet után került sor a visszaillesztett szilánk leválasztására, amelynek ventrális 

oldalán két, szemben fekvő bulbus látszik, és így hasonlít a „bipolar flake” jelenségre, melyek 

üllőre helyezett és függőlegesen tartott magkövekről leválasztott szilánkokon jönnek létre. 

A leletanyagban rekonstruált összeillő limnokvarcit szilánkok két csoportja a magkő 

kialakítását, vagy a szilánkolási felszín karbantartását dokumentálja, mint a 35. csoport 

karéjos leütési felszínű szilánkjai (III.37. ábra [70+493]). A 19. csoport bujáki típusú 

nyersanyagból készült kérges szilánkjainak jobb élén egy hosszanti irányban húzódó zárvány 

látszik (III.36. ábra [47+1050]): a vélhető cél ennek a leválasztása volt. Bár elég kevés 

információval rendelkezünk erről a szilánkolási eseményről az összeillesztett szilánkok 

távolsága (418 cm) alapján nem kizárható, hogy a szilánkokat nem egyszerre, hanem két 

külön alkalommal választhatták le.41 

Egy esetben határozottan kimutatható volt, hogy a szilánkolási sorozat térben 

szakadozott, azaz az egyes leválasztási fázisok szilánkjai a feltárt szelvény más-más pontján 

kerültek feltárásra. Mint említettük, a 22. összeillesztési csoport első két dokumentált, de már 

nem kérges szilánkját egymás közvetlen közelében tártuk fel a k2 négyzetben (III.38. ábra 

[778+779]), míg az utolsóként leválasztott, Siret-töréssel két darabba aprózódott tagját innen 

3,3 m-re, az n3 négyzetben találtuk meg. A jellegzetes nyersanyagú, sárga patinával fedett 

szilánkok egyébként itt, a szelvény fala mentén kerültek elő, így elképzelhető, hogy a csoport 

magköve nem azért hiányzik a feltárt leletegyüttesből, mert elszállították a lelőhelyről, hanem 

a fel nem tárt részen, esetleg a szelvényfaltól nem is túl távol fekszik. A kis kiterjedésű 

szelvény miatt nem lehet határozottan állítani azt sem, hogy a hiányzó kéregtelenítési fázis a 

szelvénytől távol zajlott le (néhány kérges darab is előfordul a leletanyagban). Mindazonáltal 

a többi, meglehetően csonka összeillesztési csoport alapján ez esetben is feltételezzük, hogy a 

megtelepedés rövid volta (V.1.1.2. fejezet) miatt nem tudtunk rekonstruálni egy esetben sem 

hosszú szilánkolási sorozatokat. 

Végül az 55. összeillesztési csoport két darabból összeillesztett (de még mindig nem 

teljesen rekonstruált) pengeszerű szilánkra illesztett törött bázisú preparációs szilánkot foglal 

magába (III. 37. ábra). 

A limnokvarcit nyersanyagból készült eszközök eloszlását a III.39. ábra mutatja. 

Eszerint a formális eszközök nagyobb számban a feltárt szelvény déli és keleti részén 

                                                 
41 A bevezetésben említettük F. BORDES (1980a: 132) megállapítását ugyanazon magkő térben és időben 

szakadozott szilánkolásáról, illetve a leválasztott termékek egykorúságának kérdéséről.  
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fordulnak elő. Fontos megfigyelés, hogy találtunk az [1543] leletszámú ívelt élű limnokvarcit 

kaparót a kvarcporfír leletkoncentráció peremén, ami így megerősíti egykorúságukat. 

A retusált darabok között ki kell emelni a fent említett, félkészen maradt vaskos bázisú 

eszközt (III.34. ábra [456]). Egy másik, szintén nem befejezett darabot „bujáki típusú" 

limnokvarcitból készítettek. Az eszköz bázisa hasadási lap, mindkét élén bifaciális retusálás, 

disztális részén ferde, bifaciális csonkítás látszik. Alsó (nem kérges) oldala bidirekcionális 

magkőre emlékeztet. (III.41. ábra [1638]) 

A bifaciális kések közül említésre méltó egy atipikus "vanyarci típusú" eszköz, melynek 

megmunkált élei erősen elhasználtak, illetve sérültek. Az ívelt munkaéllel szemben fekvő 

„hát” szintén erősen töredékes, az eszköz bázisa hiányzik. Nyersanyaga hasadási lapokkal és 

zárványokkal gyengített limnokvarcit. Az összesen 12 szögletes és „fazékfedő-alakú” 

töredékből rekonstruált (egyik külön [513] leletszámot kapott) eszköz függőleges helyzetben 

került feltárásra. (III. 28. ábra és III. 42. ábra [452]) 

Végül nem meghatározható az a bifaciális eszköz töredék, melynek rövid ép munkaélét 

dorzálisan félig meredek retussal és külön élretussal munkálták meg, ventrálisan csak 

elvékonyították. A ventrális oldalon a megmunkálás egy része lemállott. (III. 40. ábra [203]) 

Egy oldalon munkálták meg azt az ívelt élű kaparót, melynek bal élén félig meredek 

retusálás, homorú (törött?) jobb élén használat nyomai látszanak. (III.41. ábra [1543]). 

A III.41. ábra [22] kettős szilánkkaparóját a g9. négyzet 3. ásónyomban találtuk 

szórványként, nem tudtuk egyedileg dokumentálni. Feltételezhető bázisát két leválasztással 

csonkították, jobb oldali élén félig meredek, a balon lapos kagylós retusálás alkotja a 

munkaélt. Szintén kettős kaparónak határoztuk meg a III.31. ábrán látható eszközt ([61+234]), 

noha akár két egyszerű kaparónak is tekinthetnénk a töredékeit. Az összeillesztett régi 

töredéket42 a disztális részen utólagosan megmunkálták, a törési felületet használva leütési 

felszínként, így lehet, hogy két egyszerű kaparóval van dolgunk. A bal élen félig meredek 

kagylós retusálás és finom élretus, a jobbon nem folyamatos, meredek leválasztások 

negatívjai láthatóak. 

Az [1076] leletszámú, "fagytörött" szilánkon látható kettős kaparó retusált munkaélét a 

jobb oldalon nyersanyaghiba miatt bekövetkezett régi törés, a balon recens „fazékfedő alakú” 

kipattanás távolította részben el. 

                                                 
42 Az eszköz hossztengelyével párhuzamosan futó törés oka ismeretlen, különösen, mivel a leválasztás jelei 

(bulbus, barázdák) hiányoznak a ventrális oldalról. 
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Szintén komplex történettel rendelkezik az a retusált eszköz (III.32. ábra), melynek 

kiinduló formája eredetileg egy ívelt profilú, túl rövid, erősen zárványos szilánk volt. [621] 

leletszámú proximális részét ventrálisan vékonyították, letörött disztális részét ([208]) a törés 

után félig meredek leválasztásokkal retusálták. Disztális részének jobb oldala hiányzik. 

Erősen töredékes az a homorú vonalban retusált eszköz (valószínűleg kaparó), melynek 

összeillő darabjai egymástól 223 cm-re kerültek elő (37. összeillesztési csoport: III.31. ábra  

[1375 + 320]). 

Magas frontú, töredékes vakarót négy, részben régi, részben viszonylag recens töredék 

formájában találtunk meg, de az eszköz negyede most is hiányzik. A rövid és széles, vaskos 

szilánk teljes kerületén típusos megmunkálás nyomai látszanak (III.29. ábra [196 + 218 + 

871]) 

Egy laposabb munkaélű vakarót a szilánk proximális részén enyhén ívelt, csonkítás-

szerű, meredek vakaróéllel alakítottak ki. Az eszköz dorzális oldala kérges, bal oldala 

hasadási lap, disztális részén a törés után használat nyomai látszanak (III. 41. ábra [353]). 

Az m10 négyzet 2. ásónyomában került elő a [10] leletszámú retusált szilánk, melynek a 

bázis jobb oldalán finom, a bal élen durva direkt, a disztális élen lapos inverz retusálás látszik. 

Szintén retusált szilánknak határoztunk meg egy eszközt, melynek élén részleges 

megmunkálás nyomai látszanak [1620]. A harmadik ide tartozó eszköz egy facettált leütési 

felszínű, morfológiailag egy Levallois-hegy proximális töredékére emlékeztető szilánk 

disztális keresztélén került kialakításra (III.40. ábra [824]). 

Erősen sérült, közelebbről nem meghatározható retusált eszköz töredékén a jobb él kis 

ép szakaszán félig meredek retusálás látszik, míg a disztális törésvonalról apró leválasztások 

indulnak ki [1670]. 

A feltárt felszínen elszórva találtunk rendszerint kisméretű, más eszközhöz nem 

illeszthető retusált munkaél-töredékeket ([376], [723], [510], [786], [872]), melyek közül 

néhány darab bifaciális kialakítású (vagy magkőperem) töredékként értelmezhető ([1], [939], 

[1024], [1792]). 

Szintén a feltárt felületen szóródnak a munkaélükön sérült, általában "használati retussal 

ellátott szilánknak" besorolt darabok ([55], [124], [143], [153], [673], [798], [1520] és 

[1896]). Ezek a leletek néha összeilleszthetőek más szilánkokkal, mint a már említett 39. 

csoport proximális töredéke, illetve a 48. összeillesztési csoport egyik elsőként leválasztott 

szilánkja (III.38. ábra [1562]), melynek jobb élen láthatóak homorú vonalban használat 

nyomai(?). A kétségeket ez esetben az okozza, hogy a darab alig 28 cm-re került feltárásra az 
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utána leválasztott és ennek során Siret-minta szerint kettétörött következő szilánktól. 

Hasonlóan kérdéses a helyzet a 17. összeillesztési csoport egyik elemével (III.30. ábra [460]), 

melyen úgy láthatóak használat nyomai, hogy a disztális töredékhez képest gyakorlatilag nem 

mozdult el. A kérdés tisztázását a jövőre kell hagynunk, ami annál is fontosabb lenne, mivel 

többször hivatkoztunk a törés utánihasználat jelentőségére. Mindenesetre a bonyolultnak 

ígérkező mikroszkópos vizsgálatokig csak említés szintjén foglalkozunk a kissé görgetettnek 

tűnő [1769] leletszámú valószínűleg munkaél-javító szilánkkal, melynek keresztélén és a 

homorú bal élen direkt, a jobb oldali élén levő törés mentén inverz retusálás, vagy használat 

nyoma látszik. Végül tafonómiai szempontból lehet jelentős az a 3 fazékfedő alakú töredékből 

összeillesztett, helyben aprózódott szilánk ([1235]), melynek élén megint csak használatot 

sugalló nyomokat találtunk. 

 

III.2.5.2 Jáspis leletegyüttes 

A feltárás során a szelvényben elszórtan összesen 18 jáspis nyersanyagú lelet került 

elő (a teljes anyag 0,92%-a). Közülük összesen öt darabot lehetett meghatározni szilánk, egyet 

nyersanyag töredékének, a többi pattinték. Két darab friss töréssel ketté törött (1. 

összeillesztési csoport). A feltárás során egy, a III.29. ábrán látható limnokvarcit eszköz 

töredékhez hasonló, de más szilánkhoz nem illeszthető atipikus megmunkálású kaparó vagy 

vakaró-töredék került elő a g2 négyzetben, melynek egyetlen ép, ívelt élen félig meredek 

pikkely- és élretus látható. Emellett egy, az m7 négyzetben talált munkaél-töredék tartozik a 

megmunkált darabok közé, míg egy szórványként az i1 négyzetben talált szilánk élén 

használat nyomai láthatóak. 

III.2.5.3 Üveges kvarcporfír leletegyüttes 

Az üveges kvarcporfír a leletanyag második leggazdagabb leletegyüttese, mely 126 

szilánkból, 519 pattintékból és öt nem meghatározható nyersanyagtöredékből áll. Már a 

leletes szint bontása során felfigyeltünk a h1-h2 négyzet területén egy kifejezett 

leletkoncentrációra, ahol a bemért szilánkok mellett 12, illetve 13 szórvány darabot is 

gyűjtöttünk. A leletek feldolgozása során a leválasztások kimutatott közvetlen ráillesztésével 

igazoltuk ennek a távoli nyersanyagnak a helyi szilánkolást és retusálást (18, 43 és 47. 

összeillesztések: III. 42, 43), illetve mint arra fent (III.2.4.4. fejezet) utaltunk az egymás 

közelében talált elemeken keresztül végül pedig a leletes szint viszonylag bolygatatlan voltát. 

A kvarcporfír koncentráció területéről a retusált eszközök közül egy kaparó töredéke és egy 
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esetleg hozzátartozó éltöredék került elő, illetve egy félkész bifaciális eszköz, melynek kissé 

mállott felszínéhez nem sikerült szilánkokat illesztenünk. 

A legnagyobb kvarcporfír eszköz (összeillő töredékek formájában feltárt egyszerű ívelt 

élű kaparó) és a dorzális oldaláról leválasztott és a tőle 260 cm-re dokumentált [897] 

leletszámú szilánk töredékének visszaillesztése (18. összeillesztési csoport) pedig 

egyértelműen mutatja, hogy a kvarcporfír megmunkálása nem korlátozódott a feltárt terület 

egyetlen részére. Érdekes módon bizonyos, hogy a szilánk a kaparó dorzális oldaláról, a bázis 

irányából került leválasztásra, mégpedig az eszköz retusálásának befejezése után: a 

megmaradt jobb élen viszont felismerhetőek az ép eszköz retusálásának negatívjai. Ez esetben 

a Siret-törésre emlékeztető minta szerinti, a már kész eszközről leütött szilánktöredéket nagy 

valószínűséggel nem külön szállították a lelőhelyre, így puszta jelenléte igazolja a nyersanyag 

helyi megmunkálását. 

Az egész leletanyag legszebb eszköze egy szabályos kidolgozású, csaknem ép 

levélhegy, melynek mindkét élen altern retusálás, a másik lapján vékonyítás látszik. A 

dorzális oldalt teljes egészében centripetális irányú felületi retusálás borítja. Az eszköz bázisa 

hiányzik (III.44. ábra [60]). 

A leletegyüttesben három bázistöredéket találunk, az egyik egy ívelt munkaélű, 

paralelogramma átmetszetű bifaciális levélhegy bázistöredékén a jobb élt  dorzálisan 

retusálták, ventrálisan vékonyították, a balt dorzálisan vékonyított, ventrálisan retusált 

(WGK). (III.45. ábra [197]). Egy másik, plánkonvex átmetszetű bázistöredék jobb él sérült, a 

bal egyenes (leletszáma [685]). Végül egy bikonvex töredék jobb éle profilból egyenes, a bal 

oldalnézetben hullámos lefutású, Micoquien technológiával alakították ki. Disztális részén 

árvéső-leválasztásra emlékeztető minta látszik (III.44. ábra [499]). 

Az egyik felül- és oldalnézetben is egyenes éllefutású disztális levélhegy-töredéket 

rendkívül finoman kidolgozták (III.45. ábra [609]), míg a másik, plánkonvex átmetszetű 

levéleszköz jobb éle egyenes, a bal homorú lefutású (III.44. ábra [1199].) A kidolgozáshoz 

mindkét esetben a Micoquien technológiát alkalmazták. 

A hat levélhegy-töredék a feltárt szelvény egy viszonylag kis részén, az l-m-n/1-3. 

négyzetekben került elő. Ehhez képest a váltakozó éllefutása miatt atipikus Klausennische-

típusra emlékeztető eszköz innen elég távol, az m10 négyzetben találtuk. Ennek az eszköznek 

a jobb élén a hátat előkészített magkőperem alkotja, a bázist ventrálisan két leütéssel 

elvékonyították. A bal élen atipikus altern retusálás látható. (III.45. ábra [255]). 
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A leletegyüttes másik kés-formája, egy buhleni típusú kés egyenes bal élen és a homorú 

jobb él proximális részén folyamatos hátoldali retusálás és előoldali vékonyítás látszik. A 

disztális részt szándékosan ütötték le (az eszköz háta). (III.44. ábra [875]). 

Említettük a félkésznek tekinthető bifaciális eszközt, amely a levélhegy-töredékektől 

viszonylag távol, a kvarcporfír leletkoncentráció területén került elő. Kiinduló formája 

nyersanyag töredéke volt, melynek jobb élen részleges kétoldali megmunkálás, ferde bal élen 

retusálás látható (III.44. ábra [1580]). 

Bifaciális eszköz töredékként határoztunk meg egy ventrális oldalán vékonyított, a bal 

élen finoman retusált, dorzálisan a jobb élen számos sikertelen leválasztással (hinge-el) 

megmunkált eszközt ([476]). Végül az [1049] számú leletet bifaciális éltöredéknek, két 

pattintékot ([764] és [486]) bifaciális kialakítás hulladékának soroltuk be. 

Az unifaciális eszközök között a feltárt leletanyag legnagyobb méretű, és helyben 

alakított kvarcporfír eszköze egy ívelt élű kaparó, melynek jobb élén pikkely-és élretusálással 

alakították ki a munkaélet. Bal oldala részben természetes felület, disztális részén törés 

látszik. Az eszköz két töredékét [522 + 328] egymástól legalább 3,5 méterre találtuk (III.42. 

ábra). 

Egy hullámos éllefutású kaparó bal élén finom kidolgozás látható, a jobb él ellenben 

végig sérült. A szilánk leütési felszíne facettált, a dorzális negatívok centripetális irányúak. 

(III.45. ábra [995]). 

Erősen töredékes ívelt élű kaparó egyetlen ép munkaélén folytonos, gondos, félig 

meredek retusálás látható. (III.45. ábra [2061]). A kaparó a kvarcporfír koncentráció peremén 

került elő, az esetlegesen hozzá tartozó, de közvetlenül nem illeszthető [1829] leletszámú 

munkaél töredék ellenben a koncentráción belül. 

Ventrálisan vékonyított kettős kaparónak vagy Moustiéri hegynek határozzuk meg a III. 

45. ábrán látható [140] leletszámú eszközt. Az egyenes bal élen direkt félig meredek retusálás, 

az ívelt jobb él dorzálisan vékonyított, inverzen gondosabban megmunkált. 

A kvarcporfír leletegyüttesben is előfordul egy szilánkvakaró, melyet a szilánk 

proximális részén alakítottak ki ívelt vonalban, csonkítás-szerűen. Az eszköz két oldalélén és 

a disztális rész épen maradt darabján emellett pikkelyretusálás látszik. (III.45. ábra [515]) 

Retusált eszköz (talán kaparó) töredékének határoztunk meg egy erősen töredékes 

szilánk ívelt jobb élen atipikus félig meredek retusálással, a ferde keresztél maradékán 

élmegmunkálással kidolgozott eszközt (leletszáma [1608]). 
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Egy, a kvarcporfír-koncentráció peremén, a h1 négyzetben előkerült munkaél-javító 

szilánkon ([1573]), illetve két bifaciális vékonyító szilánk élein találkozhatunk részleges 

meredek megmunkálás ([534]), illetve használat nyomaival ([907]). 

A már említett munkaél-töredékek ([328] és [1829]) mellett egy darab egyetlen eredeti 

élén folyamatos, félig meredek pikkely- és élretus, és érdekes módon az ívelt vonalú  

proximális(?) törésvonalon utólagos leválasztások látszanak [187]. 

Négy szilánk (vagy nyersanyag-töredék: [19], [235], [295] és [1639]) élén figyelhetünk 

meg enyhe retusálás (használat) nyomait.  

III.2.5.4 Kavicsnyersanyag leletegyüttes 

A kvarcit (12 darab), radiolarit és nummuliteszes kova (1-1 darab) és a közelebbről nem 

azonosítható kova (2 darab) nyersanyagú kavicsok teszik ki a leletegyüttes 0,82%-át. A 

kvarcit nyersanyagúak közül két nem megmunkált, ép, illetve természetesen törött kavics csak 

nagyobb mérete alapján kerültek elkülönítésre az üledékben előforduló többi kavicstól. Négy 

darabot pattintékként, hármat szilánkként, egyet magkőként határoztunk meg. Ez utóbbi darab 

a rá illesztett töredékes szilánkkal (11. összeillesztési csoport: III.47. ábra) igazolja a 

kavicsnyersanyagok helyi felhasználását. A szilánk bázisát természetes hasadási lap alkotja, 

míg a két másik megfigyelhető bázis sima; a pattintékok között egy sima és egy kérges bázisú 

darab ismerhető fel. A magkő morfológiáját illetően a 9. sorozat vaskos bázisú limnokvarcit 

eszközére emlékeztet, a visszaillesztett szilánk azonban ezúttal nem centripetális irányú, vagy 

bifaciális vékonyító szilánk, hanem a mállott hasadási lap által alkotott felszínről került 

leválasztásra. 

A három kovakavics között egy kéregtelenítő szilánk és egy pattinték mellett egy 

retusált eszköz: egy nummuliteszes kovakavicsból készült, kisméretű, lépcsős, meredek 

retusálással megmunkált, kettős ívelt élű kaparó került elő a lelőhelyen, melynek mindkét 

ívelt éle régen sérült a disztális részen (III.41. ábra [1293]). 

Végül a radiolarit nyersanyagot egyetlen szórványosan használati retussal ellátott 

proximális szilánktöredék ([253]) képviseli, amely az m9 négyzetben került elő. 

III.2.5.5 Égett kova 

Vanyarci viszonylatban viszonylag sok égett kovadarabot gyűjtöttünk a feltárások 

során. Meglehetősen apró darabokról van szó, az 55 darabból 24-et szórványként gyűjtöttünk. 

Az eloszlásuk kapcsán érdekes, hogy összesen nyolc darab az n3, három másik az n2 
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négyzetben került elő, tehát egyfajta koncentrációt sikerült azonosítani. Felmerülhet a kérdés, 

hogy ezen a területen nem számolhatunk-e már nem észlelhető tűzhely maradványával? 

Véleményünk szerint ez nem valószínű, az egy vonalban, egy talajrepedésben feltárt leletek 

inkább utólagos égésre engednek következtetni. 

 

III.3 Vanyarc környéki leletanyagok: összegzés 

 

A III.22-23. táblázatban összegeztük a vizsgált lelőhelyek nyersanyaghasználatának és 

tipológiai összetételének legfontosabb vonásait. A kép meglehetősen egyöntetű: a 

limnokvarcit és az üveges kvarcporfír minden leletegyüttesben a legfontosabb nyersanyag; ez 

utóbbi a leletegyüttesek minimum ötödét teszi ki. A két fő kőzettípus mellett kiegészítő 

jelleggel tűnnek fel a különböző kavicsnyersanyagok, illetve az andezit; az északi, „erratikus” 

tűzkövet egyetlen példány képviseli. 

Hasonlóan egyöntetű a tipológiai kép is: az uralkodó bifaciális és levél alakú eszközök 

mellett a változatos kaparó-típusok, illetve a vakarók részaránya jelentős. Ez utóbbiak 

azonban morfológiailag csak egy-két esetben hasonlítanak a felső-paleolitikum eszközeire. Az 

árvésők gyakorlatilag hiányoznak és a pikkelyretusú szilánkot is csak két, esetleg a 

levéleszközös időszakba sorolható darab képviseli. 

A számokon túlmenően az ipar legfőbb, szubjektív jellemzője a nagyfokú töredékesség, 

mely a munkaél-töredékek magas számában is tükröződik. A feltárás anyagában több 

alkalommal sikerült ezeket a darabokat egymáshoz illeszteni, ami egyértelműen a telepen való 

eszköz-törést és felhagyást jelzi.  

A másik szembeötlő vonás a töredezett magkövek újrahasznosítása, például bifaciális 

késként. A másik probléma például az ásatási anyag általunk „félkész bifaciális eszköz”-ének 

morfológiai hasonlósága az azonos nyersanyagú kimerített magkövekével. Sajnos ezekben az 

esetekben az összeillesztési vizsgálatok sem vezettek eredményre, így az egyes darabok 

tipológiai besorolása szubjektív alapokon nyugszik. 

Végül pedig ki kell emelni a vizsgált leletegyüttesek tipológiai homogenitását. Az 

olyan, más területeken csak ritkán feltűnő formák fordulnak elő mind a felszíni, mind az 

ásatási anyagban, mint a vaskos bázisú bifaciális eszköz, illetve a különféle egyedi 

késtípusok. Ezeknek az eszközöknek a részletes vizsgálatára a következő fejezetben kerül sor. 
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 eszköz magkő szilánk pattinték töredék összesen % 
limnokvarcit 19 4 95 189 101 408 72,34% 

jáspis  1    1 0,18% 

kvarcporfír 11 1 38 84 4 138 24,47% 

radiolarit 2 1 1 2  6 1,06% 

kovás vulkanit   1 1 1 3 0,53% 

kovakavics 1     1 0,18% 

kvarcit kavics 1     1 0,18% 

kovás fa   1   1 0,18% 

“erratikus tűzkő” 1     1 0,18% 

egyéb (“kova”)    2  2 0,35% 

égett kova    2  2 0,35% 

Összesen 35 7 136 280 106 564 100,00% 

 6,21% 1,24% 24,11% 49,65% 18,79% 100,00%  
 

III.1. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 1: nyersanyagok és technológiai csoportok 

eloszlása 



102 

 

 

negatívok leütési felszín hátoldal disztális rész oldalak állapot nyersanyag ábra 

centripetális előkészítet előkészített töredékes előkészített kimerített limnokvarcit III.3.3. 

unipoláris előkészített kérges kérges kérges, 

előkészített 

előrehaladott limnokvarcit III.3.1. 

unipoláris törés kérges töredékes részben 

előkészített 

kimerített limnokvarcit III.3.4. 

centripetális frissen sérült előkészített töredékes előkészített előrehaladott limnokvarcit III.3.2. 

centripetális előkészített előkészített előkészített előkészített előrehaladott kvarcporfír III.4.1. 

centripetális töredékes kérges hasadási lap előkészített/kér

ges 

előmagkő radiolarit III.4.2. 

centripetális két ütéssel előkészített előkészített előkészített kimerített jáspis III.4.3.

 

III.2. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 1: meghatározható magkövek  
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limnokvarcit 1    4  1 4 2  1  13 4 2 19 

kvarcporfír   3 1    4 1   1 10 1  11 

radiolarit 1         1   2   2 

kovakavics   1          1   1 

kvarcit   1           1   1 

“erratikus tűzkő”      1       1   1 

Összesen 2 1 4 1 4 1 1 8 3 1 1 1 28 5 2 35 
 

III. 3. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 1: retusált eszközök
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retusál
t 
szilán
k 

levélk
aparó 
töredé
ke 

bifaciá
lis 
kés? 

típuso
s 
eszköz 

munk
aél 
töredé
ke 

Összes
en 

limnokvarcit  1 1 2 1 3 

kvarcporfír 1   1  1 
Összesen 1 1 1 3 1 4 
 

III.5. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 4: retusált darabok  

  eszköz szilánk pattinték töredék összesen 
limnokvarcit 3  15 5 23 

kvarcporfír 1 1 4  6 

kovakavics   1  1 

Összesen 4 1 20 5 30 
III.4. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 4: a leletanyag eloszlása  
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  eszköz szilánk pattinték töredék összesen 
limnokvarcit 4 8 21 9 42 

kvarcporfír 3  11  14 

kovakavics  2  1 3 

kvarcit kavics  1 1 1 3 

Összesen 7 11 33 11 62 
 

III.6. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 6: nyersanyagok és technológiai csoportok 

eloszlása 
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limnokvarcit 1  1 1 1 4 

kvarcporfír  1 1 1  3 

Összesen 1 1 2 2 1 7 
 

III.7. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 6: retusált eszközök  
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 eszköz magkő szilánk pattinték töredék összesen % 
limnokvarcit 55 10 91 425 42 623 63,96% 

jáspis      1 1 0,10% 

kvarcporfír 29 1 59 219 1 309 31,72% 

radiolarit      1 1 0,10% 

andezit 1   3    4 0,41% 

kovakavics 5   2 4 3 14 1,44% 

kvarcit 
kavics 

3   13  2 18 1,85% 

égett kova    1 3  4 0,41% 

Összesen 93 11 169 651 50 974 100,00% 

 9,55% 1,13% 17,35% 66,84% 5,13% 100,00%  
 

III.8. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5. felszíni gyűjtései: nyersanyagok és technológiai 

csoportok eloszlása
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negatívok leütési 

felszín 

hátoldal disztális 

rész 

oldalak állapot nyersanyag ábra 

bipoláris egy ütéssel előkészített leütési 

felszín 

részben 

előkészített 

előrehaladott limnokvarcit III.9.1 

unipoláris töredékes előkészített előkészített előkészített kimerített limnokvarcit III.9.2 

unipoláris egy ütéssel előkészített eltávolítva előkészített kimerített limnokvarcit III.9.3 

unipoláris előkészített előkészített előkészített törés, 

zárvány 

kimerített limnokvarcit III.8.4 

unipoláris egy ütéssel részben 

előkészített 

hasadási lap előkészített törött limnokvarcit III.8.1 

bipoláris egy ütéssel kérges letörött előkészített töredék limnokvarcit III.8.2 

bipoláris kérges kérges töredékes kérges, 

sérült 

kimerített kvarcporfír  

unipoláris sérült kérges sérült előkészített kimerített limnokvarcit  

centripetális sérült előkészített hasadási lap törés kimerített limnokvarcit  

centripetális természetes természetes leütési 

felszín 

részben 

előkészített 

kimerített limnokvarcit  

 

III.9. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5. felszíni gyűjtőpont: meghatározható magkövek  
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limnokvarcit   1  10 3 2 2  3 3 2 1 1  1 29 17 9 55 

kvarcporfír 1 1 1 2 2  2 7 2 3    1 1 1 24 4 1 29 

andezit      1           1   1 

kovakavics 1   1 1          2  5   5 

kvarcit kavics      3           3   3 

Összesen 2 1 2 3 13 7 4 9 2 6 3 2 1 2 3 2 62 21 10 93 
 

III.10. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5 lelőhely felszíni gyűjtései: retusált eszközök 
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  eszköz magkő szilánk pattinték töredék összesen % 
limnokvarcit 28 12 52 237 38 367 65,89% 

kvarcporfír 24  22 71 1 118 21,18% 

radiolarit   1   1 0,18% 
andezit 2 1 2   5 0,90% 
kovakavics 1   9 4 14 2,51% 

kvarcit kavics 5 3 18 12 1 39 7,00% 

kovás fa     2 2 0,36% 
égett kova   1 9 1 11 1,97% 
Összesen 60 16 96 338 47 557 100,00% 

 10,77% 2,87% 17,24% 60,68% 8,44% 100,00%  
 

III.11. táblázat: Vanyarc – Tovi: nyersanyagtípusok és technológiai csoportok eloszlása  
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limnokvarcit  1  2 1  4 1  1 4  3 1  4   22 4 2 28 

kvarcporfír 1   2 1 2 1  3 2 5 1   1 1 1 1 22 2  24 

andezit         2          2   2 

kovakavics   1                1   1 

kvarcit kavics      2   3          5   5 

Összesen 1 1 1 4 2 4 5 1 8 3 9 1 3 1 1 5 1 1 52 6 2 60 
 

III.13. táblázat: Vanyarc – Tovi: retusált eszközök
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 a1 g1 m1 n1 

1. szántott humuszos talaj 8-18 cm 8-13 cm 7-18 cm  

2. bolygatatlan humuszos talaj 5-18 cm 16-19 cm 10-11 cm 26-16 cm 

3. vörösesbarna agyag 19-28 cm 25-39 cm 26-38 cm 31-23 cm 

4. sárgás homokos agyag >10-13 cm >0-8 cm ? 45-58 cm 

5. meszes réteg ? 

 

III. 14. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5: az ásatáson megfigyelt rétegek  

 

 
 g2 l1 j2 j3 k2 k3 l3 

legfelső lelet mélysége -68 -87 -74 -78 -84 -85 -87 

legalsó lelet mélysége -118 -131 -123 -122 -127 -126 -132 

átlagos mélység -93,00 -113,00 -108,02 -108,78 -110,43 -108,62 -110,46 

szórás 14,31 12,38 7,74 10,05 9,87 10,69 8,96 

leletes szint vastagság (cm) 50 44 49 44 43 41 45 

leletek darabszáma 10 19 123 84 74 103 118 

leletek darabszáma a felső 10 cm-ben 1 2 2 7 3 12 8

 

III.15. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5: a leletes szint maximális vastagsága 

 

 

 <2 cm  >=2 cm  Összesen  

 n % n % n % 

függőleges  278  31,10% 161  42,15% 439  34,40% 

ferde  275  30,76% 154  40,31% 429  33,62% 

vízszintes  341  38,14% 67  17,54% 408  31,97% 

Összesen 894 100,00% 382 100,00% 1276 100,00%

 

III.15. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5: a helyzeti megfigyelések eloszlása 
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 n % 
limnokvarcit 1211 62,10%
jáspis 18 0,92%
égett 55 2,82%
üveges 
kvarcporfír 650 33,33%
kvarcit 12 0,62%
kovakavics 3 0,15%
radiolarit 1 0,05%
Összesen 1950 100,00%

 

III.16. táblázat: Vanyarc – Szlovácka-dolina 5: a nyersanyagtípusok eloszlása 
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 limnokvarcit kvarcporfír 
 pattinték szilánk pattinték szilánk 
ép 225 61 108 17
proximális 106 41 89 35
középső 26 13 26 11
disztális 98 46 53 18
 455 161 276 81
     
 pattinték szilánk pattinték szilánk 
sima 101 62 58 15
kérges 18 10 13 10
facettált 18 17 8 11
diedre 6 3 2 11
pontszerű 94 12 59 5
vonalas 88 9 57 8
sérült 19 9 19 3

 

III.17. táblázat: Vanyarc - Szlovácka-dolina 5: limnokvarcit és kvarcporfír szilánkok megtartása és bázisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.18. táblázat: Vanyarc - Szlovácka-dolina 5: meghatározható magkövek 

negatívok leütési felszín hátoldal disztális rész oldalak állapot nyersanyag ábra 

unipoláris hasadási lap előkészített előkészített részben 

preparáltak 

előrehaladott kvarcit III.48. ábra [542] 

unipoláris törés? kérges töredékes részben 

preparált 

töredék limnokvarcit III.40. ábra [879] 

unipoláris előkészített előkészített előkészített leválasztások kimerített limnokvarcit III.40. ábra [896] 

bipoláris? töredékes negatívok töredékes töredékes kimerített limnokvarcit III.36. ábra [1764] 
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limnokvarcit 2 1  3 2 3  1 1 2  1 16 6 1 23 
kvarcporfír 2  1  1  7 1  1 1 1 15 2  17 
jáspis              1  1 
kovakavics    1         1   1 
Összesen 4 1 1 4 3 3 7 2 1 3 1 2 32 9 1 42 

 

III.21. táblázat: Vanyarc - Szlovácka-dolina 5: megmunkált eszközök  



116 

 

 
 Szlovácka-dolina 

1. 
Szlovácka-

dolina 4 
Szlovácka-

dolina 6 
Szlovácka-dolina 

5 
Tovi 

 
feltárás anyaga 

limnokvarcit 408 72,34% 23 42 623 63,96% 367 65,89% 1211 62,10%

jáspis 1 0,18% 1 0,10%  18 0,92%

kvarcporfír 138 24,47% 6 14 309 31,72% 118 21,18% 650 33,33%

radiolarit 6 1,06% 1 0,10% 1 0,18% 3 0,15%

andezit   4 0,41% 5 0,90%

kovás vulkanit 3 0,53%  

kovakavics 1 0,18% 1 3 14 1,44% 14 2,51% 3 0,15%

kvarcit kavics 1 0,18% 3 18 1,85% 39 7,00% 12 0,62%

kovás fa 1 0,18% 2 0,36%

“erratikus tűzkő” 1 0,18%  

egyéb (“kova”) 2 0,35%  

égett kova 2 0,35% 4 0,41% 11 1,97% 1 0,05%

Összesen 564 100,00
% 

30 62 974 100,00% 557 100,00% 1950 100,00%

 

III.22. táblázat: a Vanyarc környéki lelőhelyek nyersanyag-összetétele 



117 

 

 

 Eg
ye

ne
s é

lű
 k

ap
ar

ó 
ív

el
t k

ap
ar

ó 

ho
m

or
ú 

ka
pa

ró
 

hu
llá

m
os

 é
lű

 k
ap

ar
ó 

K
er

es
zt

él
ű 

ka
pa

ró
 

K
et

tő
s k

ap
ar

ó 
H

eg
ye

s k
ap

ar
ó 

há
ro

m
 é

lé
n 

re
tu

sá
lt 

ka
pa

ró
 

al
te

rn
 re

tu
sú

 sz
ilá

nk
 

va
ka

ró
 

pi
èc

e 
es

qu
ill

é 
re

tu
sá

lt 
sz

ilá
nk

 
le

vé
lh

eg
y 

le
vé

lk
ap

ar
ó 

tö
re

dé
ke

 
le

vé
le

sz
kö

z 
tö

re
dé

ke
 

bi
fa

ci
ál

is
 k

ap
ar

ó 
pl

án
ko

nv
ex

 b
ifa

ci
ál

is
 e

sz
kö

z 
bi

fa
ci

ál
is

 e
sz

kö
z/

m
ag

kő
? 

va
sk

os
 b

áz
is

ú 
es

zk
öz

 
bi

fa
ci

ál
is

 k
és

 
at

ip
ik

us
 b

ifa
ci

ál
is

 e
sz

kö
z 

tö
re

dé
ke

fé
lk

és
z 

bi
fa

ci
ál

is
 e

sz
kö

z 
ve

nt
rá

lis
an

 v
ék

on
yí

to
tt 

es
zk

öz
típ

us
os

 e
sz

kö
z 

m
un

ka
él

 tö
re

dé
ke

 
bi

fa
ci

ál
is

 m
un

ka
él

 tö
re

dé
ke

 
Ö

ss
ze

se
n 

1  2   1 4   1 4 1 1  8   3 1  1 1   28 5 2 35
4            1  1      1    3 1  4 
6 1        1 2  2        1    7    
5 2 2    3 1   13  7 2 9 6 4 3 1 2 2 2  3 62 21 10 93
11 1 1   1 4  2 4 5 1 8 1 9  3 3 1 1 5 1  1 52 6 2 60
ásatás  4 1 1  4    3  3 7  2    1 3  2 1 32 9 1 42

 

III.23. táblázat: a Vanyarc környéki iparok tipológiai összetétele 
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IV. A leletegyüttesek kora 

Minden újonnan felismert őskőkori ipar esetében az első és mindenekfelett megválaszolandó 

kérdés időrendi jellegű. A választ ideális esetben több oldalról származó adatokkal tudjuk 

alátámasztani: a régészeti elemzés mellett a rétegtani és őslénytani információk, illetve az 

„abszolút” kormeghatározási módszerek alkotják az időrendi hátteret. A vanyarci lelőhelyek 

esetében azonban a régészeti tipológia nyújtja a legbiztosabb támpontot, noha például radiokarbon 

mérési eredmények is rendelkezésünkre állnak. Elsőként tehát ezt a kérdést tárgyaljuk. 

IV.1 „Abszolút” kor 

Bár a radiokarbon kormeghatározás a mai napig a legfontosabb módszer a néhány tízezer 

éves lelőhelyek keltezésére, az utóbbi évtized vizsgálatai bizonyos óvatosságra intenek. A 

Sajóbábonyból és Acsáról kapott kb. 185, 2250 és 2500 éves (DOBOSI 1987-1988: 226; ADAMS 

2000: 177) adatok például nyilvánvalóan másodlagos helyzetből gyűjtött mintákon végzett 

mérésekből származnak és bár paleolitikus, de egyértelműen túl fiatal kort eredményezett a mályi 

ásatás két mintája (mintegy 18.700 és 19.800 éves: ADAMS 2000: 177). Hasonló módon, 

régészetileg elfogadhatatlan az Egerszalók – Kővágó-dűlői két, gyakorlatilag egy szintből származó 

mintából nyert dátum (körülbelül 28.000 és 5700 év: KOZŁOWSKI et al. 2009: 416) közti 22 és 

félezer év különbség (a lelőhely értelmezésének egyéb nehézségeiről az I.2.1.1 fejezetben 

emlékeztünk meg). 

A nyilvánvalóan rossz adatok mellett a viszonylag hihető eredmények esetében is szükséges 

lehet az óvatosság. A középső- és felső-paleolitikum átmenetének vizsgálatánál már egy évtizede 

felmerült, hogy külön kell kezelni és értékelni a faszénből és állat-, vagy embercsontból kinyert 

korokat (JÖRIS et al. 2003; JÖRIS – STREET 2008: 785-786), mivel a csont, szerkezete miatt 

hajlamosabb a szennyeződésre.43 Véleményünk szerint azonban a különböző módszerekkel és eltérő 

anyagokból nyert dátumok sem feltétlenül összevethetőek. Példának említhetjük a Szeleta-barlang 

esetét, ahol a Vértes L. által a 2. rétegre a hatvanas években megadott, 43.000 éves radiokarbon 

dátum jó egyezést mutat az 1999-ben a 2-3. réteg határáról vett csontminta szintén kb. 43 ezer éves 

korával (ADAMS 2002: 54 – l: LENGYEL – MESTER 2007), ám a fejlett Szeletien AMS adatai 

jelentősen fiatalabbak a hagyományos 14C dátumoknál: 33.000 helyett 26.000 évesnek 

mutatkoznak. Ugyanez a jelenség figyelhető meg az Istállós-kői-barlang korábban 31 ezer évesnek 

vett Aurignacien II leletanyaga esetében, amely az AMS mérések során 28.000 évesnek, míg a 

                                                 
43 Vértes László ezzel szemben a hatvanas években pontosan a vélelmezett nagyobb megbízhatóság miatt gyűjtött 

faszén helyett fosszilis csontokat a barlangi üledékekből. 
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(széles körben elfogadott nézet szerint túl idős) 44-39.000 radiokarbon évre datált Aurignacien I. 

33.000 évesnek bizonyult (ADAMS 2002: 54). Úgy tűnik tehát, hogy a hagyományos és AMS 

mérések néhány nyilvánvaló kivételtől (például a Szeleta 3. rétegének tűzhelyéből származó 14-12 

ezer éves adatoktól) eltekintve külön-külön nagy vonalakban a rétegsorrendnek megfelelő értékeket 

adják, ám a két módszerrel nyert adatsor nem feltétlenül hasonlítható össze, még akkor sem, ha a 

két minta azonos anyagú. 

Újabb nehézségre derült fény a Sesselfelsgrotte Micoquien (vagy "Mousterien mit 

Micoquien Option" vagy M. M. O.: RICHTER 2002) G rétegeinek datálása nyomán, ahol jelentős 

különbségek mutatkoztak a barlang belsejéből, illetve a bejárat előtti területről, azonos rétegekből 

gyűjtött, égett csonton mért eredmények között. Az előbbiek konzisztens, a rétegtani sorrendnek 

megfelelő értékeket adtak, míg a bejárat előtti területről gyűjtött minták egyrészt mintegy 3 - 12.000 

évvel fiatalabb kort mutattak, másrészt nem tükrözték a rétegtan által várható sorrendet (RICHTER 

2002: 10-13).  

Röviden meg kell emlékezni a „rövidülés” jelenségéről, amely tudomásunk szerint a magyar 

irodalomban GÁBORI M. 1969-ben megjelent írásában bukkant fel először. A kérdést GÁBORI-

CSÁNK V. (1970) tárgyalta részletesebben a középső-paleolitikus (érdi, tatai és büdöspesti, illetve a 

tokodi) lelőhelyekről származó fiatal, a felső-paleolitikus Aurignaciennel egykorú radiokarbon 

dátumok kapcsán.44 Úgy tűnik, a jelenség magyarázatát az utolsó két évtizedben elvégzett, 

változatos környezetből származó globális adatsorok izotóp-geokémiai vizsgálatainak eredményei 

kínálják.  A japán Suigetsu-tó varv üledékének (KITAGAWA – VAN DER PLICHT 1998), az Izlandi-

tenger fosszilis plankton foraminiferáinak (VOELKER et al. 2000), a bahamai tengerszint alá süllyedt 

barlangok cseppköveinek (BECK et al. 2001), vagy a venezuelai Cariaco-medence anoxikus óceáni 

üledékeinek (HUGHEN et al. 2004) komplex vizsgálata, illetve szimulációs modellek (LAJ et al. 

2002) alapján a légkör 14C koncentrációja – részben a földmágnesesség erőteljes váltakozása, 

részben a széntároló közegek (rezervoárok) és különösen a tengeráramlások (THC: Thermohaline 

Circulation és NADW: North Atlanic Deeep Water) átstrukturálódása miatt – nagy amplitúdójú 

ingadozásokat mutatott az 50-30.000 évvel ezelőtti időszakban. Az eredményként kapott 

„radiokarbon platók” sorozata arra utalt, hogy a mért értékek 6.000, sőt 10.000 évvel is fiatalabbnak 

mutatkozhatnak valódi koruknál. Ez még akkor is igaznak tűnt, ha a különösen nagy kilengéseket 

mutató bahamai cseppkő-adatsorok ismételt vizsgálata (részben a mért adatok kiértékelésénél 

végrehajtott módosításoknak köszönhetően) ma már sokkal jobban illeszkedik a többi eredményhez. 

Az eredmények együttesen arra utaltak, hogy a 14C (és a többi kozmogén izotóp: 10Be, 36Cl) 
                                                 

44 Újabban hasonló kronológiai ellentmondásokhoz vezetett a kelet-alpi pollenszelvények radiometrikus datálása: 

BRUN – HANNSS 1998. 
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keletkezésének intenzitása elsősorban a földmágnesesség változásaihoz: a mintegy 40 ezer évvel 

ezelőtti Laschamp, illetve a 35 ezer évesnek vett Mono Lake eseményekhez kapcsolható (JÖRIS – 

STREET 2008: 795, note 7; HOFFMANN et al. 2010: 7 – mindkettő további hivatkozásokkal).45 A 

radioaktív szénizotóp arányában beállt, néha drámai változások jelentőségét már több, a felső-

paleolitikum kezdetét, az anatómiailag modern ember megjelenését, vagy a neandervölgyiekkel 

való együttélés lehetőségét vizsgáló tanulmányban (például: RICHARDS – BECK 2001; BOLUS 2004: 

2-4.) hangsúlyozták. A nehézségeket jól mutatja, hogy a változatos módszerekkel 40 ezer évesnek 

meghatározott Campaniai Ignimbrit rétegében talált szénült fa és faszéndarabok radiokarbon 

vizsgálatának eredményei 42 és 27 ezer radiokarbon év között váltakoznak, míg a bulgáriai 

Temnata-barlangban, vagy a Don melletti Kosztyenki 14 lelőhelyen a tefra alatti kultúrréteg 

radiokarbon kora 33-31 ezer évnek adódott (FEDELE et al. 2008: 841, Fig. 4). 

A fentiek fényében kell értékelnünk a 2007. évi ásatásokon gyűjtött faszén-mintákból 

hagyományos módszerrel mért, nem kalibrált radiokarbon kort (IV.1. táblázat). Összehasonlításul 

felsorolunk néhány eddig publikált kárpát-medencei és közép-európai adatot (IV.2. táblázat). A 

további vizsgálatok során mellőzzük a moustiéri ipar lelőhelyeit, mivel a tatai, karbonáton és 

állatcsonton mért radiokarbon kornál sokkal megbízhatóbbak a lelőhely 100-90 ezer év körüli ESR 

és Th230/U234 dátumai. Az őslénytani besoroláshoz képest az érdi koradatok szintén túl fiatalnak 

tűnnek (ráadásul a feltárás közbeni szennyeződés sem zárható ki, l: MESTER 2004: Fig. 1).46 

Az említett fenntartásokat figyelembe véve, a vanyarci mérési adatokat talán a hagyományos 

módszerrel, faszénen mért radiokarbon dátumokkal lehet érdemben összevetni. Így a kb. 32 ezer 

éves minta összességében az Istállós-kői „Aurignacien I”47 és „Aurignacien II” réteg régi adataival 

                                                 
45 Legutóbb a radiokarbon adatsorok ellentmondásainak magyarázatára sokkal technikaibb jellegű válasz született. 

Eszerint a minta előkészítési protokollok fejlesztésével és az elfogadottnak tekinthető, a radiokarbon 

alkalmazhatóságának határáig kitolt kalibrációs görbe felhasználásával erőteljesen mérsékelhetőek lesznek a 

rétegsorban jelentkező ellentmondások (HIGHAM 2011; TALAMO et al. 2012). T. Higham írása azonban azzal kissé 

lehangoló következtetéssel zárult, hogy mivel a Fumane-barlang leletein az elmúlt tíz év (!) során mért radiokarbon 

dátumok 70%-a rossznak (túl fiatalnak) bizonyult, még meglehetősen sok munka áll a teljes európai adatbázis 

elfogadható keretek közé öntése előtt (HIGHAM 2011: 246). 
46 E két lelőhely kapcsán utalunk egy sajátos jelenségre, melynek következményeként az utolsó interglaciálisra (MIS 

5b, vagy a) keltezhető „Banwell fauna” kilencvenes években elvégzett radiokarbon vizsgálata során értékelhető 

eredmények is születtek (HIGHAM 2011: 241, Table 3). 
47 Az Istállós-kői-barlang esetében az alsó réteg elsőként közölt mintegy 31.500 éves dátuma már Vértes L. szerint is 

túl fiatal volt, mivel a minta kis mennyiségénél fogva nehéz volt kiszűrni az utólagos szennyeződést. Néhány évvel 

később ugyanő – már a felső réteg 30.900 éves dátumának ismeretében – 36 ezer évesnél idősebbre becsülte az alsó 

réteg korát (VÉRTES – DE VRIES 1959). Mindenesetre le kell szögezni, hogy az eredetileg az alsó réteghez kapcsolt 
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hasonlítható, míg a 27 ezer év körüli érték általánosságban a gravetti (Pavlovi) időszakkal  mutat 

hasonlóságot. Ez utóbbi kapcsán kell hivatkoznunk B. ADAMS (2007: 99) felvetésére, aki a 

sajóbábonyi leletanyag értékelésekor a püspökhatvani gravetti lelőhely egy párhuzamnak tekintett 

leletére is hivatkozott. Mindazonáltal két, kulturálisan teljesen eltérő ipar lelőhelyéről van szó, a 

püspökhatvani műhely jellegű lelőhelyeken előkerült bifaciális eszközök (CSONGRÁDI-BALOGH – 

DOBOSI 1995: 45, 51) inkább sérült élű vaskos szilánknak tűnnek, melyeket nagy mennyiségben 

lehet gyűjteni a püspökhatvani plató felszíni lelőhelyein. Hasonlóan, az általunk bifaciálisnak 

meghatározott előmagkő (MARKÓ et al. 2002: Fig. 3:6) sem a szó szoros értelmében vett szakóca, 

hanem egy technológiai fázis. Másrészt a kései középső-paleolitikum és a gravetti időszak 

nyersanyag-spektruma is gyökeresen eltér egymástól, így ez esetben legfeljebb felszínes 

morfológiai hasonlóságról beszélhetünk. 

Fontos kérdés a vanyarci dátumoknak a levélhegyes leletegyüttesekéhez való viszonya. A 

Szeletien ipar kérdéseire és a vanyarci lelőhelyekkel látható kapcsolataira a IV.4.2. részben még 

visszatérünk. Itt most csak arra utalunk, hogy a Szeleta-barlang alsó rétegének Vértes-féle 41.700 

évesnél idősebb, illetve a B. Adams által a réteg aljáról mért 43 ezer év körüli értékek idősebbek az 

eredeti, Fr. Prošek által definiált Szeletien ipar lelőhelyeiről (Vedrovice V, Moravský Krumlov IV) 

származó, mintegy 38 ezer éves adatoknál és különösen a vanyarci koroknál.48 

Visszatérve a radiokarbon datálás alapjaihoz, egy körülményt feltétlenül tárgyalnunk kell. 

Az elmúlt hatvan év során változatos módszerekkel elvégzett számos mérési eredmény született 

magyarországi és kárpát-medencei régészeti lelőhelyek kapcsán, azonban csak kis töredékük elégíti 

ki a módszertani minimumként újabban megfogalmazott kritériumokat (HIGHAM 2011: 236). Ezek 

közül a legfontosabb a mintaválasztás, mely ideálisan vágásnyomos, vagy ember által manipulált 

csont, emberi maradvány, szerves eredetű lelet (pl. csonthegy), vagy jól meghatározott és 

dokumentált objektumból (tűzhelyből) gyűjtött faszén lehet. Ezeknek a feltételeknek mindössze az 

amúgy eléggé megkérdőjelezhető, de tűzhelyből gyűjtött faszénmintán mért érdi adatok, az Istállós-

kői és Pes-kői közvetlenül datált csonteszközök49 és egy jellegzetes régészeti ipar nélkül talált 

fosszilis embercsonton (Görömböly-Tapolcai-barlang) történt mérés felelnek meg. Ezzel szemben a 
                                                                                                                                                                  

minta az ú.n. Aurignacien I és II réteg közé ékelődött szürke törmelékes szintből származik (VÉRTES – DE VRIES 

1959: 3. jegyzet), közvetlenül tehát egyik iparral sem hozható kapcsolatba. 
48  A Čertova pec barlang hasonló korú faszénmintája mellől származó leletanyagot szintén a Szeletien körhöz szokás 

sorolni, noha maga a kőeszköz anyag eléggé atipikus, és csak egyetlen levéleszközt tartalmaz (BÁRTA 1972: 79). 
49 Sajnálatos módon a szeletai hasított alapú hegyből, a Jankovich-barlang két csonthegy-töredékéből, az Istállós-kői 

felső réteg három mintájából, végül a barlang alsó rétegének anyagából kiválasztott 13 mintázott eszköz közül 

kilencből nem született még csak tévesnek minősíthető eredmény sem (DAVIES – HEDGES 2011). 
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barlangokból gyűjtött csontok, vagy a nyíltszíni lelőhelyek szórványos faszénmintái, például azok, 

melyekből a vanyarci dátumok születtek, kifejezetten ellenjavalltak, mivel nem köthetőek az emberi 

megtelepedéshez, így régészeti értelmezésük elég véleményes. Ennek ellenére ma is, sőt, talán a 

korábbiaknál jobban érzékelhető „egyes kutatókban […] az abszolút dátumoknak – mondhatnánk – 

abszolút hite” (GÁBORI 1969: 213). 

Ezzel szemben mi úgy véljük, a radiokarbon adatok önmagukban nem állnak meg, nincs 

kulturális jelentésük (MARKÓ in press) és régészeti értelmezésük csakis a régészeti kontextusban 

képzelhető el. Ezért tartjuk elhibázottnak a morvaországi és szlovákiai Szeletien lelőhelyek, mint 

Vedrovice V, Moravský Krumlov IV, vagy a Dzeravá skála és a Čertova pec barlangok 

leletanyagának a Micoquienbe való átsorolását, különösen részletes tipológiai és/vagy technológiai 

érvelés nélkül (KAMINSKÁ et al. 2011: 31, 32, 36, 37). A morvaországi levéleszközös 

leletanyagokon újabban elvégzett technológiai vizsgálatok egyébként a Kůlna-barlang 

Micoquienjétől eltérő vonásokra derítettek fényt (NERUDOVÁ 2000; NERUDA – NERUDOVÁ 2005; v. 

ö. NERUDA 2005), ami megerősítette a tipológiai és radiokarbon adatok terén megfigyelt 

különbségeket. Így bár véleményünk szerint a Fr. Prošek által leírt levéleszközös ipar sokkal inkább 

a kései középső-paleolitikumba tartozik, mint a hagyományosan megadott korai felső-

paleolitikumba (MARKÓ 2009: 160-161), a Szeletien létező, a Micoquientől eltérő, annál fiatalabb 

régészeti ipar, noha a névadó lelőhely kiválasztása nem tekinthető szerencsésnek. 

Érdekes módon a Frank Alb barlangjaiból leírt levéleszközös leletegyüttesek önállóságát 

(„Altmühlien”) szintén megkérdőjelezték és a Sesselfelsgrotte késő-Micoquienjéhez (vagy M. M. 

O.-hoz) köthető, funkcionális (RICHTER 2011: 103-105, 108, 112), társadalmi, esetleg szimbolikus 

jelentőséggel bíró (HOPKINSON 2004), speciális funkciójú (BOLUS 2004a: 222), "efemer" 

megtelepüléseinek értelmezik. Ezekben az esetekben azonban a megállapítások legalább részben 

technológiai vagy tipológiai alapon nyugszanak50, ám a kronológiai háttér meglehetősen elnagyolt 

és bizonytalan (HOPKINSON 2004: 149-150). 

Az eddig felsorolt leletegyüttesekkel szemben L’. KAMINSKÁ és munkatársai (2011: 37-40) 

a Szeletien ipar fiatal (sőt, az ivanovcei leletanyagtól eltekintve, igazából egyetlen) fázisához 

kötötték a klasszikus Moravány – Dlha lelőhelyet, mégpedig egy 1941-ben, L. Zotz által ismeretlen 

nagyságú szelvény ismeretlen pontjáról, ismeretlen rétegtani körülmények közül gyűjtött faszén 

minta radiokarbon koradata alapján. A jellegzetes Moravány-típusú levélhegy jelenléte alapján 

ugyanehhez a kultúrához kötötték Trenčianske Teplice és Trenčianske Turná egyébként nem datált 

lelőhelyeit, illetve a klasszikus vlčkovcei löszprofil eredetileg a Würm 1/2-re keltezett (BÁRTA 
                                                 

50 A zeitlarni, általában a Szeletienbe sorolt (SCHÖNWEISS – WERNER 1986; HEINEN – BECK 1997) lelőhelyet T. 

HOPKINSON (2004: 232) például a vakarók formája alapján azonosította a Sesselfelsgrotte Micoquienjével. 
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1962a: 299) levélhegyét (KAMINSKÁ et al. 2011: 40-42) – noha ez utóbbi lelőhely esetében 

említésre került a Zwierzynicien besorolás is (u. o. 45). A leletegyüttesek technológiai és tipológiai 

jellegzetességei azonban a jelek szerint nem különböznek drámaian a frissen a Micoquienbe 

besorolt morvaországi leletegyüttesektől (KAMINSKÁ et al. 2011: 40). 

Visszatérve a vanyarci „abszolút” korokra, mindenekelőtt le kell szögeznünk: a nagy mérési 

bizonytalanság kérdésessé teszi az eredmények értékelésének realitását, azonban az adatok két 

szigma bizonytalanság esetén átfednek. Végül összegzésként annyit kell még megjegyezni, hogy a 

lelőhely mindkét dátum a módszertanilag problémás eljárások nyomán született és így jól 

beleillenek a 40 ezer éves tefra szint környékéről gyűjtött, igen nagy szórást mutató és erősen 

vitatott mérési eredmények sorába. 

IV.2 Rétegtani megfigyelések 

Közismerten nehéz a cserháti és általánosan: minden plató helyzetű lelőhelyen gyűjtött, 

vagy akár feltárt leletegyüttes természettudományos alapú kormeghatározása. A vanyarci rétegtani 

szondák alapján felvett leírások alapján a szarmata alapkőzet feletti teljes rétegsort a lelethorizont 

beágyazó kőzete, a kilúgzott, savanyú fosszilis talaj alkotja, amelyben elpusztultak a szerves 

maradványok. Ezt a kemény, agyagos réteget száraz időszakban kitáguló, csapadékos években nem 

látható repedések tagolják, melyek a fekü sárga homokos agyagba is lehatolnak. 

A feltáráson gyűjtött faszén minták az előzetes meghatározás során kivétel nélkül lombos fa 

(jórészt tölgy, kisebb részben bükk, fűz és kőris – Grynaeus A. meghatározása: MARKÓ 2007) 

maradványának bizonyultak, ami elég szokatlan lenne a pleisztocénben. Előzetes elképzeléseink 

szerint ezek a szemcsék erősen másodlagosak a kultúrréteg képződéséhez képest és így 

véleményünk szerint nem alkalmasak sem környezetrekonstrukcióra, sem radiokarbon 

vizsgálatokra. 

IV.3 A retusált eszközök tipológiai és technológiai összevetése 

Az alábbiakban tételesen áttekintjük a vanyarci leletanyagoknak ép, vagy legalábbis 

pontosan besorolható eszközeit és szemügyre vesszük az analógiáikat. A viszonylag nagymérvű 

fragmentáció miatt ezek adják az eszközanyag kisebb részét, ám a kisméretű töredékek rendkívül 

megnehezítik egy eszköz pontos besorolását. Az összeillesztések eredményei azt mutatják, hogy 

limnokvarcit nyersanyagú ívelt élű kaparók és vakarók aprózódása során teljesen azonos formájú 

töredékek keletkeztek (például: III.32. ábra [208], III.29. ábra [218] és III.42. ábra [228]).  
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IV.3.1 Levéleszközök 

A lelőhelyek iparának legjellegzetesebb típusai a bifaciális eszközök és különösen a 

levélhegyek, melyeket általánosságban (pl.: III.10. ábra 1, III.6. ábra 3.) a közép-európai Micoquien 

iparokra jellemző módszerrel dolgoztak ki. A technika alkalmazására vonatkozó legkorábbi adatok 

az utolsó előtti eljegesedés (Riss=Elster) Wartha stádiumának (OIS6) időszakára keltezett 

Pietraszyn 49 lelőhelyről (FAJER et al. 2001: 199, Fig. 3b) származnak. A technológia szórványosan 

feltűnik a korai felső-paleolitikumba sorolt morva Szeletien leletanyagokban (Vedrovice V: 

VALOCH et al. 1993: Abb. 25:1, v. ö. u. o. 67. oldal), illetve a moldáviai, szintén a Szeleta-barlang 

iparával kapcsolatba hozott Brynzeny kultúrában (Brynzeny III. rétege: KETRARU 1973: ris. 28, 1, 

ANIKOVICH 1992: Fig. 3:20.)51. 

A technikát Magyarországon elsősorban a Bábonyien (RINGER 1983; MARKÓ et al. 2002; 

MARKÓ – PÉNTEK 2005) és a dunántúli Jankovichien (GÁBORI-CSÁNK 1993) leletegyüttesekben 

használták nagyobb számban. A Szeleta leletanyagának revíziója során Ringer Á. a Bábony-Szeleta 

technokomplexumhoz kötötte alkalmazását (RINGER – MESTER 2000: 266; 2001: 1352). Érdekes 

módon a sajátos helyi színezetű, Eger környéki középső-paleolitikus lelőhelyek közül a kőporosi és 

az Ostoros – rácpai levélhegyeknek csak körülbelül a harmadán, a (véleményünk szerint: l. I.2.1.1. 

fejezet) bábonyi jellegeket mutató Egerszalók – Kővágó-dűlőn egyetlen eszköz esetén alkalmazták 

a technikát (ZANDLER 2006: 22, 27, 33). 

A vanyarci bifaciális eszközök másik jellegzetes megmunkálási módja, amikor a levéleszköz 

egyik végét árvéső-leütésre emlékeztető leválasztással távolították el (III.1. ábra 6, III.40. ábra 

[203], III.44. ábra [499]). Hasonló technológia ismert a DNy-bajorországi Albersdorf, szintén a 

Szeletien-be sorolt lelőhelyéről (WEISSMÜLLER 1995: 120-122, Abb. 15,6, 16,3.5, 18,1-3), illetve a 

kárpátaljai Korolevo korai felső-paleolitikumából (DEMIDENKO – USIK 1993: 50, Fig. 3.). A 

bulgáriai Musselievo leletanyagában (HAESAERTS – SIRAKOVA 1979: 48, Fig. 4:2), illetve irodalmi 

említés (CHMIELEWSKI 1961: 25.) alapján a lengyelországi Nietoperzowa-barlag 6. rétegben a törött 

levélhegyeket leggyakrabban árvésővé alakították át. Végül a szintén lengyelországi Raj-barlang, 

                                                 
51  A kultúra kora két lelőhelyről (Brinzeni és Ciuntu) származó AMS keltezés nyomán fiatalabbnak (kb. 18-22 ezer és 

15-16 ezer évesnek) adódott, így jelenleg a Szeleta felső rétege és Trenčianske Bohuslavice gravetti korú 

levélhegyes lelőhelye tekinthető az ipar Kárpát-medencei párhuzamának (ALLSWORTH-JONES 2000: 20-22 – a 

leletegyüttes képződés problémáit röviden az V.1.2. fejezetben érintjük). 
52  J. K. KOZŁOWSKI és munkatársai (2009: 448) szerint a módszer alkalmazása a barlang alsó komplexumának 

jellemzője, a hivatkozásként megadott munka (MESTER 2010) azonban részletek és érvelés nélkül, csak említés 

szintjén utal az általunk is felhasznált revíziós cikkre. 
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Charentien-nek besorolt alsó rétegében előkerült levélhegyen árvéső-pattinték negatívjára 

emlékeztető leválasztás látszik (KOZŁOWSKI 1972: Pl. IX:1a-b, 83.). 

A vanyarci leletegyüttesekben általában nem állapítható meg a levéleszköz kiinduló formája 

(szilánk, vagy nyersanyagdarab); néhány esetben (pl. III.16. ábra 2) azonban a bifaciális eszközt 

feltételezhetően szilánkon alakították ki. Máskor, amikor a felszíni retusálás nem tüntette el a 

nyomokat, bizonyos, hogy a bifaciális és levélkaparók rövid és széles, keresztélű szilánkokon 

készültek (III.6. ábra 1, 4). Ez utóbbival azonos alapforma használatát ismerjük Korolevo II. 2, 

“Szeletien” komplexumában egy félkész termékként értelmezett bifaciális eszköz (DEMIDENKO – 

USIK 1995: Fig. 5:1) esetében, illetve gyakrabban a bajorországi Zeitlarn (SCHÖNWEISS – WERNER 

1986: 8) és Albersdorf (WEISSMÜLLER 1995: Abb. 15:5, 17:4) Szeletien lelőhelyeiről. 

A vanyarci leletanyag morfológiailag erőteljes csoportját alkotják a hegyes, egyenes élű, 

bikonvex levélhegyek, melyek üveges kvarcporfírból készült disztális töredékei eddig Vanyarc 5 

gyűjtőpont felszíni anyagából ismertek (III.10. ábra 1-4). Az áttekintett iparokban a levélhegyek 

élei leginkább íveltek, az egyenes vonalú lefutás meglehetősen ritka. A Cserhátból hasonló, de a 

vanyarciaknál finomabban kidolgozott hegy ismert a galgagyörki Csonkás-hegyről (MARKÓ 2004). 

A Bükkben egy vaskosabb, görgetett példány került elő a Lök-völgyi-barlangból (VÉRTES 1965: 

142), és a típus előfordul a morvaországi Szeletien neslovicei (VALOCH 1973: Tab VIII: 4) és 

ořechovi (VALOCH 1960: Taf. VI: 1) lelőhelyén is. 

A másik jellegzetes levélhegy forma oldalélei íveltek, eredetileg valószínűleg mindkét vége 

hegyes volt. Az ásatási leletanyagban egyetlen példány ismert (III.44. ábra [60]). A típus feltűnik a 

morvaországi Szeletiennel (is) kapcsolatba hozott Korlát – Ravaszlyuk-tetői leletanyagban, ahonnan 

SIMÁN K. (1999: IV. tábla, V. tábla 3.) a műhely-jellegnek megfelelően kissé elnagyolt eszközöket 

közölt. Ugyanebbe a körbe soroltuk a Debercsény – mogyorósi kis leletegyüttest, ahol a legnagyobb 

eszköz egy széles, mindkét végén hegyes levélhegy (MARKÓ 2009). További kapcsolatként a típus 

előfordul a bajorországi (Wittislingen: BOLUS – RÜCK 2000; Zeitlarn: SCHÖNWEISS – WERNER 

1986: 8, Abb. 4:1, 5; Albersdorf: WEISSMÜLLER 1995: 116-117, Abb. 15: 1-4) és morva (Vedrovice 

V: VALOCH et al. 1993: Abb. 24. 9-10 stb., Neslovice: VALOCH 1973: 10, Taf. VII: 1, VII:1) 

Szeletienben, az Altmühl-csoportban pedig ez a levélhegy típus a leggyakoribb (BOSINSKI 1967: 56-

58.). 

A vanyarci eszköz dorzális oldalának Levallois alapformára emlékeztető centripetális irányú 

leválasztásaihoz hasonló látható néhány, a Szeleta-barlang alsó rétegéből származó eszközön 

(KADIĆ 1915: 240, 12. ábra – v. ö. SIMÁN 1990: 190), egy ořechovi levélhegyen (VALOCH 1960: 

Taf. IV. 3) és egy kvarcporfírból készült sajóbábonyi szakócán (RINGER 1983: 16, Abb. 9). 
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Vanyarc – Tovin egy sajátos, ötszögletes körvonalú, üveges kvarcporfírból készült bikonvex 

levéleszköz (III.16. ábra 2) került elő. Bázisát egyenesen, disztális végét ferdén csonkították, egyik 

éle egyenes, a másik szögletes. Hasonló eszköz került beleltározásra a Gábori Miklós közöletlen 

honti ásatása során, a felszínen gyűjtött leletanyagban (ltsz: Pb. 99/118, 130); ugyanilyen 

kialakítású eszközt közölt J. BÁRTA (1960: 303, Tab. I:10, III, 1.) Moravány – Dlháról, és egyedi 

darabként előfordult Vedrovice V. morva Szeletai leletanyagában is (VALOCH et al. 1993: 32, Abb. 

28:7). Végül a típus „szarukő”-ből (azaz arkai limnokvarcitból: KAMINSKÁ 1991: 29-31.) készült 

képviselője ismert a kelet-szlovákiai Aurignacien középső szakaszában is (Seňa – Kehnec I.: 

BÁNESZ 1959: 214, obr. 11:1; KAMINSKÁ 1990: 107, obr. 4, 1a-b). 

A bemutatott bifaciális- és levélkaparók (III.6. ábra 1, 4) keresztélű szilánkon készültek, 

nyersanyaguk hidrokvarcit. Mindkét típus általános a kései középső- és korai felső-paleolitikus 

iparokban. Végül a leletanyagban meglehetősen nagy számban vannak képviseltetve a levélhegy 

bázis töredékek, amelyek lehetnek lekerekítettek, kialakításuk történhetett véső-szerűen, vagy egy 

völgyeléssel nyélre kialakított emlékeztetnek. 

A Szlovácka-dolina 1. számú felszíni gyűjtőponton levélhegyre emlékeztető alakú, de csak 

az élein, váltakozó retusálással kidolgozott eszköz került elő (III.2. ábra 2). Hasonló eszközöket 

közölt az – eredetileg az epipaleolitikmba sorolt – Hont – csitári lelőhelyről GÁBORI M. (1964: 72, 

XIX. tábla 1, 17). 

IV.3.2 Ventrálisan vékonyított eszközök 

A vanyarci 5. felszíni gyűjtések során előkerült hosszú, pengeszerű szilánkon kialakított 

eszközt (III.11. ábra 4) csak az alapforma disztális részén vékonyították el ventrálisan. A hegyek 

részleges, az eszköz bázisára és/vagy disztális részére szorítkozó ventrális megmunkálása általános 

a dél-lengyelországi Jerzmanowicien iparban (CHMIELEWSKI 1961), a bajorországi Altmühl-csoport 

lelőhelyein (Mauern – Weinberghöhlen, Münster – Buchberghöhle, Hohlheim – Kleine Ofnet: 

BOSINSKI 1967: 56-58.), ahol néhány darabot Jerzmanowicien importnak tekinthetünk (Oberneder 

Höhle és Pottenstein), és a türingiai Ranis 2 (HÜLLE 1977. Taf. 6-10, 12, 13, stb.) leletegyüttesében. 

Emellett a forma előfordul a morvaországi Szeletien (Vedrovice V: VALOCH et al. 1993: Abb. 24:6, 

25:3; Neslovice: VALOCH 1973: Tab. V.) és Bohunicien (Líšen: SVOBODA 1987: obr. 32 – a 

felszínen gyűjtött leletanyagot K. Valoch a Szeletien iparba sorolta: VALOCH et al. 2000: 55) 

lelőhelyeken is. A szlovákiai Moravány – Dlhá levélhegy-készítő műhelyéből (BÁRTA 1960: Tab. 

II.4, III.2, stb.; 1967: Bild 9) és más lelőhelyekről (pl.: Neslovice: VALOCH 1973: Tab. VI: 1, XVII: 

2.) leírt Moravány-típusú levélhegyek esetében is több esetben megfigyelhető a részleges ventrális 
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megmunkálás alkalmazása. Végül a Sajószentpéter – Nagykorcsolásról leírt hegyes kaparónak csak 

a bázisát vékonyították el a ventrális oldalon (SIMÁN 1985: 10, II. tábla 9). 

Mindenképpen meg kell említeni a kárpátaljai Korolevo I. 2a (Micoquien) és 2. 

(Charentien), egyaránt az első würmi hidegcsúcs (OIS 4) időszakára keltezett komplexumait, ahol a 

viszonylag ritka bifaciális eszközök között is előfordul a részleges ventrális megmunkálás 

(KULAKOVSKA 2003). Korolevo II. korai felső-paleolitikus, 2. rétegének ventrálisan részlegesen 

vékonyított, félkész levélhegyeit pedig már említettük a fentiekben. Ez utóbbi leletegyüttes 

kronológiailag nagy vonalakban megegyezik Vedrovice V. (VALOCH et al. 1993: 64-65, Abb. 24:6), 

illetve a moldáviai Brynzeny barlang III. rétegének (KETRARU 1973: ris. 27, 1) részben bifaciális 

eszközeivel. 

Az eddig felsoroltaktól némileg eltérnek a Stránska skála III. Bohunicien lelőhelyen 

(SVOBODA 1987: 86, obr. 24: 4) előkerült, ventrálisan vékonyított Levallois-hegyek, melyhez 

hasonlót közölt M. OLIVA (1979: Taf. II, 9) Jezeřany II. Szeletien lelőhelyről. Magyarországon ebbe 

a körbe sorolható a Háromkúti-barlang Jankovich-típusú eszköze (KADIĆ 1934: Taf. VII/1), a 

Jankovich-barlang Levallois-alapformán készült, a hegynél ventrálisan elvékonyított moustéri 

hegyei (pl.: GÁBORI-CSÁNK 1993: pl. IV a-b: 8-9) és érdekes módon az egerszalóki leletanyag 

egyik tipikus Moustériennek meghatározott eszköze (KOZŁOWSKI et al. 2009: 418-419, Planche 

2:1). Megjegyzendő, hogy ez utóbbi lelőhelyen további két eszközt (köztük egy később külön 

tárgyalandó hegyes kaparót) is elvékonyítottak a ventrális oldalon. 

A morvaországi Bořitov V. kései Micoquien lelőhelyén talált részlegesen megmunkált 

eszköz párhuzamát M. OLIVA (1987: obr. 4:4, 30) meglepő módon a thüringiai Königsaue A 

leletegyüttesében adja meg. Végül általában külön csoportba sorolhatjuk a két, sokat idézett és 

később tárgyalandó Puskaporosi- és Herman Ottó-kőfülke, valamint az avasi temető részlegesen 

bifaciális eszközeit. 

Összességében ezek a jellegzetes, ventrálisan részlegesen vékonyított eszközök a korolevoi 

és königsaue-i micoqui eszközök és e két utóbbi lelőhely eszközeinek kivételével markáns 

kronológiai horizontként a kései középső- és korai felső-paleolitikus iparok időszakára 

keltezhetőek. Ide sorolhatjuk be a PROŠEK (1953: 185) által rétegtanilag a legkorábbi Szeletien 

lelőhelyek közé sorolt Ivanovce lelőhelyének eszközeit (PROŠEK 1953: Tab. III, 6, 9) is. 

IV.3.3 Bifaciális kések 

A bifaciális kések közül az egyik jellegzetes forma az ásatási leletanyag mellett a Toviról is 

ismert két példányban, melyek közül az egyik félkész eszköz (III.41. ábra [452], III.13. ábra 1, 4). 

Jellemzőjük, hogy viszonylag gyenge minőségű limnokvarcitból, vastagabb nyersanyagtöredéken 
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készültek, munkaélük ívelt, illetve az eszközök hátát durván alakították ki. Hasonló eszköz rajza 

került közlésre a morvaországi Bořitov V. kései Micoquien (OLIVA 1987: obr. 5:4) lelőhelyről. 

Szintén késnek értékeljük a hosszú, viszonylag vaskos levélhegyeken kialakított eszközöket, 

ahol a kés hátát a levélhegy disztális részének szándékos leválasztása adja (III.44. [875], III.12. ábra 

3). Egy Jezeřany I. lelőhelyről származó eszköz rajza hasonlít a vanyarci darabokra, ám M. OLIVA 

(1979: 48, Tab. X, 2.) az eszközt a Bockstein-típusok közé sorolta. A vanyarci eszközöket a bázis 

kialakítása alapján mi inkább a „Balver Keilmesser” (JÖRIS 2001) típussal azonosítjuk. 

A Vanyarc – Tovi lelőhelyen előkerült klasszikus kidolgozású bifaciális kést (III.17. ábra 4), 

illetve az ásatási leletanyag sérült munkaélű eszközét (III.17. ábra 4) a Klausennische-típusba 

(BOSINSKI 1967) soroltunk, amely a klasszikus dél-németországi Micoquien lelőhelyek mellett 

előfordul a Bábonyienben (atipikus eszköz Sajóbábonyból: RINGER 1983: 20-21, Abb. 14) és a 

morva Szeletienben (Jezeřany I: OLIVA 1979: 45, Taf. X, 3, XI, 3) is. A vanyarci eszközök vékony 

kvarcporfír nyersanyagdarabon, a „Plattensilex”-hez hasonló plaketten készültek, a kétoldali 

kidolgozású munkaéllel szemben fekvő hátat két ütéssel alakították ki, vagy a természetes 

kavicskéreg fedi. Morfológiailag hasonló, de egy eltérő típusba, a vaskos bázisú bifaciális eszközök 

közé soroltunk egy limnokvarcit eszközt (III.7. ábra 3), ahol a feltételezett kés háta természetes 

hasadási lap. 

A Szeleta-barlangból származó, a vanyarci eszköztől csak méreteiben különböző kést 

RINGER Á. (2001: Fig. 3:5a-b) a Bábony-kések közé sorolta. Ez utóbbi típus eredeti leírása (RINGER 

1983: 44-45) azonban nem rögzíti a Klausennische-késtől való különbségeket. A bábonyi késtípus 

amúgy a jelek szerint nem köthető egyetlen kronológiai horizonthoz, mivel az ipar korábbi 

szakaszába sorolt névadó lelőhely mellett előfordul a kései időszakba tartozó Miskolc – Kánás-tetői 

anyagban is (RINGER 1983: 20, 31, Abb. 36-37; 2001: Abb. 2: 4a-b), sőt, az említett szeletai eszköz 

a barlang felső, 6. rétegéből származik. 

IV.3.4 Egyéb bifaciális eszközök 

A vanyarci leletanyagok jellegzetes típusai a vaskos bázisú bifaciális eszközök (III.7. ábra 1, 

3, III.14. ábra 3), melyek minden esetben limnokvarcit nyersanyagdarabokon készültek. 

Jellemzőjük a természetes, rendszerint hasadási lap által meghatározott bázis, illetve a gondos, a 

disztális részen ívelt élmegmunkálás. Az ásatási anyagból származó, a jelek szerint félkész 

állapotban felhagyott eszközre, három korábbi leválasztást sikerült visszailleszteni (III.34. ábra). A 

vaskos bázisú, magkő-szerű bifaciális eszközökhöz a bajorországi Albersdorfból ismertek 

párhuzamok (WEISSMÜLLER 1995: 115-116, Abb. 12: 1-2 – ez utóbbi valószínűleg szintén magkő 

átalakításával készült). 
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Külön érdekesség, hogy a típust nem ismerjük kvarcporfír nyersanyagból. Ez önmagában 

megkérdőjelezi a korábbiakban futólag érintett (II.2.2. fejezet) dinamikus kés-koncepció alapjait, 

mivel a távolabbról származó, a helyi nyersanyagoknál elméletileg hosszabb történettel rendelkező 

kőzettípus esetében hiányoznak a többszörösen átalakított, redukált formák, ugyanakkor a 

leletanyagokban megvannak a hipotézis szerint kevésbé redukált Klausennische formák. 

IV.3.5 Kaparók 

A leletanyag jellegzetes típusai a kaparók, melyek közül az ívelt munkaélűek meglehetősen 

nagy számban képviseltetik magukat. Az ásatási anyag egyik, Levallois szilánkon kialakított 

egyszerű kaparójának (III.45 ábra [995]) nyersanyaga üveges kvarcporfír, a munkaélet finom, 

folyamatos megmunkálással alakították ki. Az eszköznek elég jó párhuzama ismert a Szeleta-

barlang alsó rétegéből (SVOBODA – SIMÁN 1989: Fig. 15:6). 

Az ásatási leletagyag legnagyobb méretű üveges kvarcporfír eszköze, egy ívelt élű, Quina-

retussal kidolgozott kaparó klasszikus középső-paleolitikus darab (III.42. ábra). Mind méretben, 

mind kidolgozását tekintve, mind pedig a letörött disztális rész miatt hasonló egy rendkívül gyenge 

minőségű limnokvarcitból készült kaparó (49. összeillesztési csoport: III.42. ábra). Végül felszíni 

gyűjtésből ismert egy vörösesbarna radiolaritból készült ívelt kaparó, melyről egy árvéső-pattinték 

szerű szilánkot is leválasztottak. 

Szintén az ásatási leletanyagból ismert facettált leütési felszínű, morfológiailag Levallois-

szilánkon kialakított, sérült munkaélű transzverzális kaparónak (III.40. ábra [10])  tökéletes 

hasonmását J. KOZŁOWSKI (1972: 79, Pl. VI. 8) a Raj-barlang alsó ("Charentien") kultúrrétegéből 

közölte és az eszköz párhuzamaként a zágrábi múzeum egyik krapinai kaparójára hivatkozott. 

Egy, a proximális részén két leütéssel csonkított szilánkon kialakított kettős kaparó töredéke 

(III.41. [22]), illetve a 2. összeillesztési csoport (némileg vitatható besorolású) kettős kaparója 

(III.31 [61+234]), melyet hosszanti törése után további megmunkálással újraalakítottak, szintén az 

ásatások során kerültek elő. Azonban a felszíni gyűjtésekből is ismerjük a kettős kaparókat (pl: 

III.1. ábra 7, III.2. tábla 6 stb.) melyek általános középső-paleolitikus típusok, közelebbi kultúra-

meghatározásra nem alkalmas. Az egyedi kialakítású eszközöknek, például a  III.17. ábra 3. 

eszközének, egy dorzálisan teljesen megmunkált, ventrálisan a bázisánál és disztális részen 

vékonyított kettős ívelt élű kaparó pontos párhuzamát ellenben például a Sesselfelsgrotte G 

rétegeiből (RICHTER 1997: Taf. 26: 4, 46: 1, 51: 1, 74: 2) közölték. 

Szintén egyedi kidolgozású egy, mindkét megmunkált élén ívelt hegyes kaparó (III.41. ábra 

[1293]), azonban kialakítását valószínűleg nagymértékben behatárolta a Vanyarcon meglehetősen 

ritkán használt kavicsnyersanyag kis mérete. 
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Mind az ásatási (III.45. ábra [140]), mind a felszíni gyűjtések (III.11. ábra 1) során előkerült 

egy-egy ventrálisan vékonyított moustiéri hegy, vagy hegyes kaparó. A típus legkorábbi 

előfordulása az utolsó előtti eljegesedésre keltezhető Pietraszyn (FAJER et al. 2001: 202, Fig. 6a). 

Hasonló eszköz került elő a Bábonyien legkésőbbi fázisába sorolt (RINGER 1983: 114) 

Bükkmogyorósd – Hosszú-bérci lelőhelyen (ZANDLER 2006: 37). Eger – Kőporos felszíni 

anyagában egy kárpáti I. típusú obszidiánból készült hegyes kaparó bal éle lett ventrálisan 

elvékonyítva (VÉRTES 1951: 162, tabl. XXVII: 9). Bořitov V. kései Micoquien műhelytelepén az 

egyetlen, csak megemlített moustiéri hegyet ventrálisan is megmunkálták (OLIVA 1987: 30), és a 

vanyarcihoz hasonló hegyes kaparó került közlésre a morva Szeletien Vedrovice V. lelőhelyről 

(VALOCH et al. 1993: 32, Abb. 22:4). Végül nyugat-Szlovákiában, a Myjava-dombság egyik felszíni 

lelőhelyén (Hlboké 1) tűzkőből készült, ventrálisan vékonyított kettős ívelt kaparó került elő 

(BÁRTA 1984: 15, obr. 1:2). 

A Ranis 2 komplexumból ismert Moravány-típusú levélhegy (HÜLLE 1977: Taf. 19: 2.49), 

illetve az egyik neslovicei eszköz (VALOCH 1973: Tab. VIII. 2.) annyiban tér el a fentiekben 

tárgyalt részlegesen bifaciális levélhegyektől, hogy nem a bázisukat és a hegyüket munkálták meg 

ventrálisan, hanem az egyik oldalsó élt, így inkább a most tárgyalt eszközökhöz hasonlít. 

A III.11. ábra 5. képén ábrázolt üveges kvarcporfír eszközt a fenti típus félkész termékének 

tekintjük, melyhez hasonló került elő egyebek mellett a Hernád-völgyében, Kehnec aurignaci 

lelőhelyén (BÁNESZ 1959: obr. 10). 

IV.3.6 Vakarók 

A vakarók között jellegzetes vanyarci típus a magas, süveg-szerű eszköz (III.7. ábra 4, 

III.23. ábra 6, III.29. ábra), melynek ép példányait rövid és széles, ovális szilánkon alakították ki a 

teljes körvonalon történő megmunkálással. Már többször utaltunk tipológiai meghatározásnak az 

aprózódás miatt fellépő nehézségeire; mindenesetre általában ezek a limnokvarcit, illetve jáspis 

nyersanyagú töredékek ismertek a felszíni gyűjtésekből és az ásatás anyagából is. A pengén, vagy 

pengeszerű szilánkon, jórészt azok disztális végén kialakított magas vakarók közönséges típusok az 

Aurignaci jellegű iparokban, ezek a vanyarci eszközök azonban minden esetben magas, széles 

keresztélű szilánkon készültek. Párhuzamukként egy kisebb, valószínűleg mátrai limnokvarcitból 

készült eszközt említhetünk a Hont – csitári gyűjtésekből (ltsz: Pb. 73/272), illetve egy, a 

vanyarciakkal megegyező méretű, patinás limnokvarcitból készült vakarót a lelőhely 1969. évi 

ásatási anyagából (ltsz: Pb. 99/272.). Egy alacsonyabb munkaélű, üveges kvarcporfír eszközt 

találunk Debercsény – Mogyorós korai felső-paleolitikus leletegyüttesében (MARKÓ 2009: 160, 3. 

kép 5.). A vanyarciakkal morfológiailag megegyező, kronológiailag jelenleg a legjobban rögzített 
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eszköz a Vág-völgyéből, Banka nad Váhom szeletai lelőhelyről származik, ahonnan F. PROŠEK 

(1953: Tab. XI: 9) közölt magas munkaélű vakarót. 

Rendkívül gyenge minőségű limnokvarcit szilánkon alakították ki azt a magas frontú, egész 

körvonalán kidolgozott, ventrálisan két leválasztással elvékonyított vakarót (8: 7), melynek 

párhuzamát RINGER Á. közölte (1983: 33, Abb. 65) a Bábonyien kései szakaszának Miskolc – 

Kánás-tetői lelőhelyéről. Noha legjobb párhuzamukként ugyanezt a miskolci lelőhelyet említettük 

(MARKÓ – PÉNTEK 2005: 173), a legéndi és galgagyörki, pengeszerű szilánkon kialakított eszközök 

(MARKÓ et al. 2002: Fig. 2.1, 2.4; MARKÓ – PÉNTEK 2005: Fig. 4.8, 5.5) a vanyarcinál alacsonyabb 

munkaélűek és sokkal gondosabban lettek megmunkálva. 

Egy sajátos vakarótípus mostanáig csak Vanyarc 5 lelőhely feltárási anyagában fordult elő két 

példányban, limnokvarcitból, illetve kvarcporfírból (III. 41. ábra [353] és III.45. ábra [515]). Az 

előző eszközökkel szemben munkaéle meglehetősen alacsony, gondosan kidolgozott, viszont a 

szilánk proximális részén lett kialakítva, az eszköz disztális részén nyél-szerű kiképzéssel. 

Radiolaritból készült tökéletes párhuzamukat találjuk a Dzeravá skála (Pálffy-barlang) 11. 

rétegének 47 000 éves alsó részében (KAMINSKÁ et al. 2005: Fig. 18:3). Végül egyedi példaként 

említhetünk a fentiekhez hasonló, de egy szilánk disztális részén kidolgozott vakarót (III.13. ábra 

5). Ez az eszköz éppúgy egyedi a most vizsgált leletanyagokban, mint például egy kovakavics 

gerezdjén kialakított, felső-paleolitikus jellegű eszköz (III.11. ábra 2). 

Végül egy sajátos, a felszíni leletanyagokban több példánnyal jelentkező formát kell 

megemlíteni, melyeknél az eszköz jobb oldalát az eredeti leütési felszín alkotja (III.5. tábla 1-3, 5, 

III.18. ábra 8). 

IV.4 A vanyarci típusú leletegyüttesek párhuzamai 

Az egyes eszköztípusok külön tárgyalása után kísérletet teszünk a leletegyüttesnek, mint 

egységnek az összehasonlító vizsgálatára, ami viszont még a Kárpát-medence középső-

paleolitikumát szem előtt tartva is meglehetősen bonyolult kérdés. Ennek oka részben az állandóan 

ismételgetett régi ásatások miatti adathiányban kereshető, részben azonban a nevezéktan körüli 

problémák nehezítik a feladatot. Véleményünk szerint a közép-Európában a kései-középső- és korai 

felső-paleolitikumra használt kulturális meghatározások (Charentien, illetve Quina-típusú 

Mousterien, Taubachien, Jankovichien, Szeletien vagy például az Aurignacien) egyáltalán nem 

nyugszanak biztos alapokon53. A magunk részéről részben ezért is óvakodtunk a vanyarci típusú 

ipart nagyobb "kultúrához" kapcsolni. 

                                                 
53 A kérdést és a problémákat a 2012. évi miskolci kerekasztal alkalmával fogjuk felvetni. 
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Mint a bevezetésben is említettük, a jelenleg tárgyalt cserháti leletegyütteseket tehát a 

következő vonások jellemzik (MARKÓ 2008):  

 

– a középső-paleolitikus technológiával kialakított levéleszközök és bifaciális kaparók 

viszonylag nagy száma 

– a Klausennische-típus mellett előforduló egyéb késformák közül a „vanyarci típust” 

vaskos nyersanyagdarabon, a „Balve típust” levéleszközön alakítottak ki 

– az általános középső-paleolitikus típusú kaparók és végül 

– a nem kifejezetten felső-paleolit típusú vakaró jelenléte. 

 

Teljesen hiányoznak ugyanakkor egyrészt a szakócák, másrészt – a levélhegyeken és a 

radiolarit kaparón másodlagosan kialakított munkaél (néha esetleg természetes eredetű kipattanás?) 

kivételével – az árvésők és a többi felső-paleolit típus. 

Mivel a vanyarci leletegyüttesek legszembetűnőbb vonása a bifaciális és levél alakú 

eszközök nagy száma, természetesnek tűnik, hogy az ipar kapcsolatainak vizsgálatakor első 

lépésként a Szeletien ipart vizsgáljuk. 

IV.4.1 A Szeletai ipar és a barlang problémái  

A Szeleta-barlang típusos levéleszközös leletanyaga nyomán elnevezett kultúra az egyik 

legkevésbé értett és a leginkább félreértett kulturális egység a kárpát-medencei Würm kori iparai 

között. A megnevezés első felbukkanása J. ANDRÉE (1930) nevéhez fűződik; az ő nyomán 

alkalmazta HILLEBRAND J. (1935: 30) a névadó barlang alsó rétegének „Protosolutréen” leleteire. 

Az ipar ma elfogadott leírását és elnevezését FR. PROŠEKnek (1953) köszönhetjük, aki nyugat-

szlovákiai lelőhelyek ismeretében az alábbiakkal definiálta a kultúrát: 

 

– a magkövek általában szabálytalan formák 

– az eszközök között a ritkán nagy méretű kaparók és a levéleszközök dominálnak  

– ritkán tűnnek fel felső-paleolitikus típusok: 

– Aurignaci-típusú vakarók 

– minimális számú és jórészt kétlapú (dièdre) árvéső és 

– csak szórványosan előforduló tompítás 

 

Elég hamar nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a magyarországi levéleszközös leletanyag 

legalább két eltérő csoportba sorolható (VÉRTES 1955a: 273-277), melyek közül a „szlovákiai 
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Szeletien” inkább a dunántúli csoporthoz kapcsolódhat (GÁBORINÉ CSÁNK 1956: 80). Az 1966-ban 

rendezett Szeleta-szimpózium kapcsán Vértes L. felvetette, hogy a „korábbi levélhegyes” körön 

belül a Szeletien elnevezést a magyarországi lelőhelyekre kellene fenntartani, míg az akkortájt 

ismertté váló morvaországi lelőhelyekre feltételesen az „Ořechowien”54, a dél-németországi és 

szovjetunióibeli leletanyagra a „Weinbergien” és „Kostienki-kultúra” elnevezés lenne helyénvaló 

(VÉRTES 1967: 309; 1968: 388). Legújabban a Szeleta-barlang rétegtani és régészeti adatainak 

értelmezése, illetve radiokarbon kormeghatározások körüli nehézségek kapcsán merült fel, hogy 

felül kellene vizsgálni a „Szeletien” elnevezés létjogosultságát (LENGYEL – MESTER 2008 – akkor 

még – közöletlen cikkére hivatkozva: JÖRIS – STREET 2008: 789, note 1.). Manapság a kultúra 

inkább a „levéleszközös ipar” (Blattspitzenindustrie/Komplex) részeként kerül tárgyalásra, és 

véleményünk szerint a PROŠEK által felsorolt vonások miatt mind technológiailag (kevés penge, 

viszonylag sok Levallois alapforma), mind tipológiailag leginkább a legkésőbbi középső-

paleolitikumhoz lehet kötni. 

Ami a névadó lelőhelyet illeti, az évek során mindig történtek próbálkozások, hogy egyes, 

korábban esetleg fel sem ismert iparokat a revíziós munka során azonosítsák a barlangon belül 

(SIMÁN 1990, 1995). Míg azonban SIMÁN K. (1999: 190-192) nyomán a felső „fejlett Szeletien” 

réteget nagy valószínűséggel levéleszközös gravettiennek sorolhatjuk be (MARKÓ 2009: 161), az 

alsó kulturrétegről (Andrée- és Hillebrand-féle Szeletien) ellenben kevés adat áll rendelkezésünkre. 

A barlang leletanyagának legújabb, folyamatban levő újraértékelésének előzetes eredményei 

már több mint egy évtizede napvilágot láttak (RINGER – MESTER 2000, 2001), ám a teljes közlés 

még várat magára. Véleményünk szerint azonban az eddigiek is számos kétséget vetettek fel a XX. 

század elején, minden bizonnyal az ásatás után készült (MESTER 2001: 23, 4. j.) dokumentáció mai 

igényeknek megfelelő felhasználása kapcsán. Ennek egyik példája a barlangnak az (általánosan 31-

29.700 évesnek tekintett, ám a Szeletában 26.000 évesnek keltezett: l. a főszerkesztői lábjegyzetet: 

ADAMS 2002: 53.) Arcy és Stillfried B talajokkal párhuzamosított 4. rétege, melynek (RINGER – 

MESTER 2000: Table 2; 2001: 14-15, 3. ábra – v.ö. RINGER 2002: Fig. 2.) a biztosan beazonosítható, 

mindössze 189 darabos (RINGER – SZOLYÁK 2004: 7. ábra) leletanyagából Ringer Á. az 

(Aurignacien és Gravettien elemekkel is jellemzett) fejlett Szeletien mellett Jankovichien típusokat, 

továbbá a Moustiériennek a jelek szerint egykorú I. és II. fáciesét is kimutatta. A 3. (világosbarna) 

réteg közepén (a csarnokban a 6. szintben) pedig egyszerre volt azonosítható a hidrokvarcit és 

                                                 
54 A nevezéktani dzsungelt jól jellemzi, hogy egy újabb áttekintés eredményeként Z. NERUDOVÁ (1999: 28) felvetette: 

technológiai vonások miatt Ořechov I. anyagát a ma elfogadott Bohunicien helyett a „Szeletien Levallois fáciesébe” 

kellene sorolni. Ez utóbbi elnevezés azonban nem más, mint a Bohunice-típusú iparok eredeti (VALOCH 1964) 

megnevezése, ezért legutóbb az „Ondratice-típusú ipar” megnevezés merült fel (MLEJNEK et al. 2012: 307, 311). 
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kvarcporfír felhasználásával jelzett Taubachien ipar, a bifaciális eszközök jellemezte bábonyi típus, 

illetve gravetti jellegű tompított pengék és egy kevéssé tipikus csonkított eszköz is – megint csak a 

Jankovichien típusok mellett (RINGER – MESTER 2000: 265, 266, 268, 269). Emellett az adattári 

dokumentációk feldolgozása szerint a Bábonyien elemek (például az említett Bábony-típusú kés) 

folyamatosan adatolhatóak a fejlett Szeletienben is (RINGER – MESTER 2001: 16). Végül a 4. és 6a 

réteg közti összeillesztési sorozat, különösen annak fényében, hogy mindhárom szilánk más-más 

ásatási egységen belül került elő (RINGER – MESTER 2001: 13.), tafonómiai vizsgálatok 

szükségességét veti fel (v. ö. LENGYEL – MESTER 2008: 81), ám erre 90-100 évvel az ásatások után 

elég korlátozott lehetőség nyílik. A fentiek miatt úgy véljük, a revíziós munka teljes, részletekbe 

menő és minden kétséget eloszlató közléséig a legcélszerűbb a hagyományos beosztását követni.  

Ezek pedig arra utalnak, hogy a barlangnak a Szeletien iparhoz talán még a leginkább 

köthető korai levéleszközös anyaga (például az újabban külön értékelt tompított eszközök 

előfordulása miatt) eltér a szlovákiai és morva területek leletegyütteseitől. Emellett véleményünk 

szerint Magyarországról legfeljebb csak szórványos Moravány-típusú levélhegyek, aszimmetrikus 

levélkaparók és kisebb leletegyüttesek sorolhatóak ebbe az iparba (Miskolc – Petőfi-utca, 

Jankovich-barlang, Sárospatak, Debercsény és Szob mellett Hejce: MARKÓ 2009).  

Mint említettük (I.2. fejezet), az egyébként 28-22 ezer évesnek tekintett és Szeletiennek 

meghatározott egerszalóki leletegyüttesek sokkal inkább a bábonyi típusú ipar részét képezik. Ez a 

leletegyüttes jól példázza, hogy – kissé paradox módon – a „Szeletien” elnevezés mára 

gyakorlatilag az 1953 előtti „Solutréen” helyét vette át: elnagyolt hasonlóságok, konkrétan 

kizárólag a levéleszközök jelenléte alapján kerülnek egymás mellé a csak látszólag kapcsolatban 

álló lelőhelyek. A szlovákiai és morvaországi lelőhelyek mellett az utóbbi években határozták már 

meg Szeletainak a horvátországi Vindija G1 rétegét is (ZILHÃO 2009), de Európa számos vidékéről: 

Lengyelországból (pl.: FOLTYN 2003), Bajorországból (SCHÖNWEISS – WERNER 1986; 

WEISSMÜLLER 1995), keleti irányban pedig Kárpátaljáról (Korolevo II 2. komplexuma: 

GRIGORIEVA – ANIKOVICH 199055), Moldáviából (Stinka kultúra, moldáviai Szeletien: KOZŁOWSKI 

1995: 95)56, sőt Kirovograd környékéről (ZALIZNYAK – BELENKO 2009) leírták már ezt a régészeti 

egységet. A Krímben Buran-Kaya III lelőhely 32 ezer évesnek datált C szintjét a felső-

paleolitikumba, az ú. n. keleti Szeletai iparba sorolták be (MARKS – MONIGAL 2000: 217-218; 

                                                 
55 A leletegyüttest TKACHENKO (2004: 38) "Szeleto-Aurignacien"-nek  határozta meg. 
56 A szintén moldáviai Ciuntu és Brynzeni kérdéséhez l. az 51. jegyzetet. 
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CHABAI 2003: 75)57, noha ez esetben felmerült a földrajzilag sokkal közelebbi Kosztyenki-

Streletskaya körhöz való hasonlítás lehetősége is (ALLSWORTH-JONES 2000: 25).58 

Ezzel szemben B. ADAMS (2007: 97-99) – tekintettel a szeletai lelőhelyeken feltárt 

Aurignacien csonthegyekre és az Aurignacien leletegyüttesek levéleszközeire, illetve a két ipar 

hasonló nyersanyag-struktúrájára – arra jutott, hogy Magyarországon, Szlovákiában és 

Morvaország területén a Szeletien ipar tulajdonképpen az eredetileg síkvidéken és széles 

völgyekben fellelhető Aurignacien speciális, hegyvidéken előforduló fáciese (ADAMS 2007: 103)59. 

Mi ezzel szemben úgy véljük, a (valójában agancsból készült) hasított alapú hegyek a Kárpát-

medencében és délkelet-Európában egyáltalán nem köthetőek az Aurignacien iparhoz (MARKÓ 

2011b, in press), részben a levéleszközök jelenléte, részben a diagnosztikus formák, elsősorban a 

carenoid típusok hiánya miatt. 

A másik ellentmondásos kérdés a Levallois technológiának a Szeletai körben játszott 

szerepe. Brno – Bohunice I. lelőhely közlése során K. VALOCH (1976: 52-55) a Szeletien Levallois 

fáciesébe, annak korai, Jezeřany I és II lelőhely anyagával összevethető fázisába sorolta a 

leletegyüttest és csak M. Oliva és J. Svoboda néhány évvel későbbi vizsgálatai eredményeként 

jelent meg a Bohunicien, illetve Bohunice-típusú ipar elnevezés. Az elképzelés szerint a névadó 

lelőhelyen talált levéleszközök véletlen leletek, melyek felszínen gyűjtött eszközként, esetleg a 

szeletai iparral való csere kapcsán kerültek Bohunicien környezetbe60. Bohunice IV. lelőhely 

leletmentési anyagának feldolgozásakor azonban igazolható volt a bifaciális eszközök helyi 

készítése (ŠKRDLA 2005; TOSTEVIN – ŠKRDLA 2006). Így ha figyelembe vesszük Ořechov I és II 

lelőhely fent érintett kérdéseit, vagy Dzierżysław 1 lelőhely középső és felső rétege (WIŚNIESKI 

2006: 100) kapcsán megnyilvánuló különbségeket, a Bohunicien és a Levallois fáciesű Szeletien 

közötti kapcsolat kérdése továbbra is nyitva áll (NERUDOVÁ 1999: 28; KAMINSKÁ et al. 2011: 45). 

Tovább menve: véleményünk szerint hasonlóan kérdéses a Levallois hegyes iparok, mint például 

Korolevo, és a Jankovich-barlang egy részének (sőt, a Jankovichien iparnak) a kulturális és időrendi 

                                                 
57 Közép-Európából szemlélve mindenképpen érdekes, hogy a fedő, 29 ezer évesnek keltezett B réteg kulturális 

meghatározása Keleti Micoquien, illetve hogy a Szeletien jellegzetes típusai közé tartoznak a bifaciális kidolgozású, 

trapéz alakú mikrolitok (CHABAI 2003: 73, 75). 
58 A Rajna-völgyi lelőhelyekhez l. a 77. jegyzetet. 
59 Ennek kapcsán kell megemlíteni, hogy újabban – legalábbis informálisan – felmerült Moravány-Dlhá klasszikus 

Szeletien leletegyüttesének az Aurignacien iparba való sorolása: L’. Kaminská szóbeli közlésére hivatkozva említi: 

HAJNALOVÁ – HAJNALOVÁ 2005: 132.  
60 Ezzel szemben E. FOLTYN (2003: 13-17) a lengyelországi Bohunicient a levéleszközös iparok közé sorolja, ami 

különösen az olyan lelőhelyek esetében vet fel kérdéseket, mint Racibórz – Ocice 10, ahol egyetlen levélhegy került 

csak elő (6. lelőhelytípus: u.o.17. o.). 
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kapcsolata a morvaországi leletegyüttesekkel, vagy például a felszíni gyűjtésekből megismert Nižný 

Hrabovec (KAMINSKÁ et al. 2008) leletanyagával. 

Az itt csak vázlatosan áttekintett terminológiai nehézségek, félreértések és tisztázatlan 

kérdések miatt ma is jogosnak érezzük SIMÁN K. (1990) kérdését a valódi Szeletien mibenlétéről. A 

magunk részéről hajlunk arra, hogy egyetértsünk VÉRTES (1967: 309; 1968: 388) fenntartásaival a 

kifejezés Bükktől távolabbi területekre való alkalmazásával kapcsolatban, azonban a 

meggyökeresedett megnevezések leváltása csak széles körű és nemzetközi konszenzuson alapulhat. 

Amíg erre nincs lehetőség, használjuk a "morva" vagy "bajor Szeletien" kifejezéseket, noha 

nyilvánvalóan csak felszínes hasonlóság mutatható ki az eddig közölt bükki leletanyagokkal. 

IV.4.2 A Vanyarc környéki leletegyüttesek besorolása 

A továbbiakban a leltegyüttesek nehezen definiálható „stílusán” alapuló besorolását 

kíséreljük meg alkalmazni, melynek során a kétoldali megmunkálás mellett még két kritériumot: a 

felhasznált nyersanyag jellegét és a szilánkolás során alkalmazott technológiát figyelembe véve 

tekintjük át a leletegyütteseket. 

A felhasznált nyersanyag típusának fontosságát jól jelzi az érdi lelőhely anyaga, amelyben 

szinte kizárólag a helyben elérhető, de viszonylag gyenge minőségű kavicsokat alkalmaztak eszköz 

készítésére, ami alapjaiban határozza meg az ipar általános megjelenését, tipológiai és technológiai 

jellegét. Szintén sajátos, de kisméretű kova és kvarcit kavicsok felhasználásán alapuló ipar Tatáé, 

amely első látásra sokkal inkább a jóval idősebb vértesszőlősi és a jóval fiatalabb mogyorósbányai 

leletanyaggal mutat hasonlóságot, mint a kronológiailag és nagy léptékkel szemlélve kulturálisan is 

közelebbi vanyarciakkal. A lelőhelyen az eszközök mintegy 40%-a bifaciális kialakítású (VÉRTES 

1965: 108; l.m.: MONCEL 2004) és a jellegzetes „Schabermesser”-ek mellett levélhegy-szerű 

eszközök is ismertek (VÉRTES 1964: 161), ezért a leletanyagot J. BAYER feltételesen a legkorábbi 

Solutréenbe61 HILLEBRAND Jenő (1935) a Protosolutréen-be, Gisella Freund a moustiéri és a 

szeletai iparok közti átmeneti időszakba sorolta be. Bár G. BOSINSKI (1967), D. MANIA (1973), Ph. 

ALLSWORTH-JONES (1986) és O. JÖRIS (1992) tipológiai és technológiai érvek, T. HOPKINSON pedig 

általános megfontolások nyomán a Micoquien jellegű iparok közé sorolta a tatai eszközöket, a 

szándékosan válogatott (VÉRTES 1965: 108) kiinduló nyersanyag és a jellegzetes, a vanyarciaktól 

eltérő technológiával történő felhasználása miatt nem tárgyaljuk részletesebben. 

Hasonlóképpen a szlovákiai interglaciális korú travertínó-lelőhelyek (BÁRTA 1974 nyomán a 

Mousterien kárpáti fáciese) alkalmanként levéleszközt is tartalmazó (Hôrka – Ondrej: KAMINSKÁ et 

                                                 
61  Az 1913. május 7-én tartott előadás kivonatát a Földtani Közlöny XLIII. kötetének Szakülési jegyzőkönyveiben 

találjuk meg a 348 és 408. oldalon. 
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al. 1993: Abb. 7,4) leletanyagát és a lengyelországi Raj-barlang felső rétegének (KOZŁOWSKI 1972: 

132.) leleteit sem vizsgáljuk részletesen.  

Ami a vanyarci leletegyüttesek technológiai jellegzetességeit illeti, a nehézségek 

nyilvánvalóak: a lelőhelyek jellege és a gyenge minőségű, inhomogén nyersanyagtípusok miatt 

kevés a meghatározható forma. Mindenesetre szembeötlő a pengeleválasztás teljes hiánya a 

vanyarci leletanyagokban; ezért zártuk ki a további vizsgálatokból a Kassa környéki Aurignacien 

lelőhelyeket, ahol a bifaciális eszközök (KAMINSKÁ 1990) tiszta korai felső-paleolitikus eszközök 

és jellegzetes pengeipar társaságában fordulnak elő, éppúgy, mint az acsai, levéleszközt is 

tartalmazó Aurignacien (DOBOSI 2008) lelőhelyet. Végül az Istállós-kői barlang mindkét, de 

különösen a felső, leginkább a gravetti iparral kapcsolatba hozható rétegének eszközeit és 

Trenčianske Bohuslavice sokoldalúan datált gravetti korú levélhegyes leletegyüttesét (BÁRTA 

1988.) sem tárgyaljuk. 

A másik oldalról úgy tűnik, hogy bár Vanyarcon a szilánkolás során használták a Levallois 

technológiát, az ipar jellegét ez nem befolyásolta érdemlegesen. Ezzel szemben például a Közép-

Európa legkorábbi levéleszközeit adó, az inter-Mindel időszakra keltezett Korolevo VI, illetve a 

következő eljegesedés, a Riss interstadiálisaira keltezett Vb, Va és V. műhely jellegű 

komplexumainak (KULAKOVSKA 2003) leletegyüttesei Levallois jellegűek, ezért a nyilvánvalóan 

magas koruk és a nyersanyagként felhasznált helyi üveges andezit mellett a szilánkolási technika is 

radikálisan különbözik a vanyarci ipartól. 

A Vanyarcon ismertnél valószínűleg szintén idősebb a Kůlna-barlang korai Würmre 

keltezett, 9b rétegében feltárt középső-paleolitikus levélhegyes leletegyüttes is. Ezt az ipart K. 

VALOCH (1968/69) három eltérő komponensre osztotta: a kis méretű kvarc-, illetve 

kvarcitkavicsokon kialakított eszközök az interglaciális korú 11. („Taubachien”) réteg leletanyagát 

idézik, a nagyobb szarukő-eszközök a felsőbb „Micoquien” rétegek anyagához hasonlítanak, míg a 

levéleszközök formája és kialakítása az egész barlangban egyediek. 

A vanyarci lelőhelyekhez földrajzilag legközelebb eső két jelentős, felszíni szórványok 

alapján ismert lelőhelyet a RINGER Á. (1983) által leírt Bábonyien iparhoz, annak is a Miskolc – 

Kánás-tetői leletegyüttessel fémjelzett későbbi szakaszába soroltuk (MARKÓ et al. 2002; MARKÓ – 

PÉNTEK 2005). A galgagyörki és legéndi leletegyüttesek jellegzetes Micoquien típusai (Bockstein-

típusú kés, szórványosan szakóca, klasszikus kivitelű hegyes és keresztélű kaparó, pengeszerű 

szilánkon kialakított, illetve groszak-szerű vakaró, alkalmanként mindkét típus ventrális 

vékonyítással, stb.), illetve a nyersanyagok terén mindenekelőtt az obszidián és a galgagyörki 

felszíni és ásatási leletanyagból ismert, jelentősebb arányú andezit megmunkálás alapján könnyedén 

elkülöníthetőek a vanyarci típusú iparoktól. 
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Valószínűleg ugyanez elmondható a RINGER Á. (1983) által az utolsó interglaciálisra, illetve 

a korai Würm időszakára keltezett Miskolc környéki, felszíni szórványokból ismert Bábonyien 

leletanyagokra is, jóllehet ezekből eddig leginkább csak válogatás került közlésre. A cserháti 

lelőhelyek esetén mi Simán K. (SVOBODA – SIMÁN 1989: 306-307) és B. ADAMS (2000: 178-179) 

nyomán ennél jelentősen fiatalabb kort feltételeztünk. Véleményünk szerint ezt támasztja alá 

tipológiai oldalról a galgagyörki rendkívül finom, szinte "fejlett Szeletai" kidolgozású levélhegy 

(MARKÓ 2004), illetve a cserháti leletegyüttesekből és a csokvaományi Határ-tetőről (ROZSNYÓI 

1963: 6. tábla 16, 7. tábla 20) is ismert, groszak-szerű, rövid-széles és lapos vakaró, amely az 

interpleniglaciális kori Micoquien leletegyüttesek mellett (Kůlna-barlang 6a és 7a rétegei: VALOCH 

1988: 57, Abb. 21, 4-7, Sesselfelsgrotte G rétegei: RICHTER 1997) előfordul az Istállós-kői barlang 

alsó kultúrrétegének "Aurignacien I." leletanyagában (VÉRTES 1955: 120, Taf. XXXIX: 1) és 

Egerszalók – Kővágó-dűlő lelőhely „Aurignacien”-nek meghatározott leletegyüttesében 

(KOZŁOWSKI et al. 2009: 427: rövid vakarónak meghatározva, különösen a Planche 8:7-en ábrázolt 

példány). Végül, bár nem eszköz-morfológiai, de érdekes, viszonylag kései időszakra utaló 

analógia, a sajóbábonyi ásatások során Dobosi Viola által feltárt kőpakolásos tűzhely (DOBOSI 

1987-1988: 226-229) párhuzamaként a Vedrovice V. morva szeletai lelőhelyről leírt égett granulit-

kavicsokat (VALOCH et al. 1993: 27) említhetjük. 

A bükki barlangok leletanyagai közül különleges jelentőség övezi a Szeletából ismert 

iparokat, melyeket 1911 óta (KADIĆ 1915: 227-228.) hagyományosan egy korai és egy fejlett szintre 

szokás osztani. A korai szeletai ipar jórészt a barlang harmadik, világosbarna agyagjának két 

tűzhelyes rétegéhez kötődik. Az eszközök jellegzetes, lekerekített formája és szabálytalanul 

„kidolgozott” éle természetes eredetű csorbulásokra utal. Ugyanezt látszik alátámasztani, hogy a 3. 

rétegből leírt nagyméretű tűzhelyek eredetének magyarázatára egyebek mellett felmerült a 

barlangon átfolyó víz szétterítő hatása, illetve a krioturbáció és a barlangon belüli erózió is 

(SZOLYÁK – RINGER 2004: 16). 

VÉRTES L. (1965: 138) értékelése szerint a barlang világosbarna alsó rétegeiben a 395 

típusos eszköz több mint fele bifaciális kidolgozású, illetve 7%-t tesznek ki a moustiéri jellegű 

kaparók. Jellegzetesek a durva, háromszög átmetszetű pengék, melyeket néha bifaciális retussal, 

máskor vakarónak dolgoztak ki, illetve proximális, vagy disztális végét csonkították. Emellett 

gyakoriak a mikropengék és előfordulnak a tompított eszközök is. Meg kell jegyeznünk azonban, 

hogy a Balla-barlang szintén korai Szeletai rétegének hasonló eszközeit VÉRTES L. (1962-1963: 

170; 1965: 282) későbbi rétegből történt bekeveredésnek tartotta. SIMÁN K. (1990: 190, 191.) 

szerint ezzel szemben a Szeleta alsó kultúrrétegében talált 162 eszköz harmada bifaciális 

kidolgozású. A 13%-ot is kitevő pengék és a felső-paleolitikus eszközök javát a két vékony korai 
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Szeletai kultúrréteg felett 1 méterrel fekvő Aurignaci megtelepedésnek tudja be. Véleménye szerint 

ugyanis az egyes leletegyütteseket ma már nem lehet rekonstruálni, mivel az ásatás során a 

leletanyagot egybe gyűjtötték a teljes, 2 méter vastag 3. rétegből. 

Ezt a kissé archaikus iparról szóló képet árnyalja, hogy KADIĆ O. (1915: 223.) leírása szerint 

néhány mikropenge a barlang előcsarnokának alsó (3/b) tűzhelye mellől, tehát tisztán a korai 

szeletai leltegyüttes részeként került elő. Szintén felső-paleolit jellegű egy kúpos pengemagkő (Pb. 

174), talpgerinc szilánk (Pb. 185) és –penge (Pb. 202) is. Mivel ezek a típusok teljesen hiányoznak 

a vanyarci leletegyüttesek középső-paleolitikumba sorolható részéből, jelenleg csak a bifaciális 

megmunkálás és az üveges kvarcporfír felhasználása utal részleges és némiképp felszínes 

hasonlóságra a két lelőhely anyaga között. A nyersanyagok terén azonban a Szeletában 

képviselteteve van a Vanyarcon ismeretlen és VÉRTES (1965: 139) által említett (tolcsvai típusú) 

obszidián (Pb. 144) és az „északi” tűzkő (Pb. 21) is, ami tovább erősíti a különbségeket. 

A korai Szeletien kis leletegyüttesei a Lök-völgyi, a Mexikói és a Diósgyőr-tapolcai 

barlangban, továbbá a Balla-barlang zöldesszürke rétegében fordulnak elő (VÉRTES 1965: 141-144). 

Ez utóbbi esetben az eszközök csaknem fele levélkaparó és magas az egyéb középső-paleolitikus 

(és természetes retusú) eszközök aránya is. Végül ismeretterjesztő kiadványában RINGER Á. (2001a: 

82.) a részletek taglalása nélkül a Sajószentpéter – nagykorcsolási lelőhelyet a korai Szeletien 

körébe sorolta; a feltáró SIMÁN K. (1985) szerint azonban a szántott rétegből származó leletanyag 

alapjában véve a bábonyihoz hasonló, műhely jellegű iparra mutat, amely néhány belekeveredett 

gravetti eszközt is tartalmaz. 

Áttérve a Szeleta-barlang fejlett szintjére, az innen ismert 319 eszköznek csak a harmada 

bifaciális kidolgozású. Az alsó rétegben tapasztalhatónál nagyobb a kaparók aránya, melyek 

azonban kidolgozásukban nem középső-paleolit típusúak (ez a csoport azonos lehet a Ringer-féle 

Mousterien II. típus avasi hidrokvarcitból készült és a 4-5. rétegben gyakorinak mondott 

eszközkészletével: RINGER – MESTER 2000: 267). Viszonylag sok a felső-paleolit penge és 

előfordulnak gravetti eszközök is. A barlang felső rétegének keltezése és kulturális meghatározása 

problematikus és itt csak röviden térünk ki rá. A korábbi, kb. 32.600 éves radiokarbon dátumok 

alapján és tipológiai alapon akár Molodova V felső-paleolitikumával (pl.: GRIGORIEVA, G. V. – 

ANIKOVITCH, M. V. 1990) párhuzamosítható, az újabban született 22.000 éves AMS kor szerint 

viszont a fejlett szeletait nagyjából Trenčianske Bohuslavice levéleszközös gravetti 

leletegyüttesével (BÁRTA 1988) tekintjük egykorúnak. 

A „bükki Szeletien” kései szakaszát képviselő lelőhelyek közül a Puskaporosi kőfülke 

anyagában a nagy mennyiségű kvarcporfír, obszidián, kvarcit és porfirit szilánk és pattinték mellett 

néhány bifaciális, illetve részben hátolalról vékonyított eszközt találunk. A lelőhelyet, illetve a 
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Herman Ottó-kőfülke két levélhegyét és az avasi temető egyetlen részlegesen bifaciális eszközét 

RINGER Á. (1989: 56; 2001: 215) a Szeleta-kultúra „solutroïd” fázisába sorolta, melyet (tipológiai 

érvek mellett) a Szeleta-barlang 6. rétegének felső részéből származó AMS kor alapján (RINGER Á. 

2002: 50.) a Lascaux-interstadiális korára keltezett. Az őslénytani adatok azonban  nem támasztják 

alá ezt a keltezést. A barlang mikrofaunás rétegében, melyet JÁNOSSY Dénes (1979: 149) a közölt 

faunalista nyomán és feltételesen a tágan értelmezett pilisszántói faunafázis időszakára keltezett, 

csak egy-két kőeszköz került elő. A régészeti leletek nagyobb része az alatta fekvő, maximum 1,5 m 

vastag mészkőtörmelékes agyagból kerültek elő, melyben viszont csak szórványosan fordultak elő a 

nem meghatározható csonttöredékek (KADIĆ – KORMOS 1911: 111-112; KADIĆ 1914).  

Másrészt, a levéleszközök az említett trenčianske bohuslavicei lelőhelyen biztosan, a Szeleta 

felső rétegeiben valószínűleg erős gravetti komponensekkel együtt fordultak elő, melyek azonban 

teljesen hiányoznak a „solutroïd” Szeletien lelőhelyekről. Másként szólva: a bükki (és egyébként a 

Vanyarc környéki) leletanyagokra is jól alkalmazhatóak a már W. CHMIELEVSKI (1961: 70-72.) által 

a Nietoperzowa-barlang solutréi iparba való besorolása ellen felsorolt tipológiai érvek: az 

unifaciális és részben bifaciális (penge)hegyek mellől hiányoznak a legkorábbi franciaországi 

Solutréi olyan jellegzetes eszközei, mint a vállas levélhegyek, pengevakarók, árvésők, fúrók és a 

tompított eszközök. Ezért pillanatnyilag inkább VÉRTES L. (1965: 144) elképzelése tűnik 

valószínűnek, aki a Puskaporosi kőfülkét a Szeleta-barlang egykorú műhelyeként értékelte. 

Az Eger környéki nyíltszíni levéleszközös lelőhelyek a cserhátiakhoz hasonlóan jórészt 

felszíni gyűjtések után ismertek. A legjelentősebb lelőhely Eger – Kőporos-tető, ahol az 

eszközkészletben a kaparók és a vakarók dominálnak. A kaparók között (a vanyarci iparokkal 

megegyezően) az ívelt élű és a keresztélű formák a leggyakoribbak, melyeket több esetben 

bifaciálisan is megmunkáltak. A cserháti lelőhelyekhez hasonlóan viszonylag kevés, összesen öt 

árvésőt találunk. Ugyanakkor a közel 300 eszköz között mindössze 33 levéleszköz fordul elő, 

melyek kivétel nélkül szilánkon kialakított és a Vanyarcon ismeretlen aszimmetrikus formák. A 

rendszerint igen meredek, többször megújított élű vakarók között előfordulnak típusos aurignaci 

eszközök, továbbá a 22 retusált, illetve 130 ép szélű penge mutatja az elég erős felső-paleolit 

vonásokat. A leletanyagban szerepel prizmatikus unipoláris pengemagkő (Pb. 48/264, 313), illetve 

gerincpenge (Pb. 48/136) is, melyen egy esetben több ütéses árvésőt alakítottak ki (Pb. 48/273), 

melyek Vanyarcon teljesen ismeretlenek. Meglehetősen színes a felhasznált nyersanyagok köre: a 

változatos opál és hidrokvarcit, illetve lidit, radiolarit és kovásodott márga változatok mellett 

feltűnik az obszidián, az üveges kvarcporfír, illetve a Kárpátokon túli területről származó 

Swiechechowó-i kova és tűzkő is (ZANDLER 2006: 19-25.). Végül a vanyarci leletanyaggal 

ellentétben megfigyelhető egyfajta nyersanyag-preferencia: az egyik jellegzetes, fehér színű kvarcit 
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változatot leggyakrabban kifejezett felső-paleolitikus típusok (aurignaci jellegű, orros stb. vakaró és 

árvéső) kialakítására alkalmazták. 

Az Ostoros – Rácpáról (ZANDLER 2006: 31-35.) gyűjtött leletegyüttes meglehetősen hasonló 

a fentihez, jóllehet magasabb a felső-paleolitkus technológiai és tipológiai elemek aránya, például a 

vakarók dominálnak a kaparók felett. Ezek mellett legfeljebb formai hasonlóságnak minősíthető, 

hogy a kőporosi leletanyagtól eltérően Ostoroson megjelentek a vanyarci leletanyagokban is 

előforduló szimmetrikus levélhegyek. 

Végül a Bükkmogyorósdról és Nekézsenyből (ROZSNYÓI 1963), illetve Demjén – 

Hegyeskő-tetőről (ZANDLER 2006: 16-18) és nézetünk szerint Egerszalók – Kővágó-dűlőről (l: 

I.2.1.1. fejezet) ma rendelkezésre álló leletanyag a Bábonyien tipológiailag kései, a legéndi és 

galgagyörki leletanyaggal megegyező szakaszába sorolható. A groszak-szerű vakarók és 

levélhegyek mellett a fenti lelőhelyek további általános vonása, hogy jórészt felszíni szórványokból 

ismert, a későbbi korszakokhoz képest kevés leletanyag és még kevesebb meghatározható eszköz 

alapján kerültek leírásra. 

Kárpátalján, Korolevo I. interpleniglaciális időszakra, OIS 4-re datált 2a rétegének 

(korábban: kulturális-kronológiai komplexum) leletanyagát L. Kulakovska újabban 

(KOULAKOVSKAYA 1995; KOULAKOVSKA 2001; KULAKOVSKA 2003: 11) a diszkoid technológiájú 

Micoquienbe (Keilmessergruppe) sorolta, ahol az eszközök 13%-a bifaciális, vagy részben bifaciális 

kidolgozású, illetve amelyben a kaparók dominálnak. A nyersanyagok között nagyrészt a helyi 

eredetű andezitet használták, ám előfordul egy üveges kvarcporfírból készített eszköz is. A rétegből 

hiányoznak a levélhegyek, azonban jelen vannak a levélkaparók, illetve félkész bifaciális eszközök. 

Végül a jellegzetes Micoquien formák, így a Klausennische típus mellett a Prądnik-kés jelenléte 

tipológiailag teljesen elkülöníti a most tárgyalt anyagtól és inkább a (Cserhátban is jelen levő) 

szakóca nélküli Bábonyien-jellegű lelőhelyekkel mutat rokonságot. 

A szintén az OIS 4-re keltezhető Korolevo I. 2, Charentien rétege, ahol az eszközöknek csak 

3,5 %-a bifaciális kidolgozású, ám ezek között levéleszköz és egy Prądnik-típusú kés is  előfordul 

(KULAKOVSKA 2002: 27, ris. 2: 1-2, 7), sőt, bár minimális számban, de előfordul bifaciális gyártási 

hulladék is (KULAKOVSKA 2006: 26-27). Annak ellenére, hogy a Charentien iparokra jellemző 

kaparók aránya – az előző réteggel megegyezően – mintegy 60%, a leletegyüttes párhuzamaként a 

Subalyuk II. vagy alsó(!) rétegét adták meg (ADAMENKO – GLADILINE 1989: 708; KULAKOVSKA 

2002: 29). 

Az egyik legkorábbi kárpátaljai és egyben kárpát-medencei felső-paleolitikus 

lelethorizontot, Korolevo II. 2. komplexumát kezdetben a Würm elejére, újabban – a 38 000 éves 

radiometrikus korral összhangban – az interpleniglaciális időszakra keltezték (GLADILIN et al. 
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1995). A tipikusan átmeneti jellegű iparban a szilánkolás 40%-a felső-paleolitikus jellegű 

(TKACHENKO 2003: 38). A meghatározható eszközök között a viszonylag sok (a 96 meghatározható 

eszközből 17) kaparó és 11 levélhegy mellett egy Moustiéri hegy is előfordul, míg a felső-

paleolitiumot hét árvéső és öt vakaró képviseli. A komplexumot M. ANIKOVICH (1992: 209-210; 

GRIGORIEVA – ANIKOVITCH 1990) a Szeleta iparához hasonlította és mind kulturális, mind 

kronológiai értelemben a barlang alsó és a felső rétegek közé helyezte. B. ADAMS (2000: 178-179) 

ellenben a legújabb sajóbábonyi ásatás leletanyagának előzetes ismertetésekor említette. 

Az említettek mellett Kárpátalja területéről több, jórészt felszíni gyűjtésekből ismert tisztán 

felső-paleolitikus levélhegyes ipar került közlésre.62 A szórványként gyűjtött eszközök (Beregovo 

III és VI., illetve Kvassovo) mellett Zastavne lelőhelyen a leletanyag 5,2%-át kitevő levélhegyek 

mellett archaikus elemként előfordul egyetlen bifaciális kés is. Az eszközkészlet legnagyobb részét 

azonban a vakarók teszik ki, az árvésők között feltűnik egy gravetti jellegű (homorúan csonkított 

pengén kialakított) típus és a kis méretű pengék sem hiányoznak a leletanyagból (TKACHENKO 

2003: 36-37, 38). 

Radvanska gora leletanyagának mindösze 2,32%-át alkotják a bifaciális eszközök, köztük 

egyetlen levélhegy fordul elő. A kőbányában történt ismétlődő gyűjtésekből ismert leletegyüttest, 

amely olykor középső-paleolitikus levéleszközök kapcsán került említésre (KAMINSKÁ et al. 1993: 

112), L. KULAKOVSKA (2003: 12) egyértelműen kevertnek tartja. Ugynakkor az eszközöknek több 

mint fele felső-paleolitikus jellegű; a domináns osztály a „késeké”, míg a vakarók kb. 23, az 

árvésők 14%-ot tesznek ki (TKACHENKO 2003: 37, 38.). 

Kárpátaljától délre, a Románia északnyugati részén fekvő szatmári Avas (Oaş) kései 

Moustérien leletegyütteseiben (Boineşti és Remetea – Şomoş: BITIRI 1972) a vanyarciakkal 

ellentétben szintén csak egy-két levéleszköz ismert, ennek ellenére Simán K. (SVOBODA – SIMÁN 

1989: 309) a Szeleta-barlang felső rétegeinek az iparát ezekkel a lelőhelyekkel hozta kapcsolatba. 

Mindenesetre a leletanyagok a dominánsan helyi nyersanyag felhasználásban, a viszonylag sok 

magkővel és a pengetechnológia ismeretével meglehetősen eltérnek a vanyarci lelőhelyektől. Meg 

kell jegyeznünk továbbá, hogy a lelőhelyek feltárása során a középső-paleolitikus lelethorizont 

feletti középső aurignaci és kései gravetti leletegyütteseket pusztán tipológiai alapon lehetett 
                                                 

62 Nem hallgathatjuk el, hogy a magyar kutatás számára komoly probléma az ukrajnai leletanyagok feldolgozása során 

(pl: TKACHENKO 2003) használt sajátos, egyéni nevezéktan az általunk használttakkal nehezen összevethető 

típusleírásokhoz vezet (például a vakarókon belül: шипоподібні дорсальні білатерально-ретушні та латерально-

площадкові – a tájékoztató megjegyzés szerint a típus azonban hiányzik Muzhieve és Beregovo V lelőhelyek 

leletanyagából: TKACHENKO 2003: 33). A nehéz összevetés különösen sajnálatos, mivel ezek a leletegyüttesek 

kétségkívül nem csak földrajzilag fekszenek a Kárpát-medencén belül, hanem kulturálisan is nyilvánvalóan ide 

kapcsolhatóak. 
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elkülöníteni, mivel a 75-80 cm vastag „kultúrréteget” nem tagolta leletmentes szint (BITIRI 1972: 

32). 

A távolabbi lelőhelyek vonatkozásában megállapítható, hogy a Kárpátoktól keletre eső 

területeken, mint például a Prut völgyében a középső-paleolitikus levéleszközös iparok jórészt 

Levallois technológiát használtak és a tipológiai Levallois indexük is magas (Ripiceni – Izvor IV, V. 

Mousterien rétege: PĂUNESCU 1993: 70-126; Mitoc – Valea Izvorului: CHIRICA 1995: 107; Butesty: 

KETRARU 1973: 43-46). Az első würmi pleniglaciális 2. felére keltezett (HAESAERTS – SIRAKOVA 

1979) Musselievo, illetve a szintén bulgáriai Samuilitsa II, 5-6. rétegében, továbbá a görögországi 

„levéleszközös Moustérien” (KOZŁOWSKI 1975; IVANOVA 1979: 23-27) iparokban szintén jelentős 

arányban vannak képviseltetve a Levallois típusok, melyek így a vanyarci iparoktól alapjaiban 

eltérő összképet alkotnak. 

A Kárpát-medencei leletanyagokra visszatérve, a dunántúli levéleszközös, középső-

paleolitikus ipart, a Jankovichient szintén a Levallois technológia és típusok markáns jelenléte 

jellemzi (az ipar rétegtani-kronológiai bizonytalanságait az 11. lábjegyzetben tárgyaltuk). Az ipar 

legfontosabb nyersanyaga a Vanyarcon csak mutatóban előforduló radiolarit. Jelenlegi tudásunk 

szerint biztos lelőhelyei a Pilis és a Gerecse barlangjaira korlátozódnak. Mindazonáltal egyértelmű 

keleti kapcsolatokat jelölnek a névadó lelőhely kvarcporfírból készült levélkaparói és a Pilisszántó 

II. kőfülke szlovákiai obszidián raclette-je, azaz tulajdonképpen aprózódott eszköze (GÁBORI-

CSÁNK 1993: 105). Másrészről viszont néhány bükki nyíltszíni és barlangi lelőhelyen feltűntek 

olyan eszközök, melyeket tipológiai és technológiai szempontok alapján, esetleg nyersanyaguk 

miatt a Jankovich-barlang köréhez soroltak (RINGER 1983: 28-29, 124, Abb. 68; MESTER 2000; 

RINGER – MESTER 2001: 15). A magyarországi őskőkor kutatás két klasszkus régiója közötti 

területen Csánk Vera két honti lelőhely, Babat és Csitár néhány eszközét (GÁBORI 1958: 61, obr. 

19: Babat lelőhellyel, illetve GÁBORINÉ CSÁNK 1984), mi egy Galgahévíz – Bika-tó lelőhelyen, 

másodlagos helyzetben előkerült levélkaparót soroltunk ebbe a körbe. 

A hatvanas években Honton feltárt leletanyagot GÁBORI M. (1976: 80-81) a morvaországi 

Razdrojovice szeletai leletegyüttesével állította párhuzamba. A részben általános középső-, részben 

felső-paleolitikus típusokból álló leletegyüttesből a levéleszközöket és a változatos késeket (köztük 

a Volgográd-típust) emelte ki. Mára sajnos biztosan összekeveredett legalább két lelőhely, Csitár és 

Babat felszínen gyűjtött és ásatási anyaga; a múzeumi anyagban azonban előfordul az üveges 

kvarcporfír és az obszidián is. 

Szlovákiában a levéleszközös szeletai iparok lelőhelyei a Vág (és jobb oldali mellékfolyói), 

a Nitra és a Morava völgyére korlátozódnak (BÁRTA 1990: 237); az egyetlen kivétel a kelet-

szlovákiai Tarca (Torysa) völgyében fekvő Vel’ký Šariš (BÁNESZ 1960; 1961). A nyíltszíni 
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lelőhelyeken a lelethorizontok rétegtanilag a PK II talajban kerültek elő, melyek képződését az 

inter-pleniglaciális időszakra, közelebbről a Hengelo interstadiálisra (a régebben használt 

nevezéktan szerint a Würm I/II. időszakra) helyezhetjük (OLIVA 1991: 320; 1992: 36-37). A 

Čertova pec Szeletien leletegyütteséből nyert körülbelül 38.000 éves radiokarbon adat (BÁRTA 

1972: 79) megerősíti ezt a kort63. 

Általánosságban ugyanerre az időszakra keltezhetőek a morvaországi Szeletien lelőhelyek is, 

melyek közül Vedrovice V és Moravský Krumlov IV. lelőhelyről származó radiometrikus 

koradatok 37.600 év körül csoportosulnk (VALOCH et al. 1993: 15, Abb. 4.). Az eredetileg a 

Stillfried B (W II/III.) időszakra keltezett Razdrojovice korát az ötvenes évek óta végzett rétegtani 

megfigyelések új megvilágításba helyezték (VALOCH et al. 1993: 59.).  

Ami a tipológiai vonásokat illeti, a morvaországi leletegyüttesek esetében részletesebb 

adatokkal rendelkezünk, míg a szlovákiai lelőhelyekről Moravány – Dlha J. Bárta által feltárt 

leletegyüttesétől eltekintve (NEMERGUT 2010) csak néhány válogatott eszköz került közlésre. Az 

eszközkészletben rendszerint a kaparók uralkodnak, azonban az iparra jellemző, speciális típus 

nélkül. A felső-paleolitikus eszközök közül a vakarók képviseltetik magukat nagyobb számban; az 

árvésők és a tompított eszközök, illetve a pengék aránya viszonylag csekély. A levéleszközök az 

ipar 5-15%-át teszik ki (OLIVA 1991: 318-319; 1992: 36; VALOCH 1990: 213). Bizonyos 

megfigyelések szerint kimutatható bizonyos mértékű nyersanyag-preferencia, mivel a Levallois 

technológia alkalmazása minden esetben a Stránska skála típusú nyersanyaghoz kötődik (OLIVA 

1991: 320; 1992: 36). Végül mind a Vág völgyében (Moravány – Dlhá: BÁRTA 1979: 6-8), mind 

Brno környékén (Ondratice, Ořechov II: VALOCH 2000: 292) előfordul importként a bükki eredetű 

üveges kvarcporfír, amely éppúgy pontosan jelzi a Kárpát-medencével fennálló kapcsolatokat, mint 

a tátrai Obłazowa-barlang XI. rétegében (VALDE-NOWAK 2003: 45, Table 10.) vagy a morvaországi 

Neslovicén (OLIVA 1991: 324; 1992: 44) szeletai környezetben előkerült obszidián szilánk és 

vakaró. 

Bajorországban, az Altmühl-csoport64 egyetlen jelentősebb lelőhelyén Mauern – 

Weinberghöhlen 4. zónájában a 111 retusált eszköz között 61 kaparó és 43 levélhegy fordul elő, a 

többi eszköztípus csak egyedi darabokkal képviselteti magát. A változatos kialakítású (egyebek 
                                                 

63 Az előkerült leletanyag kulturális meghatározása azonban meglehetősen kétséges (ALLSWORTH-JONES 1986: 127), 

éppúgy, mint a IV.2. táblázatban felsorolt csonton mért AMS korok is.  
64 Mint említettük, T. HOPKINSON (2004) és J. RICHTER (2011) újabban  megkérdőjelezte a csoport különálló voltát és 

a lelőhelyeket a Micoquien speciális funkciójú telepeiként azonosította. Összességében legalább annyi elmondható, 

hogy a közölt leletanyag összképe véleményünk szerint nagy hasonlóságot mutat mind a Szeleta-barlang, mind 

pedig a Jankovichien iparok anyagával, legalább is azok féloldalas, feltehetően vadásztanyára utaló 

eszközkészletével. 
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mellett részlegesen megmunkált) levéleszközök mellett szórványos levélszakócák képviselik a 

bifaciális eszközöket. L. ZOTZ (1955: 115) megfigyelése szerint amennyiben azonosítható a 

levéleszköz alapformája, az általában penge, ritkábban szilánk; mindkét esetben előfordulnak a 

Levallois technológiájú darabok. A kaparók közül az egyszerű, keresztélű és kettős típusok 

fordulnak elő, a hegyes kaparó egyetlen példányban ismert. A felső-paleolitikus komponenst nagy 

méretű, néha retusált pengék képviselik. Az ipar kora valószínűleg a Hengelo interstadiálisra tehető 

(BOSINSKI 1967: 56-58; V. KOENIGSWALD et al. 1974: 42-44.).  

A vanyarci levélhegyek és vaskos bázisú bifaciális eszközök a bajorországi nyíltszíni 

Szeletien eszközeivel mutatják a legtöbb hasonlóságot. Korábban közvetlen kapcsolatot tételeztek 

fel a zeitlarni lelőhely és a Kárpát-medence között (SCHÖNWEISS – WERNER 1986), ám az 

obszidiánnak meghatározott nyersanyagdarab a PGAA vizsgálat nyomán mesterséges terméknek, 

valószínűleg kohósalaknak bizonyult (KASZTOVSZKY – BIRÓ 2004: 12-14). A bajorországi szeletai 

egyelőre felszíni szórványok nyomán ismert, az egyetlen zeitlarni ásatásról csak rövid előzetes 

jelentések (HEINEN – BECK 1997; HEINEN 2006) láttak világot. Az ipar általánosságban a következő 

vonásokkal jellemezhető: az árvésők (a morva Szeletiennel ellentétben) csak egy-két darabbal 

képviseltetik magukat és viszonylag alacsony a pengék aránya is. Ezek a jelenségek megegyeznek a 

Vanyarcon tapasztaltakkal, eltérő viszont a pikkelyretusú szilánknak (ausgesplitterte Stück, pièce 

esquillé) a bajor területeken jelentős aránya (SCHÖNWEISS – WERNER 1986; WEISSMÜLLER 1995; 

HEINEN – BECK 1997; HEINEN 2006). 

A dél-lengyelországi, hangsúlyosan levéleszközös Jerzmanowicien ipar egyetlen jelentősebb 

lelőhelyén, a 38.000 éves radiokarbon dátummal rendelkező Nietoperzowa-barlang eszközei közül 

hiányoznak egyrészt a Vanyarcon meglehetősen erőteljes középső-paleolitikus elemek, másrészt a 

vakarók. A Vanyarcról ismertekkel szemben az alapforma előállítását valódi felső-paleolitikus 

pengetechnológiával, bipoláris pengemagkövekről végezték (Nietoperzowa barlang, 6. réteg), 

illetve a vanyarciakhoz képest kései elemként előfordulnak a – jórészt levélhegy töredékén 

kialakított – árvésők (CHMIELEWSKI 1961: 25). Végül eltérő a levélhegyek kialakításának módja is: 

a Jermanowice-iparban a kiinduló forma rendszerint penge, melyet csak a legalsó, 6. rétegben 

munkáltak meg teljesen bifaciális technikával. A thüringiai Ranis 2 (Ilsenhöhle X-XI. rétegének) a 

lengyelországival tipológiailag gyakorlatilag megegyező leletanyagát az új vizsálatok nyomán 

ugyanerre az időszkra, a Hengelo interstadiálisra keltezik (HÜLLE 1977: 69, 121; VALOCH et al. 

1993: 65). 

Több esetben hivatkoztunk a Pietraszyn 49. lelőhelyre, mint olyanra, ahol a vanyarci ipar 

technológiai és tipológiai hasonlósága kimutatható. Mindazonáltal a lelethorizont korai keltezése 
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(OIS6) és a levélhegyek hiánya inkább az Vanyarci ipar feltételezhető elődének, a közép-európai 

Micoquiennek az alsó határát jelöli ki. 

IV.5 Időrend és kapcsolatok: összegzés 

A vanyarci ipar esetében a klasszikus kronológiai kérdésekre meglehetősen problematikus a 

válasz, mivel a rétegtani és paleontológiai adataink nem értékelhetőek, a radiokarbon mérések 

esetében pedig figyelembe véve a minták nagyon nagy standard deviációját, az adatok valószínűleg 

nem értelmezhetőek reálisan (v.ö: ADAMS – RINGER 2004: 544).  

A régészeti tipológiai vizsgálatok ezzel szemben egyértelműen azt mutatják, hogy a vizsgált 

eszközkészletek dominánsan levéleszközökből és középső-paleolitikus típusokból állnak. Ez 

utóbbira mutat a Vanyarcon széles körben használt, micoqui jellegű kétoldali élmegmunkálás, a 

Klausennische-kés, míg a másik két vanyarci késtípus megfelelőit a (tipológiailag) későbbi 

morvaországi micoqui és az archaikus Szeletiennek besorolt jezeřany-i lelőhelyen találjuk meg.  

A kronológiailag általában jelentősnek tekintett „Jerzmanowicien típusok”: ventrális oldalon 

részlegesen vékonyított hegyek és kaparók (a korábbi iparokból származó szórványos adatok 

mellett) előfordulnak mind a Micoquien, mind a Szeletien horizontban. Az eszközforma egy 

általunk félkész terméknek tekintett darab képében előfordul a kehneci aurignaci iparban, ám – a 

vanyarci leletegyüttesek esetében bizonyosan – semmi sem mutat a Puskaporosi-kőfülke 

vélelmezett keltezésével megegyezően a Lascaux-interstadiálisban való előfordulására. 

A levélhegyek és –kaparók, illetve a vaskos bázisú bifaciális eszközök a morva és bajor 

szeletai jellegzetes típusai, melyek eltérnek a megelőző időszakok eszközeitől. Csak szórványosan 

fordulnak elő tiszta felső-paleolit, aurignaci környezetben, mint az egyik kehneci eszköz, melyet a 

Vanyarc-Toviról ismert ötszögletű levélhegyhez hasonlítottunk. 

Az egyes formák tehát viszonylag nagy területen megtalálhatóak mind a kései középső-, 

mind a korai felső-paleolitikus leletegyüttesekben, mindazonáltal a vanyarci ipar eszköz- 

összetétele máshol ismeretlen. A korábbiakban többször hangsúlyozott egyedi vonásnak tekinthető 

például a jellegzetes Levallois technológia minimális előfordulása, másrészt a felső-paleolitikus 

pengetechnológia hiánya. Az e téren is hasonló bajor és kisebb részben morva szeletai lelőhelyeket 

pedig a Vanyarcról gyakorlatilag hiányzó pikkelyretusú eszköz erőteljes jelenléte különbözteti meg 

a cserháti leletegyüttesektől. 

A tipológiai összevetés nyomán a vanyarci ipar tehát feltételesen a nagyjából 38.000 (nem 

kalibrált) radiokarbon éves és nagy vonalakban a Hengelo interstadiálisra tehető Szeletien, illetve a 

45-46 ezer éves Micoquien leletegyüttesek közti időszakra tehető. Ennek az időszaknak egyik 

jellemzője, hogy legalábbis Közép-Európában a leletanyag nagy része nem jól meghatározható 
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rétegtani helyzetből, hanem felszíni gyűjtésből származik, esetleg redukált rétegsorú, egyszerre akár 

több kultúra kevert emlékeit szolgáltató ásatásokból (jellegzetes példa Bořitov V. késő-Micoquien 

nyíltszíni lelőhelye). „Klasszikus barlangi lelőhelyeinken” ezzel szemben összességében kevés, ám 

rétegtanilag ugyancsak kétes értékű leletanyag került elő. Néhány szerencsés lelőhely esetében 

megállapítható, hogy a Kárpát-medencében ekkorra már megjelentek a kifejlett pengeiparok 

(Korolevo II 2. rétege), illetve egy másik, a Sokirnica IA lelőhely 38.800 éves 3. rétegével (és 

valószínűleg Korolevo I. 1a rétegével, illetve Shajan I. 2. rétegével: USIK et al. 2005) jellemezhető 

típusos, ám kifejezetten nem aurignaci jellegű felső-paleolitikum. Ezek mellett némileg archaikus 

benyomást nyújtanak a jelenlegi, kissé elnagyolt időrend alapján egykorú, szilánkot és 

levélhegyeket használó, Szeletien leletegyüttesek, illetve a vanyarci lelőheyek anyaga.  

IV.5.1 A vanyarci leletegyüttesek további lehetséges kapcsolatai 

Végül három olyan területet, lelőhelyet, illetve lelőhely-csoportot kell megemlíteni, ahol a – 

rendszerint eldugott és futólagos irodalmi említések nyomán – a vanyarcihoz hasonló iparok 

létezése feltételezhető. A legfontosabb terület a Bükk keleti és délkeleti hegylábfelszíne, ahol az 

üveges kvarcporfír egyetlen természetes feltárása is található.65 Erről a területről GÁBORI M. már 

1981-ben (100) 40 új középső-paleolitikus lelőhelypontot említett. Azóta mindössze öt lelőhely 

anyagából került közlésre egy-egy válogatás (RINGER 1983) és noha több ilyen korú lelőhely 

rétegtisztázó ásatásról van adatunk (Sajószentpéter – Margit-kapu, Sajóbábony – Méhész-tető, 

Mályi – Téglagyár és – Öreghegy: RINGER szerk. 2001: 101; ADAMS 2000), a feltárt leletanyag 

összességében máig közöletlen. Az egyetlen kivétel Sajószentpéter – Nagykorcsolás, ahol viszont 

forgatott rétegből együtt kerültek elő a középső-paleolitikus és gravetti eszközök (SIMÁN 1985). 

Ráadásul az előzetes közlés alapján felmerült, hogy a mályi lelőhely esetlegesen a Subalyuk 

valamelyik rétegéhez lenne kapcsolható (ADAMS 2000: 178). Végül ki kell emelnünk az Avas – 

alsószentgyörgyi lelőhelyet, ahol RINGER Á. (1983: 136) szerint a Levallois ipar feletti rétegekből 

bábonyi, „altmühlgruppen-artige” és gravetti jellegű eszközök kerültek elő, melyeket azonban az 

ásató SIMÁN K. (1986) nem említett meg a lelőhely ismertetése során, így a lelet jelentőségét nehéz 

megbecsülni. 

Végül Szlovákia nyugati részén, a Myjava-dombságban, Senice vidékén a helyi radiolarit 

kavicsokból, egy-két kvarcitból és tűzkőből készült eszközök nyomán számos paleolit lelőhely vált 

ismertté (BÁRTA 1984). A Sobotište környékén elvégzett két próbaásatás (BÁRTA 1979a) nem 

                                                 
65 A Cserhát és a Bükk vidéke közti kapcsolatot erősítené a cserháti típusú hidrokvarcit azonosítása az ottani 

lelőhelyeken, azonban, talán a kőzet rossz minősége, talán a pontos forrás-azonosítás nehézségei (II.2.1.1 fejezet) 

miatt ez a mai napig várat magára. 
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hozott érdemleges eredményeket, mindazonáltal leírások szerint a leletegyüttesek jelentős része 

átmenetet mutat a középső- és felső-paleolitikum között. 
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leletszám mélység anyag mintaszám δ13C‰ 14C kor, BP 

[1723] 0,6-0,8 m faszén Hv-25892 -25,1 32 330 ± 2 260 

[1722] 0,6-0,8 m faszén Hv-25893 -24,3 27 430 ± 1 310 

 

IV.1. táblázat: a vanyarci ásatás leleteinek radiokarbon mérési adatai
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Lelőhely réteg minta anyaga kor (BP) kód kulturális 

interpretáció 

irodalom 

Tata - Porhanyó  travertínó 50.000±2500 GrO-2538 Mousterien  

Tata - Porhanyó  csont 33.600±1100 GrN-3023 Mousterien  

Érd alsó réteg faszén >50.000  Charentien GÁBORI-CSÁNK 1970 

Érd felső réteg, d szint faszén >38.110 GXO 200 Charentien GÁBORI-CSÁNK 1968 

Érd felső réteg, d szint faszén 35.300±900 GrN-4443 Charentien GÁBORI-CSÁNK 1968 

Érd felső réteg, e szint faszén 44.300±1.400 GrN-4444 Charentien GÁBORI-CSÁNK 1968 

Büdöspest   >37.000 GXO-196  GÁBORI-CSÁNK 1970 

Szeleta világosbarna réteg csont >41.700 GxO-197 korai Szeletien KRETZOI – VÉRTES 1965 

Szeleta 3-2. réteg határa csont 42.960±860 ISGS-4464  ADAMS 2002, 54 

Szeleta 3. réteg közepe(?) faszén 26.002±182 ISGS-A-0189 korai Szeletien ADAMS 2002 

Szeleta 3. réteg közepe(?) ? >25.200 ISGS-4460 korai Szeletien ADAMS 2002, 54 

Szeleta 3/b tűzhely(?) csont 11.761±62 ISGS-A-0128 korai Szeletien ADAMS 2002 

Szeleta 3/b tűzhely(?) csont 13.885±71 ISGS-A-0129 korai Szeletien ADAMS 2002 

Szeleta ? csont 32.580±420 ? fejlett Szeletien GEYH et al. 1969 

Szeleta 6. réteg csont 22.107±130 ISGS-A-0131 fejlett Szeletien ADAMS 2002 

Istállós-kői-barlang 10-12. szint között, 

szürke törmelék 

faszén 31.540±60089 GrN-1501 Aurignacien I.  

Istállós-kői-barlang réteg alja csont 44.300±1.900 GrN-4659 Aurignacien I. GEYH et al. 1969 

Istállós-kői-barlang réteg teteje csont 39.800±900 GrN-4658 Aurignacien I. GEYH et al. 1969 

Istállós-kői-barlang -210 cm (vörösesbarna csont 32.701±316 ISGS-A-0187 Aurignacien I ADAMS 2002 

                                                 
66 Előzetes korként VÉRTES (1957) 30.670±500 BP értéket adott meg. 
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agyag sáv) 

Istállós-kői-barlang -260 cm ? 33.101±512 ISGS-A-0184 Aurignacien I.? ADAMS 2002 

Istállós-kői-barlang „alsó réteg” csonthegy 34.890±250 OxA-X-2244-32 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „alsó réteg” csonthegy 33.970±280 P-20540 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „alsó réteg” csonthegy 32.970±260 P-20541 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „alsó réteg” csonthegy 32.670±270 P-20534 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang Saád-féle „alsó réteg” csonthegy 33.600±900 OxA-X-2180-18 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang felső réteg faszén 30.900±60067 GRO 1935 Aurignacien II. VÉRTES 1965 

Istállós-kői-barlang -90-100 cm (tűzhely alja) csont 27.933±224 ISGS-A-0186 Aurignacien II. ADAMS 2002 

Istállós-kői-barlang sötétbarna, 

mészkőtörmelékes agyag, 

-120 cm 

? 31.608±295 

(31.604±295) 

ISGS-A-0188 Aurignacien II.? ADAMS 2002 

Istállós-kői-barlang világosbarna, 

mészkőtörmelékes agyag, 

-145 cm 

? 29.035±237 ISGS-A-0185 ? ADAMS 2002 

Istállós-kői-barlang „alsó tűzhely”, -167 cm csont 30.970±310 OXA-16638 „felső Aurignacien” DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „alsó tűzhely”, -160 cm faszén 29.470±190 OXA-16916 „felső Aurignacien” DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „alsó tűzhely”, -160 cm faszén 29.240±170 OXA-16917 „felső Aurignacien” DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „felső tűzhely”, -141 cm faszén 30.510±170 OXA-16093 „felső Aurignacien” DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang „felső tűzhely”, -141 cm faszén 29.900±190 OXA-16094 „felső Aurignacien” DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang barlang vége, -51 cm csont 24.950±140 OxA-16640  DAVIES – HEDGES 2011 

Istállós-kői-barlang barlang vége, -41 cm csont 25.500±210 OxA-16639  DAVIES – HEDGES 2011 

Pes-kő-barlang  csont 32.200±670 GrN-4950 Aurignacien  

                                                 
67  Előzetes korként VÉRTES - DE VRIES (1959) 30.710±600 BP értéket adott meg. 
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Pes-kői-barlang legalsó  réteg csonthegy 33.500±450 OxA-17964 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Pes-kői-barlang legalsó  réteg vágott csont 37.300±1.600 OxA-17965 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Pes-kői-barlang legalsó  réteg csonthegy 36.400±800 OxA-17966 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Pes-kői-barlang legalsó  réteg csonthegy 38.000±1.500 OxA-17967 Aurignacien I. DAVIES – HEDGES 2011 

Barca I. 2. gödör faszén 29.680±250 GrA-16157 Aurignacien VERPOORTE 2002. 

Herman Ottó-barlang 2. réteg U. spelaeus 

fog 

35.410±660 Beta-178806 Aurignacien RINGER et al. 2006 

Herman Ottó-barlang 2. réteg U. spelaeus 

fog 

33.440±660 Beta-178806 Aurignacien RINGER et al. 2006 

Herman Ottó-barlang 2. réteg U. spelaeus 

humerus 

35.630±630 Beta-178807 Aurignacien RINGER et al. 2006 

Herman Ottó-barlang 2. réteg U. spelaeus 

humerus 

35.680±630 Beta-178807 Aurignacien RINGER et al. 2006 

Görömböly-Tapolcai 

sziklaüreg 

sárgásbarna agyag H. sapiens 30.300±300 OxA-15080  DAVIES – HEDGES 2011 

Egerszalók -100-109 cm Larix/Picea 28.170±200 Poz-19088 felső-paleolitikum KOZŁOWSKI et al. 2009 

Egerszalók -100-109 cm tölgy 5.705±30 Poz-19089 felső-paleolitikum KOZŁOWSKI et al. 2009 

Acsa – Rovnya ? faszén 2.240±40 deb-9672 nem értelmezhető T. DOBOSI-SZÁNTÓ 2003. 

Andornaktálya-Zúgó-dűlő -60-65 cm faszén 30.180±330 ? felső réteg alól BUDEK-KALICKI 2005. 

Sajóbábony – Méhész-tető -40-45 cm faszén 185±50 BLn-2063 tűzhely DOBOSI 1987-1988 

Sajóbábony – Méhész-tető ? faszén 2.542±55 ISGS A-0007 középső-paleolitikum ADAMS 2000 

Sajóbábony – Méhész-tető ? faszén 2.515±53 ISGS A-0008B középső-paleolitikum ADAMS 2000 
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Mályi – Öreg-hegy ? faszén 18.680±180 ISGS 4110 középső-paleolitikum ADAMS 2000 

Mályi – Öreg-hegy ? faszén 19.850±220 ISGS 4109 középső-paleolitikum ADAMS 2000 
Čertova pec PK II (-170-180 cm) faszén 38.320±2480 GrN-2438 Szeletien BÁRTA 1972, 73. 

Čertova pec „tűzhely felett” csont 40.100±1.200 OxA-24106 ? KAMINSKÁ ET AL. 2011 

Čertova pec „tűzhely felett” csont 42.100±1.500 OxA-24107 ? KAMINSKÁ ET AL. 2011 

Čertova pec „tűzhely felett” csont 45.000(?) OxA-24108 ? KAMINSKÁ ET AL. 2011 

Vedrovice V. PK II faszén 30.170±300 GrN-17261 Szeletien VALOCH ET AL. 1993. 

Vedrovice V. PK II faszén 37.650±550 GrN-12374 Szeletien VALOCH ET AL. 1993. 

Vedrovice V. PK II faszén 39.500±1100 GrN-12375 Szeletien VALOCH ET AL. 1993. 

Vedrovice V. PK II faszén 35.150±650 GrN-15513 Szeletien VALOCH ET AL. 1993. 

Vedrovice V. PK II faszén 37.600±800 GrN-15514 Szeletien VALOCH ET AL. 1993. 

Vedrovice V. PK II talaj felett faszén >39.500 GrN-19105 Szeletien VALOCH ET AL. 1993. 

Vedrovice V. PK II talaj alatt 10 cm-el faszén 47.250+3700-

2500 

GrN-19106  VALOCH ET AL. 1993. 

Moravsky Krumlov IV  csont(orrszarv

ú?) 

24.950±1.660 GrN-28451 Szeletien NERUDA 2010 

Želešice - Hoynerhügel „legalsó kultúrszint” faszén 37,700±800 Poz-37821 Szeletien KAMINSKÁ ET AL. 2011 

Moravány - Dlhá ? faszén 33.600±300 Poz-29011 Szeletien NEMERGUT 2010 

Nietoperzowa barlang 6. réteg (fekete 

kultúrréteg) 

 38.500±1240 GrN-2181 Jerzmanowicien CHMIELEWSKI 1961 

Nietoperzowa barlang 4. réteg  30.500±1.100 Gd-10023 Jerzmanowicien FOLTYN 2003 

Vindija-barlang G1 U. spelaeus 18.280±400 Z-2432   

Vindija-barlang G1 U. spelaeus 33.000±400 ETH-12714   

Vindija-barlang G1 U. spelaeus 46.800+2.300

-1800 

VERA-1428   
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Vindija-barlang G1 neandervölgyi 29.080±400 OxA-8296  SMITH ET AL. 1999 

Vindija-barlang G1 neandervölgyi 29.100±360 OxA-X-2082-10  HIGHAM ET AL. 2006. 

Vindija-barlang G1 neandervölgyi 32.400±1.800   HIGHAM ET AL. 2006. 

Vindija-barlang G1 neandervölgyi 28.020±360 OxA-8295  SMITH ET AL. 1999 

Vindija-barlang G1 neandervölgyi 29.200±360 OxA-X-2082-09  HIGHAM ET AL. 2006. 

Vindija-barlang G1 neandervölgyi 32.400±800 OxA-X-2089-06  HIGHAM ET AL. 2006. 

IV.2. táblázat – Magyarországi és közép-európai radiokarbon adatok (AMS dátumok kurzívan, az ultrafiltrációs eljárással előkészített 

csontminták aláhúzva) 
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V A vanyarci lelőhelyek tipológiai besorolása, jellegzetességei 

 

 

 

 

 

 

 

...to myself I seem to have been only a boy 
playing on the seashore, and diverting myself 
in now and then finding a smoother pebble or 
prettier shell than ordinary, whilst the great 

ocean of truth lay all undiscovered before me. 

Isaac Newton

 

A legéndi leletanyag közlése során az adott bábonyi típusú lelőhelyet feltételesen 

speciális funkciójú vadász-tanyaként interpretáltuk (MARKÓ – PÉNTEK 2005: 175). Ez kissé 

merész kijelentésnek tűnhet a felszíni leletegyüttesek esetében, ám az igazat megvallva még 

akkor is, ha a feltárás leletanyagát eltemetett felszíni gyűjtésnek tekintjük (l: a bevezetésben). 

A realitás azonban jelenleg az, hogy egyrészt a viszonylag új feltárási anyagokban a 

talajképződési folyamatok miatt kizárólag kőeszközök állnak rendelkezésünkre, másrészt a 

régi barlangi ásatásoknál a dokumentáció szintje, vagy hiánya nehezíti meg az egyes 

leletegyüttesek értelmezését. Ennek ellenére a leletanyag struktúrája, vagy tipológiai 

megfontolások alapján bizonyos adatokat nyerhetünk a lelőhelyek funkciójának tisztázására.  

V.1 A mobilitás és települési típusok: modellek 

Az őskőkori környezetben rekonstruált népességmozgást L. BINFORD 

ethnoarcheológiai munkái (1980, 1982) nyomán durván két kategóriába szokás sorolni. A 

rezidenciális mobilitás a „bázistábor” (residential camp, home base, residential base, camp de 

base1), azaz az teljes népcsoport költözködését jelenti, míg a logisztikus mobilitás körébe a 

népesség egy részének (a nehezen lefordítható task group tagjainak) a bázistáborból kiinduló 

és oda visszatérő hosszabb távolléte tartozik. Ez utóbbi során változatos típusú és elnevezésű 

átmeneti táborokat létesítenek a mindennap bejárt „zsákmányolási területen” (foraging radius) 

túl húzódó „logisztikus területen” (logisitcal radius) belül (BINFORD 1982: 6-8). A két említett 

                                                            
1 A. VERPOORTE (2006) Kelly nyomán a “central place”, T. HOPKINSON (2006: 229) a „centers of social 

action” kifejezést használja. 
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zónán túl a népcsoport által ismert, de éppen nem használt terület (a „kiterjesztett terület” vagy 

extended range) és a szomszédos csoportokkal való kapcsolattartás színhelye, a „találkozási 

terület” (visiting zone) érdemel említést. 

Ami az adott népesség életmódját illeti, a két véglet szerint „zsákmányoló” (forager) és 

a „logisztikusan szervezett gyűjtögetők” (collector) típusba lehet osztani. Leegyszerűsítve az 

első esetben a fogyasztók, illetve a tábor mennek el a forrásokhoz nyersanyagért vagy 

élelemért, míg a logisztikusan szervezett rendszerben a források javait szállítják az 

alaptáborban maradt fogyasztókhoz. 

A beosztást részletesen kidolgozó BINFORD (1980: 14-17, Fig. 4) szerint a logisztikus 

vagy a zsákmányoló rendszer alkalmazása nem közvetlenül a területet jellemző hőmérsékleti 

viszonyoktól függ; több logikai lépés után arra a végső következtetésre jutott, hogy a 

vegetációs időszak hosszának csökkenése hat a logisztikus rendszerek felé való elmozdulás 

irányába.  

Néprajzi adatok szerint a nagy rezidenciális mobilitású zsákmányoló csoportok 

életmódját a tárolás/raktározás hiánya és a mindennapi, rendszeres élelemszerzés határozza 

meg. Ez a stratégia általában azon esetekben került megfigyelésre, amikor a különböző 

források egy adott helyről könnyedén és nagyjából egyszerre elérhetőek. Ekkor az élelem- 

vagy nyersanyagbeszerzés absztrakt sémája BINFORD (1980: 7) hasonlatával százszorszépre 

emlékeztet, melynek közepe a bázistábor, a szirmok végei pedig az aktuális napi tevékenység 

régészetileg szinte érzékelhetetlen „helyszínei” (location: BINFORD 1980: 7-10).  

Amikor viszont a különböző szükséges javak nem szerezhetőek be minden nap 

(például télen az élelem), a táborokból kiinduló hosszabb beszerző utak (logisztikus mobilitás) 

és az ezzel járó felhalmozás, illetve raktározás kerül előtérbe. Részben emiatt az alaptábor 

kevesebb alkalommal, de nagyobb távolságokra költözik. Másrészt a „helyszínek” (például 

bölény feldaraboló helyek stb.) az intenzívebb és visszatérő használat miatt a zsákmányoló 

rendszerben tapasztaltnál régészetileg jobban láthatóak; és végül megjelentek a kis csoportok 

átmeneti táborhelyei (field camp), a megfigyelő helyek (station) és raktárak (cache), illetve 

ezek mindenféle kombinációja (BINFORD 1980: 10-12; 1982: 11-17). 

Érdekességként meg kell említeni, hogy P. Mortensen már a hetvenes évek elején 

ennek a rendszernek csak árnyalataiban eltérő megfogalmazásaként a két végletként egy 

körkörös és egy sugaras rendszert írt le. Az előbbinél a rezidenciális csoportnak a viszonylag 

rövid ideig lakott, de komplex és önellátó telepei közti rendszeres költözései adják a ki a 

népesség által az év folyamán bejárt kört. A sugaras rendszer esetén ellenben a középpontban 
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található bázistábort egy sor speciális célú táborhely szolgál ki (említi: MARKS – CHABAI 

2001: 197). 

Binford modellje általános ismertségnek és elismertségnek örvend a régészeti 

irodalomban: H. FLOSS (1994: 334-335) szerint például a Rajna-völgyi kései-paleolitikumot az 

egyveretű, rövid időtartamú megtelepülések (zsákmányoló típus), a felső-paleolitikus 

időszakot inkább az egymást kiegészítő központi és vadásztáborok rendszere (logisztikusan 

szervezett gyűjtögetők) írja le jobban2. A középső-paleolitikum időszakára általában szintén a 

logisztikus mobilitást szokás feltételezni (PATOU-MATHIS 2000: 391, 392; a binfordi 

kategóriák közvetlen felhasználásához l: FOLTYN 2003). A probléma ezzel szemben, hogy – 

mint arra kissé más probléma kapcsán BINFORD (1982: 21-27) is rámutatott – a modell alapját 

eszkimók, azaz anatómiailag modern emberek megfigyelése képezte, míg a középső-

paleolitikum embertípusa vélhetően egységesen a neandervölgyi ember volt3. Másrészt 

fosszilis modern emberi népesség, a Párizsi-medence és a Neuchâtel-tó mellékén élő 

magdaléni csoportok, bármely középső-paleolitikus lelőhelynél minőségileg jobban 

megőrződött telepeinek ismételt vizsgálata arra mutatott rá, hogy a feltételezett logisztikus 

rendszer (RENSINK et al. 1991: 151, 154; FLOSS 1994: 334-335) helyett ezt az időszakot sokkal 

inkább jellemzi az erős rezidenciális mobilitás. Szembetűnő például, hogy egyáltalán nem 

ismerünk átmeneti vadásztábort vagy például a megfigyelő helyet, vadászlest (AUDOUZE 

2006), így a magdaléni időszak rekonstruált életmódja végső soron a BINFORD (1980: 17) által 

kivételként (arktikus területeken élő zsákmányoló népesség) „serial specialist”-ként nevezett 

formához hasonlítható. Ugyanakkor miként ezt maga BINFORD (1980: 12, 19, 7-9, Fig. 1. jobb 

alsó sarka) is hangsúlyozta, a rendszernek csak a két tiszta végletét emelte ki, melyek között 

számtalan átmeneti forma lehetséges. Sőt, elméletileg ugyanazon népesség téli és a nyári 

életmódja is eltérő lehet (BINFORD 1980: 18-19). Végül a régészeti interpretáció határait 

erősen leszűkíti, hogy mint azt az egykorúság kérdései kapcsán (I.2.1. fejezet) idéztük, a 

megfigyelt eszkimó népcsoport (illetve annak alcsoportja) az egyik vadásztábor területén négy 

és fél hónap alatt hét különböző alkalommal települt meg, illetve, hogy a bázistáborokat 

felhagyásuk után átmeneti táborként is használhatták (BINFORD 1982: 11-16). Ezek a 

valójában (mindennapi értelem szerint) külön megtelepülési periódusok egy régészeti feltárás 
                                                            
2 Ennek a rendszernek a része lenne a távoli nyersanyagok beszerzésének a Pawnee indiánokéhoz hasonló 

módszere, melyet a II. fejezetben említettünk. 

3  „Ironically I see no reason to suspect that the Mousterian systems […] were logistically organized” (BINFORD 
1982: 23). 
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során nem lennének szétválaszthatóak, így megkockáztathatjuk, hogy az ethnoarcheológiai 

osztályozás legfeljebb kivételesen szerencsés esetekben4 szolgálhat régészeti interpretáció 

alapjául. 

A továbbiakban ezért a – magyar nyelvre nehezen lefordítható és régészeti célokra alig 

használható – binfordi elnevezések mellőzésével inkább az intuitívebb, de régészeti anyagon 

alapuló osztályozási rendszereket alkalmazzuk. 

V.1.1 Lelőhelyek osztályozása a leletanyag alapján 

SIMÁN K. (1988) Kárpát-medencei viszonylatban úttörő jellegű munkájában a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei paleolit lelőhelyeket tárgyalta. A kizárólag a kőeszköz-nyersanyagok 

vizsgálatán alapuló beosztása a lelőhelyeket első közelítésben bányahelyként vagy bányára 

települt elsődleges műhelyként, továbbá műhelyként és településként határozza meg. Az első 

kategóriát, ahova a szerző a Korlátról és az Avasról gyűjtött anyag mellett Sajóbábony és a 

Puskaporosi-kőfülke leletanyagát is sorolta, a helyi nyersanyag 90%-ot meghaladó aránya 

jellemzi. A műhelytelepeken (Hidasnémeti, Arka, Büdöspest) az uralkodó helyi eredetű 

kőzetek mellett kis számban megjelennek a távolabbi területekről származó nyersanyagok, 

míg a települések (Bodrogkeresztúr, Tarcal, illetve a Subalyuk két kultúrrétege, a Szeleta-

barlang és a rétegtani bizonytalanságok miatt csak feltételesen a Diósgyőr-Tapolcai- barlang) 

jellemzője a helyi és a helyidegen kőzet(ek) nagyjából megegyező aránya. Végül a hegység 

közepén fekvő Balla- és a Lambrecht Kálmán-barlang, illetve a Balla-völgyi sziklaüreg, ahol 

minden nyersanyag távolinak minősül, külön típusba (ideiglenes vadásztanya) került 

besorolásra (SIMÁN 1988: 63-64).  

A hangsúlyozottan munkahipotézisként (SIMÁN 1988: 65) közreadott, az egyes 

lelőhelyek topográfiai helyzetét és a feltárt faunáját is figyelembe vevő lelőhely-osztályozást 

az V.1. táblázatban foglaltuk össze. Az rendszer elemeit azonban az elmúlt évtizedek tükrében 

több ponton is módosítani szükséges. Egyrészt a Büdöspest leletanyagához leltározott, ám 

ténylegesen a Subalyukból származó szilánkanyag valós lelőhelyének tisztázásával (MESTER 

1995) értelemszerűen megváltozott az érintett kőiparok képe. Másrészt a barlangi 

feltárásokból származó, nem kultúrrétegenként, hanem legfeljebb litosztratigráfiai 

                                                            
4 Példának tekinthetjük az említett, alacsony energiájú ártéri területeken fekvő, kitűnő megtartású magdaléni 

nyíltszíni táborokat, ám ki kell emelni, hogy a korábban bázistábornak interpretált, komplexebb Rajna-völgyi 
lelőhelyeket (Andernach és Gönnersdorf), ma már palimpszeszt lelőhelyként értékeljük (I.2.1. fejezet). 
Figyelembe véve, hogy a területen hiányoznak az átmeneti táborok nyomai, valószínűleg itt is a néprajzi 
adatsorokban kivételként jelentkező artikus zsákmányolókról lehet szó. 
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egységenként gyűjtött állatcsontok felhasználását már a szerző (SIMÁN 1988: 59) is 

fenntartásokkal kezelte. Mint az egykorúság problémáinak tárgyalása során (I.2.1. fejezet) 

említettük, véleményünk szerint a klasszikus medve-barlangokban a fauna még a Subalyuk 

felső rétegéhez hasonlóan gazdag régészeti leletanyag ellenére sem kapcsolható egyértelműen 

az ember tevékenységéhez, az egy-két tucat kő- esetleg agancseszközt tartalmazó kitöltésekből 

(azaz barlangi lelőhelyeink nagy többségéből) gyűjtött állatcsontok pedig egyértelműen 

háttérfaunának tekinthetőek, melyek legfeljebb kronológiai szempontból tekinthetőek 

informatívnak. 

Néhány évvel Simán munkája előtt A. TAVOSO (1984) a kőeszköz-nyersanyagok 

eredete és felhasználásuk rendszere szerint öt kategóriába sorolta a franciaországi középső-

paleolitikus lelőhelyeket. Az elsőbe a(z elsődleges) műhelyek, a 2-3. csoportba a közvetlen 

közelből, illetve távolabbról gyűjtött nyersanyagot felhasználó telepek kerültek besorolásra. A 

két típus közti különbség a feldolgozási lánc teljességében mutatkozott: a helyi nyersanyagok 

esetében a nyers, nem előkészített gumótól a kész, sőt megújított eszközökig a teljes kőeszköz-

készítési folyamat adatolható; a már előkészített magkő, vagy szilánk formájában a lelőhelyre 

érkező távolabbi nyersanyagok esetében ellenben a feldolgozási folyamat nem teljes, térben 

szakadozott. A 4. típusú lelőhelyek egyetlen, rövid megtelepülés nyomát őrzik, ahol a kis 

leletanyagokból rendszerint hiányoznak a magkövek és a gyártási hulladékok. 

Végül a gazdag krími területeken elvégzett kutatásokról kell szót ejteni. Az általunk 

használt munkában (MARKS – CHABAI 2001: 191-195) alapvetően a megtelepedés időtartama 

(illetve a fauna hasznosítása és a nyersanyag-gazdaság jellegzetességei alapján négy lelőhely-

típus került elkülönítésre5. Az elszállított és így a leletanyagból hiányzó húsos csontok által 

fémjelzett efemer feldaraboló helyen ritkán fordulnak elő helyi (5 km-nél közelebbről 

származó) nyersanyagú kőeszközök és csak szórványosan (jórész a középső-paleolitikum kései 

időszakából) van adatunk helyi kőeszköz-készítésről. Az efemer táborok jellegzetessége, hogy 

a máshol feldarabolt állatok húsos részeit és a (részben 5 km-ről származó, import 

nyersanyagból készült) kovagumókat, vagy a szilánkolás kezdeti fázisában érkező magköveket 

dolgozták fel. Az átmeneti táborokban a szilánk vagy eszköz formájában érkezett, távolabbi 

(12 km) eredetű és helyi nyersanyagok együtt fordulnak elő a leletanyagokban. Az feltárt 

állatcsontok vizsgálata arra mutat, hogy a húst nem szállították el a telepről, végül a 

megtelepedés az előzőeknél kissé hosszabb és funkcióját tekintve összetettebb lehetett. Végül 
                                                            
5 A kilencvenes években V. P. Chabai, A. Marks, A. I. Evtushenko és Yu. Demidenko munkáiban öt-hat típus 

és számos altípus került elkülönítésre (hivatkozásokkal együtt tárgyalja VESEL'SKIJ 2003: 130-131). 
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a bázistáborok (legalább több hónapon át lakott telepek: Zaskalnaya V. és VI. lelőhely) 

leletanyagában a helyi kovakőzetek feldolgozását távolabbi területekről származó 

nyersanyagokkal egészítették ki. Ez esetben az előző kategóriáknál érezhetően gazdagabb és 

változatosabb a kőeszköz készlet, noha a formális eszközök aránya nem túlzottan magas. A 

változatos és gazdag faunában a domináns faj a teljes leletegyüttes 45%-át tette ki. 

V.1.1.1 A közép-európai levéleszközös lelőhelyek osztályozása 

A - döntően németországi - levéleszközös lelőhelyeket M. BOLUS (2004a) három 

nagyobb kategóriába osztotta. A nagy kiterjedésű nyíltszíni lelőhelyeket a késő-paleolitikus és 

mezolitikus lelőhelyekhez hasonló, ismétlődő rövid megtelepülések nyomának véli. A 

viszonylag nagyobb barlangi (jobban mondva, a barlangok előtt és a bejárat közelében feltárt) 

lelőhelyek meglehetősen egyoldalú eszközkészletét speciális tevékenységhez (vadászat) 

kötődő, időszakos megtelepedéshez, éppúgy, mint az egyedi, szórványosan előforduló 

levélhegyeket (a legnyugatabbi előfordulás helyén elvégzett szondaásatás például alig néhány 

szilánkot eredményezett: BOLUS 2004a: 219 – további irodalommal). 

Egy másik elképzelés szerint a levéleszközös ipar nem önállóan létező régészeti 

egység, hanem a speciális célú lelőhelyek csoportja. T. HOPKINSON (2004) például – jórészt 

irodalmi adatok alapján – hangsúlyozottan nem kulturális értelemben vett Micoquien körbe 

sorolta a „közepes” és „nagy” lelőhelyeket („társadalmi tevékenység központja”), ahol a helyi 

szilánkolás mellett mindenféle levéleszköz típus és átmeneti forma megtalálható. Az egykorú 

„kis” és „közepes” barlangi lelőhelyeken (példaként a Jankovich-barlang és a mauerni 

Weinberghöhlen került felsorolásra) ellenben a levélhegyeket valódi típusok képviselik, a 

magkövek és szilánkok (illetve a jelenségek között a tűzhelyek) ellenben ritkák.6 További 

különbség látszik a fauna eloszlásában: A nagy lelőhelyeken alig fordul elő a háttérfauna, míg 

a kis telepek jórészt a természetes fajösszetételt mutatják. Végül a változatos méretű nyíltszíni 

telepeket BOLUSsal (2004a: 221-222) ellentétben műhelynek határozta meg: Rörshain, Kösten 

stb. mellett ide került besorolásra a bajorországi Zeitlarn Szeletien lelőhelye. 

Ugyanezen elképzelés egy újabb változataként J. RICHTER (2001) a Sesselfelsgrotte „G 

komplexumának” és elsősorban a bajorországi levéleszközös lelőhelyek kapcsolatát tárgyalta, 

a barlang korábban elkülönített négy megtelepülési ciklusába osztott 13 leletegyüttesének 

                                                            
6 A tanulmány értékét erősen beárnyékolja, hogy a magyarországi Micoquien lelőhelyek közöt Tata és a 

Büdöspest-barlang, míg Szlovákiából “nagy lelőhely”-ként Zamarovce került említésre (HOPKINSON 2004: 
231, 232). 
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vizsgálatával. A kezdeti egységek (Initialinventare) sokszínű nyersanyagokon alapuló, 

jellemzően unifaciális eszközökkel jellemzett (Moustérien), általában kis leletanyagai rövid 

megtelepülésekhez, illetve nagy csoport mobilitáshoz köthetőek. Ekkor a Sesselfelsgrotte is a 

feltételezett körkörös vándorlás egyik efemer táborhelyeként szolgált. A ciklusok végét jelző, 

kevés nyersanyag-típus felhasználásán alapuló nagy, bifaciális eszközöket is tartalmazó 

(Micoquien jellegű) leletegyüttesekben (Konsekutivinventare) az előző típussal ellentétben 

viszonylag sok fogazott eszköz fordul elő. A részben ez alapján is következtetett hosszabb 

megtelepedési periódusok, illetve az ebből következő kisebb csoport mobilitás arra utal, hogy 

a barlang bázistáborként funkcionált, ahonnan kis csoportok indultak ki a mikrolitikus, 

esetenként bifaciális eszközökkel fémjelzett efemer táborok irányába. Richter szerint ez 

utóbbiak közé tartozhatnak a levéleszközös („Altmühlien”) lelőhelyek, illetve az egykorú7 

Ranis – Ilsenhöhle Jerzmanovicien leletegyüttese.  

V.1.1.2 Magyarországi lelőhelyek beosztása - vázlat 

Mi néhány magyarországi középső-paleolitikus lelőhely alapján a fentiektől egy kissé 

eltérő rendszert látnánk megalapozottnak, melyet az V.2. táblázatban foglalunk össze. Magától 

értetődően ez esetben is előzetes és hevenyészett beosztásról van szó, mivel a lelőhelyek egy 

részéről gyakorlatilag semmilyen dokumentáció nem áll rendelkezésünkre, máshol 

teljességben közöletlen (Sajóbábony), sőt, jórészt leltározatlan (Érd) a feltárt leletanyag. 

További általános probléma, hogy a rétegtani viszonyok a vanyarciakhoz hasonlóan igen 

problémásak, végül Érd és Tata kivételével a faunisztikai anyag is hiányzik (a nyíltszíni 

telepeken), vagy az értelmezése problémás (barlangi lelőhelyek esetén). 

A táblázatban nem szerepelnek a feldaraboló helyek („kill-butchery site”, vagy a 

Krímből leírt „efemer feldaraboló hely”), melyekről sem magyarországi, sem Kárpát-

medencei adat nem áll rendelkezésünkre8. A Simán és Tavoso által az I. típusba sorolt 

elsődleges műhelyek keltezése igen nehéz, sőt, Magyarországon a rétegtan teljes hiánya, a – 

gyakran az újkorig – folyamatos kovakitermelés és a diagnosztikus eszközök alacsony száma 

                                                            
7 A Bajorország és Thüringia közti, 200 km-en átívelő kapcsolatot jelzi a Baiersdorf szarukő valószínűsíthető 

feltűnése az Ilsenhöhle leletanyagában (Ranis 2: WEBER 1990: 245; ugyanitt a két terület leleteinek részletes 
tipológiai összevetéssel), illetve a tipológiailag idegen Jerzmanovice-hegyek jelenléte az Oberneder-
barlangban (FREUND 1987: 200-201). 

8 Figyelembe kell venni, hogy ha a csont elpusztul, a minimális kőeszköz-anyag terepi azonosítása, feltárása, 
majd megfelelő interpretációja (különösen patinás eszközös esetében, ahol nem lehetségesek a kopásnyomos 
vizsgálatok) egy sor nehézséget rejt magában. 
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miatt tulajdonképpen lehetetlen. Mint említettük, feltételezések szerint az avasi és korláti 

lelőhelyek legalább részben (pl.: SIMÁN 1991: 53; RINGER 2005; SIMÁN 1999) ebbe a 

kategóriába sorolhatóak, noha M. BOLUS (2004a) nyomán a teljesebb közlésekig legalábbis 

indokolt a feltételes mód használata.  

A középső-paleolitikus „bázistábor” (Simán-féle III. lelőhely-típus) általunk elfogadott 

elméleti jellemzője, hogy az uralkodó helyi nyersanyag mellett különböző távoli kőzeteket is 

találunk. Térképen ábrázolva a beszerzési minta rendszerint csillag-szerű, azaz egy lelőhelyre 

különböző égtájak felől érkezett a nyersanyag. A leletanyagban található nagyszámú 

megmunkált eszköz mellett magkövek is előfordulnak, melyekre visszailleszthetőek a 

leválasztott (időnként retusált) alapformák olykor hosszú sorozatai.  

A magyarországi lelőhelyek között ismét csak feltételesen azonosíthatunk ilyen 

telepet.9 A klasszikus, gazdag „kavicsos” leletanyagok besorolása meglehetősen nehéz, mivel 

a feltételezhető forrásként használt földtani formációk nagy földrajzi kiterjedésűek és 

gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, hogy az adott eszköz nyersanyaga közeli vagy távoli 

területről származik-e. Bizonyos kőzettípusokról azonban feltételezhető, hogy nem a lelőhely 

közvetlen környékén gyűjtötték: az Érden felhasznált radiolarit és szarukő a földtani irodalom 

szerint ismeretlen a Budafoki Homokból (régi besorolása szerint a helvét kavicsokban: DIENES 

1968), melyből általánosságban hiányoznak a karbonátos eredetű kőzettípusok (BÁLDI 1958). 

Másrészt a tatai (és vértesszőlősi, mogyorósbányai, stb.) leletanyagban előforduló 

nummuliteszes kovakavicsot eddig nem sikerült kimutatni a Gerecse környéki oligocén, 

pannon és negyedidőszaki kavicságyakból, a régészeti nyersanyagok feltételezett forrásából. 

El kell mondani azonban, hogy eddig egyik lelőhely esetében sem készültek teljes körű 

technológiai, vagy összeillesztési vizsgálatok, így a lelőhelyeket a formális eszközök nagy 

                                                            
9 Tulajdonképpen egész Közép-Európában általánosságban hiányoznak a bázistáborok: G. Bosinski (a 

közöletlen tanulmányra hivatkozik: CONARD 1998: 257) felvetése szerint az általunk ekként osztályozott 
leletes szintek – az V.2. fejezetben említett franciaországi és svájci magdaléni lelőhelyekhez hasonlóan –
tulajdonképpen palimpszeszt jellegű kultúrrétegek. (Meg kell jegyezni azonban, hogy a telepek osztályozása 
szempontjából annyira nem lényeges a szűk értelemben vett egykorúság, mivel az ismétlődő visszatérések 
még ez esetben is jelzik az adott telep fontosságát és kiemelik a vékony feltárt kultúrrétegekkel szembeni 
különbségeket.) A két krími bázistábor (Zaskalnaya V. és VI: MARKS – CHABAI 2001: 194-195) esetében 
szintén felmerült ez a lehetőség, különösen, hogy viszonylag régi feltárásokról van szó (BURKE 2006: 515, 
517). Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy e két lelőhelyen olyan objektumokat (összetett tűzhelyeket, tároló 
vermeket és gyermek-temetkezéseket) dokumentáltak, melyeket általában a hosszabb megtelepedésekhez 
szokás kötni. Végül mind a nagy kiterjedésű nyíltszíni Szeletien (OLIVA 1991), mind a gazdag barlangi 
Micoquien lelőhelyek (legalábbis a Sesselfesgrotte követő leletegyütteseit: RICHTER 2011) esetében felmerült 
a bázistáborként való értelmezés, amely azonban legalább is vitatott (BOLUS 2004a). 
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száma, illetve az Érden feltárt vastag és ismétlődő tűzhelyek ellenére is csak feltételesen 

sorolhatjuk a bázistáborok közé. 

Ezek mellett elméleti kritériumainknak valószínűleg a Subalyuk két kultúrrétege, és 

különösen a felső felel még meg, noha ez esetben a technológiai feldolgozás a műhely-jelleget 

domborította ki (MESTER 2004a). Ebből a szempontból érdekes, hogy a leletanyagban alig 

fordulnak elő magkövek: a 3. (alsó) rétegben mindössze négy, a felső, 11-ben 16 ilyen került 

elő (MESTER 1989: 22, 14) és sajnos az összeillesztési adatok ez esetben is hiányoznak. 

Mindenesetre a gazdag magyarországi leletegyüttesek érdekes közös vonása a 

kavicsnyersanyagok hangsúlyos szerepe, illetve hogy mindegyik esetben felmerült a Quina-

típusú iparba (Charentienbe) való sorolásuk. Végül pedig topográfiai szempontból a "védett" 

jelleget kell kihangsúlyozni: a travertinó-medencében, völgytorkolatban vagy barlangban a 

korlátozott felület miatt mind a hosszú időn át tartó, intenzív, mind a többször ismétlődő, 

rövidebb megtelepülések könnyen hoznak létre régészetileg egykorú, gazdag leletegyütteseket, 

melyek a dombtetőkön, platókon hosszan elnyúló leletkoncentrációk formájában 

jelentkeznének. 

Jelen dolgozat kapcsán a legérdekesebb a rövid megtelepedésre utaló, munkacímként 

Simán K. nyomán „vadásztanya”-ként nevezett települési típus. Az általunk elkülönített két 

változat között a fő különbség a krími efemer és átmeneti táborokhoz hasonlóan a 

leletmennyiség közti jelentős különbségek mellett a gyártási hulladékok és a másodlagosan 

nem megmunkált szilánkok jelenlétében, illetve hiányában figyelhető meg. Ezzel szemben 

egyértelmű különbséget figyelhetünk meg a németországi osztályozási rendszerekkel (BOLUS, 

HOPKINSON) összehasonlítva, amelyek szerint a levéleszközös vadásztáborokban alig van 

nyoma alapforma-leválasztásoknak. 

Az egyik változatába soroltuk a Balla-völgyi-sziklaüreg és az Istállós-kői-barlang alsó 

kultúrrétege mellett számos bükki és pilisi barlangi lelőhely anyagát, ahonnan hiányoznak a 

helyi szilánkolás vagy retusálás nyomai. Másrészt az eszközanyag a levél alakú eszközök és 

töredékeik mellett gyakran szinte kizárólag „raclette”-nek meghatározott, tulajdonképpen 

többször megújított töredékekből áll. Ezekben az esetekben a telepen való tartózkodás 

feltételezhető időtartama igen rövid volt, alkalmanként esetleg csak egyetlen éjszakára 

korlátozódott. A kategóriát azonosnak tartjuk Simán K. hegység belsejében fekvő, speciális 

vadásztanyáival, a Tavoso-féle 4. típusú lelőhelyekkel például hozott Prélétang-barlanggal, a 

krími efemer táborokkal és – feltehetően – az alpi Olschewa-típusú lelőhelyekkel (legutóbb: 

KARAVANIĆ 2000). 
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Mint az V.1. fejezetben előzetesen már jeleztük, ennél hosszabb, talán néhány napos és 

éjszakás megtelepedésre utalnak a vanyarci feltárás eredményei. Mind a leletanyag 

struktúrájával (a magkövek, szilánkok és pattintékok megléte), mind az összeillesztési 

vizsgálatokkal egyértelműen adatolható limnokvarcit nyersanyag helyi megmunkálása, ám a 

durva, teljesen kérges szilánkok és a (Galga-völgyi limnokvarcit-előfordulások környékén 

fekvő lelőhelyeken igen gyakori) rontott magkövek hiánya kizárja a műhely jelleget. A csonka 

megmunkálási láncolatok alapján rövid megtelepülés rekonstruálható: a magkövek jórészt már 

előkészített formában érkeztek a lelőhelyre és rendszerint még a teljes kimerítés és felhagyás 

előtt el is szállították azokat onnan. Ez utóbbi jelenség különösen figyelemre méltó az 

időnként rendkívül gyenge minőségű limnokvarcit típusok esetében. A vanyarci leletanyagok 

mellett a magunk részéről ide soroljuk a legéndi és a galgagyörki, tipológiai alapon általunk a 

bábonyi típusúnak meghatározott leletegyüttest is. Ez egyben felveti a lehetőséget, hogy a 

névadó sajóbábonyi lelőhely is inkább egyfajta speciális funkciójú telep lehetett, mint 

műhelytelep, ahogyan azt a Simán K. meghatározta. Ezt látszik alátámasztani, hogy az ott 

elvégzett új ásatások előzetes közlései viszonylag színes nyersanyag-összetételre utalnak: a 

leletanyag kissé több mint 3/4-ét kitevő, a Bükk keleti peremvidékén helyinek számító 

kvarcporfír mellett előfordulnak a Hegyaljáról származtatott obszidián, opál és hegyi kristály 

változatok (11%), illetve egyedi darabként a Visztula középső folyása mellől származó 

Świeciechów tűzkő is (ADMAS 2000; 2007: 99, Table 8.5). 

A „vadásztanya” két kategóriája a magyar területeken topográfiailag is elkülöníthető, a 

rendszerint a hegység belsejében fekvő barlangi lelőhelyekre, illetve a hegylábfelszíneken 

megismert nyíltszíni telepekre. Az egyik bizonytalanság és lehetséges ellenvetés forrása a régi, 

jellemzően barlangi leletanyagok kapcsán merülhet fel, mivel nem zárható ki, hogy az 

évtizedekkel ezelőtt elvégzett ásatások során bizonyos apró szilánkokat nem sikerült 

megtalálni és dokumentálni olyan pontossággal, ahogyan az újabban a nyíltszíni telepeken 

szokásos. Ez a lehetőség kétségkívül fennmarad, amíg legalábbis egy barlangi lelőhelyet nem 

kutatunk meg nagyobb felületen és modern szempontok szerint. Mindazonáltal a magkövek és 

retusálatlan szilánkok megléte vagy hiánya alapján addig legalább hipotézisként elfogadható a 

kategória kettős osztása. Ráadásul a J. Bárta által feltárt prievidzai nyíltszíni lelőhelyen is 

összesen 85 kőlelet került elő (BÁRTA 1980 – ma már csak 75 darab azonosítható: KAMINSKÁ 

2001). 

Az általunk vázolt ideiglenes jellegű beosztás ennél általánosabb hiányossága, hogy 

egyelőre hiányzik belőle a feltárt faunával való összevetés. A vanyarci, illetve cserháti, vagy 
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általánosságban: nyíltszíni középső-paleolitikus lelőhelyek esetében azonban a tatai és érdi 

lelőhely kivételével nincs lehetőség előrelépésre, mivel a talajképződés során minden szerves 

maradvány elpusztult. Így egyelőre csak utalni tudunk egy teljességre törekvő, egész Európára 

kiterjedő feldolgozásra (PATOU-MATHIS 2000), amely öt különböző lelőhely-típust különít el. 

Ebben a tanulmányban azonban legalábbis a magyarországi adatokat illetően sajnálatosan sok 

félreértéssel és pontatlansággal találkozunk10.  

V.1.2 Lelőhelyek osztályozása a jelenségek (Befunde) alapján 

Az eddig vázolt kissé intuitív képet bizonyos, az utóbbi évtizedben megjelent, 

elméletibb jellegű közelítések alapján számszerű adatokkal is alá lehet támasztani. Mivel a 

Kárpát-medencéből egyelőre nem áll rendelkezésre ilyen adat, az alábbiakban Európa 

különböző pontjain elvégzett esettanulmányok fényében vizsgáljuk a 2003-2007. évi vanyarci 

feltárás eredményeit (V.3. és 4. táblázat). 

N. CONARD (1998: 258) a Rajna-völgyi, CONARD et al (2012) az Ach és a Lone völgy, 

A. P. VESEL’SKIJ (2003) néhány, Chabai és Marks által rövid megtelepüléshez köthető 

leletegyüttest (Sary-Kaya, Kabazi II és Chokurcha), M.-H. Moncel Payre (Rhône-völgy: 

MONCEL – RIVALL 2011), RIEL-SALVATORE et al. (2008) a Déli-Kárpátok néhány 

leletegyüttesét vizsgálta. A kiindulópont általában a feltárt állatcsontok és kő-leletanyag 

sűrűsége volt; ez utóbbiak esetében külön kezelve a 20 mm-nél (Conard szerint a 15 mm-nél) 

nagyobb leleteket.  

Ami a kőanyag felhasználásának modelljét illeti, a leletegyüttesekben egységesen igen 

magas a retusált eszközök aránya (14,29-77,5%), ami azt mutatja, hogy a formális eszközöket 

készen vitték a lelőhelyre11. 

Tekintettel arra, hogy a vanyarci lelőhely esetében régészeti jelenségekről, esetleges 

elpusztult tűzhelyekről csak közvetett adataink vannak az égett kovadarabok sűrűsödése 

alapján, az osztályba sorolásához a leletes szint vastagságát, a m2-ként, illetve m3-ként feltárt 

kőeszköz leletek számát, a kőzetek felhasználásának leegyszerűsített modelljét (a magkövek és 

a szilánkok arányát), illetve az összeillesztési vizsgálataink által nyert technológiai adatokat 

                                                            
10 Például a Szeleta felső rétegéből említett neandervölgyi maradvány (PATOU-MATHIS 2000: 385, Table 3), 

vagy az északnyugat-európai kráter lelőhelyekhez hasonlított Jankovichien ipar, sőt, Rajna-völgyi Szeletien és 
Jankovichien lelőhelyek (PATOU-MATHIS 2000: 386, 392). 

11 Chokurcha leletegyütteseinek kivételével, ahol az eszközöket legalább részben helyben, a bifaciális formálás 
hulladékain készítették. 
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vesszük kiindulópontnak. 

Természetesen önmagában a legtöbb adatunk problémás és számos kérdést vet fel, 

mivel a tényezők többé-kevésbé egyértelműen az üledékképződés és –lepusztulás függvényei. 

Például a Rajna-völgyi vulkán-lelőhelyeknél, vagy a Krímben a kevésbé intenzív megtelepülés 

és a gyors üledékképződés együttesen a ritka leletes szintek létrejöttéhez vezethetett (CONARD 

1998: 260; VESEL’SKIJ 2003: 132-134) és a kultúrréteg vastagságát is jelentősen befolyásolják 

a posztdepozíciós folyamatok (l. a tafonómiai feldolgozásnál: II.3.3. fejezet). A krími 

lelőhelyeken emellett a leletsűrűségben mutatkozó eltéréseket a lelőhelyek topográfiai 

helyzetében (nyíltszíni és barlangi lelőhelyek) mutatkozó különbségekre lehetett visszavezetni. 

A cserhátiakhoz hasonló plató helyzetű lelőhelyek esetében például, amikor a leletes szint, sőt 

akár az alapkőzet is csekély mélységben húzódik a jelenlegi felszín alatt, minden további 

nélkül elképzelhető, hogy a felszín hosszú időn keresztül változatlan szinten maradt, azaz nem 

történt érdemleges üledék felhalmozódás (l. HORVÁTH – MINDSZENTY 2007, amit a III.2. 

fejezetben ismertetünk). Ilyenkor a nagy leletsűrűség és a teljes szilánkolási sorozatok az 

alacsony üledékképződési sebesség miatt sokkal inkább a többször ismétlődő 

kovamegmunkálásra, mint egyszeri, intenzív megtelepedésre utalnak (VESEL’SKIJ 2003: 131). 

Szinte szabályt erősítő kivételként még a nagyobb, barlangi lelőhelyekre is gyanú árnyéka 

vetülhetett. A IV.3.1 fejezetben tárgyaltuk a brinzeni-i lelőhely kulturális és kronológiai 

kérdéseit; a megfigyelések szerint a 3. réteg felső része hosszú időn keresztül lehetett 

felszínen, ami igen gazdag, 7500 darabot tartalmazó és hosszú időn át keletkező régészeti 

leletegyüttes képződéséhez vezethetett (M. N. Grišenko munkáját idézi: ALLSWORTH-JONES 

2000: 22). Erre utalhat az eszközkészlet összetétele is: a semleges fogazott és völgyelt 

eszközök (mintegy 250 darab), illetve az „archaikus” típusok (Moustéri hegy, Levallois 

szilánkok és kaparók) és a (közelebbi típusba nem sorolt, ám a közölt rajzok alapján középső-

paleolitikus technológiával készült) bifaciálisok mellett vakarók, árvésők, sőt tompított 

eszközök és egy mamutagyarból készült halat vagy madarat (esetleg repülő csészealjat) 

formázó amulett képviselik a felső-paleolitikum emlékanyagát (ANIKOVICH 1999: 210-212). 

Mint a III.2.3. fejezetben említettük, a vanyarci lelőhelyen a kultúrréteg átlagosan 

24,18 cm, maximálisan 49 cm vastag volt. Az 52 feltárt m2-en összesen 1950, 

négyzetméterenként átlagosan 37,5 darab pattintott követ dokumentáltunk. A leletanyag 

negyede legalább 2 cm nagyságú volt, átlagos sűrűségük négyzetméterenként 9,92 darabnak 

adódott az összesen 48 négyzetre számítva, ahol előkerült 2 cm-nél nagyobb lelet. 

(Amennyiben az összes feltárt négyzetet számításba vesszük, az átlagos leletsűrűség 9,46 
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darab négyzetméterenként: V.1. ábra.) Fontos adat, hogy 18 négyzetben tíznél több ≥2 cm-es 

szilánkot találtunk. 

Amennyiben CONARD munkája (1998) nyomán a másfél cm-t tekintjük küszöbnek, a 

teljes leletegyüttes 38%-át vizsgálhatjuk külön, melyek összesen 50 négyzetben kerültek elő. 

Négyzetméterenként tehát átlagosan 14,34 darabról van szó (ha figyelembe vesszük az „üres” 

négyzeteket is, a teljes 52 m2-es felszínre számítva ez átlagosan 14,25 darabot jelent). Az 

egyes négyzetekben feltárt 15 mm-nél nagyobb szilánkok száma 24 esetben haladta meg a 

tízet, 16 esetben a 15-öt is. A legnagyobb leletsűrűséget éppúgy, mint a ≥2 cm-es kategória 

esetében (47, illetve 66 darabbal) az h1 négyzetben érte el (V.1. ábra). 

Végül a teljes kőeszköz anyagot a feltárt térfogatra átszámolva m3-ként 164,56 (11,85 

m3-el számolva), illetve 94,75 (a maximális 20,58 m3-el számolva) darabot dokumentáltunk. A 

legalább 2 cm-es leletek esetében ezek az értékek m3-ként 41,51, illetve 24,05 darabnak, a 15 

mm-nél nagyobb leletek esetében 60,51 illetve 36,01 darabnak adódott. 

Ha összevetjük a leletsűrűségi adatokat az V.3. táblázatban feltüntetett értékeket, azt 

látjuk, hogy a vanyarci adatok némi meglepetésre meghaladják a Rajna- és Maas-völgyi, 

modern módszerekkel feltárt (a leletes szintek teljes üledékmennyiségének nedves szitálása, 

stb.) és monografikusan közölt lelőhelyeinek adatait. A négyzetméterenként feltárt, 15 mm-nél 

nagyobb szilánkokat tekintve CONARD (1998) három kategóriát határozott meg: a 

négyzetméterenként átlagosan 0,5 darabnál kevesebb lelet jelzi a nagyon ritka, a 0,5-1 darab a 

ritka és az 1-10 darab a közepesen sűrű lelethorizontot. Két további kategória: a sűrű (a 

vanyarci feltárás adatai ide sorolhatóak) és nagyon sűrű leletes szintek (négyzetméterenként 

10-100 és >100 darab) nem voltak kimutathatóak az általa vizsgált lelőhelyeken. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy ezek a számszerű adatok minden szárazságuk 

ellenére megtévesztőek lehetnek: Wallertheim B rétegének 54 feltárt négyzetméterén például 

mindösszesen 109 lelet, köztük is csak négy magkő és három formális eszköz került elő. 

Másrészt az 1db/m2-nél kisebb értékektől eltekintve nem lehet eldönteni, hogy volt-e a feltárt 

szelvényen beül leletmentes négyzet, esetleg nagyobb összefüggő terület, és fordítva: 

jelentősebb leletkoncentráció, műhelyfolt. Nyilvánvaló, hogy alapvetően meghatározhatja egy 

leletes szint értékelését, ha egy nagyobb felületen egyenletesen oszlanak el a leletek 

„kőfátyolt” alkotva, illetve ha a teljes leletanyag néhány nagyobb, egymástól távolabb eső 

koncentrációkban került elő. 

Ami a romániai lelőhelyeket illeti, csak a Kárpátok déli lejtőjén nyíló Muierii barlang 

leletsűrűségi adatai magasabbak, illetve a Bordu Mare barlang IIIc rétegének értéke nagyjából 
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azonos (94,41 db/m2) a vanyarciakkal.12 Ezekben az esetekben azonban mindenképpen 

figyelembe kell venni, hogy régi feltárási adatokról van szó, így a mennyiségi adatok 

(különösen a kisméretű leletek száma) feltehetően alá vannak becsülve. 

A térfogategységre eső leletsűrűség alapján a Vanyarcon feltárt lelethorizont nagy 

vonalakban a rövid megtelepülésként meghatározott lelőhelyek értékei közé tartozik13, amely 

tehát megegyezik a leletanyag értékelése nyomán kapott eredménnyel. 

                                                            
12 A 650 m tszf. magasságban nyíló barlangot J. RIEL-SALVATORE et al (2008: 411) a nagy leletsűrűség mellett 

figyelembe véve a kevés retusált eszközt (a 391 alapforma mellett 43 másodlagosan megmunkált eszköt, 5 
magkő található az iparban), logisztikus rendszer bázistáborának tekinti. 

13 A krími Chokurcha I. lelőhely viszonylag magas értéke, mint említettük barlangi előfordulásának tudható be, 
és a „C típusú” átmeneti táborokkal (Kabazi V, III. réteg, C és D komplex, illetve Staroselje 1. réteg, Prolom I 
és Kiik-Koba felső réteg) hozható kapcsolatba (VESEL'SKIJ 2003: Tabl. 1). 
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típus helyzet dominán
s fauna 

nyersanyag települési 
típus 

példa 

I. hegység belseje erdei helyidegen ideiglenes 
vadásztanya

Balla-barlang, 
Lambrecht Kálmán-
barlang 

II.1 hegység pereme erdei helyi település Subalyuk, Szeleta 
II.2.  hegység pereme sztyeppi helyi település / 

műhely 
Diósgyőr-tapolcai-bg. 
/ Büdöspest, 
Puskaporosi kőfülke 

II.3.  hegység pereme sztyeppi helyidegen ideiglenes 
vadásztanya

 

III.  nyílt terület  sztyeppi helyi település / 
műhely 

Bodrogkeresztúr / 
Arka 

 

V.1. táblázat: Őskőkori lelőhelyek típusának meghatározása SIMÁN (1988: 64-65) nyomán 

 

 

típus kőipar jellemzői nyersanyag 

beszerzés mintája 

példák  

Elsődleges műhely túlnyomóan helyi 

nyersanyag, kevés 

import (kész eszköz) 

- Avas? Korlát? Ismétlődő 

nyersanyag 

beszerzés 

Vadásztanya 1. sok import kő, sok 

megújított eszköz 

Lineáris Balla-völgyi sziklaüreg, 

Istállós-kő, alsó réteg 

„egy éjszakás 

kaland” 

Vadásztanya II. sok import kő, helyi 

megmunkálás, 

retusálás 

Lineáris Cserhát, Vanyarc ? 

Telep/home base ? csillag-szerű Érd? Tata? Suba-lyuk? ? 

 

V.2. táblázat: Magyarországi kőzépső-paleolitikus lelőhely-típusok: előzetes osztályozás 
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  teljes leletanyag >15 mm 

lelőhely kor db/m2 db/m3 db/m2 db/m3 

Vanyarc 5. lelőhely  37,5 94,75 14,25 36,01 

Maastricht – Belvédère, K  30?    

Maastricht – Belvédère, F  30?    

Tön2A késő-Saale 4,8  2,1 0,84 

Tö1B középső-Würm 1,6  1,1 0,66 

Wallertheim A Eem >19  >2,2 >0,44 

Wallertheim B Eem 2  1,2 0,12 

Wallertheim D kora-Würm 16,7  2,5 0,60 

Metternich kora-Würm 22  4 1,60 

Wallertheim O.S. kora-Würm 1,4  1,4 0,70 

Rheindahlen B1 kora-Würm 5,3    

Grosse Grotte AH II-XI   0,3-14   

Geissenklösterle IV-VIII   16-109   

Hohle Fels VI-VIII   33-703   

Sirgenstein VII/VIII   20   

Kogelstein 0-II   203-318   

Vogelherd VI-IX   30-320   

Hohlenstein - Stadel   3   

Hohlenstein - Bärenhöhle   11   

Bocksteinschmiede III   223   

Mare barlang   2,43   

Valea Coacăzei    13,21   

Gura Cheii    13,54   

Bordu Mare I-IVb    14,53-94,41   

Curată Ia-IId    2,39-6,97   

Spurcată    5,09   

Cioarei E-J    4,49-26,63   

Hoţilor   74,64   

Muierii    194,12   

Livadita   0,85   

Sary-Kaya   15,5-16,5   

Chokurcha I, IV. réteg   323,41-468,75   

Kabazi II,    20,83-61,82   

Payre, Fa-Fd MIS 8-7 99-20 166-69   

V.3. táblázat: leletsűrűség közép-Európa néhány középső-paleolitikus lelőhelyén. 
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  darab db/m2   

 összesen  
bemérve max átl. >10 

db/m2 
>5 db/m2 

≥ 20 mm 492 29,78% 25,24% 476 47 9,92 18 29 
>15 mm 741  38,00% 717 66 14,34 24 16 
V.4. táblázat: leletsűrűségi adatok, Vanyarc – Szlovácka-dolina 5. 
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  Vanyarc Galgygyörk Legénd Acsa 

 n % n % n % n % 

limnokvarcit 1209 62,03% 160 8,21% 768 76,34% 2567 97,64%

jáspis 18 0,92%   

kvarcporfír 650 33,35% 44 2,26% 186 18,49% 25 0,95%

obszidián   3 0,15% 14 1,39% 1 0,04%

radiolarit 1 0,05% 1 0,05% 15 1,49% 20 0,76%

andezit   37 1,90%  11 0,42%

kovakavics 3 0,15% 10 0,99%  

kvarcit kavics 14 0,72% 6 0,31% 4 0,40%  

“erratikus tűzkő”    1 0,04%

egyéb (“kova”)   9 0,89% 4 0,15%

égett kova 54 2,77% 6 0,31%   

Összesen 1949 100,00% 257 100,00% 1006 100,00% 2629 100,00%

 

V.5. táblázat: nyersanyageloszlás a cserháti lelőhelyeken (MARKÓ - PÉNTEK 2005, DOBOSI 

2007 és MARKÓ 2007 adatait felhasználva MARKÓ 2009a nyomán) – v. ö. III.22. táblázat. 
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VI A nyersanyag felhasználás a vanyarci leletanyagokban 

Két szerzetes vitatkozott egy zászlóról. Az 
egyik azt mondta: "a zászló mozog". A másik 
azt mondta: "a szél mozog". Véletlenül arra 
járt Zénón, a hatodik pátriárka. Azt mondta: 
"nem a szél, nem a zászló: a tudat mozog".  

Douglas R. Hofstadter: Gödel - Escher 
Bach 30. o.  

 

A hagyományos felfogás szerint a középső-paleolitikus iparok túlnyomóan helyi 

kőzeteket használtak fel, import nyersanyag legfeljebb szórványosan, kész, retusált 

eszközként, Levallois szilánkként, elvétve magkőként fordul elő a lelőhelyeken (KOZŁOWSKI 

1973; MELLARS 1973; FLOSS 1994; FÉBLOT-AUGUSTINS 1997); a távoli kőeszköz-

nyersanyagok és ékszercsigák csak a felső-paleolitikumtól tettek jelentőségre szert 

(VERPOORTE 2006: 3; WHITE 1982: 172; 1989: 375; l. még: MELLARS 2005; 2006: 9382; 

BOLUS 2004: 22). Folyamatos rétegsor esetén a középső- és felső-paleolitikum váltásakor 

néhány esetben (Bacho Kiro barlang: GINTER – KOZŁOWSKI 1982: 170) a tipológiai 

különbségek mellett kimutathatóak voltak a nyersanyag használatának eltérései is.  

Egy egész Európára kiterjedő kompiláció adatai szerint az áttekintett 145 középső-

paleolitikus leletegyüttes közül csak 11, kivétel nélkül közép-európai esetben volt igazolható a 

100 km-nél hosszabb nyersanyagszállítás, melyek esetében a legnagyobb távolság elérte a 300 

km-t. A felső-paleolitikumban ellenben a legtávolabbi eredetű nyersanyag a vizsgált esetek 

felénél meghaladta a 100, 27 leletegyüttesnél a 300 km-t; ez esetben a legnagyobb mérhető 

távolság 6-700 km közé tehető. Másrészt a középső-paleolitikus leletegyüttesek esetében a 

nyersanyagforrás távolságának növekedésével csökken a kőzet felhasználásának mértéke és 

intenzitása: a 20 km-nél távolabbi forrásból származó nyersanyagból például rendszerint csak 

egyedi, kész eszközök, Levallois szilánkok, illetve egy-egy magkő szokott elfordulni. Végül a 

30-40 km-ről származó nyersanyag aránya csak ott éri el a 14-20%-ot, ahol gyenge 

minőségűek a helyben beszerezhető kőzetek (FÉBLOT-AUGUSTINS 2008: 1190, 1991). 
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Öt évvel a fenti enciklopédia-cikk megjelenése előtt első ízben sikerült 

dokumentálnunk a gyakorlatilag érintetlenül feltárható leletes szintet a vanyarci dombtetőn. 

Az ezt követő feltárások során talált leletanyag előzetes vizsgálatával (MARKÓ 2007; 2011), 

majd jelen tanulmány előző fejezeteiben részletezett feldolgozásával igazoltuk, hogy 

Vanyarcon még a szintén újonnan megismert más cserháti lelőhelyekkel (MARKÓ – PÉNTEK 

2005; MARKÓ 2009a) összevetve is kiugróan nagy mennyiségben használták az import üveges 

kvarcporfírt. Az összeillesztési vizsgálatok segítségével pedig egyértelműen kimutattuk, hogy 

az import nyersanyag esetében az eszközök (újra)élezése mellett legalább részben a lelőhelyen 

zajlott a szilánkolás is. Ezek a tények ellentmondanak a fent vázolt, evolúciós jellegű 

elképzeléseknek, aminek három, egymást nem kizáró oka lehet: 

 

 a cserháti lelőhelyek nyersanyag-használatának szokatlan vonásai a megtelepülések 

sajátos funkciójával magyarázhatóak 

 a Kárpát-medence ökológiai jellegzetességei az embercsoportok fokozott mobilitását 

idézték elő, hasonlóan az auvergne-i terület zömmel felső-paleolitikus évszakos 

megtelepüléseihez (FÉBLOT-AUGUSTINS 2008: 1193-1194).  

 Európa más területein a sokkal jobb megtartású, barlangban, travertínó medencében, 

vulkáni kráterben vagy alluviális környezetben feltárt lelethorizontok mellett 

elsikkadtak a vizsgált cserháti lelőhelyekhez hasonló, rövid megtelepedésekhez 

köthető, kilúgzott agyagban megmaradt és pusztuló rétegsorú lelőhelyek (v. ö. SLIMAK 

2009). 

 

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy kárpát-medencei gyűjteményi anyagból már 

évtizedek óta ismertek olyan dél-bükki, többszörösen megújított kaparókból álló középső-

paleolitikus leletanyagok (például a Balla-völgyi sziklaüreg anyaga: VÉRTES 1958: 9-12; BIRÓ 

1984: 10-12), melyek jórészt, vagy csaknem teljes egészében a kb. 100 km-re eső geológiai 

forrásokból származó szlovákiai obszidián eszközökből állnak. Bár ezekben az esetekben az 

eszközök magas aránya, illetve a magkövek és gyártási hulladékok hiánya nyilvánvalóan 

speciális, igen rövid időtartalmú megtelepedésre utal, a nyersanyag-használat változásának 

forradalmi jellege a felső-paleolitikum kezdetén  (v.ö: „Human revolution”: MELLARS – 

STRINGER eds. 1989) erősen megkérdőjelezhető volt. 

A nyolcvanas években a lengyelországi Zwoleń (SCHILD et al. 1988; 2000), néhány 

belgiumi leletegyüttes (Trou de l' Abîme: ULRIX-CLOSSET et al. 1988), a thüringiai Ranis 2 
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(WEBER 1990: 245), vagy a szlovákiai Moustiéri lelőhelyek nyersanyag-használatának 

feldolgozása és újra értelmezése (BÁRTA 1980: 48; KAMINSKÁ 2001) a hagyományosnál jóval 

összetettebb képet mutatott, mivel ezeken a lelőhelyeken ugyanis a leletanyag jelentős része 

nyilvánvalóan távoli eredetű, részben helyben feldolgozott nyersanyagból készült. 

Másrészt J-M. GENESTE (1988) vizsgálatai alapján az Akvitániai-medence középső- és 

felső-paleolitikumának fordulóján sem a források távolságában, sem a beszerzés irányában 

nem volt kimutatható jelentős változás (l. m: ROEBROEKS et al. 1988), csak a 

leletegyüttesekben előforduló kőzetek százalékos arányában, illetve a nyersanyagok 

feldolgozásának fokában (v. ö. FÉBLOT-AUGUSTINS 2008: 1198). Később E. RENSINK és 

munkatársai (1991: 154) ugyanerre a következtetésre jutottak a Rajna középső völgyéből, 

illetve dél-Lengyelországból, Morvaországból és nyugat-Szlovákiából közölt adatsorok 

alapján.14 

Végül a kétezres években a Bacho Kiro barlang 11. rétegének import nyersanyagokon 

alapuló, feltételezett pengeiparának technológiai vizsgálata nyomán kiderült, hogy 

tulajdonképpen a Bohunicienre és közel-keleti párhuzamaira: Boker Tachtitra és Ksar Akilra 

emlékeztető, „kezdeti felső-paleolitikus” (Initial Upper Palaeolithic), vagy másként kései 

középső-paleolitikus ("átmeneti"), Levallois technológiájú leletanyagról van szó. A felső-

paleolitikus elemet bizonyos típusok viszonylag magas aránya és az alapformák standard 

méretei mellett pontosan a nyersanyag-beszerzés sajátosságai és az ezzel összefüggő, térben 

szakadozott szilánkolási sorozatok jelentették (TSANOVA – BORDES 2003; TEYSSANDIER 2006; 

RIGAUD – LUCAS 2006).  

Mára tehát a húsz évvel ezelőttihez viszonyítva sokkal árnyaltabb képpel rendelkezünk 

a középső-paleolitikum nyersanyag-felhasználásának rendszeréről. A cserháti terület azonban 

továbbra is érdekes, egyedi képet nyújt, mivel az import kvarcporfírból és kisebb mértékben 

obszidiánból készült kőeszközök tömegesnek mondható előfordulása nem kivételes eset, 

hanem régészetileg definiált egységektől függetlenül, rendszeresen megjelenő vonás. Az 

eddigi felszíni gyűjtések és ásatási eredmények alapján ugyanis legalább két eltérő ipar (a 

vanyarci típus mellett a legéndi, illetve a részben már feltárások nyomán is ismert galgagyörki 

bábonyi jellegű leletegyüttes) esetében igazoltuk a nyersanyag-beszerzési rendszer alapvető 

azonosságát (MARKÓ 2009a). 

                                                            
14 A jelek szerint egyébként a nyersanyag beszerzésének rendszere nem nem a felső-paleolitikum kezdetével, 

hanem a gravetti iparral változott meg radikálisan (FÉBLOT-AUGUSTINS 2008: 1191). 
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VI.1 Távoli nyersanyagok a régészeti leletegyüttesekben: értelmezés 

A témát tárgyaló írásokban első helyen általában a nyersanyag mozgásának a mikéntje: 

a közvetlen, vagy közvetett beszerzés, azaz a csere vagy kereskedelem, illetve a népesség 

mobilitásának lehetősége kerül tárgyalásra. A paleolitikum időszakára főszabályként az 

embercsoport mozgásához, a változatos típusú táborok költözéséhez, illetve az azok körül 

végzett mindennapi tevékenységhez szokás kötni a kőeszköz-nyersanyagok beszerzését; a 

külön e célból indított expedíciók lehetőségét gyakorlatilag soha, a csere meglétét ritkán 

veszik számításba (RENSINK et al. 1991: 142, 144-145; FLOSS 1994: 321). Az utóbbiakhoz 

általánosságban egy-egy darab kitűnő minőségű (helyesebben általunk könnyen azonosítható 

eredetű) tűzkőből vagy obszidiánból készült eszköz, illetve a borostyán és a távoli eredetű 

ékszercsigák előfordulását szokás sorolni (RENSINK et al. 1991: 142, 150, 152, 155)15. H. 

FLOSS (1994: 325) a Rajna-völgyi magdaléni lelőhelyeken talált, 200 km-nél, az éves 

mobilitás becsült hosszánál távolabbi források tűzköveinél és ékszercsigáinál vetette fel a 

csere lehetőségét. 

Magyarországi viszonylatban a kérdés eldöntése a hatvanas évek óta a priori 

megfontolások alapján történik: az Istálló-kői és a Szeleta-barlang „idegen” eszközeit például 

zsákmányként, vagy futó megtelepülés emlékeként (VÉRTES 1961; 1965: 175), a Kárpátokon 

túlról származó nyersanyagok (konkrétan a Świeciechów-szarukő) magyarországi feltűnését a 

(vélelmezett) mezolitikus környezetben csere, sőt kereskedelem, míg a középső-paleolitikus 

lelőhelyeken migráció nyomaként értelmezték (VÉRTES 1960 – v. ö. KOZŁOWSKI 1973: 5-6; 

FÉBLOT-AUGUSTINS 1993: 250). Végül SIMÁN K. (1991) az üveges kvarcporfír morvaországi, 

illetve az északi tűzkőváltozatok szeletai feltűnése kapcsán beszélt cseréről. 

Ezzel szemben régészeti (BLADES 1999: 96, további hivatkozásokkal) és 

ethnoarcheológiai (FÉBLOT-AUGUSTINS – PERLÈS 1992: 207-208) vizsgálatok egyértelműen 

azt mutatják, hogy régészeti leletanyagokban nem lehet elkülöníteni a csere és a népcsoportok 

                                                            
15 Az irodalmi adatokkal való munka buktatóit mutatja, hogy RENSINK és munkatársai (1991: 146) noha a 

Regensburg melletti Zeitlarn szeletai lelőhelyén a felszínen gyűjtött leletegyüttest nem tárgyalták részletesen, 
említést tesznek egy obszidiánról leletről. Az elvégzett PGAA mérések során azonban a szóban forgó tárgy 
nyersanyaga salaknak bizonyult (KASZTOVSZKY et al. 2008: 26). Újabban azonban a lengyel Tátrában feltárt 
Obłazowa-barlang XI. szeletai, illetve Taubachiennek leírt rétegében kerültek elő obszidiánnak meghatározott 
szilánkok (VALDE-NOWAK 2003: 45, Table 10). A nyersanyag eredetét azonban szerencsés lenne műszeres 
mérésekkel ellenőrizni, hasonlóan a szintén lengyelországi, alsó- és középső-paleolitikusnak leírt darabokhoz 
(Rusko 31 és Rybnyk – Kamień A: BURDUKIEWICZ 1994: 51; FOLTYN – JOCHEMCZYK 2009: 51, Ryc. 9, 8:3 – 
ez utóbbi téves felirattal). 
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mobilitására visszavezethető okokból feltűnő idegen eredetű tárgyakat16. A kérdést 

gyakorlatilag megkerüli a  „nyersanyagmozgás” (raw material circulation, circulation de la 

matière première, Rohstoff Zirkulation) kifejezés, amely nem foglal állást az eldönthetetlen 

kérdésben. 

Mi ennél kevésbé óvatosan fogalmazva inkább gyorsan mozgó embercsoportokat és 

ennek következményeként rövid megtelepedési epizódokat gyanítunk a cserháti 

leletegyüttesek hátterében. Vélekedésünk oka az import nyersanyagtípus(ok) magas aránya, 

amely már távolról sem egy-két jól kidolgozott és többszörösen megújított eszközt jelent, 

hanem szép számmal találunk törött, nem egyszer igazolhatóan a lelőhelyen újraélezett 

darabot, sőt, egymás után leválasztott kérges szilánkokat is (például a vanyarci 47, illetve 43. 

összeillesztési csoport esetében). Egyértelműen gyors népességmozgásra utal, hogy az 

intenzív (újra)retusálás, illetve preparáció ellenére sem „koptak el” a kőeszközök és 

magkövek. A feltárt vanyarci szelvény megfigyelései szintén a rövid ideig tartó megtelepedést 

igazolják, mivel a leletkoncentrációktól (műhelyfoltoktól) eltekintve hiányoznak a valóban 

látható régészeti jelenségek (tűzhelyek vagy gödrök). Ez mindenképpen figyelemre méltó, ha 

figyelembe vesszük, hogy a tafonómiai vizsgálatok alapján rekonstruált minimális poszt-

depozíciós bolygatás (l: III.2.2. fejezet) aligha pusztíthatta el azokat. Végül szintén átmeneti 

megtelepülésre utalnak az általánosságban rövid összeillesztési sorozatok és a mind tipológiai, 

mind technológiai, mind pedig a nyersanyagok szempontjából homogén leletanyag. Hogy 

jobban ismert példát hozzunk a Kárpát-medencei őskőkor későbbi korszakaiból, Kašov I 

epigravetti lelőhely alsó rétegét említhetjük (NOVÁK 2002, további hivatkozásokkal). 

Végül figyelembe kell venni, hogy a csere meglétéhez legalább megfelelő szintű 

népsűrűséget kell feltételeznünk, hogy a mobil életformát követő csoportoknak legyen alkalma 

találkozni. A népsűrűség viszont nehezen megfogható kérdés, amit a lelőhelyek száma, vagy 

rosszabb esetben a Homo sapiens népcsoportok és a mai éghajlati körülmények ismeretén 

nyugvó, esetleg a neocortex és az agy térfogatának, illetve a felnőtt női testméretek és az 

agytérfogat arányát alapul vevő elméleti modellek (l: BURKE 2006: 517-518, további 

hivatkozásokkal) alapján szokás megbecsülni. Könnyen belátható, hogy neandervölgyi 

népességre, pleisztocén körülmények között a megadott népsűrűség-becslés kevésbé 

megalapozott, különösen, ha figyelembe vesszük a rekonstruált gyors népességmozgást és 

rövid megtelepedési eseményeket, melyeket még a különlegesen jó állapotban megmaradt 
                                                            
16 A jelenség leírására az angol nyelvben a magyarra nem nagyon fordítható „equifinality” (franciául 

equifinalité) szót alkalmazzák. 
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lelőhelyeken is nehéz elválasztani egymástól. 

VI.2 A nyersanyagbeszerzés és mobilitás kérdése a vanyarci leletanyagok esetében 

A neandervölgyi és anatómiailag modern ember testfelépítése közti különbségek 

magyarázataként az éghajlathoz való adaptáció mellett felmerült, hogy a modern ember 

testarányai a nagyobb fokú mobilitásához kapcsolhatóak. Ezt a gondolatot továbbvíve arra 

juthatunk, hogy a neandervölgyi ember számára a hideghez alkalmazkodott testalkat (az 

anatómiailag modern embernél rövidebb végtagok, különösen a lábak, illetve a nagyobb 

testtömeg) miatt a modern embereknél jelentősen több energiát igényelt a mozgás (WEAVER – 

STEUDEL-NUMBERS 2005: további irodalommal). A. VERPOORTE (2006) ebből kiinduló, 

pusztán logikai levezetése szerint a kisebb mindennap bejárt terület (a Binford-féle foraging 

radius) miatt azonos körülmények között a neandervölgyiek bázistábora (central place) évente 

többször, de összességében nagyobb távolságra kellett, hogy költözzön17, így a középső-

paleolitikum bázistáborait rövidebb tartózkodási idő és az egyszerű tűzhelyektől eltekintve az 

objektumok szinte teljes hiánya jelzi. Ennek ellenére az évente megtett távolság (a mindennapi 

és logisztikus mozgások összege) a modellben szereplő anatómiailag modern emberi egyed 

esetében meghaladta egy absztrakt neandervölgyi teljesítményét. További elméleti lépések 

nyomán az adódott, hogy a nyersanyag-szállítás várható legnagyobb távolsága alacsonyabb 

lett a neandervölgyi csoport, mint a modern emberek esetében, azaz a neandervölgyiek 

nyersanyag-gazdálkodásában a helyi nyersanyagok kerültek előtérbe, vagy másképpen: 

csökkent a legtávolabbi import nyersanyagok forrásának távolsága. Végül a nagyobb 

energiaigény folytán a speciális (nyersanyag)beszerző expedíciók valószínűsége is csekélyebb, 

következésképpen a középső-paleolitikum időszakában ritkák a speciális feladatú lelőhelyek. 

A cserháti és különösen a vanyarci középső-paleolitikus leletegyüttesek vizsgálata 

során kapott adatok, másrészt az egyértelműen bázistábornak (central place) meghatározható 

lelőhelyek közép-európai hiánya (esetleg a bányahelyek feltételezett megléte) nyilvánvalóan 

ellentmondanak ennek a bevallottan „spekulatív” elméletnek. Ennek oka lehetne például, hogy 

a vanyarci és a Cserhátból ismert bábonyi típusú ipar leletanyaga nem a neandervölgyiekhez 

köthető, ám ezt a lehetőséget a továbbiakban nem tárgyaljuk, mivel sem ezt alátámasztó, sem 

ennek ellentmondó adattal nem rendelkezünk. Összességében szemlélve a rendelkezésünkre 

álló leletanyagot, sokkal inkább úgy tűnik, a szélsőségesen elméleti alapokon nyugvó és 

                                                            
17 Feltéve, hogy a bázistábor a mindennap bejárt terület kétszeresének megfelelő távolságára költözik el.  
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némileg leegyszerűsítő evolúciós szemlélet zsákutcába vezetett. 

Mint ezt korábban (MARKÓ 2009a) kifejtettük, a cserháti középső-paleolitikus 

leletanyagokban ipartól függetlenül változatlan, általánosságban a középhegység vonulatával 

párhuzamos, ÉK-DNy-i irányú és az üveges kvarcporfír intenzív felhasználásán alapuló 

nyersanyag-beszerzési rendszer mutatható ki. A bábonyi lelőhelyek ebből a szempontból 

mindössze az obszidián változatok előfordulásával térnek el a vanyarci ipartól. Az időközben 

folytatódó felszíni gyűjtések eredményeként a debercsényi Szeletien leletegyüttes (MARKÓ 

2009) mellett újabb, minden eddigi ismerttől eltérő leletegyüttes került elő Szécsénke 

határában. A nyersanyag-stratégia azonban illeszkedik az addig ismert cserháti iparoknál 

megfigyeljt jellegzetességekhez. Ami még meglepőbb: semmilyen kapcsolat nem látszik a 

galgagyörki lelőhelyről szabad szemmel is jól látható „Jankovichien terület” iparaival és 

nyersanyagbázisával (radiolarit).18 A (jobb híján) Aurignacien-nek meghatározott, mind a 

középső-paleolitikus, mind a például Püspökhatvan környékéről elég jól ismert gravettitől 

eltérő acsai ipar a nyersanyagbeszerzés irányát nem, intenzitását illetően azonban jelentősen 

különbözik a vanyarci és bábonyi leletegyüttesektől (V.5. táblázat). Ezt a „rövid távú állandó 

nyersanyag-beszerzési rendszert” az elsőként kelet-Szlovákiában kimutatott (KAMINSKÁ et al. 

2000) és úgy tűnik, északkelet-Magyarország területére is általánosítható, a Kárpátokon is 

átnyúló, nagyjából észak-déli irányban futó tengelyre merőlegesen sejtjük. A kelet-szlovákiai - 

északkelet-magyarországi, illetve a cserháti leletegyüttesek közti jelentős különbség az 

„északi” tűzkőváltozatok és különösen a Świeciechów-szarukő jelenlétében és arányában 

látható, mivel a cserháti lelőhelyeken csak mutatóban fordulnak elő ezek a kőzetek. Jelen 

feldolgozás tárgyát képező leletegyüttesekben például mindössze egyetlen, kérdéses korú 

tűzkő eszközt tudunk említeni. Egy másik jelentős különbség, hogy az északnyugat-délkeleti 

irányú tengely a kelet-magyarországi – kelet-szlovákiai útvonallal ellentétben nem kötődik 

jelentős folyóvölgyekhez, hanem azokat több ízben is keresztezi. Nagyon úgy tűnik, hogy – 

amennyiben a mai viszonyokat általánosíthatjuk – az egész hegylábi felszín azonos ökológiai 

zónához kapcsolódik, míg az Ondava-völgyi útvonal több ilyen zónát kapcsol össze.19 

                                                            
18 A jelenség fordított irányban is megfigyelhető, mivel a kvarcporfír felhasználásának intenzitásában hirtelen 

visszaesést lehet érzékelni, mivel a dunántúli területekről és a Duna-kanyar vidékéről alig egy-két egyedi 
darabot ismerünk, jóllehet ebben esetleg a kutatás hiányosságai is szerepet játszhattak. 

19 Hasonló különbségeket lehetett felismerni délnyugat-Franciaországban: a kelet-nyugati irányú, folyóvölgyek 
mentén húzódó, több zónát összekötő útvonalat, illetve az ezekre merőleges, észak-déli irányú, zónán belül 
maradó tengelyt (GENESTE 1988: Fig. 1. – l. még: FÉBLOT-AUGUSTINS 1993: 215-216; a morvaországi 
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Úgy véljük, a felszínen gyűjtött és ásatáson feltárt vanyarci leletegyüttesek jelen 

feldolgozása lényegében megerősítette az általunk korábban felvázolt képet, ami egyben azt is 

jelenti, hogy J-M. Geneste, illetve E. Rensink és munkatársainak a fejezet bevezetésében 

említett eredményeihez hasonlóan a cserháti területen sem figyelhető meg jelentős törés a 

nyersanyagbeszerzés szempontjából a középső- és felső-paleolitikum váltásakor.  

A vanyarci leletanyagok által felvetett eredeti kérdés azonban változatlanul megmaradt: 

mihez kapcsolhatjuk az egykorú lelőhelyeken ismeretlen intenzitású nyersanyagmozgást, 

illetve népességi mobilitást? 

VI.2.1 Analógia: az epigravetti időszak20 

A második würmi hidegcsúcsot követő, mintegy 18-16 ezer évvel ezelőtti, rétegtanilag a 

fiatal löszkötegek felső humuszos szintjéhez köthető epigravetti időszakos vadásztáborokban 

feltárt viszonylag sok import nyersanyag (különösen az obszidián és a hegyi kristály, illetve 

egyedi, extrém példaként az esztergomi pruti tűzkő) a cserháti kései középső-paleolitikus 

lelőhelyekhez hasonlóan intenzív nyersanyagforgalomról árulkodik. Ami az üveges 

kvarcporfír feldolgozását illeti, bár jelenlegi adataink szerint a nyersanyag a szeletai és 

Aurignacien időszakokban jutott el a legnagyobb távolságra (egyedi darabok eljutottak a 

Kárpátok vonulatán túli lelőhelyekre, mint Ondratice, Ořechov, illetve Nová Dědina I), az 

érintett két időszakban a nyersanyag megmunkálását dokumentáló adataink vannak a forrástól 

minimum 90 km-re fekvő lelőhelyekről. A kései középső-paleolitikus Vanyarc – Szlovácka-

dolina 5, illetve az epigravetti Jászfelsőszentgyörgy – Szúnyogos lelőhelyek anyagában 

összeilleszthetőek a helyben, műhely-szerű foltokban leválasztott kvarcporfír szilánkok. 

További fontos hasonlóság, hogy a távolabbi területeken, Pilismaróton, valamint a Kiskevélyi-

barlang gravetti, vagy epigravetti korú leletegyüttesében, illetve a Jankovich-barlang (és talán 

Hont) levéleszközös anyagában már csak egyedi, kész alapformákat találunk ebből a 

nyersanyagból.21 Végül a két időszak közti további hasonlóságnak tekintjük a rövid 

megtelepedésre utaló vékony és nem túl sűrű leletes szinteket, illetve a ritkán dokumentálásra 
                                                                                                                                                                                           

Szeletien lelőhelyek kapcsán: NERUDOVÁ 1997: 81). Jelentős különbség azonban a Kárpát-medencével 
szemben, hogy itt egy területen belül mutatható ki mindkét változat. 

20 A következő fejezet a 2012. évi októberben Brnoban tartott SKAM workshopon bemutatott előadáson 
(társszerzők: T. Biró Katalin és Kasztovszky Zsolt) alapul, a konferenciakötetbe leadandó változat előkészítés 
alatt áll. 

21 Az adatok az előkészítés alatt álló, az üveges kvarcporfír nyersanyag felhasználásának változásait vizsgáló 
monografikus munkából származnak. 
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került vékony tűzhelyrétegeket. 

Az epigravetti időszak kárpát-medencei telepei topográfiai szempontból jól 

meghatározott helyen fekvő táborok, melyek rénszarvas (DOBOSI et al. 1981: 22-24; 1983: 

299-304; VÖRÖS 1993: 77-78), illetve ló (DOBOSI et al. 1991: 461-462) vadászatára 

specializálódtak. A felhasznált kőeszköz-nyersanyagok elsődleges földtani előfordulásai 

alapján az embercsoportok által bejárt terület, sőt, a jászsági lelőhelyek esetében (DOBOSI 

2001) az északi középhegység mentén futó útvonal is kimutathatóan azonos a cserháti 

középső-paleolitikuméval. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ezek mellett eltérő funkciójú 

lelőhelyekről is tudunk: a pilisi és gerecsei, alapvetően bőr/húsdepóként, illetve kilátóhelyként 

értelmezhető barlangi lelőhelyek legalább részben ugyanerre a korra keltezhetőek és a Duna-

teraszok telepeihez kapcsolhatóak (DOBOSI – VÖRÖS 1987: 29-30). Emellett Cejkov, Kašov és 

talán Arka egykorú telepei a (esetenként a szó szoros értelmében véve nem a közvetlen 

közelből beszerzett) obszidián és hidrokvarcit, valamint a kronológiailag ugyanide sorolt szobi 

telep a miocén puhatestű-maradványok összegyűjtésére jött létre. 

Ekkor, az utolsó würmi hidegcsúcs sanyarú körülményei miatt az Alpoktól északra eső 

területekről alig van adatunk megtelepülésről (Wiesbaden, Obere Klause), a Kárpát-

medencében azonban az őskőkor egyik leggazdagabb időszakáról van szó. Úgy tűnik, hogy a 

20-17 ezer évvel ezelőtti időszakban Alsó-Ausztria, Morvaország, Szlovákia és Magyarország 

területén emberi menedék-terület (refugium) tételezhető fel, amely a „klasszikus”, délnyugat-

franciaországi, kantábriai, illetve dél-oroszországi és -ukrajnai területekhez hasonlítható 

(VERPOORTE 2004: 263-264). 

Érdekes adalék, hogy bár a genetikai kutatások szerint az utolsó hidegcsúcs idején a 

mérsékelt égövi fajok egyik európai refugiuma és a későbbi újra-kolonizáció magterülete a 

Balkán-félsziget volt (HEWITT 2000), az őslénytani munkák a Kárpát-medence késő-

Würmjéből is kimutatattak holocén (mérsékelt égövre jellemző) fajokat (SOMMER – 

NADACHOWSKI 2006). Figyelembe véve a (radiokarbon dátumok útján) „nem keltezett” 

rétegekből származó faunákat is, ma már összesen 10 magyarországi lelőhely 12 felső-

pleisztocén rétegtani egységéből ismerünk gímszarvas, őz, vörös róka és vaddisznó csontokat 

(VÖRÖS 2000) és ugyanebből az időszakból WILLIS és munkatársai (2000) kiterjedt 

erdőségeket mutattak ki a Kárpát-medencében.  

Ezen elszigetelt terület kialakulását A. VERPOORTE (2004: 264) szerint nem annyira a 

globális (hőmérsékleti) okokban, mint az inkább helyileg változó, inkább humidus vagy 

aridabb éghajlatban és az ettől függő biogeográfiai tényezőkben kell keresni. Noha a kárpát-
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medencei faszén- és puhatestű vizsgálatok eredményei a vártnál nedvesebb és enyhébb 

körülményekre (SÜMEGI – KROLOPP 1995: 137; WILLIS et al. 2000: 209), illetve a mai boreális 

erdőségekhez hasonló környezetre (WILLIS – VAN ANDEL 2004: 2375-2377) utalnak, ez a 

magyarázat nem ad kielégítő választ arra a kérdésre, hogy közép-Európa nyugati részén miért 

hiányoznak a lelőhelyek a 25 ezer évvel ezelőtti és a késő-magdaléni időszak közötti 

évezredekből. 

VI.2.2 A középső-paleolitikum végi refugium a Kárpát-medencében? 

Az epigravetti időszakhoz hasonlósan a középső-paleolitikum végét jelző időszak 

kapcsán is felmerült az Alpoktól északra eső területek elnéptelenedésének lehetősége. 

Lengyelországban W. CHMIELEWSKI (1969: 11-12) szerint az áthalmozott löszben feltárt és 

Molodova V. 11. rétegéhez hasonlított Levallois-Moustérien leletanyagok, illetve a két würmi 

löszköteg között jelentkező, középső-Würm kori (tág értelemben vett Paudorf horizont) 

Jerzmanowicien, Aurignacien, Szeletien és az akkortájt kevéssé körvonalazott gravetti jellegű 

leletanyagok között nem mutatható ki megtelepülés.  Újabban J. K. KOZŁOWSKI (2000: 80, 90; 

l. még: KOZŁOWSKI 1989: 133) a lengyel területek megtelepülési hiátusát a Levallois 

technológiájú levéleszközös késő-Moustiéri, valamint a szeletai és az újabban felismert 

bohunicei iparok közötti, 55/50 ezer és 45/42 ezer évvel ezelőtti időszakra helyezte. Noha 

figyelembe kell vennünk a kormeghatározás körüli súlyos problémákat, ez az időszak nagy 

vonalakban megegyezik az általunk a cserháti lelőhelyek kapcsán, tipológiai alapon becsült 

korral. 

Lényegében hasonló következtetéshez vezettek a dél-németországi lelőhelyek, 

különösen a Hohle Fels és a Geissenklösterle (Sváb Alpok) legújabb feltárásának eredményei, 

melyek éles kulturális törést és rétegtani hiátust mutatnak a középső-paleolitikus és 

Aurignacien rétegek között (CONARD et al. 2003). A nagyobb léptékű elképzelések szerint az 

anatómiailag modern ember mintegy 40 ezer éve az izlandi jégmagokban jelentkező Heinrich 

4 eseménnyel jellemezhető, kedvezőtlen éghajlati körülmények miatt lakatlan svábországi 

területre érkezett (Population Vacuum Model: CONARD et al. 2003: 23-25; BOLUS 2004: 29; 

CONARD – BOLUS 2006: 225; CONARD et al. 2006: 309, 310-317; SERANGELI – BOLUS 2008: 

88). Ugyanakkor Bajorországban a Sesselfelsgrotte (illetve a kevésbé jól ismert rétegsorú 

Weinberghöhlen) rétegsorában a nem kalibrált 14C adatok szerint 38 000 és 29 000 évvel 

ezelőtti időszakból nem rendelkezünk megtelepedési adattal (RICHTER 2001: 101).  

Ennek a különlegesen zord időszaknak a hatását csak tovább erősítette a Campániai 
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Ignimbrit erupció22. Az együttesen HE4-CI krízisnek nevezett időszak, melynek jelentőségét 

mikro- és makroflóra adatok is alátámasztják (LEROI-GOURHAN 1997: 155)23, Európában az 

emberek által lakható terület 30%-os csökkenéséhez, illetve áttételesen jelentős méretű 

népesedési összeomláshoz (population crash: ZILHÃO 2006: 192) vezetett24. Itáliai 

pollenadatok szerint az erdős területek hirtelen zsugorodása száraz és hideg sztyepp 

kialakulásához vezetett (FEDELE et al. 2008: 845 - további irodalommal), illetve 

modellszámítások és pollenadatok szerint az Ibériai félsziget mozaikos sivatagosodásához, 

illetve áttételesen az emberi megtelepülés átalakulásához vezetett (SEPULCHRE et al. 2007).  

Lengyelországból az interpleniglaciális időszakból (OIS 3, Grudziądz interstadiális) 

permafrost alatt fejlődött szubarktikus vályog, bokros és típusos tundra jelenlétéről van 

adatunk, ám az Odera völgyében kis "enklávéban" megmaradtak a magasabb növésű 

növények is. Egy rövid lehűlést követően az időszak késői részében (Hengelo és Denekamp 

interstadiálisok) keletkeztek a Komorniki típusú gleyes agyagok (WIŚNIEWSKI 2006: 37, 

további irodalommal). 

Az Alpok északi előteréből és a Balkán-félszigetről ismertek erdős vegetációra utaló 

pollenadatok (Fedele et al.), melyeket azonban érdemes óvatosan kezelni. Az ötvenes évek 

végén mélyített Ljubljansko barje fúrás változatos J szakaszát például A. ŠERCELJ (1966: 462, 

465) egy >48 ezer éves 14C dátum alapján a középső-Würm időszakára, a bükk pollenek 

folyamatos jelenléte alapján viszont a kora-Würm (Brörup) interstadiálisra keltezte, így a T. 

HOPKINSON (2004: 238) által hivatkozott pleniglaciális, vagy interpleniglaciális kori 

lombhullató vegyes erdő megléte legalábbis kétséges. 

A Déli-Kárpátok környékére felépített pollensztratigráfia (CÂRCIUMARU 1988) szerint 

a Nandru interstadiális komplexum (a Nandru A és B, illetve 1-2 és 3-4) felmelegedési 

időszakai az északnyugat-európai rétegtan szerint az Amerfoort és Brörup, illetve az 

Odderade, Moershoofd és Hengelo interstadiálisokkal azonosíthatóak. Ekkor az alacsonyabb 

                                                            
22 A kereken 40 ezer éves kitöréshez köthető tefraszint rétegtani jelentőségét az adja, hogy Itáliától a Donig a 

középső- és felső-paleolitikus szintek közé ékelődve került feltárásra (FEDELE et al. 2008).  

23 Érdekes, hogy a datált leletek makrofosszíliák szigorúan véve idősebbek a CI erupciónál, mivel 42-44 ezer 
évesnek adódtak. Tekintettel azonban a radiokarbon datálásnak a IV.1. fejezetben ismertetett nehézségeire, 
feltételezhető a két adatsor egykorúsága. 

24 A szerző szerint az esemény a mintegy 33 ezer (14C) évvel, kallibrált dátumok szerint 39,5 ezer évvel ezelőtt, 
a neandervölgyiekkel egykorú Protoaurignacien és a (hasított alapú hegyekkel fémjelzett) Aurignacien I közti 
kulturális váltáshoz vezetett.  
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régiókban gyakorlatilag folyamatos erdőborítottsággal lehet számolni.25 Az ezt követő hideg, 

száraz időszakban26 tundrai és hideg sztyeppi vegetáció volt kimutatható, kevés erdei és 

lucfenyővel, fűz-, nyír- és égerfával.27 

Mint említettük, egyik lehetőségként a Kárpát-medence zárt jellegével lehet 

magyarázni részben a szokatlan nyersanyagbeszerzési-stratégiát, részben a terület refugium 

jellegét. A magyarországi területekről azonban nem nagyon állnak rendelkezésünkre 

palinológiai adatok. A malako-sztratigráfia szerint a középső-Würmmel megfeleltetett, a 

Mende Felső talajkomplexum alatti löszökből a hidegtűrő és nedvességkedvelő, boreális 

elterjedésű puhatestűvázak alapján a hideg, de csapadékos nyári időszak mellett erdős sztyeppi 

vegetációra lehetett következtetni (Succinea oblonga szubzóna: SÜMEGI – KROLOPP 1995: 135, 

142). Az emlősmaradványok hasonló módon a klasszikus „mamutsztyepp”-re és barlangi 

medvék által lakott barlangokra (Istállóskői és Szeletai szint: VÖRÖS 2000; KORDOS 2002: 

198-199, 201) utalnak, az adatok felbontása azonban sajnos egyik esetben sem elég finom a 

fent említett, évezredes időtartamú klimatikus események kimutatására. 

VI.2.3 Refugium területek régészeti adatok alapján? 

Mindenek előtt le kell szögeznünk: J. R. STEWART és munkatársainak (2010: 661, 662) 

meghatározása alapján a Kárpát-medence egyik érintett időszakban sem tekinthető az emberi 

populáció glaciális refugiumának, mert bár olyan, földrajzilag elszigetelt területről van szó, 

melyen (a régészeti lelőhelyek alapján becsülve) bizonyos időszakok folyamán jelentősebb 

népesség zsúfolódott össze, a medence az éghajlat további változásával elnéptelenedett. 

Jelenlegi tudásunk szerint például kb. 16 ezer évvel ezelőtt megszűntek a régészeti lelőhelyek 

a Kárpát-medencében28, így a megtelepülés nem mutatható ki a teljes glaciális/interglaciális 

ciklus időszakában, ami a refugiális területek definíció szerinti vonása. Ezért helyesebb talán a 

                                                            
25 A kivételt a Nandru 2 felmelegedés jelenti, amikor az elképzelések szerint egy hirtelen klímaromlás, gyors 

lehűlés következtében hirtelen a fűfélék terjedtek el (CÂRCIUMARU 1988: 47). 

26 A legmelegebb hónap becsült középhőmérséklete a 650 m tszf. magasságon fekvő Bordu Mare barlangban 
9,8°C, a Prut-völgyében (Ripiceni – Izvor) 9,5°C. 

27 A CÂRCIUMARU (1988: 47) által megadott hagyományos, nem kallibrált radiokarbon adatok (Cioarei 
Boroşteni: 37.750±900 BP, Bordu Mare: 39.200+4500-2900 BP) nagyjából a keresett korszakban felelnek 
meg, ám a mérések (GrN-13005 és GrN-11618) nem szerepelnek RIEL-SALVATORE et al. 2008. 1. 
táblázatában. 

28 Érdekes, hogy az őslénytani adatokból levont következtetések is 16 ezer évvel ezelőtt zárulnak lehetséges, 
hogy itt csupán a rendelkezésünkre álló adatok és a kutatás hiányosságaival szembesülünk. 
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késő-Würm kori Kárpát-medencére a földrajzi izoláció, vagy a „rejtett refugium” (cryptic 

refugia: STEWART et al. 2010: 662 - további irodalommal29) kifejezés használata. 

Mindenesetre az epigravetti és a kései középső-paleolitikum időszakának közös vonása, 

hogy az elnéptelenedettnek tekintett észak-európai területekkel szemben a Kárpát-medencéből 

viszonylag nagy számban ismerünk régészeti lelőhelyeket, melyek egyik közös vonása a 

távoli nyersanyagoknak – az Európában rendszerint egyedülállónak tekintett – magas aránya 

és helyi feldolgozásuk intenzitása. 

Véleményünk szerint azonban nem zárható ki, hogy legalábbis a korábbi, levéleszközös 

időszak esetében az északabbra fekvő területek csak a települési rendszer gyökeres 

megváltozásáról van szó: a könnyen azonosítható és potenciálisan jól megőrződő barlangi 

lelőhelyek helyét a sérülékeny, ám nehezen megtalálható és feltárható és még nehezebben 

keltezhető nyíltszíni telepek vették át. Fontos adat, hogy a kérdésben kulcsszerepet játszó sváb 

területeken például nem ismert olyan rétegsor, amelyben egyszerre fordulna elő levélhegyes 

és Aurignacien réteg, ráadásul az előbbiek barlangi megtelepedését csak rendszerint csak 

nagyon kevés kőeszköz jelzi (CONARD et al. 2006: 319). Szintén óvatosságra int, hogy ezen a 

területen a nyíltszíni telepek általában kevésbé ismertek és az újonnan is kutatott 

barlangokban eddig csak minimális nagyságú felületen érték el a középső-paleolitikus (de nem 

levéleszközös) rétegeket (CONARD et al. 2006: 325, 332). Azaz összességében nem kizárt, 

hogy a lelőhelyek hiánya egyszerűen a kutatás módszertanának a következménye. 

Hasonló jelenség érzékelhető a jól dokumentált lelethorizontokban bővelkedő 

Morvaországban, ahol a Kůlna barlang legfiatalabb, de pontosan nem ismert korú 6a 

Micoquien rétege fölött megtelepülési hiátus mutatható ki a 22-23 ezer éves gravetti 

leletanyagig (VALOCH 1988: 43-47). Azonban a 6a réteg és a mintegy 38-37 ezer éves 

nyíltszíni Szeletien lelőhelyek közti időszakra helyezhető a tipológiailag késő-Micoquien-nek 

meghatározott szintén nyíltszíni Bořitov V. csak felszíni gyűjtésekből ismert leletanyaga. 

Rétegtani adatok hiányában tehát annyit mondhatunk, hogy bizonyos jelek szerint a barlangi 

megtelepülések helyét a sokkal bonyolultabban értékelhető nyíltszíni lelőhelyek vehették át. 

A másik oldalról érdemes megfigyelni, hogy a Kárpát-medence az utolsó eljegesedés 

első hidegcsúcsa (OIS 4) idején sem néptelenedett el, amint azt Korolevo II, IIa és IIb 

kulturális-kronológiai komplexuma mutatja (KOULAKOVSKA 2001; KULAKOVSKA 2002; 2003: 

10-11, Tabl. 1). Ennél meglepőbb, hogy az észak-európai síkságról, illetve a Kárpátoktól és a 
                                                            
29 A szerzők ilyenként hivatkoznak meg például a Kárpát-medencéből, különösen a Tokaj környékéről leírt 

pleniglaciális korú erdőmaradványokra. 
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Szudétáktól északra fekvő területekről is ismerünk erre a 40 ezer évvel ezelőtti hideg 

periódusnál minden jel szerint sokkal szigorúbb és hosszabb ideig tartó pleniglaciális 

időszakra keltezett lelethorizontokat: Zwoleń leletes szintjei a hidegcsúcs elejére (SCHILD et 

al. 1988; 2000), Wrocław - Oporów lelőhely rétegei pedig a végére, esetleg a középső-Würm 

kezdetére keltezhetőek (BURDUKIEWICZ - WIŚNIEWSKI 2004: 139-140; WIŚNIEWSKI et al. 

2011, további hivatkozásokkal pl. Piekary és a Księcia Józefa utcai lelőhelyre). A régészeti 

adatok tehát az első pleniglaciális időszakban sem zárják ki, hogy az ekkor is megfigyelt 

„megtelepülési hiátus” a kutatási módszerek által generált jelenségnek bizonyulhat. 

Adataink szerint a Déli-Kárpátok lelőhelyeit (Nandru – Curată és Ohaba Ponor – 

Bordu Mare) a Nandru komplexum végén (kb. a Hengelo fázis lezárulásával) felhagyták ám az 

ezt követő hideg időszakban új, alacsony leletsűrűségű lelőhelyek indultak (Nandru – 

Spurcată, Băile Herculane – Hoţilor és a Brassó környéki, 750 m tszf. magasságban fekvő 

Rîşnov – Gura Cheii). Elnéptelenedésről tehát ezen a területen sem lehet beszélni. 

Ezt az óvatosságot látszanak alátámasztani a genetikai adatok is: négy, részben kihalt 

emlősfaj (köztük a neandervölgyi ember) középső-Würm fosszilis maradványainak 

mitokondriális DNS vizsgálatai arra utalnak, hogy a génállományokban semmilyen, a 

földtörténeti jelenkorban tapasztalhatóhoz hasonló földrajzi mintázat nem mutatható ki, azaz a 

második würmi pleniglaciálissal ellentétben sem az első hidegcsúcs, sem a feltételezett 

Heinrich 4 hideg esemény idején nem kényszerültek valódi refugium területekre a vizsgált 

fajok (HOFREITER et al. 2004). Végül pedig az is lehetséges, hogy ennek az időszaknak a 

„vulkáni tél” túlságosan rövid ideig tartó volta miatt nem maradt genetikai nyoma, esetleg a 

recens minták genetikai vizsgálatának eredményeit értelmeztük kissé elhamarkodottan30.  

VI.2.4 Kései középső-paleolitikus és epigravetti nyersanyag-gazdálkodás: következetések 

A két időszak régészeti leletanyagai, illetve az ásatásokon dokumentált megfigyelések 

egyértelműen erősen mobilis életmódra utalnak. A közös vonásokat az alábbi pontokban lehet 

összefoglalni: 

 

 Közép-Európának az Alpoktól és a Kárpátoktól északra fekvő területeiről igen 

                                                            
30 A fosszilis barnamedve maradványok genetikai vizsgálata alapján például nem igazolható egyértelműen a 

késő-würmi elszigetelt refugiumok megléte sem, illetve a „palacknyak hatás” (bottleneck) szerepe a mai 
génállomány földrajzi mintázatának kialakításában (VALDIOSERA et al. 2007 - v.ö. HEWITT 2000). 
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ritkák a megtelepedése utaló jelek.31 

 Ezzel szemben a Kárpát-medence belsejében ellenben viszonylag sok átmeneti 

jellegű tábor került feltárásra, vagy legalább felszíni megfigyelések alapján 

azonosításra. Ezek jellemzői a vékony leletes szintek, a ritka és szintén 

futólagos használatra utaló tűzhelyrétegek, és a kivételszámba menő egyéb 

objektumok (cölöplyukak, kunyhóalapok és parázstartó lyukak). 

 Jelenlegi adataink szerint hiányoznak a hosszabb megtelepedést mutató 

lelőhelyek („bázistáborok”), vagy a Ságvárien lelőhelyekhez hasonló, 

összetettebb lelőhelyek.32 

 A kárpát-medencei lelőhelyeken az import nyersanyagtípusok intenzív 

használata, helyi feldolgozása (az epigravetti időszakból Dömösön az 

obszidián, Jászfelsőszentgyörgyön az üveges kvarcporfír esetében: BIRÓ 1984: 

2033; DOBOSI 1993). A kőzetek nyersanyagforrásai által mutatott kép alapján a 

nyersanyagforgalom legalábbis az Északi-középhegység déli hegylábfelszínén 

és a Duna-kanyarban zömmel az ÉK-DNy-i irányú tengely mentén zajlott. 

Különleges, de illeszkedik a vázolt képbe az Esztergom – gyurgyalagi, igen 

nagymértékben a Kárpátokon túlról származó kőzetből készített leletegyüttes. 

 

Szembetűnő, hogy a nyersanyag-beszerzési zóna a medencén belül valószínűleg azonos 

ökológiai övbe tartozik, így a vándorló állatokat követő vadászcsoportok feltételezése 

valószínűleg helytelen és nyilvánvalóan félreértés azon elképzelés, mely a középhegység 

mentén északkelet-délnyugati irányú, a vízfolyásokat követő állatvándorlással (FÉBLOT-

AUGUSTINS 1993: 247) számol. Véleményünk szerint inkább általánosíthatjuk a bojnicei és 

                                                            
31 A refugiumnak tekintett területektől távol eső lelőhelyeket (a 18 ezer éves Wiesbaden – Igstadt a Rajna 

völgyében, illetve a 15 ezer éves Brno – Videnská ulica és 15,5-14,5 ezer éves Maszycka-barlang) A. 
VERPOORTE (2004: 264) a kezdeti kolonizáció gyors népességmozgásához kapcsolta. 

32 Valójában a vázolt elképzelések egyik próbája a jövőben a kárpát-medencei régészeti anyag alapján a 
tűzhelyekkel, parázstartó lyukakkal, esetleges kunyhókkal jellemezhető, 20-18 ezer éves Ságvárien lelőhelyek 
értelmezése és az ez alapján következtethető életmód értelmezése lehet. A további vizsgálatok előtt egyelőre 
csak a több száz kilométerről származó obszidián-változatoknak a mogyorósbányai lelőhelyen feltárt 
leletegyüttesekben tapasztalt magas arányára hívjuk fel a figyelmet. 

33 A pilismaróti, (feltétlezhetően) azonos obszidián gumóból származó retusált penge és hulladékanyag 
jelentőségét csökkenti, hogy a leletegyüttes több, egymástól több kilométerre fekvő lelőhely anyagának 
összekeveredéséből, illetve a valódi Öregek-dűlői lelőhelyen másodlagos helyzetben (római és avar kori sírok 
betöltéséből) gyűjtött leletekből jött létre. 
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prievidzai középső-paleolitikus lelőhelyek kapcsán tett megfigyelést (FÉBLOT-AUGUSTINS 

1993: 248, 251) a folyóvölgyek közti (távolról sem áthatolhatatlan) hegyeken - dombhátakon 

való keresztirányú átkelésről.34 

VI.3 Nyersanyaghasznált a vanyarci lelőhelyeken: „modell” 

Folytatva az előző fejezetet, a kései középső-paleolitikum és az epigravetti időszak 

nyersanyagforgalmának eddig nem említett közös vonása, hogy a felhasznált kőzetek és 

különlegesen az üveges kvarcporfír forrásterülete, illetve az ettől 90-100 km-re eső cserháti és 

a jászsági lelőhelyek között, ahol ezeket a kőzeteket intenzíven munkálták meg, nem ismertek 

(a mindennapi értelemben vett) átmeneti lelőhelyek.35 A jászsági és cserháti lelőhelyeken az 

import kőanyag intenzív megmunkálása, a helyi szilánkolás és (újra)élezés a megszokottól 

egészen eltérő képet ad és – ahogy a lelőhelyek, különösen pedig a jelentős lelőhelyek nagy 

száma mutatja - régészetileg is jól látható. Az egyik megválaszolandó kérdés, hogy mi okozza 

a lelőhelyek számának (esetleg megfigyelhetőségének) ezt a hirtelen emelkedését.  

A rendelkezésünkre álló adatok hiányosságának oka lehetne akár a kutatás hiányossága 

is, ám a középső- illetve korai felső-paleolitikum kapcsán a hat évtizedes múltra visszanyúló 

és újabban intenzívebbé váló Eger környéki kutatások ellenére sincs adatunk a cserhátiakhoz 

hasonlóan intenzív nyersanyag felhasználásról. Ebből a szempontból talán nem szerencsés 

példa a vanyarci típusú ipar, melyhez hasonló jellegű leletanyag eddig nem került közlésre a 

Cserhát hegylábfelszínén kívül. Ezért ismét hivatkozunk arra, hogy véleményünk szerint 

legalább az egyik Eger környéki lelőhely (Egerszalók – Kővágó II) éppúgy a bábonyi típusú 

körbe sorolható, mint a névadó lelőhely, vagy a legéndi Káldy-tanya melletti felszíni 

gyűjtőponton gyűjtött leletegyüttes. Ezen a lelőhelyen az összesen 60 darab ötöde készült 

kvarcporfírból: öt megmunkált eszköz mellett hét szilánk is szerepel a leletanyagban 

(ZANDLER 2006: V. típustábla). Ez az arány nagyjából megegyezik a cserháti lelőhelyeken 

megfigyeltekkel, ám a kis darabszám egyelőre nem ad teret további következtetésnek. 

                                                            
34 l.m. a 86. lábjegyzetet. 

35 Érdekességként megemlítjük, hogy J. FÉBLOT-AUGUTINS (1993: 239, 253-254) az északkelet-magyarországi 
lelőhelyek kapcsán a lineáris nyersanyag-beszerzési mintázat mellett két gyakori távolsági értéket talált 50 és 
100 km-nél. Le kell szögezni azonban, hogy ez utóbbi érték magából az alkalmazott a módszerből következik:  
a dél-bükki barlangok és a szlovákiai obszidián vélelmezett forrása közti távolságot ugyanis egységesen 100 
km-nek tekintette. Le kell szögeznünk azonban, hogy a legéndi és galgagyörki bábonyi lelőhelyeken is 
előfordul minden létező, 180-220 km-ről származó obszidián-változat; így a középső-paleolitikum egységes, 
100 km-es nyersanyagszállítás koncepciója idejét múlta. 
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Ugyanakkor a Tarna-völgy peremén újonnan végzett terepbejárások (Gutay Mónika és 

Kerékgyártó Gyula munkája) során több levélhegyes lelőhely került elő, ám az üveges 

kvarcporfír nyersanyag csak szórványosan, egy-két darabbal van képviseltetve36, azaz erről a 

területről sem áll rendelkezésünkre a cserháti lelőhelyekhez hasonló nyersanyag-összetételű 

leletanyag. 

A jelenség magyarázatához – távoli analógiaként, vagy inkább csak metaforaként – a 

mosogató medencéjében megfigyelhető gyűrű-szerű jelenséget használjuk. Ez úgy jön létre, 

hogy a csapból lezúduló víz gyorsan (legalábbis a helyi hullámsebességnél gyorsabban) 

áramlik szét sugaras irányban, ezért a medence alján alig észlelhető, gyorsan áramló hártyát 

alkot. A gyűrű peremén ellenben kitűnően látható hullámfront vagy vízfal képződik, amin túl a 

víz szó szerint szemmel láthatóan fodrozódik (a helyi hullámsebességnél lassabban áramlik).37  

A metafora kapcsán a cserháti terület kései középső-paleolitikumának és az általunk 

kevésbé ismert jászsági epigravetti lelőhelyek távoli eredetű nyersanyagainak forgalmát úgy 

képzeljük el, hogy a Bükk és a Mátra déli hegylábi felszínein, 90-100 km-en keresztül az 

embercsoportok gyorsan haladtak át, így a rövid ideig (esetleg csak egyetlen éjszakáig) tartó 

megtelepedéseik nyoma régészetileg szinte láthatatlan. Ezen a ponton emlékeztetni kell rá, 

hogy az általunk vadásztanya I-nek elnevezett típus kizárólag barlangból ismert, ahol a 

lelőhely azonosítása, illetve feltárása is egyszerűbb, mint egy hosszú dombsoron. Korábbi 

munkánkban (MARKÓ et al. 2003) úgy véltük, hogy a kvarcporfír forrása és a cserháti 

lelőhelyek közti területen a kutatás előrehaladásával elő fognak kerülni a hiányzó lelőhelyek, 

ám ez a most vázolt elképzelésünk szerint nem szükségszerű, esetleg gyakorlatilag nehezen 

kivitelezhető. Ezt követően mindkét időszakban a nyersanyagforrástól 90-100 km távolságban 

hirtelen több lelőhely bukkan elő, melyeken (a cserháti esetben) kulturális különbözőségük 

ellenére is hasonló nyersanyag-beszerzési stratégia figyelhető meg. Végül az ettől távolabbi 

lelőhelyeken már jóval kisebb arányban, de többé-kevésbé konzekvensen tűnnek fel a távoli 

kőzetből készített leletek, melyek azonban adataink szerint már készen érkeztek a lelőhelyre.38 

                                                            
36 A közöletlen leletanyagokra vonatkozó információk a 2011. évi Miskolci Őskőkori Ankéton tartott előadás és 

az azt követő beszélgetésből származnak, melyekért a gyűjtőknek és a feldolgozóknak tartozom köszönettel. 

37 Az eredeti ötletet és a formai analógiát a  az űrkutatásban ismert lökéshullámfront (angolul: termination shock) 
jelenségéből és szemléltetéséből vettük. Ez a kifejezés azt a felületet jelenti, ahol a szuperszónikus sebességű napszél 
(nagy léptéket tekintve) hirtelen lelassul és megfelelő detektorokkal észlelhetővé válik. 

38 l.m. a 85. lábjegyzet. 
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A fent vázolt elképzelés egyelőre az üveges kvarcporfír két őskőkori időszakban történő 

felhasználásának szemléltetésére alkalmas. Nyilvánvalóan egészen más léptékben, vagy más 

struktúrában kell gondolkodni például az Esztergom - gyurgyalagi tűzkőipar, vagy a Kárpát-

medencén kívül feltárt obszidián leletek kapcsán és további kutatások szükségesek a többi 

időszak kvarcporfír-felhasználásának értelmezéséhez. 

A fent tárgyalt két időszak kapcsán azonban hasznos segítségnek tűnik, amely 

megerősíti, hogy az import nyersanyagtípusok felhasználása nem jelent mérföldkövet a humán 

evolúció terén és kiterjeszti a középhegység mentén futó „rövid távú nyersanyag-beszerzési 

rendszer” (MARKÓ 2009a) érvényességét. 
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VII. Összefoglalás: tézisek 
 

1. 2000 óta végzett intenzív terepbejárások, illetve a 2003-2007. közti kis felületű feltárások során 

felismertünk egy eddig le nem írt középső-paleolitikus ipart, melynek tipológiai és technológiai 

jellemzői mellett éppoly fontosak a nyersanyag-használatában megjelenő tulajdonságai. A felszínen 

gyűjtött 2234 darabot soroltunk a középső-paleolitikus kőiparhoz, melyből 199 darab (jórészt 

töredékes) formális eszköz és 34 többé-kevésbé meghatározható magkő. A feltáráson gyűjtött 1950 

egyedileg kezelt kőleletből 42 besorolható eszköz és négy magkő a hagyományosan 

tanulmányozható forma. 

Emellett a feltárt leletanyag esetében rendszeresen, a felszínen gyűjtött eszközök esetében 

alkalomszerűen elvégeztük az összeillesztési vizsgálatokat, melyektől tipológiai, technológiai és 

tafonómiai adatokat reméltünk. 

 

2. A Cserhát területén összegyűjtöttünk a szórványos irodalmi adatokból ismert pattintott kőeszköz-

nyersanyagok forrásait, friss gyűjtésekkel egészítettük ki az adatokat.  

A régészeti feldolgozás hátterét a kőeszköz-nyersanyagként is használható kőzetek felgyűjtése, 

térképezése, meghatározása, illetve természettudományos vizsgálata képezte. 

A területen helyinek számító hidrotermális eredetű kőzeteknek összesen 26 egyedi lelőhelyét 

azonosítottuk. Pattintott eszköz készítésére azonban csupán két nagyobb csoportjuk alkalmas: a 

Galga-völgyből származó, gyenge minőségű, illetve a Buják, Bér és Vanyarc környékén gyűjthető, 

homogénabb, de vékony táblák-lemezek formájában jelentkező hidro- és limnokvarcit. Sajnos e két 

változat régészeti környezetben, különösen a kisméretű pattintékok, illetve a nem kérge szilánkok 

esetében nem mindig választható el egymástól, sőt, időnként más kőzettípusoktól (tűzkő, 

kovakavics) sem. 

A Cserhát környékén két jelentősebb kavicsos formációból ismerünk felhasználható kovakőzetet. 

Az idősebb (oligocén, vagy alsó-miocén) kavicsok jellemzően a Galga-völgytől nyugatra, a fiatal, 

szarmata kavicsok Vanyarc környékén és attól keletre vannak a felszínen. Kevés kivételtől 

eltekintve ugyanazokat a régészetileg érdekesnek minősíthető kőzettípusokat: radiolaritot, kvarcitot, 

nummuliteszes kovakavicsot és kovásodott fát találunk mindkét formációban. Ezek mellett a 

szarmata üledékeken előfordul a (régészeti lelőhelyekről is ismert) üveges andezit, jáspis és a már 

említett bujáki limnokvarcit változat. 

A cserháti leletegyüttesek legfontosabb import nyersanyagtípusa a rétegtanilag helytelen 

elnevezéssel üveges kvarcporfírnak nevezett kőzet, melynek nagyműszeres (PGAA) vizsgálata 

igazolta a keleti Bükkből származó geológiai kézipéldányokkal és régészeti leletekkel való kémiai 
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azonosságot. A több tucat cserháti és hét vanyarci minta, melyek között a lelőhelyen, szándékosan 

leválasztott szilánkok is vannak, megnyugtatóan tisztázta az import nyersanyag forrásának kérdését. 

 

3. Tafonómiai vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a feltárt szelvényben megfigyelt leletek többé-kevésbé 

eredeti helyzetben kerültek feltárásra. 

A 2003. évi hitelesítő ásatást megelőzően kutatott plató helyzetű telepeken (például az Avas, 

Korlát, Eger – Kőporos, Demjén, Ostoros, Sajóbábony, Hont, Egerszalók) feltárt szegényes,  

gyakorlatilag a felszíntől az alapkőzetig húzódó „kultúrrétegek”, bekeveredett faszénszemcsék arra 

utaltak, hogy rendkívül szerencsés körülmények kellenek a leletes szint dokumentálásához. A 

Vanyarcon a feltárás során szerzett tapasztalataink arra utalnak, hogy a jórészt valószínűleg recens 

faszén és a nagy arányú fragmentáció ellenére a betemetődés után már nem érte jelentős behatás a 

leletes réteget. A feltárt kis felületen dokumentált szilánkkoncentrációk eloszlása és alakja, a helyi 

eszközkészítésre utaló kisméretű pattintékok megléte és aránya, az egymás közvetlen közelében 

feltárt valódi „gyártási hulladékok”, kis méretű pattintékok, a leütés közben törött kvarcporfír 

szilánkok, egy félkész bifaciális eszköz és a róla leválasztott szilánkok együttesen igazolják, hogy 

legfeljebb kismértékű bolygatással kell számolnunk, vagy másként: a feltárt jelenésgek alkalmasak 

az életmódra való következtetések levonására. 

A viszonylag kevés számú „frissen” törött limnokvarcit darab két kivétellel kis távolságra 

mozdult el, vagy helyben maradt. A frissen törött leletek esetében a legjelentősebb zavaró 

tényezőként a (hajszál)gyökereket, illetve a duzzadó agyagásványokat azonosítottuk és 

megfigyelésünk szerint ezek eloszlása alapján a feltárt szelvény egy behatárolt része volt csak 

kitéve az üledékképződés utáni hatásoknak. Ezzel szemben a régi, a patinás törési felületű 

összeillesztések eloszlása szinte tökéletesen megegyezik a limnokvarcit leletekével. Ezen törések 

egy része biztosan, a többi nagy valószínűséggel a telep fennállása során (szingenetikus törések), 

illetve nem sokkal annak felhagyása után (epigenetikus törések) keletkezett, így azok tafonómiai 

szempontból csak másodlagos jelentőséggel bírnak és inkább az egykori ember telepen belüli 

tevékenységét dokumentálják.  

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a vanyarci szelvényben feltárt leletes szint megtartása a 

vedrovicei, illetve a zeitlarni  Szeletien lelőhelyhez hasonlóan nem túl jelentős; a feltárt leletek és 

jelenségek alkalmasak a térbeli elemzésre (spatial analysis), mivel az eredeti leleteloszlás a jelek 

szerint nem módosult jelentős mértékben. Az esetlegesen létező finomrétegtani különbségeket már 

nem voltak megfigyelhetőek, de a teljes feltárt leletanyag eddig feltételezett régészetileg 

egykorúságának nem mond ellent semmi.  

 



243 
 

4. A kvarcit, limnokvarcit és üveges kvarcporfír nyersanyagok esetében összeillesztésekkel 

igazoltuk, hogy a lelőhely feltárt részén helyben végezték el a szilánkleválasztást. Ezek közül 

figyelemre méltó a cserháti területen ritka kvarcit helyi felhasználás. A légvonalban mérve 95 km-

ről származó kvarcporfír mindenképpen újdonságot jelent még a közép-európai középső-

paleolitikus lelőhelyek vonatkozásában is. 

 

5. A Vanyarc környéki iparokat időrendileg a legkésőbbi felső-paleolitikum időszakára, a tág 

értelemben vett „Blattspitzengruppe” körébe soroltuk. 

A vanyarci ipar esetében a klasszikus kronológiai kérdésekre meglehetősen problematikus a válasz, 

mivel a rétegtani és a 27, illetve 32 ezer év körüli, meglehetősen nagy bizonytalansággal terhelt 

radiokarbon adatok nem értékelhetőek, az őslénytani adatok pedig a talajképződési tényezőek miatt 

hiányoznak.  

A régészeti tipológiai vizsgálatok ezzel szemben egyértelműen azt mutatják, hogy a vizsgált 

eszközkészletek dominánsan levéleszközökből és különösen középső-paleolitikus típusokból állnak. 

Ez utóbbira mutat a Vanyarcon széles körben használt, micoqui jellegű kétoldali élmegmunkálás, a 

Klausennische-típusú kés. További két vanyarci késtípus megfelelőit a (tipológiailag) késői 

morvaországi micoquien és az archaikus Szeletiennek besorolt jezeřany-i lelőhelyen találjuk meg. 

Ugyanerre a körre, illetve a kevésbé ismert bajorországi leletanyagokra utalnak a levélhegyek és –

kaparók, illetve a vaskos bázisú bifaciális eszközök, melyek eltérnek a megelőző és későbbi 

időszakok eszközeitől. A kronológiailag általában jelentősnek tekintett és Vanyarcról is ismert 

„Jerzmanowicien típusok” (ventrális oldalon részlegesen vékonyított hegyek és kaparók) is mind a 

Micoquien, mind a Szeletien horizontban előfordulnak. 

Annak ellenére, hogy az egyes vanyarci formák viszonylag nagy területen megtalálhatóak mind a 

kései középső-, mind a korai felső-paleolitikusnak meghatározott leletegyüttesekben, maga az ipar 

eszköz-összetétele nem ismert máshonnan. Egyedi vonásnak tekinthető például a jellegzetes 

Levallois technológia minimális előfordulása, másrészt a felső-paleolitikus pengetechnológia 

hiánya, míg a bajor és kisebb részben morva szeletai lelőhelyeket pedig a Vanyarcról gyakorlatilag 

hiányzó pikkelyretusú eszköz erőteljes jelenléte különbözteti meg. 

A tipológiai összevetés nyomán a vanyarci ipar tehát feltételesen a nagyjából 38.000 (nem kalibrált) 

radiokarbon éves és nagy vonalakban a Hengelo interstadiálisra tehető Szeletien, illetve a 45-46 ezer 

éves Micoquien leletegyüttesek közti időszakra keltezzük. Az időszaknak egyik általános 

jellemzője, hogy a közép-európai leletanyagok felszíni gyűjtésből, vagy legfeljebb redukált 

rétegsorú, egyszerre akár több kultúra kevert emlékeit szolgáltató ásatásokból származnak; a 

barlangi lelőhelyeken rendszerint összességében kevés, rétegtanilag semmitmondó leletanyag került 

elő. Néhány szerencsés lelőhely esetében azonban megállapítható volt, hogy a Kárpát-medencében 
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ekkorra már megjelentek a kifejlett, ám kifejezetten nem aurignaci jellegű pengeiparok (Korolevo II 

2. rétege, Sokirnica IA lelőhely 3. rétege). Ezek mellett némileg archaikus benyomást nyújtanak a 

jelenlegi, kissé elnagyolt időrend alapján egykorú, szilánkot és levélhegyeket használó, Szeletien 

leletegyüttesek, illetve a vanyarci lelőheyek anyaga. 

 

6. Összeillesztési vizsgálataink eredménye szerint a rövid, szakadozott sorozatok alapján rövid 

tartózkodásra, átmeneti jellegű megtelepülésre, illetve mobil életmódra tudunk következtetni. 

 A vanyarci lelőhelyek funkcióját a leletanyag összetétele (kevés magkő és alapforma, viszonylag 

sok retusált eszköz és nagyon sok kis méretű, részben a munkaélet megújító, részben a bifaciális 

eszközök kialakításakor keletkezett pattinték) alapján rövid ideig lakott, átmeneti vadásztábornak 

határoztuk meg. A feltárt szelvényben végzett megfigyeléseink ezt alátámasztották, mivel a 

dokumentált nem túl sűrű leletes szintben a leletkoncentrációk mellett nem találtunk más jelenséget, 

például hosszabb megtelepedésre utaló tűzhelyet.  

Ezek a megfigyelések - az erősen szakadozott eszközkészítési lánccal együtt - viszonylag mobil 

életmódra utalnak. Végül a vizsgált leletanyagokban használta távoli (95-100 km-ről származó) 

nyersanyag intenzív felhasználása is alátámasztja ezt a képet. 

 

7. A vanyarci leletanyagokból kikövetkeztetett nagymérvű mobilitást a 18-16 ezer éves epigravetti 

korszakban tapasztaltakhoz hasonlítottuk. 

A kárpát-medencei őskőkor egy másik, sokkal jobban ismert időszakát, az epigravetti kort a vékony 

és ritka leletes szintek, valamint intenzív, az Északi-középhegység vonulatával párhuzamosan futó 

nyersanyagforgalom jellemzi (extrém példaként említhető az Esztergom - gyurgyalagi lelőhely). 

További hasonlóságot fedezhetünk fel az üveges kvarcporfír felhasználásában: a jászsági epigravetti 

táborokban éppúgy helyben szilánkolták a kőzetet, mint a cserháti kései középső-paleolitikus 

lelőhelyeken, illetve a nyersanyag aránya éppúgy visszaesett a duna-kanyari lelőhelyeken, mint a 

honti középső-paleolitikus anyagban. 

Tágabb kitekintéssel, mind az epigravetti időszakban, mind a vanyarci ipar feltételezett korszakában 

a hetvenes években gyökerező elképzelések (W. Chmielewski) szerint megtelepedési hiátus 

mutatható ki az Alpoktól és a Kárpátoktól északra eső területeken. Ma már úgy tűnik, ez leginkább 

a kutatás adottságainak tudható be, mivel legalábbis a kései középső-paleolitikum időszakában a 

hiányzó barlangi lelőhelyek mellett az újabb lengyelországi feltárások (Wrocław - Oporów, Piekary 

és a ul. Księcia Józefa) alapjában változtathatják meg ezt a képet. Így noha a Kárpát-medence 

refugiumként való értelmezését el kell vetnünk, szembeötlő a települési rendszerben felfedezhető 

változás. Véleményünk szerint erre a - talán éghajlati okokra visszavezethető - életmód-változásra 

vezethető vissza a kései középső-paleolitikum (és különösen annak a legjobban Vanyarc 
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környékéről ismert iparai) és az epigravetti időszak mobil életmódja. 

 

8. Végső következtetésünk pedig arra utal, hogy a kései középső-paleolitikumban megfigyelhető 

nyersanyagmozgás nem támasztja alá a középső- és felső-paleolitikum átmenetekor, illetve a 

neandervölgyi és az anatómiailag modern ember életmódjának összevetése során feltételezett 

alapvető jellegű változást. Véleményünk szerint mind a cserháti középső-paleolitikum, mind az 

epigravetti időszak életmódja elsősorban az éghajlati és nem kognitív körülmények függvényében 

alakult. 
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Melléklet: összeillesztések eredménye 

 

1. 

 szelv. □ a B M  patina  

32 m 2 195 1350 -103 vaskos élén függőlegesen  14x12x6 mm

34 m 3 298 1381 -110 lapján vízszintesen  19x14x5 mm

Azonos napon (2003. július 16.) került elő két töredék. Nyersanyaguk jáspis, a 

törésfelület friss, nem patinásodott. A posztgenetikus törés oka valószínűleg egy gyökér 

repesztő hatása, a két darab távolsága 107.6 cm. 

2. (III.31. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

61 m 4 316 1324 -115 élén ferde/függőlegesen  49x 11x13 mm

234 m 4 376 1333 -124 dorzális lapján vízszintesen  49x25x8 mm

2003. július 17-én és 23-án került elő két töredék. Nyersanyaguk limnokvarcit, 

patinájuk a törésvonalon egyenletes, a dorzális oldalon frissebb törésekkel. Szingenetikus 

törés, a törés után mindkét darabot megmunkálták ventrálisan. Két darab távolsága 60.7 cm. 

3. (III.29. ábra) 

szelv. □ a B M  patina  

196 m 1 68 1375 -128 hegyén függőleges 24x44x14 mm

218 m 3 216 1350 -121 oldalélén ferde dorzálisan kevésbé 33x27x16 mm

871 2004. évi szelvény, szórvány  9x16x5 mm

2003. július 23-án került elő két, 2005. július 20-án a harmadik töredék. Nyersanyaguk 

limnokvarcit, a [196+218] darabok esetében a törésfelületen vastag, egyenletes patinával, a 

két darab távolsága 150.1 cm. A 218. töredéket további két darabba törve találtuk meg, a 

törési felület homályos, rajta gyökér friss lenyomatával. Végül a szórványként előkerült darab 

a [218] töredékhez kapcsolódó felszíne szintén friss, míg a [196]-hoz kapcsolódóan patinás 

törési felületet mutat, tehát a [218+871] és a [196] törése szin/epigenetikus, míg a [218] és a 



 268

[281] es lelet a beágyazódás után törött el. 

4. 

 szelv. □ a B M  patina  

226 m 3 255 1374 -121 Lap  14x26x12 mm

274 m 3 250 1371 -121 disztális élén függőleges  6x17x15 mm

Egy nap különbséggel (2003. július 23-24) találtuk meg a két (püspökhatvani-típusú) 

limnokvarcit-töredéket. Az összeillesztett darab ventrális oldalán erősen, két oldalán igen 

enyhén, a törésfelületen egyáltalán nem patinás, dorzális oldala jórészt kérges. A bulbus 

hiányzik, a posztgenetikus törés formája potlid-fracture-re utal. Két darab távolsága 5.8 cm. 

5. 

 szelv. □ a B M  patina  

236 m 5 428 1319 -125 kereszt élén függőleges  11x6x3 mm

276 m 3 263 1311 -118 lapján vízszintes  8x6x3 mm

2003. 07. 23-24-én találtuk meg a két töredéket. Nyersanyaguk limnokvarcit, a két 

darab távolsága 165.2 cm 

6. 

 szelv. □ a B M  patina  

285 m 10 920 1355 -108 alsó: nem patinás 65x60x47 mm

297 m 10 918 1352 -115 bázison vízszintes lefelé friss 35x25x22 mm

298 m 10 922 1348 -122 Oldal élen függőleges nem patinás 15x22x7 mm

299 m 10 926 1352 -115 élen függőleges nem patinás 12x9x8 mm

2003. 07. 24-én került elő egy bujáki típusú limnokvarcit nyersanyagdarab a róla levált 

töredékekkel együtt. Általánosságban megfigyelhető, hogy az alsó felületek nem patinásodtak 

([285] és [297] leletek), illetve egyáltalán nem patinásak ([298] és [299] leletek). 

A [285] patinás felszínére illeszkedő nem patinás [298] inhomogenitás mentén, 

szögletes töréssel vált le. Ezekre illeszthető a [297] töredék (patinás törési felszínnel), majd 

erre a [299]. 

A darabok között mérhető legnagyobb távolság 8 cm ([297] és [299] esetében) így 
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feltehetően az egész tömb helyben aprózódott. Végül, bár nem illeszthető közvetlenül, de 

feltehetően ehhez a csoporthoz tartozik a [287] és [300] leletszámú darab is. 

7. 

 szelv. □ a B M  patina  

138 m 2 123 1337 -117 dorzális lapján vízszintes  19x13x8 mm

201 m 2 115 1337 -121 élén függőleges  17x10x9 mm

1291 k 4 346 1165 -112 dorzális lapon ferdén felső törésvonal 
enyhén patinás 

25x27x9 mm

2003. július 22-23-án, illetve 2005-ben kerültek elő összeillő darabok, nyersanyaguk 

limnokvarcit. A törésvonalak nagyjából a töredékek egyéb felszínével megegyező módon 

patinásodtak. A darabok távolsága 8-288 cm. A rendkívül gyenge minőségű, növényi eredetű 

(?) zárványokkal átszőtt kőzet szingenetikus törésének oka a nyersanyag hibája lehet. 

8. 

 szelv. □ a B M  patina  

559 l 3 284 1275 -109  41x27x12 mm

691 l 3 277 1267 -112 Bázis élén ferde ventrális, disztális 
kevésbé 

16x23x8 mm

2004. szeptember 6-án és 9-én kerültek elő a limnokvarcit töredékek. Dorzális oldaluk 

erősen, a ventrális kevésbé, törésfelület egyáltalán nem patinás. Az [559] leletet önmagában is 

három darabba törve találtuk. A posztgenetikus eredetű, bulbus nélküli, friss törés oka a kőzet 

inhomogenitása (növényi szár). A két külön dokumentált darab távolsága 10.6 cm.  

9. (III.34. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

453 n 4 304 1435 -122 disztális/dorzális élén ferde  

456 n 4 324 1435 -120 Ferde lefelé: friss törés 57x40x29 mm

511 n 3 285 1442 -111 jobb élén függőleges  19x16x4 mm

518 n 4 322 1448 -119 ventrális lapon vízszintes ventrális (alsó): 
kevésbé 

22x12x6 mm

630 n 3 296 1428 -117 zárványos élén függőleges  

Három napon, 2004. szeptember 3-án, 5-én és 7-én kerültek elő a csoport darabjai, 

melyek nyersanyaga gyenge minőségű limnovarcit. A [456] eszköz (vaskos bázisú bifaciális 
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eszköz) előforma hasadási lapok mentén három, halványan patinásodott felszínű darabba 

törve került elő. Emellett hozzá illik a repedés peremén feltárt [518] töredék, amely 

jellegzetes „fazékfedő alakú töredék” (potlid fracture), a feltárási megfigyelések szerint lefelé 

néző, enyhén kékesfehér patinás törésfelülettel. A két posztgenetikusan törött darab távolsága 

13.2 cm. 

Végül az eszközre illeszthető három szilánk (közülük kettő egymásra is illik), melyek 

attól legfeljebb mintegy 40 cm-re kerültek feltárásra. A megfigyelések szerint az [511] és 

[630] szilánkok egy talajrepedés szélén kerültek feltárásra. 

10. (III.28. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

452 n 3 295 1405 -113 függőlegesen törés friss 70x41x22 mm

513 n 3 298 1409 -126 Lapon vízszintes  

2004. szeptember 3-án és 5-én kerültek elő egy limnokvarcitból készült bifaciális kés 

töredékei. A [452] leletet egy repedésben dokumentáltuk, összesen 11 bulbus nélküli, friss, 

szögletes, illetve ‘potlid fracture’ töredék formájában. Az egyetlen külön dokumentált, szintén 

posztgenetikus eredetű töredék 5 cm távolságban került. Vélhetően az egész eszköz helyben 

aprózódott és csak a bontás és a dokumentáció rendszere miatt kapott két külön leletszámot. 

11. (III.48. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

542 l 4 307 1257 -101 „A” lapon ferdén  74x84x41 mm

670 hányó  35x23x12 mm

2004. szeptember 6-án került elő egy kvarcit magkő. A róla szándékosan leválasztott 

szilánk töredéket két nappal később a hányóról gyűjtöttük, eredeti előkerülési helye 

ismeretlen. 

12. 

 szelv. □ a B M  patina  

539 l 4 319 1299 -114 proximális élén függőleges  18x6x3 mm

547 m 4 323 1303 -113 Bázis élén függőleges  19x17x3 mm

2004. szeptember 06-án került elő. Nyersanyaga üveges kvarcporfír, a törés ideje nem 
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állapítható meg. Az összeillesztés távolsága 5.7 cm. 

13. 

 szelv. □ a B M  patina  

578 l 3 242 1208 -87 dorzális lapon ferde  18x16x3 mm

697 l 3 285 1246 -117 Törés élén függőleges  15x18x5 mm

2004. szeptember 6-án és 9-én került elő két üveges kvarcporfír (kéregtelenítő?) 

szilánk-töredék, 57,4 cm távolságban. A jelenlegi pengeszerű szilánk proximális és meziális 

töredék mérete: 30x19x5 mm.  

14. 

 szelv. □ a B M  patina  

501 n 2 195 1418 -96 Bázis élen ferde  26x17x6 mm

502 n 2 195 1423 -96 ventrális lapon ferde  25x15x5 mm

2004. szeptember 5-én került elő egy kéregtelenítő szilánk disztális és középső 

töredéke, egymástól 5 cm távolságban egy talajrepedésben. Nyersanyaga üveges kvarcporfír, 

mérete összeragasztva 47x19x7 mm. 

15. 

 szelv. □ a B M  patina  

627 n 3 260 1455 -117 Lap  14x13x5 mm

628 n 3 259 1455 -117 dorzális lap vízszintes ventrális (felső): 
kevésbé 

10x11x3 mm

2004. szeptember 7-én került elő egymástól 1 cm-re két apró, friss törésfelületű 

limnokvarcit-töredék egy repedésben. Mérete összeillesztve 18x13x5 mm. 

16. 

 szelv. □ a B M  patina  

682 l 3 250 1259 -119 dorzális lapon ferde dorzális (alsó): 
kevésbé 

19x20x5 mm

754 l 3 254 1249 -105 törési élen ferdén  16x19x4 mm

2004. szeptember 8-9-én került elő egymástól 10,8 cm-re két limnokvarcit 

szilánktöredék. Törésfelületük patinás, a törés oka a nyersanyag inhomogenitása. Mérete 
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összeillesztve 35x20x5 mm. 

17. (III.30. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

459 n 4 348 1407 -118 ventrális lapon ferde alul: kevésbé 25x27x6 mm

460 n 4 351 1406 -118 ventrális lapon ferde alul: kevésbé 38x25x5 mm

2004. szeptember 3-án került elő egy limnokvarcitból készült pengeszerű szilánk két 

patinás felületű töredéke. A törés oka valószínűleg a leválasztás során jelentkező, a 

limnokvarcit zárványa miatt fellépő természetes aprózódás. A patinásodás foka alapján 

mindkét töredék eredeti helyzetben került elő. 

18. (III.42. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

328 l 2  3. á.n.  16x28x13 mm

522 n 4 390 1491 -122 tompa élén függőleges  60x54x20 mm

897 l 3 262 1264 -117   24x13x6 mm

2004. augusztus 31-én és szeptember 5-én, illetve 2005. július 22-én került elő egy 

kvarcporfírból készült ívelt élű kaparó és a rá illeszthető szilánk töredéke. A [328+522] törés 

esetlegesen szingenetikus lehet, de a patinásodás foka a kvarcporfír esetében nem ad 

útmutatást. 

19. (III.35. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

47 g 2 123 783 -99 függőleges  22x32x5 mm

1050 k 3 288 1168 -117 törött élen függőlegesen ventrális 37x34x7 mm

2003. július 17-én és 2005. július 25-én került elő két limnokvarcit szilánk, melyek 

egymásra illeszthetőek (szándékos leválasztás). A szilánkok távolsága 417.9 cm volt. 

20. 

szelv. □ a B M  patina  

35 m 4 312 1318 -103  dorzális lapon  7x13x3 mm

729 k 3 247 1121 -103 dorzális lapon vízszintesen  11x9x4 mm
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2003. július 16-án és 2004. szeptember 9-én került elő egy kérges limnokvarcit pattinték 

két töredéke egymástól 207.45 cm-re. A törésfelületük csak mérsékelten patinás, bár az 

összeillesztés mellett sem egyenletes a két darab mállottsága.  

21. (III.37. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

120 m 3 280 1340 -122 disztális élen függőlegesen  25x17x7 mm

327 l 4    33x29x6 mm

2003. július 22-én és 2004. augusztus 31-én került elő két limnokvarcit szilánk, 

melyeket szándékosan választottak le. Sajnos egyikük pontos előkerülési helye nem ismert, 

így távolságuk sem adható meg. 

22. (III.38. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

778 k 2 113 1138 -112 bal élen ferdén dorzális oldalán kis 
részen friss 

48x63x14 mm

779 k 2 117 1136 -113 törött élen ferdén  18x22x4 mm

507 n 3 226 1447 -106 ventrális lap, vízszintes ventrális kevésbé 26x30x7 mm

1223 n 3 264 1497 -131 disztális élen ferdén dorzális, törés  24x21x7 mm

2004. szeptember 5-én és 2005. július 26-án került elő az összeillő [507] és [1223] 

(sárga patinás) limnokvarcitból készült szilánktöredék (Siret-törés, a törés közvetlen oka 

inhomogenitás, a darabok távolsága 62.80 cm). Mérete összeillesztve 27x51x8 mm. Erre a 

szilánkra illeszthető a 2005. 07. 20-án egymástól 4.5 cm-re előkerült két szilánk. A két 

leletcsoport távolsága 329,01 cm. 

23. 

 szelv. □ a B M  patina  

1000 j 2 107 1081 -107 ventrális lapon ferdén  25x27x7 mm

1396 j 3 214 1084 -110 ventrális lapon ferdén  24x22x6 mm

2005. július 23-én és 28-án került elő egymástól 107.04 cm-re két limnokvarcit szilánk 

töredék, melyek az összeillesztett felszínen leválasztási hullámokat mutatnak. Eredet 

feltételezésünk szerint szándékos, „elcsúszott” leütés során keletkeztek, azonban úgy tűnik, 

pattintási hibáról van, melyet a ventrális oldalon futó zárványok okoztak: elvezetve a leütés 
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erejét.  

24. 

 szelv. □ a B M  patina  

1023 k 2 188 1106 -111 dorzális lapon ferdén ventrális, dorzális is 18x31x7 mm

1026 k 2 186 1106 -113 patinás lapon vízszintesen felső: enyhébb 8x12x3 mm

2005. július 25-én kerültek elő a csak enyhén patinásodott törésfelületű limnokvarcit 

darabok: a kisebb töredék a szilánk ventrális oldaláról vált le. A törés oka a nyersanyagban 

rejlő zárvány, az összeillesztés távolsága 2 cm. 

25. 

 szelv. □ a B M  patina  

1094 j 3 223 1066 -97 Jobb élen függőlegesen  19x14x4 mm

1387 j 3 225 1060 -118 lapján ferdén  9x12x2 mm

2005. július 26-án és 28-án került elő két pengeszerű üveges kvarcporfír pattinték. A 

törés oka nem tisztázható, a két darab távolsága 6.32 cm volt. A jelenleg proximális és 

középső töredék mérete 27x14x4 mm. 

26. 

 szelv. □ a B M  patina  

942 l 1 60 1223 -115  14x15x4 mm

947 l 1    13x14x3 mm

2005. július 22-én azonos négyzetben került elő két limnokvarcit pattinték-töredék, 

melyek törési felülete patinás. A jelenleg proximális és középső töredék mérete 26x15x4 mm, 

a törés oka a nyersanyagban levő zárvány. 

27. 

 szelv. □ a B M  patina  

827 k 4 393 1188 -110 ventrális lapon 
vízszintesen 

 23x16x4 mm

828 k 4 394 1189 -110 tompa élén függőlegesen  20x15x2 mm

2005. július 20-án két patinás törésfelületű limnokvarcit pattinték, távolságuk 1.41 cm. 
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Mérete összeillesztve: 23x31x4 mm. 

28. 

 szelv. □ a B M  patina  

590 l 3 278 1228 -100  23x21x11 mm

592 l 3 278 1228 -100  25x15x5 mm

2004. szeptember 6-án került elő gyakorlatilag egy helyen két kérges limnokvarcit 

szilánk-töredék. Törésfelületük patinás. Felszínüket ventrálisan erősebb, dorzálisan enyhébb 

patina fedi. Méretük összeillesztve 44x23x11 mm. 

29. 

 szelv. □ a B M  patina  

604 l 2 147 1239 -103  20x11x5 mm

930 l 2 136 1211 -121  10x5x2 mm

2004. szeptember 7-én és 2005. július 22-én került elő két limnokvarcit kéregtelenítő 

pattinték-töredék, a megfigyelések szerint a [604] töredék egy talajrepedésben. Törésfelületük 

patinás, a darabok távolsága 30,08 cm. Jelenlegi állapotukban erősen töredékesek, méretük 

összeillesztve 23x11x5 mm. 

30. 

 szelv. □ a B M  patina  

222 m 3 234 20 -120 hegyén ferdén  23x24x8 mm

373 n 1 16 424 -101 proximális törésen 
függőlegesen 

 34x33x10 mm

2003.július 23-án és 2004. szeptember 1-én került elő két limnokvarcit szilánktöredék, 

patinás törési felszínnel. Az összeillesztés után mérete 51x33x10 mm, az összeillesztési 

távolsága 241,54 cm. 

31. 

 szelv. □ a B M  patina  

842 n 2 147 1482 -130 ventrális lapon ferdén  43x42x6 mm

864 n 4 312 1485 -128 él en ferdén  28x38x5 mm
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2005. július 20-án került elő két egymástól 165,03 cm távolságra két üveges 

kvarcporfír szilánktöredék, a törés oka ismeretlen. A még mindig nem ép szilánk 

összeillesztett mérete 69x47x6 mm. 

32. 

 szelv. □ a B M  patina  

1136 j 2 192 1068 -105 egyenes törési élen 
függőlegesen 

 13x21x3 mm

1139 j 2 186 1070 -104 ventrális lapon ferdén  27x20x3 mm

2005. július 26-án került elő egymástól 6.32 cm-re két üveges kvarcporfír 

szilánktöredék. A törés okát nem lehet megállapítani. Előkerüléskor távolságuk 6,3 cm. Az 

összeillesztett szilánk középső töredékének a mérete 28x27x5 mm. 

33. 

 szelv. □ a B M  patina  

509 n 3 278 1484 -112 lapon, bázison 
függőlegesen 

 39x20x10 mm

862 n 3 278 1482 -123  20x21x12 mm

2004. szeptember 5-én és 2005. július 20-án került elő (egymástól 2 cm-re) két kérges 

szilánktöredék, talajrepedésből, nyersanyaguk limnokvarcit. A törési felszín patinás, mérete 

összeillesztve 55x23x12 mm. 

34. 

 szelv. □ a B M  patina  

804 k 3 274 1112 -107 törött élen függőlegesen ventrális! 24x19x9 mm

1366 k 3 261 1117 -118 dorzális lapon ferdén törés! 11x18x5 mm

2005. július 20-án és 28-án került elő egymástól 13,93 cm-re két kérges limnokvarcit 

szilánktöredék. Törésfelületük nem patinás. A törés oka valószínűleg a kéregben előforduló 

inhomogenitásra vezethető vissza. Mérete összeillesztve 33x19x9 mm.  

35. (III.37. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

70 m 4 323 1342 -126 élén függőlegesen  27x30x5 mm
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493 n 1 55 1422 -110 ventrális lapján ferdén  30x34x14 mm

2003. július 20-án és 2004. szeptember 5-én került elő egymástól 279,69 cm-re két 

karéjos leütési felszínű szilánk. A szándékosan leválasztott szilánkok a magkőpreparációs 

fázist képviselik. 

36. 

 szelv. □ a B M  patina  

1005 j 1 64 1015 -106 bal élén függőlegesen  18x21x3 mm

1185 j 1 bontási szórvány  16x24x2 mm

2005. július 23-án és 26-án került elő azonos négyzetből egy üveges kvarcporfír 

pattinték proximális és középső töredéke. A törés oka ismeretlen. Mérete összeillesztve: 

28x24x3 mm. 

37. (III.31. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

320 l 3 276 1240 -98 dorzális lapon vízszintesen  19x13x4 mm

1375 j 3 284 1017 -111 függőlegesen  20x6x4 mm

2004. 08. 31-én és 2005. 07. 28-án került elő két patinás törésfelületű limnokvarcit 

szilánktöredék, melyek együtt egy 28x13x4 mm-es retusált eszközt tesznek ki.Távolságuk az 

előkerülésükkor 223,14 cm volt. 

38. 

 szelv. □ a B M  patina  

1648 k 5 170 70 -126 bázis élen függőlegesen dorzális oldalon 
enyhe 

23x28x11 mm

1649 k 5 172 68 -121 törött élen függőlegesen ventrális oldalon 
enyhe 

11x24x8 mm

2007. augustus 17-én került elő egymástól 2,8 cm-re két limnokvarcit szilánk, melyek 

törési felülete enyhén patinás. 

39. (III.33. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  
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254 m 10 912 1382 -130 dorzális lapon ferdén  24x33x6 mm

1517 h 1 5. ásónyom  35x36x3 mm

Négy év különbséggel (2003. július 24-én és 2007. augusztus 13-án) került elő egy 

limnokvarcit pengeszerű szilánk (technológiailag bifaciális vékonyító szilánk) két töredéke. 

Törésfelületük patinás, a darabok közötti távolság legkevesebb 10 méter. Proximális részének 

bal oldalán ventrális lapján néhány kipattogzás a törés utáni használatra mutat. A törés oka 

technológiai jellegű (languette-szerű mintázat). Mérete összeillesztve 57x36x6 mm. 

 40. 

 szelv. □ a B M  patina  

1735 l 5 275 84 -124 bal élen függőlegesen  42x18x4 mm

1736 l 5 277 86 -124 élen függőlegesen  30x8x3 mm

2007. augusztus 20-án került elő egy limnokvarcit pengeszerű szilánk, melynek bal 

oldalán a disztális és középső rész a leválasztási tengellyel párhuzamosan kitörött. A törés 

felszíne patinás, oka ismeretlen. 

41. (III.35. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

1565 h 2  2. bo.  13x15x3 mm

1591 h 2 121  -109 Jobb élen függőlegesen  13x20x4 mm

2007. augusztus 14-én és 15-én került elő két szándékosan leválasztott limnokvarcit 

pattinték a kvarcporfírok leletkoncentráció területén. 

42. 

szelv. □ a B M  patina  

1713 h 1 68 63 -110 disztális lapon vízszintesen  11x16x3 mm

1715 h 1 69 64 -110 élen függőlegesen  21x16x3 mm

2007. augusztus17-én került elő egy üveges kvarcporfír pattinték két töredéke 

egymástól 1,4 cm-re. Mérete összeillesztve 25x19x3 mm 

43. (III.43. ábra) 

szelv. □ a B M  patina  
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1971 i 2 138  -102 dorzális lapon ferdén  22x30x6 mm

1973 i 2 134  -99 bal élen függőlegesen  27x25x5 mm

2055 i 2 119  -105 bal élen ferdén  25x29x5 mm

2007. augusztus 29-én és 30-án került elő három üveges kvarcporfír töredék. Közülük 

kettő [1971+1973] egymástól 11,7 cm-re előkerült pengeszerű szilánk proximális és középső 

töredéke, melyek összeillesztve 49 mm hosszú szilánkot adnak. A proximális rész emellett 

illeszkedik a [2055] leletszámú félig kérges pengeszerű szilánktöredékre, amelyek együtt a 

szándékos leválasztást dokumentálják. A darabokon párhuzamosan végigfutó kvarc-erek a 

kvarcporfír-koncentráció több darabján is felfedezhetőek, ám ezek nem illeszkednek 

közvetlenül a darabokhoz. 

44. 

 szelv. □ a B M  patina  

996 j 2 116 1057 -106 élen ferdén  18x17x4 mm

1827 h 1 81 80   22x24x6 mm

1828 h 1 84 75   25x21x4 mm

2005. július 23-én és 2007. augusztus 20-án kerültek elő patinás törésfelületű 

limnokvarcit szilánktöredékek, egymástól 5,83 cm, illetve 180,43 cm távolságra. 

45. (III.36. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

1764 i 3 294 176   27x22x9 mm

1838 h 1 83 64   24x17x4 mm

2007.08.20-án találtuk egy rosszul dokumentált limnokvarcit magkövet és az utolsó 

leválasztott szilánkot; ez utóbbi a kvarcporfír koncentrációban került elő. 

46. 

 szelv. □ a B M  patina  

2090 i 1 21 158 -100 ventrális lapon ferdén  17x28x3 mm

2102 i 1 48 172 -101 törött élen függőlegesen  19x31x4 mm

2007. augusztus 30-án került elő egy üveges kvarcporfír szilánk proximális és disztális 

töredéke egymástól 30,41 cm-re. Mérete összeillesztve 36x31x4 mm. 
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47. (III.43. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

2082 h 1 40 92 -95 bázis élén függőlegesen  14x22x4 mm

2092 h 1 81 88 -97 dorzális lapon ferdén  9x12x3 mm

2007. augusztus 30-án került elő két egymásra illő üveges kvarcporfír pattinték. 

48. (III.38. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

1558 k 5 159 36 -117 dorzális lapon vízszintesen ventrális / felső 20x25x5 mm

1562 k 5 156 18 -119 bal élen függőlegesenél ventrális 28x23x8 mm

1629 k 5 156 65 -114 dorzális lapon ferdénlap  35x20x5 mm

2007.08.14-15-én került elő, limnokvarcit töredékek, kettőnek felső oldala enyhébben 

patinás. A második leválasztás három darabba törött (Siret törés), amelyből kettő került elő, 

egymástól 29,15 cm-re. Ezekre illik egy szilánk, távolságuk 18, illetve 47 cm. 

49. (III.32. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

208 m 2 181 1355 -123 bázis hegyen függőlegesen  27x27x10 mm 

621 n 2 163 1435 -120 dorzális lapon vízszintesen dorzális lapon 
kevésbé 

58x47x22 mm  

2003. július 23-án és 2004. szeptember 7-én került elő, a jellegzetes, sárga patinás 

limnokvarcitból készült szilánk, illetve a hozzá illeszthető, a régi törés után megmunkált 

disztális része. Előkerüléskor a távolságuk 82 cm volt. 

50. 

 szelv. □ a B M  patina  

717 k 3 228 1113 -97 törési élen függőlegesen  17x20x5 mm

789 k 2 175 1020 -102 törési élen ferdénél alsó kevésbé 31x24x6 mm

2004. szeptember 9-én és 2005.július 20-án került elő két patinás törési felszínű 

limnokvarcit töredék egymástól 107,04 cm-re. 

51. 
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 szelv. □ a B M  patina  

1039 k 3 250 1103 -111 ventrális lapon ferdén  

1367 j 3 240 1098 -116 lapon ferdén  9x18x2 mm

2005.július 25-én és 28-án került elő két patinás törési felszínű darab egymástól 11,18 

cm-re, méretük összeillesztve 32x21x3 mm. 

52. 

 szelv. □ a B M  patina  

1782 i 2 116 161   17x16x3 mm

2016 i 2    6x9x3 mm

2007. augusztus 20-án és 30-án került elő, rosszul dokumentálva: a mélységi adatok 

hiányoznak és az egyik darab az 5. bontás szórványa. A töredékek nyersanyaga limnokvarcit, 

törésfelülete patinás. 

53. 

 szelv. □ a B M  patina  

1800 h 2 121 95   17x23x3 mm

1982 h 2 116 96 -100 bal élén függőlegesen  29x29x5 mm

2007. augusztus 20-án és 29-én került elő egymástól 5,10 cm-re, de hiányos 

megfigyelések mellett két üveges kvarcporfír töredék. Mérete összeillesztve: 31x43x4 mm. 

54. 

 szelv. □ a B M  patina  

366 n 3 260 1476 -97 bázis/dorzális élen ferdén  16x23x4 mm

1222 n 3 264 1495 -120 élen függőlegesen  19x24x5 mm

2004. szeptember 1-én és 2005. július 26-án került elő egymástól 19,42 cm-re két 

üveges kvarcporfír töredék, melynek mérete összeillesztve: 23x33x5 mm. 

55. (III.37. ábra) 

 szelv. □ a B M  patina  

145 m 1 22 1343 -121 oldalélén függőlegesen  7x17x3 mm
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146 m 1 22 1346 -118 ventrális lap, vízszintesen  31x23x5 mm

263 m 1 41 1367 -137 ventrális lap, vízszintesen  6x12x3 mm 

A szelvény legszélén került elő két patinás törésfelületű töredék, melyek a pengeszerű 

szilánk leválasztása során aprózódtak – szingenetikus töréssel. Az összeillesztési távolság 3 

cm. Az így (nem teljesen) rekonstruált szilánkra ráillik egy kis pattinték töredéke, melynek a 

bázisa hiányzik, disztális része lépcsős, „beletörött” és amely az előző töredékektől 28-30 cm-

el távolabb került elő. 
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