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5 Köszönetnyilvánítás 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

 

Doktori disszertációm elkészülésének folyamatában nagyon sok ember játszott 

szerepet, akik nélkül sohasem jutottam volna el eddig, ezért szeretném 

köszönetem kifejezni nekik segítségükért és támogatásukért. 

Elsőként témavezetőmnek, Bartosiewicz Lászlónak köszönöm, hogy az évek 

során mindvégig segített és támogatott. Beszélgetéseink gondolatébresztők 

voltak, tanácsai pedig nagyon hasznosak. 

Köszönettel tartozom Kalicz Nándornak, aki felajánlotta Aszód-Papi földek 

publikálatlan, de kivételesen gazdag megmunkált csont-, és agancs leletanyagát a 

disszertáció témájául. A munka során is folyamatos konzultációt folytathattam 

vele, amiért nagyon hálás vagyok. 

Köszönöm Raczky Pálnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az ELTE-BTK 

Régészettudományi Intézetének Archeometriai Laboratóriumában található 

mikroszkópokat a leletek tanulmányozásához, amely nélkül ez a munka nem 

jöhetett volna létre. 

Szintén köszönettel tartozom Alice M. Choyke-nak, aki rávett, hogy ezzel a 

kevesek által művelt területtel kezdjek foglalkozni. Disszertációm témáját és a 

megközelítés módját is ő javasolta, de az ő érdeme az is, hogy lehetőségem nyílt 

külföldi tanulmányokat folytatni, ahol megtanulhattam a megmunkált kemény 

állati nyersanyagok technikai elemzését és használati nyom vizsgálatát. A munka 

során bármikor fordulhattam hozzá kérdéseimmel, kételyeimmel, mindig ott 

volt, hogy rendet tegyen kissé kusza gondolataim között a helyes vágányra terelve 

azt. A disszertáció készítésének minden fázisában értékes tanácsaival, kritikával, 

ösztönzéssel segítette munkámat, s lelkileg is támogatott e nehéz időszakban. 

Tiszteletem és köszönetem illeti francia kollégáimat is, akik idejüket képzésemre 

áldozták. Vendégszeretetük megkönnyítette a hosszú külföldi tartózkodásokat, 

tudományos világnézetük, nyitottságuk pedig sokat jelentett saját fejlődésemben. 

Aline Averbouh-ra legtöbbször a szervező hálátlan szerepe hárult, viszont 

áldozatos munkája nélkül nem állt volna rendelkezésemre az az anyagi háttér, 

amely lehetővé tette tanulmányimat. Mindezek mellett kutatóként és emberként 

is hálás vagyok neki sok-sok segítségéért az évek alatt. Az elméleti hátteret és 

technológiai alapokat Marianne Christensentől sajátítottam el, aki tanácsaival ő is 

mindig segítségemre volt. Kísérleti régészeti és technológiai képzésemet egészen 

az alapoktól kezdve Noёlle Provenzano irányította, aki nem csupán megtanított, 

hogyan építsek fel, hajtsak végre, dokumentáljak és értékeljek egy tudományos 
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értékű régészeti kísérletet, de saját leleteim vizsgálata során felmerült 

problémáim megoldásában is segítségemre volt. Vendégszeretetének 

köszönhetően sok időt tölthettem nála, idejét, kísérleti eszközeit és alapanyagait 

„pazarolva”. A technológiai rekonstrukciók jó része nélküle nem valósulhatott 

volna meg. Nagyra értékelem, hogy a kutatás során felmerülő problémával, 

bármilyen őrültnek tűnő ötlettel fordulhatok hozzá. 

A használati-nyom vizsgálat alapjait Yolaine Maigrot-tól tanultam, aki végtelen 

türelemmel vezetett be e nehéz kutatási terület rejtelmeibe, mutatta meg a 

mikroszkópok használatának kis trükkjeit, s igazította ki első, ügyetlen 

próbálkozásaim. Kitartása, türelme és kemény rendszeressége sokszor lendített át 

a holtponton, s mutatta meg az utat a megoldás felé. 

Köszönettel tartozom szobatársaimnak, akik igyekeztek türelemmel elviselni, 

amikor elviselhetetlen voltam, s átlendíteni a nehéz pillanatokon. Csippán 

Péternek nem csak zoológiai kérdésekben kérhettem ki véleményét, de technikai 

problémáim megoldása is gyakran az ő érdeme, amit köszönök neki. Szintén 

köszönettel tartozom Antony Borel-nek, akivel, mint használati-nyom kutatóval, 

megvitathattam módszertani kérdéseimet, kétségeimet, eredményeimet, de a 

mindennapi munka folyamatához köthető apró „műhelytitkokat” is 

megoszthattunk egymással, s kitartóan buzdított a munka során. 

Köszönettel tartozom munkatársaimnak, így Siklósi Zsuzsannának értékes 

megjegyzéseiért és hasznos tanácsaiért, akivel különösen a lelőhely 

dokumentációját illetően a tapasztalatcsere nagyon értékes volt. Anders 

Alexandra mindvégig bíztatott és támogatott, tanácsaival segített, Mester Zsolttal 

pedig a kő-csont kapcsolat felé eső része kapcsán vethettük össze gondolatainkat. 

Az aszódi Petőfi Sándor Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely munkatársai, Kővári 

Klára és Varga Berta áldozatos munkáját is köszönöm, akik nélkül a leletanyag és 

leltári dokumentáció nem állt volna rendelkezésemre. Ugyanígy köszönöm a 

Magyar Nemzeti Múzeum munkatársainak, T. Biró Katalinnak és Markó 

Andrásnak, hogy megtekinthettem az ott kiállított tárgyakat. 

Végül szeretném megköszönni családom minden tagjának és különösen 

férjemnek, hogy a hosszú munka során mellettem álltak és szeretetükkel 

támogattak. 
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13 Bevezetés 

BEVEZETÉS  

 

Jelen doktori disszertáció egyetlen lelőhely, Aszód-Papi földek teljes, 

megmunkált kemény állati nyersanyag leletanyagának komplex feldolgozását 

tűzte ki céljaként. Korábban Magyarországon nem született ilyen munka, a 

feldolgozások többsége formai alapon nyugodott. Alice Choyke később bevezette 

a nyersanyag szempontú megközelítést a hazai kutatás alkalmazott módszerei 

közé (CHOYKE 1984c, 2000a, 2001a, 2005, 2007), de az ő nevéhez kötődik a 

csonteszközök befektetett energia és mesterségbeli tudás szerinti felosztása is 

(CHOYKE 1997a). Azonban eddig nem született olyan munka, amely ilyen nagy 

mennyiségű leletanyag feldolgozására vállalkozott volna, így Aszód-Papi földek 

megmunkált csont- és agancseszközei alkalmasnak látszottak az „állatorvosi ló” 

szerepére. Felmerült tehát az igény, hogy tovább haladva ezen az úton 

megteremtsük az alapjait a modern, nemzetközi szintű és igényű összetett 

feldolgozásnak, amellyel maximalizálható a leletanyagból nyert információk 

mennyisége. Ez volt a fő célja az elkészült disszertációnak. 

Összetett feldolgozásra törekedtem az aszódi leletanyagot alapul véve, így a 

feldolgozás három fő pillére (tipológia, technológia, használati nyom) egyben ki 

is jelöli a dolgozat három nagy tematikus fejezetét.  

A munka előrehaladtával egyre világosabbá vált, hogy az eltervezett három nagy 

fejezeten kívül szükséges még egy fejezet beiktatása, mégpedig a tafonómaiáé. A 

leletanyagot több évtizeddel ezelőtt tárták fel, amikor is a csont- és 

agancseszközök kikerültek az őket befoglaló stabil környezetből. Az azóta eltelt 

időben is számos hatásnak voltak kitéve, amelyek mind befolyásolják a mai 

állapotukat és értékelhetőségüket. A tárgyak mai állapotának megértéséhez 

szükséges volt a tafonómiai folyamat minél teljesebb feltérképezése, amely során 

elkülönítettük egymástól a biosztratonómiai fázisban (az eltemetődésig tartó 

szakasz) és a fosszilis diagenézis során (az eltemetődéstől a feltárásig) a tárgyakat 

ért sérüléseket. Mindezek mellett ebbe a fejezetbe soroltuk a másodlagos emberi 

hatások okozta sérüléseket is (a feltárástól a mai napig tartó szakasz), amelyek 

szintén jócskán hozzájárultak a leletek romlásához. Mindezen fenti tényezők 

elemzése a leletanyag forráskritikai vizsgálatát is jelentette, hiszen ezek 

alapvetően határozták meg az egyes tárgyakból kinyerhető információk 

mennyiségét és értelmezésük korlátait. 

Első lépéseként szükség volt egy, a mai igényeket kielégítő formai csoportosítás, 

tipológia kialakítására. Ez képezi a disszertáció első nagy fejezetét. A formai 

csoportosítás kialakítása során szükségesnek tartottam lehetőség szerint a minél 

„semlegesebb” elnevezések használatát. Ez nem ment mindig, de 
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mindenféleképpen törekedni kell rá. Ennek legfőbb oka, hogy a hagyományos 

tipológiai rendszerek elnevezései egyben funkcionális interpretációt is 

tartalmaznak, jórészt modern eszközökkel fennálló formai analógiák, illetve 

néprajzi párhuzamok alapján. Másodsorban fontosnak éreztem, hogy olyan 

rendszert alakítsak ki, amely később is bővíthető. Ezeknek a kritériumoknak a 

csonteszközök esetében a Jörg Schibler (1980, 1981) által a svájci tóparti 

lelőhelyekre kidolgozott formai csoportosítása felelt meg leginkább, így ezt 

vettem én is kiindulási pontnak. Az ő rendszerét alakítottam tovább az aszódi 

leletanyagnak megfelelően, pár új típust vezetve be. Az agancsok felosztásához 

azonban nem állt rendelkezésre hasonlóan jó kiindulási alapnak kínálkozó 

rendszer, mivel a jól feldolgozott nyugat-európai lelőhelyek anyaga alapjaiban tér 

el a Kárpát-medenceitől (pl. SUTER 1980, BILLAMBOZ 1982), így ott saját magam 

alakítottam ki a csoportokat. A tipológiai elemzésbe belefoglaltam a típus 

definícióját, a szakirodalomban talált (amennyiben létezik) más elnevezéseket 

valamint az általam javasolt rövid elnevezést, a formai variánsokat, a 

megmunkálási osztályt, az alapanyag és csontválasztást, készítési láncot, a 

Méretek elemzését, valamint a használati információkat. 

A második nagy fejezetet a technológiai lánc és a technológiai fogások 

ismertetése alkotja. Kemény állati nyersanyagok technológiai láncát 

mélyrehatóan hazánkban nem tanulmányozták még, ezért az alapok 

ismertetésére is szükség volt. Technológiai vizsgálatok tekintetében a „francia 

iskola” (BILLAMBOZ 1982; SIDÉRA 1993; CHOI 1999, AVERBOUH 2000, PROVENZANO 

2001, GOUTAS 2004; LE DOSSEUR 2006), vezető szerepe kétségtelen, a jelenlegi 

kutatók többsége ezen az alapon alakította ki saját rendszerét. Aszód változatos 

leletanyaga lehetőséget biztosított a csont, agancs és vaddisznóagyar 

megmunkálás lépéseinek és alapvető technikai fogásainak ismertetésére. A 

technikákat a technológiai átalakítási láncban elfoglalt helyük szerint 

ismertettem, így a fejezeten belül külön-külön tárgyalom a débitage (az alapanyag 

átalakításának első lépése), a formálás és a megújítás, illetve javítás technikáit. 

Ezeket igyekeztem alaposan leírni, részletezve ismertetőjegyeiket, 

eszközigényüket, a technikai fogás nehézségi fokát, s a könnyebb azonosítás 

érdekében ábrákat és képeket mellékelni. Aszódon azonban ezek mellett 

kompozit technikákat is alkalmaztak, mind a csont, mind pedig az agancs 

megmunkálása során, amelyek jóval nagyobb mesterségbeli tudást feltételeznek, 

rekonstruálásuk pedig sokkal nehezebb feladat. Nagymértékben támaszkodtam a 

technikák és fogások ismertetése során a saját kísérleteimre, de a kollégák 

kísérleti tapasztalatai is sokat segítettek a megértésben.  

A harmadik nagy fejezetet a használati-nyom vizsgálatok teszik ki. Elsődlegesen 

itt is arra törekedtem, hogy az alapokat megteremtsem, hiszen a magyar 

szemlélettől és gyakorlattól ez is teljesen eltérő kutatási terület, amelynek 
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hazánkban nincs, de máshol is csak kevés előzménye van (MAIGROT 2003b). Így 

fontosnak éreztem, hogy legalább egy rövid áttekintést adjak a használati-nyom 

vizsgálat történetéről, a kutatási irány kialakulásáról és fejlődéséről a mai napig. 

Ezt követően ismertetem a kutatás műszeres igényeit, a megfigyelés és rögzítés 

módszereit, valamint a tudományos igényű régészeti kísérletek alapjait. E fejezet 

a leletanyag megtartása miatt nem töltheti be teljes egészében a neki eredetileg 

szánt feladatot, hiszen megfigyeléseink során sok esetben csak korlátozott 

következtetéseket vonhattunk le. Nem állt szándékomban áthágni a szigorú 

tudományos megfigyelés korlátait, így csak olyan mértékű következtetéseket 

vontam le, amelyek kellően megalapozottnak tekinthetőek. E területen más 

lelőhelyek, jobb megtartású leletanyagain szükséges lesz itteni megfigyeléseinket 

ellenőrizni, de az is bizonyos, hogy az itt elért szintet meg is tudjuk haladni. 

Az utolsó nagy fejezet az értékelésé, amelyben igyekszem a sok, eltérő forrásból 

származó adatot összegezni és szintézist készíteni a teljes lelőhelyre 

vonatkozóan. E végső értékelő részben igyekszem a munka során összegyűjtött 

adatok alapján állást foglalni az „agancsfeldolgozó műhely” kérdésében, valamint 

következtetéseket levonni a leletek lelőhelyen belüli térbeli eloszlását illetően. E 

fejezetben foglalom össze a tipológiai, technológiai és használati 

megfigyeléseimet és igyekszem kijelölni a jövőbeli kutatás lehetséges irányait. 
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17 1. A régészeti környezet és a leletanyag bemutatása 

1. A RÉGÉSZETI KÖRNYEZET ÉS  A LELETANYAG 

BEMUTATÁSA  

1.1. A CSONTESZKÖZÖK KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

MAGYARORSZÁGON  

 

Magyarországon, sajnálatos módon a régészeti kutatás figyelmét nem keltették fel 

túlzottan a kemény állati nyersanyagokból 1  készült eszközök, így azok 

tanulmányozása meglehetősen hiányos képet mutat. Épp ez az oka annak, hogy 

ezt az áttekintést nem szoríthatom csupán a disszertáció tárgyához leginkább 

kötődő késő neolitikum időszakára, mivel annak tárgyalása igencsak rövidnek 

bizonyulna. Így említést kell tenni más korszakok kutatóinak tanulmányairól is, 

akik munkájukkal hozzájárultak a magyarországi csonteszközök 

megismeréséhez, ám természetesen megpróbálok az őskoron belül maradni, ezen 

belül is leginkább a neolitikum időszakára koncentrálni.  

A legkorábbi régészeti tárgyú publikációk a kor elvárásainak megfelelően (XIX. 

század vége) a kemény állati nyersanyagokból készült eszközöket is magukba 

foglalták. Ezek a tanulmányok azonban természetszerűen az akkor elfogadott 

normák szerint készültek, így az esetek többségében nem felelnek meg a mai 

elvárásainknak. Mindezek ellenére kiemelkedő jelentőségűek, pusztán a közölt 

leletanyagok mennyisége miatt is, de a közlés minősége, a rajzok és fotók is jó 

szolgálatot tesznek a mai kutatóknak a párhuzamok kereséséhez. A szöveges 

értékelés sokszor jó leírást ad a tárgyakról, esetleg megtalálási körülményeikhez 

kapcsolódó megfigyelésekről, de kutatástörténeti szempontból is érdekes, hogy 

az akkori kutatók milyen szempontokat vettek figyelembe a tipológiai csoportok 

felállításánál és a leletanyag értékelésénél.  

Sok, nagyon fontos lelőhelyet ekkor ismert meg a kutatás, az első régészeti célú 

és igényű feltárások is ekkor zajlottak, amelyeket rendszerint röviddel ezután 

publikáció zárt le, hozzáférhetővé téve a magyar és külföldi kutatók számára ezen 

információkat és leletanyagokat. A lengyeli kultúra névadó lelőhelyén, a Lengyel 

község határában fekvő Töröksáncon Wosinszky Mór végzett ásatásokat, 

amelyeknek számos publikációja született (WOSINSKY 1885, 1888, 1889a-b, 1890, 

1891a-b, 1893a-b). Külön tanulmányokban foglalkozik az egyes lelettípusokkal, így 

a csont- és agancseszközökkel (WOSINSKY 1893a), a kőeszközökkel (WOSINSKY 

1893b), vagy a kagylóékszerekkel (WOSINSKY 1891) és felismerve a lelőhely 

                                                        

1 Kemény állati nyersanyagok: csont, agancs, fog, agyar, elefántcsont, szaru, kagyló, tojáshéj. Matière 
dure animale (F), Hard animal industry (GB), materie dure animali (I), materias duras animales (E) 
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fontosságát, német nyelven is elérhetővé teszi feltárása eredményeit a külföldi 

kutatók számára (WOSINSKY 1888, 1890, 1891a).  

A két világháború között kevés publikáció született, amely a csonteszközökkel is 

foglalkozott. Kivételként Banner János Kökénydomb monográfiáját említhetjük 

(BANNER 1931). 

Ezt a korszakot hosszú, több évtizedre nyúló szünet követi, amely időszakból 

egyáltalán nem rendelkezünk tanulmányokkal a témakörből. Ennek részben oka, 

hogy a második világháborúban és az azt követő időszakban megszakadtak a 

régészeti feltárások. A pusztítások a régészeti gyűjteményeket sem kímélték, így a 

háború után fokozatosan állt helyre a gyűjtemények és leletanyaguk kezelése is. 

Lassan újra megindultak a feldolgozások és jelentek meg tanulmányok, részben a 

korábban feltárt lelőhelyek újraértékelései. E korszakban a magyar kutatók sajnos 

nem érdeklődtek a csonteszközök iránt, így ilyen tárgyú tematikus 

tanulmányokkal nem találkozhatunk. 

Kivételként Zengővárkony lelőhelyének feltárását és értékelését említhetjük. 

Ehhez a munkához szorosan kötődik Dombay János neve, aki több monográfiát is 

szentelt a leletanyag feldolgozásának (DOMBAY 1939, 1960), leírásai és elemzései a 

mai napig kiindulópontul és jó alapul szolgálnak a további tanulmányozáshoz. Az 

egyes lelőhelyekről megjelent előzetes jelentésekben és tanulmányokban ő a 

csonteszközöket is közöli (DOMBAY 1958, 1959), számára ez szervesen 

hozzátartozott a publikálási normához. 

Változást az 1980-as évek eleje jelentett, amikor Alice M. Choyke kapcsolódott be 

a magyarországi kutatásba, s egyre nagyobb számban tette közzé 

archaeozoológiai és megmunkált állati nyersanyagokkal foglalkozó 

tanulmányait.2 Ezek sorát kisebb cikkek nyitják (CHOYKE 1979, 1981, 1983b), 

amelyet doktori disszertációja (CHOYKE 1983a) és az ehhez kapcsolódó kutatások 

és anyaggyűjtések követik, amelyek főként a bronzkor időszakával foglalkoznak. 

Ez az eredendő érdeklődés máig megmaradt, számos tanulmány foglalkozik 

bronzkori leletanyag értékelésével (CHOYKE 1984a-b, 1987, 1998a, 2000a, 2005; 

CHOYKE–BARTOSIEWICZ 1987, 1999, 2000, 2005, 2009; CHOYKE-VRETEMAK-STEN 

2004). Archaeozoológiai összefoglalásokban is gyakran vett részt (BARTOSIEWICZ–

CHOYKE 2002; CHOYKE-SCHIBLER 2007). Emellett más korszakokkal is foglalkozik, 

így számos cikk érinti a neolitikum témakörét, igen változatos terjedelemben. A 

kora neolitikus Körös-kultúra csont-, agancs- és agyareszközeinek máig 

                                                        

2
 E helyütt, ahogyan azt fentebb jeleztem, nem sorolom fel A. M. Choyke teljes, megmunkált 

kemény állati nyersanyagokra vonatkozó munkásságát, azokból csak az őskorral és 

régészetelméleti háttérrel foglalkozóakat emeltem ki. 
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legnagyobb leletanyagot felölelő közlése Makkay János nevéhez fűződik (MAKKAY 

1990), az Ecsegfalva projekthez kapcsolódóan pedig modern szempontok szerint 

Alice M. Choyke dolgozta fel Ecsegfalva 23 lelőhely megmunkált leleteit (CHOYKE 

2007). A középső neolitikum időszakát a Kompolt-Kistéren talált (CHOYKE 2000b) 

csontvéső közlése képviseli, míg a késő neolitikum időszakából Csabdi-Télizöldes 

29 eszközét (BARTOSIEWICZ-CHOYKE 1986), Gór-Kápolnadomb (CHOYKE 2006) kis 

kollekcióját is ő dolgozta fel és tette elérhetővé a kutatás számára, csakúgy, mint 

nemzetközi kitekintésként a svájci tóparti lelőhelyekét is (BARTOSIEWICZ-CHOYKE 

1997; CHOYKE 1998b). Polgár-Csőszhalom lelőhelyének megmunkált eszközeit egy 

kiállítás kapcsán mutatta be, bár csak röviden (CHOYKE 1997b). Mindezek mellett 

természetesen a kemény állati nyersanyagok megmunkálásának és 

feldolgozásának elméleti hátterét is ő alkalmazta elsőként a magyarországi 

leletanyagra, ami addig hiányzott a magyarországi régészeti hagyományból 

(CHOYKE 1984c, 1997; elméleti háttér: CHOYKE 2001; 2009, 2010; CHOYKE–DARÓCZI-

SZABÓ 2010; terepbejárás CHOYKE 1981). 

Az 1970-es ’80-as évek tanulmányai csak elszórtan utalnak a csonteszközök 

jelenlétére az egyes lelőhelyeken. A legtöbb esetben a kutatók többsége nem 

kívánt, vagy nem állt módjában részletesebben foglalkozni a csont- és 

kőeszközök elemzésével,3 így az ő döntésükön múlt, hogy egyáltalán említést 

tettek-e az ilyen alapanyagú leletanyagról. Számunkra azonban minden említés 

értékes információval szolgál, így Zalai-Gaál István csonteszköz-leírásai is a 

lengyeli-kultúra dél-dunántúli lelőhelyeiről (ZALAI-GAÁL 1982) szóló cikkében. Ez 

a kultúra kevéssé ismert területei közé sorolható, sok leletanyag feldolgozása 

pedig sohasem történt meg, így a Babarc-babarcpusztai csonteszközök említése 

(uő, 3: „Majdnem minden sírban csontárat is találtak…”), az újberekpusztai, 

feltehetően sírokból származó agancsszerszám-darabok (uő, 15), valamint a 

somogyvári „pattintott” csonteszközök (uő, 22) e tanulmányban kerültek csak 

megemlítésre. Az általa feldolgozott egyes lelőhelyek közlésében, bár elég 

szűkszavúan, azóta is mindig kitér a kemény állati nyersanyagokból készült 

eszközökre. Mórágy-Tűzkődomb eszközei mellett (monográfiák: ZALAI-GAÁL 

2002, 2010; kisebb közlések: ZALAI-GAÁL 1983) Pári-Altacker egyik sírjából is 

közölt egy csontgyűrű töredéket és egy átfúrt szarvas szemfogat (ZALAI-GAÁL 

1999). Az újonnan megindult Alsónyék-Bátaszék lelőhelyének feldolgozása már 

eddig is számos eszköz közlésével gyarapította ismereteinket (ZALAI-GAÁL–

OSZTÁS 2009; ZALAI-GAÁL et al. 2011). Mindezek mellett egyes tárgytípusokat 

szisztematikusan is felgyűjt és elemez (ZALAI-GAÁL 1983, 2003, 2004, 2006; ZALAI-

GAÁL et al. 2009). 

                                                        

3
 ZALAI-GAÁL 1982, 3: „A hangsúly a kerámián van, a kő- és csonteszközök publikálása meghaladta 

volna a dolgozat kereteit.” 
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A Veszprém-Jutasi úton feltárt lengyeli kultúrába sorolható (Lengyel IIb) nyolc sír 

közlése példaként említhető, hiszen Regenye Judit a leletanyag teljességének 

bemutatására törekedett (REGENYE 2006), így minden egyes kő- és csonteszköz is 

helyet kapott mind a képes táblákon, mind pedig az elemzésben. A közlések 

során törekszik a leletanyag minél teljesebb elemzésére, ha nem önmaga végzi ezt 

el, akkor a szakterület kutatóit vonja be. Így készült el a Nemesvámos-Balácán 

található római villa feltárása során előkerült őskori lelőhelyrészlet elemzése is 

(REGENYE 1996) antropológus (ZOFFMANN 1996) és archaeozoológus (VÖRÖS 1996) 

közreműködésével, de Szentgál–Teleki-dűlőről (REGENYE 2011, 28, 33-36. kép) is 

közölt csonteszközöket. 

Teljesen nem veszett ki sohasem a publikációs gyakorlatból a csonteszközök 

ismertetése, azonban sokszor csak rövid leírást és néhány képet szenteltek a 

témának. Korek József Tiszai-kultúráról írott összefoglaló munkájában (KOREK 

1989, 53-54) röviden ír a csont és agancseszközökről, különös tekintettel a 

szigonyokra és vadkanagyar lemezcsüngőkre. 

Az autópálya építésekhez, illetve más nagyberuházásokhoz kötődő kiállítások, 

kisebb-nagyobb közlések jelzik a következő nagyobb korszak kezdetét, amelyek 

hatással voltak a modern gyakorlatra (RACZKY et al. 1997; IGNAT et al. 2000; ZSIDI 

2005; KALICZ et al. 2010; FARKAS 2011). 

Azokba a közlésekbe, amelyekbe az archaeozoológiai feldolgozás eredményeit is 

belefoglalják, a legtöbb esetben legalább röviden említés történik a 

csonteszközökről is. Ilyen tanulmányként említhetjük Nemesvámos-Baláca 

neolitikus, a Sopot kultúrába sorolható leleteit elemző cikket (VÖRÖS 1996, 47-

48), amely még fényképek nélkül is fontos információkkal szolgál a megmunkált 

csont- és agancseszközökről, mivel a képzett archaeozoológus leírása alapján 

egyértelműen elkülöníthetőek a típusok. 

Az archaeozoológusok mindig is nagy hangsúlyt fektettek az állati eredetű 

leletanyag minél teljesebb értékelésére és publikálására, így az ő munkáikban 

mindig helyet kaptak a csonteszközök is. Bartosiewicz László kivételes 

érdeklődéssel bír a csonteszközök iránt, már említett munkái mellett számos 

tanulmányban foglalkozik megmunkált leletanyaggal is (BARTOSIEWICZ 1994, 

2005, 2006; BARTOSIEWICZ-CHOYKE 1986, 1997; CHOYKE-BARTOSIEWICZ 1987, 1999, 

2000, 2005, 2009). Vörös István gazdag munkássága is kiemelendő, aki az 

archaeozoológiai feldolgozás részeként bármilyen korú leletanyaggal 

foglalkozott, a megmunkált darabokat is leírta és értékelte (VÖRÖS 1986, 1994, 

1996; 1998-1999, 2007; BÁCSKAY-VÖRÖS 1980). Ezt a gyakorlatot a fiatalabb 

nemzedék is követi, így munkáikban megtaláljuk, legalább röviden elemezve a 

csont- és agancs, illetve agyareszközök feldolgozását is (pl. GÁL 2005, 2009, 2010a, 



 
21 1. A régészeti környezet és a leletanyag bemutatása 

2010b, 2011, 2012, 2013; BÁRÁNY 2011, in press; BÁRÁNY-HAJNAL 2010; CHOYKE-

DARÓCZI-SZABÓ 2010; DARÓCZI-SZABÓ 2013; PÓPITY-KOVÁCS-PAJA 2012)  

Napjaink régészeti publikációs gyakorlata számunkra nagyon ígéretes tendenciát 

mutat, egyre inkább visszatér az igény, hogy a csonteszközöket, ha nem is önálló 

tárgytípusként elemezzék, de legalább fényképen, vagy egy-egy rajzon, rövid 

szöveges értékeléssel bemutassák. Bácsmegi Gábor a Nógrád megyei 

Karancsságon feltárt lengyeli sírok egyikéből egy vadkanagyar lemezt közöl 

(BÁCSMEGI 2003, 81). A dél-Dunántúlon Bertók Gábor és kollégái kutatásai folytán 

légi felderítéssel és geofizikai (magnetométeres) felméréssel számos, már eddig is 

ismert és új körárkot azonosítottak, amelyek közül Szemely-Hegyesen 

hitelesítésként szondázó feltárásra is lehetőség nyílt. Ennek eredményeit már 

közzétették, a feltárt csont- és agancseszközöket is közölték (BERTÓK et al. 2008, 

100, 11. kép: 1-2). A régebbi ásatások újrafeldolgozását, illetve bemutatását célzó 

kiadványokban szintén megjelennek eddig ismeretlen adatok (pl. Berettyóújfalu-

Herpály: KALICZ et al. 2010) Ezek mellett főként kiállítások (Időcsiga: FARKAS 2011), 

illetve doktori disszertációk (P. BARNA 2011, 225-226; GYUCHA 2009, 189, 4.56. ábra; 

DARÓCZI-SZABÓ 2013, 80-95, függelék 186-209) kapcsán jutunk elszórt, de annál 

fontosabb információkhoz.  

Aszód lelőhelyéről, bár teljes feldolgozásra eddig nem nyílt mód (ezt a hiányt 

hivatott pótolni a jelen doktori értekezés), az ásató Kalicz Nándor több 

alkalommal is közölt megmunkált csont- és agancseszközöket. Így a lelőhelyet 

máig legrészletesebben tárgyaló 1985-ben megjelent könyvben is megtaláljuk az 

eszközök főbb formai csoportosítását és értelmezését, számos képtáblával 

illusztrálva (KALICZ 1985, 54-57,58-59, 82-84. kép). Ugyanitt emlékezik meg e 

tárgyak gazdaságban betöltött szerepéről (KALICZ 1985, 63-64 67-68), de elemzi az 

agancsfeldolgozó műhely témakörét is (KALICZ 1985, 20, 13. kép 1-2). Egy-egy 

számára különös érdekességű csoportot külön tanulmányban elemzett, így a 

vadkanagyar csüngőket és az agancs harpúnákat (KALICZ 2008). 

Bármennyire örvendetes az irány, amit a régészet napjainkban követ, a célt még 

messze nem értük el, még mindig vannak kritikus pontok, ahol további fejlődés 

szükséges. Említést kell tennünk az úgynevezett „Kleinfunde”-jelenségről. Ez egy 

rossz beidegződés, ami még mindig sok kollégára jellemző. A probléma abban 

rejlik, hogy azokat a különleges tárgyakat (így általában a szebb csont-, és 

agancseszközöket, ékszereket is), amelyeket már az ásatás, vagy a mosás, 

restaurálás során felismernek, külön csoportba, a kisleletek csoportjába sorolják. 

Önmagában ez nem jelent gondot, az viszont igen, hogy ezek a leletek sok 

esetben sohasem jutnak el a megfelelő szakemberhez, így sem az 

archaeozoológusnak, sem pedig a megmunkált csontokkal foglalkozó 

szakembernek nem nyílik lehetősége a részletes vizsgálatokra.  
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A másik jelenség az utóbbi évtizedben kezdett kirajzolódni, főleg külföldön, ahol 

az állatcsontok, s azokon belül a megmunkáltak vizsgálata már szervesen 

hozzátartozik a feldolgozás folyamatához. Régebben (és hazánkban jelenleg is) az 

volt a bevett gyakorlat, hogy a megmunkált kemény állati nyersanyagokkal 

foglalkozó szakember már a kiválogatott gyűjteményt kapta kézhez, ezzel 

dolgozhatott tovább. Általában a válogatást az ásatáson jelenlévő régészek, illetve 

a feldolgozás korai szakaszában a mosók, restaurátorok végezték, szerencsésebb 

esetekben pedig archaeozoológus. Napjainkban azonban egyre inkább 

felismerjük, hogy a műveleti lánc (chaîne opératoire) számos technikai folyamata 

és azok termékei, különösen hulladékai nem azonosíthatók egyértelműen, még 

archaeozoológusok által sem, feltétlenül csonteszközös szakemberre van szükség. 

Külföldön ezért egyre több helyen semmilyen szelekciót nem végeznek, az 

ásatáson viszont nagyon gondosan dokumentálják a kisebb körzetekből előkerülő 

csontok-agancsok együttesét. A feldolgozás során a megmunkált kemény állati 

nyersanyagokat feldolgozó szakember a teljes állatcsontanyagot átnézi, és ő, nem 

pedig az archaeozoológus dönti el, hogy mi tartozik a megmunkált kollekcióba. 

Ezzel egyáltalán nem az archaeozoológus kollégák érdemeit kívánom kisebbíteni, 

egyszerűen tényként megállapítani, hogy bármilyen alapos is képzésük, ők sem 

érthetnek mindenhez, hiszen nem is feladatuk a megmunkálás technikai 

lépéseivel foglalkozó egyre kiterjedtebb szakirodalom követése.  

A fenti áttekintéssel igyekeztem bemutatni, hogy mi, illetve mi nem történt a mai 

napig Magyarországon a megmunkált kemény állati nyersanyagok kutatását 

illetően. Voltak időszakok, amikor egy szinten álltunk a nemzetközi kutatással 

minőségben és mennyiségben, viszont jó ideje nem követte a magyar kutatás a 

nemzetközi „trendeket”, s csak mostanában veszi fel ismét a fonalat és igyekszik 

bekapcsolódni a kutatás mai folyamába. Remélhetőleg folytatódik ez a folyamat 

és idővel Magyarország nem fehér foltként köszön vissza a külföldi 

szakirodalomból, hanem egyenrangú partnerként járul hozzá hasznos 

információkkal a kemény állati nyersanyagok technológiai, gazdasági, használati, 

morfológiai, tafonómiai kutatásához. 
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1.2. KUTATÁSTÖRTÉNET ASZÓD-PAPI FÖLDEK  

 

A lelőhelyet Asztalos István, az aszódi Petőfi Sándor Múzeum igazgatója találta 

meg 1959-ben. Ekkor még az is kérdéses volt, hogy a lengyeli-kultúra elterjedt-e 

az Észak-Dunántúlon, a Dunától keletre pedig nem várt meglepetés volt a 

lelőhely felbukkanása. Az 1960-as években Aszód–Papi földeken megindult 

ásatások, az észak-dunántúli topográfia és a szlovákiai kutatások kapcsán vált 

egyértelművé, hogy a lengyeli-kultúra összefüggő, nagy kulturális egységet alkot 

(KALICZ 1985, 7), s magába foglalja a Dunántúl teljes területe mellett a Dunától 

keletre fekvő Gödöllői-dombság és Nógrádi-hegység területét is, hazánkon 

túlmutatva pedig e kultúrkörbe tartozik Szlovákia, Morvaország, Ausztria és Kis-

Lengyelország területeinek egy része is. 

Már a század elején is került néhány kerámiatöredék az egri érseki Líceum 

gyűjteményébe az egykori Vas-féle4 téglagyár területéről (KALICZ et al. 2012, 13, 3. 

lábjegyzet), de ez nem keltette fel a kutatók figyelmét. 1934-ben Gábori Pétertől 

ugyaninnen származó leleteket vásárolt a Magyar Nemzeti Múzeum (MRT XIII/3, 

67-68). A téglagyár e lelőhely DK-i végénél állt, a Csengey utcai pincesor 

építésekor az 1920-as években zsugorított, melléklettel ellátott temetkezés került 

elő. 1958-ban Asztalos István fedezi fel újra a lelőhelyet, aki tanítványaival a 

hajdani téglagyár területéről gyűjtött leleteket terepbejárás alkalmával. A leletek 

vizsgálatát követően az aszódi múzeum és a helyi hatóságok támogatásával Kalicz 

Nándor először kis felületű próbaásatásokat folytatott (1960-ban és 1961-ben), 

amelyek igazolták a lelőhely fontosságát. Ezt követően az ő vezetésével és a 

Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete támogatásával több 

szezonban (1966, 1969, 1970, 1972) nagyobb felületű tervásatások keretében tárták 

fel a lelőhelyet (előzetes jelentések: KALICZ 1961a-b, 1962a-b, 1967a-b, 1970a-c, 

1971a-b, 1973a-b, 1976a, 1988; KULCSÁR 1997), amit 1981-ben és 1982-ben két kisebb 

felületű feltárás követett. E közben és ezt követően több évadban kisebb-nagyobb 

leletmentő ásatásokra és leletgyűjtésekre került sor (1960, 1967, 1974, 1975, 1976, 

1978, 1983,5 1984, 1987, 1992, 1994) a plató házakkal és közintézményekkel történő 

                                                        

4 A Vass/Vas-féle téglagyár kétféle írásmóddal szerepel. KALICZ 1985, 9 és nyilván e nyomán SIKLÓSI 
2010, 65 a Vas írásmódot használja, míg KALICZ et al. 2012, 6., illetve az MRT XIII/3, 67 a Vass 
írásmódot. Ez utóbbi téves, a téglagyár tulajdonosa Vas Mór, majd fia, Lajos (ÚJVÁRI 1929, 66; 
ASZTALOS 1997, 448). 

5 KALICZ et al. 2012, 42: „1983-ban a lelőhely K-Ny irányú hossztengelyével dél felé párhuzamos 
Régész út mellett mintegy 100 m hosszú, 0,5 m széles és erre a nyugati végén merőlegesen futó 
vezeték árkot ástak. Asztalos István, a Petőfi Múzeum igazgatója végzett az idő sürgető volta miatt 
rövid leletgyűjtést. Asztalos a Régész utca 1. sz. ház közelében az árok metszetében 3 sír helyét 
valószínűsítette.” 
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beépítése és az ezekhez kapcsolódó közművesítés kapcsán. 1960-ban a Csengey u. 

1. száma alatt, a lelőhely DNy-i részén szemétgödör ásása közben találtak 

leleteket. Asztalos István leletmentése települési objektumot, egy gödröt és benne 

egy temetkezést hozott a felszínre (MRT XIII/3, 68). Ugyaninnen később is 

kerültek elő leletek. 1976-ban és 1978-ban csatornaárok ásásakor kerültek elő 

leletek a Kossuth L. u. 72-74. szám alól. 1978-ban a Csengey u. 30. szám alatti 

iskola építése közben is leletek bukkantak elő (MRT XIII/3, 68). Az 1970-es 

években parcellázták fel (és később építették be) a Papi földek É-i részét, ahol ma 

családi házak állnak. Az építkezések során, több helyen és számos alkalommal 

bukkantak mind a telepről, mind pedig temetkezésekből származó leletekre 

(MRT XIII/3, 68). Az 1990-es években a Régész út melletti evangélikus 

gimnázium építését megelőző leletmentések során számos temetkezés és 

települési objektum került elő (MRT XIII/3, 68-69). Ezeket 1994-ben Kalicz 

Nándor tárta fel egy újabb szondázó árokban, majd a rá következő évben Suhajda 

Attila folytatta a feltárást (Aszódi Múzeum adattára 1033-99). A lelőhely beépítése 

a 2000-es években is folytatódott, ekkor Kulcsár Valéria (KULCSÁR 1997) és Kővári 

Klára a leletmentések és közműfektetést megelőző szakfelügyelet során települési 

objektumokat és temetkezést is megfigyelt. A lelőhely D-i végén pedig 2007-

2008-ban ugyanők a telep V-keresztmetszetű árokszakaszát azonosították (MRT 

XIII/3, 69). 

E kisebb felületű ásatások további települési objektumokat és sírokat hoztak a 

felszínre. A Kalicz Nándor vezetésével feltárt terület körülbelül 0,53 ha (KALICZ et 

al. 2012, 5), amely becslése szerint a teljes lelőhely (25 ha) mintegy 2%-át teszi ki 

csupán (KALICZ 1985, 11; KALICZ et al. 2012, 6). Kulcsár Valéria és Kővári Klára 

véleménye szerint azonban a lelőhely teljes kiterjedése akár a 40-45 hektárt is 

elérheti, azonban leszögezik, hogy a legintenzívebben használt rész a 

tervásatások területe lehetett (MRT XIII/3, 69). 

Azóta a lelőhely területén folyamatosan magánépítkezések zajlanak, ahol számos 

esetben kerültek elő települési objektumok, azonban feltárásra nem, csak 

megfigyelésre volt lehetőségük az aszódi múzeum régészeinek. Ennek 

következtében a lelőhely mára szinte teljesen fedett, további vizsgálata csak 

nagyon korlátozottan lehetséges. 

A lelőhelyet eddig csak részlegesen dolgozták fel. Leletanyagát számos hazai és 

nemzetközi konferencián mutatták be (KALICZ 1969, 1975-76, 1986, 2001; KALICZ–

KALICZ-SCHREIBER 1983-84), részkérdéseket (KALICZ 1976b) és kapcsolatát a tiszai 

kultúrával több tanulmány is tárgyalja (KALICZ 1970d, 2006, 2008). A Magyar 

Nemzeti Múzeum, valamint az aszódi Petőfi Sándor Muzeális Gyűjtemény és 

Kiállítóhely állandó régészeti kiállításán láthatóak a legszebb leletek, ahol a 

kiállításhoz kapcsolódóan a vezető mellett (KALICZ 1967c, 1976c) megjelent egy 
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tudományos igényű népszerűsítő könyv, a Kőkori falu Aszódon (KALICZ 1985), 

amely sokáig a legteljesebb közlésnek számított. 2008-2012 között OTKA kutatás 

keretében (OTKA 75677) számos természettudományos vizsgálat mellett 

elkészült a lelőhely monografikus feldolgozásának kézirata (KALICZ et al. 2012). 

 

1.2. A LELŐHELY BEMUTATÁSA 

 

A lengyeli-kultúra lelőhelyei a Dunától keletre, a kultúra keleti elterjedésének 

határán, a Gödöllői-dombság, Nógrádi-hegység és Északkelet-Magyarország 

területén is ismertek, azonban csupán elszórtan, kevés helyen fordulnak elő 

(KALICZ 1994, Abb. 1). A topográfiai kutatások 1985-ben mindössze 26 lelőhelyet 

tudtak azonosítani (KALICZ 1985, 13). Ez a legújabb topográfiai kutatások során 

örvendetesen gyarapodott, immár csak az aszódi és gödöllői járás területéről 36 

lelőhelyet sorolnak fel (MRT XIII/3, 14). 

A lelőhely a város mai főutcájával párhuzamosan elhelyezkedő, kelet-nyugati 

irányú, az a főutca szintje fölött mintegy 25-40 m magasságban elhelyezkedő, a 

Galga patak és a Breda árok által közrefogott, nyugat felé fokozatosan emelkedő 

dombtetőn helyezkedik el. A domb Galga völgye felé néző, déli széle meredek 

falat alkot, míg északra lankásan lejt a Hosszúvölgy mentén a Szentkereszti-patak 

felé, amely a széles, mocsaras völgyet alkotó Galga-patakba torkollik. A város 

fölötti magaslat így félszigetet alkot, keleti végét a 20. század elején az egykori 

Vas-féle téglagyár működése pusztította el. (KALICZ 1985, 9; 1997, 25-26; KALICZ et 

al. 2012, 5-6.) 

A széles dombháton Kalicz Nándor 700 m hosszan találta meg a település 

nyomait, amelyeket a lankás északi és a meredek déli lejtőn is 350-400 m szélesen 

lehetett követni. Települési objektumok és sírok a domb lábánál, a patakparton is 

kerültek elő (KALICZ 1985, 9, 13-14). A lelőhely már a feltárások idején is 

részlegesen be volt építve, ezért széleit nem lehetett pontosan meghatározni, 

csupán a méret becslésére volt lehetőség. Az őskori telep méretét a feltáró 20-25 

hektárra becsülte (KALICZ 1985, 14; KALICZ et al. 2012, 6), azonban Kulcsár V. 

megfigyelései alapján ennél jóval nagyobb méretre következtetett (Aszódi 

Múzeum adattára 1278-2005). Nem kérdéses, hogy Aszód-Papi földek késő 

neolitikus lelőhelye méretével is messze kiemelkedik a Dunától keletre fekvő 

lengyeli telepek közül.  

Az 1960-as évek óta elhúzódó, nem kifejezetten szisztematikus ásatások miatt az 

ásatási dokumentáció meglehetősen nehezen használható. A feltárás során nem 
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volt lehetőség munkagépek rendszeres igénybevételére, a föld kitermelése kézi 

erővel történt. Emiatt az egyes, egymás mellett fekvő szelvényeket szakaszosan, 

sokszor nem is ugyanabban az ásatási évben tárták fel az anyagi és emberi 

erőforrások függvényében. Emiatt sokszor ugyanannak a régészeti jelenségnek 

eltérő szelvénybe eső részei külön elnevezést kaptak. Ez lehetett az oka annak is, 

hogy a feltárások során csak az aktuális szelvények alaprajza készült el, a telep 

egészéről csak az OTKA feldolgozás kapcsán készült összesítő alaprajz.  

Mindezzel nem az ásatást kívánjuk kritizálni, hiszen a feltáró a lehetőségekhez 

képest igyekezett a legtöbb munkát elvégezni, a maximális eredményt kinyerni. 

Tisztában kell lennünk azonban a dokumentáció jelentette korlátokkal. Mivel a 

feldolgozás teljes egészében csak 2012-re, egy OTKA kutatás keretében fejeződött 

be, ezért számos dokumentációs kérdés tisztázása nehézkes volt. Feldolgozásom 

során azonban ennél sokkal nagyobb gondot jelentett, hogy a zoológiai 

feldolgozás teljes kézirata elveszett az idők során, így az állattani vizsgálatok 

adatai is. 
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1.3. TAFONÓMIA  

 

Minden régészeti leletanyag ki van téve a tafonómiai folyamatok hatásainak, a 

kérdés csupán, hogy mennyire befolyásolja ez a leletek állapotát. Aszód 

lelőhelyének esetében is a leletanyag feldolgozásának fontos szempontjává vált a 

régészeti leletképződés tanulmányozása (BARTOSIEWICZ 2006, 60). Eredeti 

szándékom szerint nem szenteltem volna külön fejezetet a kérdés tárgyalásának, 

mivel a kezdetekkor még úgy tűnt, hogy a leletek mai állapotát befolyásoló 

folyamatokról elegendő lesz a konkrét eseteknél említést tennem. A feldolgozás 

előrehaladásával azonban egyre világosabbá vált, hogy bővebben kell a kérdéssel 

foglalkoznunk, máskülönben nem érthetőek meg a leletanyagot ért különböző 

folyamatok, amelyek alapvetően befolyásolták értékelhetőségüket. 

A tafonómia előfutára az 1800-as évek két nagy divatos földtörténeti irányzata: a 

Cuvier-Brongniart-féle katasztrofizmus és a Lyell által kifejlesztett 

uniformitarianizmus, más néven aktualizmus (PÁLFI 2000, 37-39; részletesebben: 

HALLAM 1989). A katasztrofizmus a fajok teljes kicserélődését az élővilágot ért 

nagy katasztrófákkal magyarázta, az új fajokat pedig új teremtésekkel, illetve 

messzi területekről történt bevándorlásokkal. Ezzel szemben Charles Lyell úgy 

tartotta, hogy a földtörténeti múlt folyamatait és eseményeit a természetben ma 

is megfigyelhető jelenségek alapján leírhatjuk (LYELL 1830-33), a lassúnak tűnő 

jelenségekből pedig következtethetünk a nagy változásokra. Az aktualizmus 

tudományos szemlélete volt az, amely megteremtette később a tafonómia 

létrehozásának gondolkodási hátterét, de a régészet elméleti háttere is épp erre a 

nézetre épül.  

A tafonómia fogalmát és kutatási alapelveit Ivan A. Efremov6 paleontológus 

alkotta meg (EFREMOV 1940) a τάφος=eltemetés, sír és νóμoς=szokás, törvény 

szavak összetételével. Ez a tudomány írja le és próbálja értelmezni azokat a 

folyamatokat, amelyek során az élő szervezetek a bioszféra részéből a litoszféra 

részévé, fosszíliává válnak, a tafonómia tehát az eltemetődés és beágyazódás 

tudománya. A régészet a paleontológiától kölcsönözte a leletképződés vizsgálatát, 

annak módszereit és felosztását. Maga I. Efremov eredetileg az őslénytan 

részeként, külön ágaként annak peremén helyezte el a tafonómiát, de belátta, 

hogy a fosszilis leletképződés mellett a recens, biológiai folyamatok 

magyarázatában is hasznos lehet, így ő maga osztotta két nagy csoportra, 

jelenkori, avagy actuotafonómia, illetve a fosszilis faunával foglalkozó 
                                                        

6 A paleontológiai, szigorúan tudományos kutatás mellett, mintegy „mellesleg” I. Jefremov kiváló 
science-fiction író is volt, könyveit ma már a tudományos-fantasztikus irodalom klasszikusai közé 
soroljuk. 
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paleotafonómia csoportjára (EFREMOV 1940, 93). Azóta a tafonómia régen kinőtte 

a paleontológia kereteit, már nem annak résztudománya, hanem önálló 

tudományággá vált. Ebben különösen nagy szerep jutott a régészeti 

alkalmazásnak az Újrégészet térhódításának idején, amikor egyrészt felismerték, 

hogy az efféle vizsgálatok elengedhetetlenül fontosak a leletek egyidejűségének 

bizonyításához, másrészt a természetes folyamatok és az emberi behatások 

nyomainak elkülönítésében (pl. pszeudo-eszközök: pl. MYERS et al. 1980; LYMAN 

1984; D’ERRICO 1993; D’ERRICO et al. 1984; D’ERRICO-GIACOBINI 1986), csak hogy 

néhány példát említsünk. Az 1970-es évek természettudományra nyitott 

kutatóinak (BINFORD 1977; 1981; 1983) fontos érdeme az is, hogy felismerték, a 

tafonómiai kutatások egy része deduktív úton, tudatosan gyűjtött adatokkal 

kísérleti úton igazolható, így megfelel a természettudomány legfontosabb 

követelményének, a megismételhetőségnek. Ekkor vált elfogadottá, legalábbis a 

tafonómiai kutatás vonatkozásában, hogy a régészek jelenkori (aktualisztikus) 

párhuzamokat is figyelembe vesznek kutatásaik során. Ezek két fontos csoportja a 

kísérleti régészet és a néprajzi párhuzamok elemzése (BARTOSIEWICZ 2006, 61; 

BINFORD 1968). 

Az aktualisztikus módszerek segítségével jobban megérthetjük és könnyebben 

értelmezhetjük a régészeti leleteket, amennyiben elfogadjuk alaptételként, hogy 

régen és ma azonos törvényszerűségek hatottak (pl. BINFORD 1978). Az alapelv 

egyszerű: bizonyos folyamatok fizikai-kémiai természeti törvényekre épülnek, így 

jelenkori igazolásuk is lehetséges, a kísérleti adatok tökéletesen megbízhatóak, 

azokból régészeti következtetéseket vonhatunk le. A néprajzi párhuzamok 

alkalmazása arra az elvre épít, hogy az emberi viselkedési minták állandóak, ezek 

anyagi, a leletanyagban megnyilvánuló bizonyítékai érvényesek, tehát 

alkalmazhatóak a régészeti leletanyagra. Ma már tudjuk, hogy a kérdés ennél 

sokkal bonyolultabb, nem redukálhatjuk az emberi viselkedési mintákat a 

természeti törvények szintjére. Míg a fizika, kémia, biológia alapvető törvényei jó 

közelítéssel állandónak tekinthetőek, ugyanez nem jelenthető ki az emberi 

viselkedésre, amelyet a természet időnként nehezen kitapintható vonásai (pl. 

extrém éghajlat) mellett sok más szempont befolyásol (kultúra, szociális 

viselkedés, hitvilág), egyedi mintákat hozva létre.  
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1. ÁBRA: TAFONÓMIAI TÉNYEZŐK ÖSSZEGZÉSE (BARTOSIEWICZ IN PRESS; TÓTH 2009, 

4. ÁBRA).  

A tafonómiai folyamatokat kiváltó közvetlen hatásokat tafonómiai tényezőknek 

(taphonomic agents) nevezzük. Ezek közé azok a közvetlen hatások, illetve 

természeti erők tartoznak, amelyek változásokat idéznek elő az 

állatmaradványokban (beleértve a megmunkált régészeti leleteket is). 

Természetesen az állattetemre és a csontjából készült eszközre ható tafonómiai 

tényezők nem feltétlenül azonosak (LYMAN 1994, 3). 

Fontos kiemelnünk, hogy a tafonómia mind természetes, mind pedig kulturális 

folyamatokat és tényezőket magába foglal, amelyek befolyásolják az egykori élő 

anyag tulajdonságait (LYMAN 2010, 12). A tafonómiai folyamatok két nagy 

csoportját különböztethetjük meg. Az egyik csoportba régészeti leletanyag esetén 

azok az elváltozások sorolhatóak, amelyek az eltemetődés előtt, a korabeli 

természeti és emberi hatásra mennek végbe. Ez a biosztratonómia. A 

biosztratonómiai folyamat maga az őslénytanban kétféle úton mehet végbe: 

autochton (pl. bükkábrányi fák), vagy allochton beágyazódás (pl. kovásodott 

uszadékfák) által (GÉCZY 1984, 92). Az előbbi esetben a beágyazódás az elhalás 

helyén megy végbe, míg a második esetben szállítódás (transzport) következik 

be. A legtöbb esetben leleteink allochton beágyazódás következményei, e 

folyamat során azonban veszteségekkel kell számolnunk (akadálytalan, vagy 

akadályozott szállítódás GÉCZY 1984, 92-93). A tafonómiai veszteség 

megnyilvánulhat analóg módon, amikor eltérő hatások eredményezik a hasonló 

leletveszteséget, de homológ módon is, amikor a leletveszteséget azonos hatások 

eredményezik, de ezek eltérően nyilvánulnak meg (BARTOSIEWICZ 2006, 62). 

A tafonómiai folyamatok második nagy csoportját a lerakódás utáni természetes 

hatások összessége alkotja, amelyet fosszilis diagenézisnek hívunk. Végül ezek 

mellett másodlagos (mai) emberi és természeti hatások is érik a leleteket 
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(BARTOSIEWICZ 2006, 63, 5. táblázat). A frissen feltárt leletek a beágyazó stabil 

környezetből kikerülve elkezdenek például szétszáradni, repedezni. A régen 

feltárt, jó ideje raktárban tárolt leletegyüttesekben, mint az aszódi, ez a hatás 

fokozottan jelen van, különösen jelentős elváltozásokat hoz létre, 

tanulmányozása kiemelten fontos. Ezek a torzulások, bár szigorúan nézve nem 

tartoznak a tafonómia témakörébe, mégis úgy érezzük, tárgyalásuk leginkább ide 

illeszthető be. Nem hagyhattuk figyelmen kívül őket, mivel a leletek jelenlegi 

állapotát, tanulmányozásukat és értelmezésüket jelentősen befolyásolják, 

azonban nem szeretnénk a tafonómia szakkifejezéseivel „visszaélni”, tévesen, 

illetve félrevezetően használni7 (LYMAN 2010, 6-10), ezért igyekszem még most 

egyértelműen tisztázni a tafonómiai folyamatok és recens emberi behatások 

hovatartozását. Hangsúlyoznom kell azt is, hogy mint saját leleteink esetében is, 

a tafonómiai folyamatok nem csupán lehetséges adatvesztéssel járnak, de 

potenciálisan fontos adatok hozzáadódásával is (LYMAN 2010, 3). 

A biosztratonómiai folyamatok elemzése igencsak szegényes forrásanyagra 

támaszkodhatott a megmunkált kemény állati nyersanyagok esetében. 

Tudomásom szerint azonban az ásatási dokumentáció nem tesz említést arról, 

hogy kétség merült volna fel a leletek egyidejűségét illetően. A lelőhelyen a késő 

neolitikumot leszámítva alig fordul elő más korszak. A megmunkált csontok és 

agancsok vizsgálata sem keltett kétséget a leletek régészeti egyidejűségét illetően.  

Más biosztratonómiai folyamatok közül viszonylag kevés volt vizsgálható ezen az 

erősen szelektált gyűjteményen. Leggyakrabban a felület erózióját, illetve 

rágásnyomokat figyelhettünk meg. Feltételezésünk szerint a törések egy része is 

korabeli taposás eredménye lehet.  

 

Biosztatonómia: az állat pusztulásától a depozíciójáig tartó időszak 

 Felületromlás: Feltételezésünk szerint nem mindegyik felületromlás 

írható az eltemetődés utáni (pl. kémiai) folyamatok számlájára. Felmerül, 

hogy a leletek egy része hosszabb ideig heverhetett temetetlenül a 

felszínen, kitéve az időjárás károsító hatásainak (pl. hőingás, szél, 

szárazság-nedvesség).  

 Rágás: Az eszközök jelentős százalékán figyeltük meg rágás nyomait a 

felületen. A rágások kisebb része származott nagyobb testű ragadozóktól, 

                                                        

7 „It is perhaps because of the lack of cross-disciplinary communication and sharing of ideas and 
methods that the basic concept of taphonomy has been misunderstood in archaeology” LYMAN 2010, 6. 
Talán a tudományágak közötti gondolatok és módszerek cseréjének hiánya miatt érthették félre a 
régészetben a tafonómia alapvető koncepcióját. 
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feltehetőleg kutyától, a legtöbbje viszont kisemlősökhöz köthető. Végül a 

szélesebb fognyomok esetében feltételezzük, hogy maguk a 

szarvasok/őzek is megrágták az agancsot, hogy visszanyerjenek 

valamennyit a beleépített ásványi sókból (BARTOSIEWICZ 2006, 69). Az 

agancsot összegyűjtő embereket minden bizonnyal nem zavarták ezek a 

kisebb mértékű károsítások, amelyek többnyire az ágak végeit érintették, 

ritkábban a szár részeit, mivel ettől függetlenül összegyűjtötték és 

feldolgozták az ilyen agancsokat is. A leletanyagban általában a 

hulladékokon figyeltük meg a rágás nyomait, tehát a feldolgozás során 

kerülték a rágott felületeket. 

 Taposás: A leletek egy részén régi törés nyomai láthatóak (OLSEN-

SHIPMAN 1988; GIFFORD-GONZALEZ 1995). Ezek értelmezése nagyon is 

kétségekkel terhelt, hiszen nagyon nehéz elkülöníteni, hogy a használat 

során törött-e el a tárgy, ami miatt kidobták, vagy ezt követően a felhagyás 

és eltemetődés közti, nehezen becsülhető hosszúságú időszakban. 

Feltételezhetjük, hogy tárgyaink egy részénél korabeli taposás okozta a 

törést, azonban a feltárás időszakában ennek régészeti megfigyelésére nem 

nyílt lehetőség, így teljes bizonyossággal mi sem jelenthetjük ki ennek 

tényét. Véleményünk szerint azokban az esetekben, amikor a törések 

mellett felületromlást is megfigyeltünk, joggal valószínűsítjük, hogy a 

felszínen heverő eszközök ki voltak téve taposásnak. Ezzel viszont 

egyértelmű adatok híján, ki kell zárnunk azokat a tárgyakat a taposottak 

közül, ahol a törések nem járnak együtt felületi erózióval. 

 Égés: A leletanyag nagyon kis százalékán, összesen két tárgyon (pl. Ltsz.: 

88.1.155; 88.1.776., 2. ábra) égés nyomait figyeltük meg, amely véleményem 

szerint az eltemetődés előtt érte az eszközöket. Mindkét esetben 

tökéletesen megformált és használt eszközökről van szó, így azt 

valószínűsítjük, hogy az eszközök felhagyása és az eltemetődés közötti 

időszakban égtek meg. 
 

 

2. ÁBRA: ÉGETT ÁR (LTSZ.: 88.1.776.).  

 Darabolás: a kutatók a korabeli konyhai feldolgozás által a csontokon 

hagyott darabolás nyomait is a tafonómiai hatások közé sorolják. A 

darabolási nyomokat legtöbb esetben az archaeozoológusok rögzítik és 

elemzik. Az ilyen csontokat nem sorolják át a megmunkált gyűjteménybe, 
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elemzésük a zoológiai feldolgozás részét képezi, így e helyen a teljesség 

kedvéért mi is csupán említést teszünk róla.  

Fosszilis diagenézis: a depozíciótól az ásatásig tartó időszak. 

 Vízkőlerakódás: Aszód leletanyagának tanulmányozása során azt 

figyeltük meg, hogy a leletek többségét érintő szinteresedés óriási gondot 

jelent. Különösen gyakori az agancson, legyen az megmunkált, vagy 

természetes (3. ábra). Nagyrészt a mészbevonat az oka annak, hogy az 

agancsból készült eszközökön lehetetlen használati nyom vizsgálatot 

végezni, jobbára makroszkópos megfigyelésekre kell hagyatkoznunk. 

Közülük is azokra, amelyek a vastag rárakódott réteg ellenére is 

tanulmányozhatóak. Talán az agancsok rücskös felülete teszi őket 

különösen alkalmassá a vízkőlerakódásra, amely különböző mértékben 

érintheti a leleteket. Az egészen vékony szinte hártyaszerű mészrétegtől a 

több centiméter vastag, kemény, cementes konkrécióig a mészréteg 

vastagsága igen változatos. Jelenlegi tudásunk szerint a folyamat során 

kémiai kölcsönhatás jön létre a csont/agancs felszíni rétege és a rárakódó 

cementréteg között, ezért eltávolítása a felület károsítása nélkül nem 

lehetséges. A vízkövesedés általában jobban sújtja az erdőtalajon fekvő 

lelőhelyek anyagát, ahol a talajképződés folyamata során kilúgozás-

felhalmozás, karbonát-vándorlás zajlik (STEFANOVITS-FILEP-FÜLEKY 1999, 

230-231). 
 

 

3. ÁBRA: VÉKONY MÉSZKŐBEVONAT A TÁRGYON ÉS NAGYOBB KONKRÉCIÓCSOMÓ 

(LTSZ.: 66.16.14.).  

 Felületromlás: A leleteink nagy százalékánál figyeltünk meg 

felületromlást: mechanikai (pl. víz okozta) eróziót, illetve kémiai (pl. 

gyökérsavak okozta) korróziót. Ahogyan azt már felvetettük, ezek egy 

része az időjárásnak kitett leletek esetében a biosztratonómiai szakaszban 

keletkezhetett. A leletek többsége azonban kétségtelenül az eltemetődés 

után szenvedett sérülést. A felületromlás különböző mértékű, egészen a 
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makroszkóposan alig észrevehető mértékűtől a felület teljes 

elmállásáig/elkorrodálásáig. A kismértékű felületromlás azonosítása 

nagyon nehéz feladat, a vizsgált leletanyag esetében ezek meglétére 

csupán a használati-nyom vizsgálatok során derült fény. Sok esetben 

tapasztaltam, hogy a szabad szemmel jó megtartású eszközök (amelyeken 

általában a megmunkálás nyomai is látszottak) a mikroszkóp alá téve 

kellemetlen meglepetést okoztak. Kiderült, hogy a felületük épp annyira 

károsodott, hogy a formálás ismertetőjegyei, bár kissé halványan, de 

láthatóak a felületen, a használat nyomai azonban nem, vagy csak a 

makroszkópos nyomok egy része (szilánkolódás, repedés) volt 

megfigyelhető, viszont a finomabb nyomok (felfényeződés, csíkozódás, 

lekerekedés) már nem. A felület felső néhány mikrométere hordozza a 

megfigyelhető használati nyomokat. Amennyiben ez a nagyon vékony 

réteg hiányzik a tárgyról, a használat nem azonosítható, illetve csak a 

részleges, makroszkópos nyomok alapján lehet közelítő meghatározásokat 

tenni. Megfigyeléseink szerint a tárgyakat a talajban kémiai hatásokra 

bekövetkező korrózió is károsította. (pl. Ltsz.: 88.1.768., 4. ábra) 

 

4. ÁBRA: A FELÜLET ELKORRODÁLÁSA FELTEHETŐEN A TALAJ KÉMHATÁSA MIATT 

(LTSZ.: 88.1.768.).  

 Gyökérnyomok: Az eltemetődés után főképp a felszínhez közelebb 

elhelyezkedő tárgyak ki vannak téve a felszínen megtelepedő vegetáció 

általi kémiai hatásoknak. A növények a növekedés során a gyökereik útját 

kémiailag kissé savas környezet előállításával segítik a talajban. A 

környezetükben elhelyezkedő régészeti leletek azonban sérüléseket 

szenvednek a felszínüket elérő gyökerektől, ami a tárgyakon meanderező 

vékony, világos színű, U-keresztmetszetű völgyek jeleznek (5. ábra). 
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5. ÁBRA: GYÖKÉRNYOMOK CSONTÁRAKON. (LTSZ.: 66.16.18.; 66 .16.16. ÉS 66.23.1.) 

Leletanyagunkban ez a csonteszközökön gyakran előforduló tafonómiai 

sérülés, viszont az agancseszközökön nem találkozunk velük. Ennek egyik 

nyilvánvaló oka, hogy az agancs kevésbé kompakt, érdes felületén gyakori 

a vízkőlerakódás, amely elfedi az esetleges gyökérnyomokat,  

 Rágás: Korábban már említettük az eltemetődés előtti rágásokat, de az 

nem magyarázza az összes nyomot a tárgyak felületén. Feltételezhetjük, 

hogy főként a rágcsálók által okozott sérülések jórészt az eltemetődés után 

keletkeztek, hiszen ezek az állatok beássák magukat a földbe és 

valószínűleg nem vetik meg az ölükbe hullott csont és agancs 

ásványianyag-tartalmát. A tárgyak megfigyelése eddig sajnos nem vitt 

közelebb annak megválaszolásához, hogy lehetséges-e megkülönböztetni 

az eltemetődés előtti és utáni rágásnyomokat.  

 Törések: A tárgyak töréseinek egy része minden bizonnyal az eltemetődés 

után és a feltárás előtt következett be. Ezt okozhatta a talaj nyomása, vagy 

az üledékek mozgása is. Megkülönböztetésük az eltemetődés előtti 

törésektől számomra teljesen reménytelennek bizonyult. 

 Bioturbáció: mechanikai keveredés, gyökerek, talajlakó állatok által. 

Kisebb mértékben minden bizonnyal jelen volt a leletanyagban, azonban a 

nem eléggé finom feltárási technikák miatt erre csak következtethetünk.  

 

Másodlagos hatások 

Sajnos a leletanyagot a feltárás utáni tafonómiai folyamatok is nagymértékben 

sújtották. Ezt részben az okozta, hogy a feltárások zöme az 1960-as, ’70-es 

években történt, a leletanyagot több évtizede raktározzák, de a nagyarányú 

selejtezés is jelentős tafonómiai veszteségként jelenik meg. 

Természeti:  

 Száradási repedések: A magyarországi gyakorlatban sokáig nem 

ismerték fel a leletekben a raktározás által okozott károkat, illetve nem 

volt lehetőség minden leletcsoport számára tökéletes tárolási feltételeket 

teremteni. A kemény állati nyersanyagok esetében ennek sajnos szinte 

azonnali és igen súlyos következményei vannak, mivel több ezer év 

elteltével is folyamatosan degradálódó, egykor élt szerves anyagokkal van 

dolgunk, amelyek nagyon érzékenyen reagálnak a környezet minden 
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változására. Már a feltárás pillanatától a csont és az agancs esetében 

kiemelkedően fontos a páratartalom és a tárolási hőmérséklet, melyek 

hiányában igen hamar hosszanti irányú száradási repedések jelennek meg 

a tárgyak felületén (6. ábra). Ezek, hasonlóan a természetes bomlási 

folyamathoz, először nem láthatóak szabad szemmel, majd alig észlelhető 

mikro-repedésekké tágulnak, amelyek aztán egyre hosszabbak, mélyebbek 

és szélesebbek lesznek. A repedések végül teljesen kinyílnak, a csont pedig 

darabokra esik szét. Sajnos, ha egyszer a folyamat elkezdődik, vissza nem 

fordítható, a tárolási körülmények optimalizálásával is legfeljebb csak 

megállítható az állapotromlás.  

 

6. ÁBRA: MIKRO- ÉS KESKENY REPEDÉSEK (LTSZ.: 64.807.1.) ÉS A TÁRGY TELJES 

HOSSZÁN VÉGIGFUTÓ SZÉTNYÍLT REPEDÉS (LTSZ.: 64.805.9.1.).  

Aszód leletei között nagyon gyakran fordulnak elő száradási repedések, a 

folyamat minden állomására találunk példát, sajnos meg kell állapítanunk, 

hogy a leletek nagyon rossz állapotban vannak. A legtöbb agancstárgy 

esetében a teljes kompakt állományon áthatoló, mély repedések 

figyelhetőek meg és nagyon sok a már darabokra esett (és ragasztott) 

eszköz is. Más lelőhelyek (pl. Szemely-Hegyes) viszonylag frissen feltárt 

leleteinek megfigyelése hozzávetőleges támpontot nyújt a folyamat 

megértéséhez, még ha nem is tekinthető a vizsgált sorozat reprezentatív 

mintának. Az eredmény sajnos döbbenetes: még jelenleg, amikor a 

megtisztított leleteket dobozban, fagymentes raktárban helyezik el, a 

tárgyakon teljes kompakt állományon áthatoló mély, teljes hosszban 

kiterjedő repedéseket láthatunk, illetve a tárgyak szétesését figyelhetjük 

meg csupán 3 év leforgása alatt. 

 Friss törések: szorosan összefügg az előző ponttal, mivel tulajdonképpen 

a törések jó része a korábbi száradási repedésekből alakul ki. Sajnos, ha 

egy tárgy elkezd aprózódni, a folyamat egyre nehezebben állítható meg, az 

első törést egyre gyakrabban követik azt újabbak (7. ábra). 

 

7. ÁBRA: LELTÁROZÁS ÓTA TÖREDEZETT TÁRGY,  AMELYBŐL EGY DARABKA  EL IS 

VESZETT.  
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Emberi behatások: 

 Friss törések: Sajnos a friss töréseket nem csupán a természeti 

hatásoknak, hanem legalább részben az emberi tevékenységnek is 

tulajdoníthatjuk. A tárolás során óhatatlanul bekövetkezik a tárgyak 

töredezése, akár a raktár pakolása, illetve költöztetése közben. Bár a 

tárgyakat papírzacskóban tárolták, de ez nem védte meg őket a 

rázkódástól, így a sérüléshez elegendő, ha véletlenül kicsúszik valakinek a 

kezéből egy doboz, vagy egy zacskó. Lényegében a kisebb mozgatás során 

is sérülhetnek a tárgyak, például a dobozban keresgélés közben 

akaratlanul is sérüléseket okozhatunk, különösen, ha a leleteket együtt 

(kő+csont+kerámia) esetleg elmálló zacskóban tárolják. A feldolgozás 

során is elég sok alkalom adódik a tárgyak töredezésére, akár rajzolás, 

fotózás, akár a feldolgozás más lépései során. Elegendő egy apró 

figyelmetlenség, a tárgy akár csak pár centiméter magasból leejtve is sérül. 

Az eszközök közül elsősorban a finom kidolgozásúak vannak kitéve 

sérülésnek. Gyakori például a hegyek friss impakt törése, az eleve repedt 

oldalak törése, illetve a filigrán tárgyak összeroppanása. Eltérő leletári 

számon dokumentált összeillő tárgyak bizonyítják a jelenséget (pl. Ltsz.: 

88.1.775+803.; 64.807.2+8.; 88.1.251+262.; 88.1.810+813., 8. ábra), de olyan 

példát is találunk, ahol az eredetileg egy leltári számon szereplő tárgy 

időközben eltörött és egy része elveszett (pl. Ltsz.: 88.1.595.). 

 

8. ÁBRA: FRISS SÉRÜLÉSEK CSONTHEGYEKEN: HOSSZANTI SZILÁNKOLÓDÁS (LTSZ. : 

88.1.321.), FRISS TÖRÉS A HEGYEN (LTSZ.:  88.1.447.) ÉS ELTÉRŐ  SZÁMON 

LELTÁROZOTT ÖSSZEILLŐ TÁRGY (LTSZ.: 88.1.810+813.).  

 Tinta: Sok tárgy felületén találtunk golyóstollból származó 

tintanyomokat. A tolltinta nem csupán azért jelent gondot, hogy elfedi a 
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felület egy részét, így lehetetlenné teszi a használati nyomok 

megfigyelését, hanem azért is, mert ha nem törlik/mossák le el rövid 

idővel a tárgyra kerülése után, később már nem távolítható el nyom 

nélkül, egy része mindig a felületen marad, s irizálásával akadályozza a 

mikroszkópos megfigyeléseket. Az aszódi anyagban sok tárgy esetében 

megfigyeltük, hogy körvonalaik mentén tintacsík található, ami arra utal, 

hogy körberajzolták őket (pl. Ltsz.: 80.35.950a; 88.1.772., 9. ábra), nem 

csupán jegyzetelés közben került egy-egy tintafolt a tárgyak felületére.  
 

 

9. ÁBRA: TOLLAL KÖRBERAJZOLT TÁRGYAK. (BALRA: LTSZ.: 80.35.950A; JOBBRA: LTSZ.: 

88.1.772.)  

Ez esetben is a legnagyobb gondot a tinta és a tárgyak kémiai kapcsolatba 

lépése jelenti, azonban a ceruza is hamis nyomot hagy a felületen, amely 

mikroszkóp alatt, nagy nagyításban megtévesztően hasonlíthat használati 

nyomra. Bár a grafit nagyrészt eltávolítható a felületről, a csont porózus 

szerkezetű, az osteonokban, repedésekben megmaradnak a 

grafitszemcsék. Mindezek mellett a ceruza és a csont érintkezése (a 

használati nyom vizsgálat alapelvének megfelelően) is használati 

nyomokat hoz létre a csont felületén, ami összezavarja a régészeti nyomok 

értelmezését.  

 Leltári szám és lakk: Sajnos szintén alapvető probléma a feldolgozás 

szempontjából, hogy nem csupán a régi kollekcióknál, de frissen feltárt 

leleteknél is a leltározást nem szakember végzi, ellenben a törvény előírja, 

hogy a leltári számot a tárgyra kell felírni, az ésszerűség 

figyelembevételével. Természetesen a csont- és agancseszközök felülete 

nagyon egyenetlen, nehéz a leltári szám hosszának megfelelő többé-

kevésbé sima felületet találni. Nem meglepő tehát, hogy kihasználják, ha 

egy kevés sima felületet találnak a csonton, viszont számunkra ez 

különösen nagy gond, mivel a megmunkált eszközökön ezek a sima 

felületek a legtöbb esetben a használt részekkel esnek egybe, az esetek 

túlnyomó többségében az aktív élet, vagy hegyet jelentik, illetve a nem 

vízköves területet (10-11. ábra). A leltári szám és a lakk pedig teljesen elfedi 

a használat minden nyomát, azok a továbbiakban teljesen 

azonosíthatatlanokká válnak.  
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10. ÁBRA: 1: (LTSZ.: 64.809.1.) JÓ PÉLDA A LAKK BESÁRGULÁSÁRA ÉS A LELTÁRI SZÁM 

ELHALVÁNYULÁSÁRA IS; 2: (LTSZ.: 81.72.10.) MÉLYEN BEKARCOLT ÁSATÁSI ADATOK A 

TÁRGYON. 

 

11. ÁBRA: LAKK ÉS LELTÁRI SZÁM  FEDI A LÁBKÖZÉPCSONT FELEZÉSÉNEK NYOMAIT 

(LTSZ.: 88.1.691.)  

A leltári szám tintájával kapcsolatos aggályainkat fentebb már kifejtettük, 

ez esetben azonban sokkal inkább az alapozó és fedőrétegként használt 

lakk a gond (12. ábra). A lakkréteg azon túl, hogy fényes, teljesen kitölti a 

felület minden mélyedését, elfedve a használat általunk vizsgált minden 

nyomát. Lakk alkalmazása esetén mindezek mellett az oldószer károsító 

hatásával is számolnunk kell, de a régebbi lakkok színváltozásai, 

lepattogzása, illetve a felületbe történő beszívódása is gondokat jelenthet. 

 

12. ÁBRA: A LELTÁRI SZÁMON (AMI ÖNMAGÁBAN SEM APRÓ) JÓCSKÁN TÚLNYÚLÓ 

LAKKRÉTEG.  

 Ragasztás, szálak: Nem feltétlenül csak a hosszú ideje feltárt, régen 

restaurált leletek jellegzetessége. A restaurálás irányelvei és nézetei, a 

használt anyagok sokat változtak (előnyösen) az utóbbi évtizedekben. 

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a visszafordítható, a leleteket véglegesen 

nem megváltoztató technikák alkalmazása, annak ellenére, hogy a teljesen 

károsítás nélküli restaurálás nincs (pl. átitatás). Ezen elvek általánossá 
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válása előtt azonban számos, ma már nem használt restaurálási gyakorlat 

is általános volt. Elsődleges szempont a tárgyak darabjainak összeillesztése 

és fix rögzítése volt, akár textil ráragasztásával, vagy drótmerevítéssel, a 

tárgyak darabjainak összecsapolásával. Aszód esetében a leggyakoribb 

elavult restaurálási gyakorlat emlékei a vastag, kibuggyanó, elmaszatolt 

ragasztások (pl. Ltsz.: 88.1.642., 13. ábra).  
 

 

13. ÁBRA: PONTATLAN, KIBUGGYANÓ RAGASZTÁS (LTSZ.: 88.1.642.).  

Ezeket a beavatkozásokat vissza nem oldható anyaggal végezték, így ma 

eltávolításuk nem lehetséges a tárgy felületének károsítása nélkül. Szintén 

gyakori még az akár a tárgy nagy részét is beborító, a részeket összefogató 

textilmerevítés (pl. Ltsz.: 88.1.651. ; 88.1.745., 14. ábra) 
 

 

14. ÁBRA: A TÁRGY RÉSZLETEIT ELFEDŐ TEXTILRÖGZÍTÉS. (LTSZ.: 88.1.651., 88.1.745.)  

Főként az átitatott tárgyak esetében a felületen visszamaradt, abba 

beleragadt szálak zavarják a tanulmányozást (pl. Ltsz.: 88.1.279.; 88.1.772.; 

88.1.778., 15. ábra). 
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15. ÁBRA: TEXTILSZÁLAK A FELÜLETBE RAGADVA (LTSZ.: 88.1.772., 88.1.778.) 

 Vízkő eltávolítása: Ahogyan azt már kifejtettük, a tárgyakra lerakódó 

vízkőréteg jelenlegi technikai tudásunk szerint eltávolíthatatlan. Azonban 

ez a tény egészen sokáig nem volt ennyire világos, csupán a tárgyak 

felületének nagy nagyítással történő tanulmányozása során vált 

bizonyossá, hogy a felületről eltávolított vízkőréteggel együtt a felszín felső 

rétege is távozik, magával rántva minden ebben a néhány mikron 

vastagságú rétegben található nyomot (16. ábra). A használati nyom 

vizsgálatokat megelőzően nem volt ennyire fontos szempont a felület 

megőrzése. A korábbi restaurálási gyakorlat megosztott volt e kérdésben. 

A restaurátorok képzésük során megismerik a vízkőlerakódás folyamatát, 

eltávolításának lehetőségeit, illetve korlátait, így a legtöbben érintetlenül 

hagyják a vízkővel borított tárgyakat, mivel így nem károsítják azt. 

Azonban vannak kivételes esetek is, főképp kiállítási tárgyak esetében, 

amikor esztétikai okok miatt eltávolítják a vízkőréteget. 
 

 

 16. ÁBRA: VASTAG VÍZKŐRÉTEG ÉS  ELTÁVOLÍTOTT FELÜLETRÉSZEK (LTSZ.: 88.1.428. ÉS 

88.1.79).  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a leletanyag tafonómiai vizsgálata számos 

természeti és emberi behatás azonosítását tette lehetővé. Az is nyilvánvalóvá vált 

a vizsgálatok tapasztalatai alapján, hogy a leletanyag teljes tafonómiai történetét 

ezek alapján nem rekonstruálhatjuk, részben a hiányzó adatok miatt, részben 

pedig mert felismertük, hogy a tafonómiai kérdések tisztázása sokkal részletesebb 

vizsgálatot igényelne, tanulmányozása megfelelne egy önálló disszertáció 

feltételeinek. E helyen ilyen részletes elemzésre nem nyílt lehetőség. 

A leletanyagra ható természetes tafonómiai folyamatok megfelelnek a 

Magyarországon más lelőhelyeken tapasztaltaknak és valószínűleg az emberi 

hatások tekintetében sem kivételes az elénk táruló kép. Hangsúlyoznom kell 
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azonban, hogy az általam kerülendő gyakorlatként felsorolt legutóbbi emberi 

tényezők többségét nem kérhetjük számon egy több évtizeddel ezelőtt feltárt és 

restaurált leletanyagon, a tárgyak kezelése az adott kor színvonalának felelt meg. 

A feltárás és a leletek gyűjteménybe kerülésének idején az általam gyakorolt 

vizsgálati módszerek többsége még nem is létezett, nem hogy hozzátartozott 

volna a magyarországi feldolgozási normához. Az ideális raktározással és 

leletkezeléssel kapcsolatban megfogalmazott kívánalmak, amelyeket ma 

kielégítőnek tartunk pedig bizonyára pár évtized múlva ugyanolyan elavultnak és 

kerülendőnek fognak számítani, mint azok, amelyeket most megfigyeltem és 

kifogásoltam. 

A leletanyagot ért tafonómiai elváltozások meghatározták a dolgozat felépítését, 

a vizsgálat lehetséges módszereit, sőt, eredményeit is, ezért a tafonómiai elemzés 

a leletanyag forráskritikai értékelésének felel meg. A jövőben érdemes lenne az 

alkalmazott módszereket és a tafonómiai megfigyeléseket összevetni olyan 

leletanyaggal, amely friss ásatásból származik, lehetőleg nem esett át sem 

tisztításon, sem pedig restauráláson és nem utolsó sorban nem erdőtalajú 

területről származik. Mindezeket figyelembe véve az alföldi lelőhelyek jó 

alternatívát kínálnának hasonló vizsgálatokhoz. 
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1.4. A LELETANYAG BEMUTATÁSA, TIPOLÓGIAI CSOPORTOSÍTÁSA  

 

A tipológiai rendszer kialakítása alapvető fontosságú a régészeti feldolgozás 

szempontjából, nem csupán az elemzésbe bevont tárgyak rendszerezése végett, 

de a jó csoportosítás a teljes leletanyag megértését is nagyban elősegíti. A 

tipológia elsődlegesen formai alapon osztja fel a tárgyalt leletanyagot. Kívánatos 

olyan felosztást alkalmazni, amelyik minél függetlenebb az értelmezés bármilyen 

formájától.8 A kemény állati nyersanyagokból készült tárgyak esetében ez a 

csoportok elnevezésének a tényleges, vagy feltételezett funkciótól történő 

elválasztását jelenti (SCHIBLER 1980, 33; 1981, 131-132). Ez szinte teljesen ellentétes a 

hagyományos rendszerekkel, ahol a tárgyakat elsősorban modern, ill. néprajzi 

használati tárgyakhoz hasonlították és definiálták, a csoportokat pedig ezek 

alapján nevezték el (pl. csontár, csonttű, véső, kanál… stb. KALICZ 1985, 54-55). 

Ezzel nem azt szeretnénk sugallni, hogy az ilyen rendszerek rosszak lennének, de 

fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy egyes elnevezések (pl. ványolásra 

használt eszköz, KALICZ et al. 2010, 60) félrevezethetnek, mivel eleve 

interpretálnak is. A régészetben azonban hosszú időre visszanyúlóan ilyenek 

voltak a megszokott felosztások, amelyek a szakirodalomban rögzültek. Azonban 

a használati nyomok igen rövid múltra visszatekintő kutatása a csonteszközök 

területén is hasonló átalakítást indokol, mint tette azt a paleolit kőeszközök 

esetében [pl. BEYRIES et al. 2005 - bec: kétféle alapanyag és morfológia, az egyik 

lyukasztásra, a másik a lyuk tágítására; árvéső problematika: BROU – LE BRUN-

RICALENS 2006, 179-180: Az ívelt és hajógerinc alakú árvésők (burin busquée és 

caréné) a vakarókkal együtt elsősorban kisméretű alapformák leválasztására 

szolgáltak, nem típusos eszközök voltak]. Éppen emiatt tartom jobb megoldásnak 

olyan tipológiai rendszer kialakítását, amely szigorúan csupán a formát veszi 

kiindulási alapul, így tökéletesen független a funkcionális interpretáció okozta 

bonyodalmaktól. Egy ilyen rendszer vitathatatlan előnye, hogy a különböző 

leletanyagok megkívánta változtatások könnyedén beilleszthetőek. Hátránya 

azonban, hogy az a cél, hogy függetlenítsük a csoportok elnevezését a funkciótól, 

kézenfekvő megoldásként kínálja a számozott, illetve betűzött rendszerezést, 

amely viszont a téma csekély számú szakértő művelőjén kívül a „hétköznapi 

régész” számára átláthatatlan, megjegyezhetetlen, s így használatát inkább 

mellőzik. Ez sajnos kizárja az ilyen rendszerek nagyobb mértékű elterjedését, 

általánossá válását.  

                                                        

8
 BORDES 1967, 26: „La typologie morphologique est en principe essentiellement descriptive et ne 

recherche pas les utilisations, et c'est donc mauvaise foi que de le lui reprocher.” 
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Az általam is alkalmazott tipológiai felosztás alapjait Jörg Schibler dolgozta ki a 

svájci tóparti lelőhelyek feltárásai kapcsán [Twann (SCHIBLER 1980, 1981; SUTER 

1981), Zürich–Mozartstrasse (SCHIBLER 1987, 1997), Arbon–Bleiche 3 (DESCHLER-

ERB et al. 2002)], ahonnan ezerszámra kerültek elő a nagyon jó megtartású csont-, 

agancs- és agyareszközök. Az általam használt rendszer alapvetően kódokkal 

dolgozik, azonban a számkódot szöveges magyarázó leírás egészíti ki. Ennek oka, 

hogy e rendszer kialakításakor már a korai, kis kapacitású számítógépes 

feldolgozás kívánalmait is igyekeztek figyelembe venni, ahol előnyösebb kóddal 

jelölni az egyes csoportokat, amelyet a számítógép könnyebben tud kezelni, mind 

a bevitel, mind pedig az értékelés során. A szöveges kifejtést pedig a könnyebb 

megértés végett tartottam meg, sőt, tettem hangsúlyosabbá. Mindezek mellett a 

szöveges definícióban lehetőség nyílik az egyes csoportokat a régi elnevezésükkel 

is megfeleltetni, ami remélhetően könnyebbé teszi az eligazodást a különböző 

elnevezések dzsungelében. 

 

A TIPOLÓGIAI FELDOLGOZÁS ELEMEI 

A rendszerezés során megtartottam a megmunkált kemény állati nyersanyagból 

készült eszközök feldolgozására általánosan alkalmazott, a leletanyagban 

fellelhető négy nagy alapanyag-kategóriát (csont, fog/agyar, agancs, kagyló), ezen 

belül pedig a forma alapján alakítottam ki az csoportokat. Azoknál a 

kategóriáknál, amelyek a J. Schibler által megalkotott eredeti felosztásban is 

szerepeltek, a meghatározás után zárójelben tüntettem fel azok számát. A többi, 

már általam elkülönített tárgytípus esetében a nevet a zárójelben egyszerűen a 

szám követi. 

Az elnevezéseket definíció követi, amely megadja az egyes formai csoportok 

részletes és szabatos leírását. A definíció megfogalmazásában a csoport 

elkülönítésének minden ismérve szerepel. A definíció azonban a legtöbb esetben 

hosszú és nehézkes, a mindennapi használatra teljesen alkalmatlan, ezért rövid 

elnevezést is bevezettem. Bár ezek is elég bonyolultak, de tudományos szövegben 

a számkód és ez a rövidebb elnevezés kielégítően jelöli a csoportokat.  

Mindezek mellett szükségesnek éreztem, hogy összegyűjtsem a tárgytípusok 

korábbi elnevezéseit. Sok esetben ez problémás, hiszen a korábbi formai 

csoportosítások csak nagy kategóriákat különítettek el, amelyek nem mindig 

feleltethetőek meg a jelenlegi csoportosításnak, amely sokkal részletesebb. 

Ezekben az esetekben akár több csoportnál is ugyanazok a régebbi elnevezések 

szerepelnek. A másik oldalon viszont elkülönítettünk olyan csoportokat is, 

amelyek a korábbi szakirodalomban nem szerepelnek, így régebbi elnevezésre 

nem tudtunk utalni. 
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Az tárgyak osztályokba történő besorolása fontos része a feldolgozás menetének, 

bár ez a nemzetközi gyakorlattól némileg eltér. A magyarországi kemény állati 

nyersanyagokból készült eszközök tanulmányozása során A. Choyke vezette be a 

megmunkálási kontinuum (CHOYKE 1997), illetve megmunkálási tartomány 

(BARTOSIEWICZ 2006, 170) elnevezést. Ennek lényege, hogy a megmunkálásba 

fektetett idő, szakmai tudás, alapanyag és csontválasztás következetessége 

alapján az eszközöket két végpont között helyezi el egy skálán. Az egyik 

végpontot a konyhahulladékból véletlenszerűen kiválasztott, alkalmas formájú 

csontszilánkok képviselik (II. osztály), amelyekből ad hoc/kiegészítő (CHOYKE 

1983, 35), „másodosztályú” (SCHIBLER 1981, 49), expedient tools (JOHNSON 1977) 

készültek. Ezek a csontváz bármely részéből lehetnek, átalakításukba kevés 

energiát fektetnek, gyakran alig, vagy egyáltalán nem formálják át őket, csak 

használják. Használatuk legtöbbször egyszeri, mindenféleképpen rövid idejű, 

nem újítják, és nem javítják meg őket. A másik végpontot a gondosan tervezett 

eszközök (I. osztály) alkotja. Ezeknél az állatfaj és a csontválasztás szigorúan 

kötött, a megmunkálás több, előre eltervezett lépésből áll, amelyek bizonyos 

szaktudást igényelnek. A készítés a másodosztályú eszközökkel összevetve, 

hosszú és bonyolult, több lépcsős folyamat. A végtermékként létrejövő eszközök 

formájukban és méreteikben standardizáltak, kevés a változatosság. Ezeket az 

eszközöket hosszú ideig használják és gyakran meg is javítják. A két végpont 

között oszlik el a többi eszköz besorolása, attól függően, hogy a fenti kritériumok 

közül mennyi teljesül készítésük során. Ez az átmeneti csoport (I-II. Osztály) 

jelenleg elég képlékeny, a besorolás erősen szubjektív, tehát itt még 

változtatásokra számíthatunk. 

A nagy csoportokba történő besorolást követően a formai variánsokat is 

elkülönítem és meghatározom ismertetőjegyeiket. A leggyakoribb hegytípusoknál 

már létezik ilyen felosztás, amely szintén arra törekedett, hogy korszaktól 

függetlenül használható legyen. Az ilyen esetekben jelölöm, hogy lelőhelyünkön 

mely típusok fordulnak elő és melyek hiányoznak. Azonban hangsúlyoznom kell, 

hogy az egyes formai variánsok hiánya nem hiba, a legtöbb esetben kronológiai 

marker.  

Ezt követi az egyes formai csoportokon belüli nyersanyag-preferencia, mind a 

választott állatfajok, mind pedig a csont tekintetében. Vannak olyan csoportok, 

ahol maga a formai csoport elkülönítése az alapanyag-választás alapján történt, 

de az egyes állatfajok, illetve csontok csoporton belüli megoszlása itt is érdekes 

eredményekre vezethet (ha nem is most, egyetlen lelőhely elemzése, de majd 

később, ha több lelőhelyről állnak rendelkezésre hasonló elemzések). Azoknál a 

csoportoknál pedig, ahol maga a formai elkülönítés nem állatfajhoz, illetve 

vázrészhez kötött, érdekes megfigyelni a felhasznált alapanyagok összetételét. 
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A készítéstechnikai elemzés, bár külön technológiai fejezetet is tartalmaz a 

disszertáció, mégis fontos része a tipológiai feldolgozásnak is, hiszen itt formai 

típusokhoz kapcsolódóan nyerhetünk betekintést az egyes eszköztípusok 

készítési láncába.  

A méretek elemzésével igyekszünk összefüggéseket feltárni a tárgy formája, 

arányai, aktív részének kiképzése és végső soron a funkció között. Maga a 

Méretek elemzése csak egy lépés ezen az úton, de igyekeztem a későbbi 

elemzések számára összehasonlítási alapot teremteni, hogy később több adat 

birtokában teljesebb képet alkothassunk a forma és a funkció kapcsolatáról. 

Végül pedig igyekeztem a használat kérdéseire is kitérni, hiszen végső soron azt 

szeretnénk megérteni, hogy az eszközöket mire és melyik formát miért éppen 

arra a feladatra használtak. Ebbe a részbe belefoglaltam a használati-nyom 

vizsgálataim eredményeit, lelőhelyünk esetében inkább benyomásaimat, mint 

biztos alapokon nyugvó, vitathatatlan tényeket. Mindezek mellett a 

szakirodalomban előforduló használati interpretációk is itt kaptak helyet, bár a 

legtöbbje nem rendszeres használati-nyom vizsgálattal alátámasztott adat, 

hanem formai-néprajzi analógiákra épülő interpretáció.  

 

1.4.1. CSONT 

1.4.1.1. HEGYEK 

1.4.1.1.1. FELEZETT KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUMBÓL KÉSZÍTETT HEGY 

DISZTÁLIS EPIFÍZISSEL (SCHIBLER 1/1) 

 

Definíció: kiskérődzők kéz- vagy lábközépcsontjaiból (metapódium) kialakított 

hegyek, amelyeket a csont középvonala mentén elfeleztek, de a disztális epifízist 

megtartották bázisként.  

Rövid elnevezés: Kiskérődző disztális metapódium hegy (1-2. kép) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalom nem tesz különbséget a hegyek eltérő 

formai csoportjai között, leggyakrabban árként (KALICZ 1985, 54, 82. kép 11; OROSS 

et al. 2004, 286, 2. ábra 2.), a filigrán kialakításúakat pedig tűként (RACZKY et al. 

1997, 162, I. vitrin 2) nevezik azokat. 

Osztály: I. (l. definíció fenn) 

Variánsok: az aszódi leletanyagban a Schibler által megállapított nyolc variáns 

(SCHIBLER 1981, 21) közül csak az alábbiak vannak jelen 
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a) Disztális epifízis (verticillus9) nem átalakított (1. kép: 1-4, 6; 2. kép: 2-4) 

b) Disztális epifízis kétoldalasan (cranialis+caudalis) vagy egyoldalasan 

(cranialis/caudalis) csiszolt 

c) Disztális epifízis és a korpusz cranialis+caudalis irányból csiszolt 

d)  Csak a diafízis csiszolt cranialis/caudalis irányból, az epifízist nem 

alakították át 

e) Epifízis hiányzik, csak az összenövési vonal (nem átalakított) van jelen (1. 

kép: 5, 2. kép: 5-6) 

f) Epifízis hiányzik (mint e-nél), diafízis cranialis+caudalis irányból csiszolt 

g) Bázis töredékes, emiatt az epifízis hiányzik 

h) Bázis töredékes, diafízis cranialis/caudalis irányból csiszolt 

Az egyes variánsok elkülönítése az időrendi kérdések tisztázása szempontjából 

lehet jelentős. Aszód esetében azonban ezek egyelőre csupán megfigyelések 

maradtak, a lelőhely nem túl hosszú élettartama és a feltárási módszerek nem 

tették lehetővé a finom kronológiai következtetések levonását a hegy-variánsok 

statisztikai elemzése alapján. Annyi bizonyosan kijelenthető, hogy az egyes 

formai jegyek hazánkban is időrendhez köthetőek, a „b” és „c” változat 

egyértelműen a Körös-kultúra idején virágzik (TÓTH 2012; CHOYKE 2007; MAKKAY 

1990), majd a Vonaldíszes Kerámia Kultúrája időszakában lassan kiveszik a 

formák közül. Az aszódi leletanyag kevés példája ad hoc jellegű, nem szándékos 

formakövetés (l. lejjebb). 

Aszódon összesen 25 eszköz sorolható egyértelműen a kiskérődző disztális 

metapódium hegyek csoportjába. Közülük a leggyakoribb az „a” változat (10 

darab), amikor az ízületi csigát egyáltalán nem alakítják át. Ezt követik azok az 

eszközök, amelyekhez fiatal állat csontját használták alapanyagként („e” variáns, 

9 darab), így az epifízis csigája hiányzik, csak az összenövési vonal látszik. Négy 

esetben volt megfigyelhető az epifízis kisebb mértékű átalakítása („b” variáns). 

Ezekről a darabokról azonban megállapíthatjuk, hogy az átalakítás mértéke 

mindig csekély, egy esetben a leesett epifízis után visszamaradt összenövési 

vonalat csiszolták meg (Ltsz.: 88.1.251+262. 2. kép: 1). Egy másik esetben nagyon 

szabálytalan alakú előformán alakították ki a hegyet (Ltsz.: .88.1.787.). Ennek 

teljes formálását csiszolással végezték, nyilvánvalóan az élek eltávolítása végett, s 

ennek során kissé megcsiszolták az epifízist is. Összességében az a benyomásunk, 

hogy nem konkrét forma kialakítására törekedtek, hanem a használat során 

bekövetkezett sérülések utáni javításként alakították át az eszközöket, közben 

pedig valószínűleg véletlenül, kis mértékben módosult az epifízis felülete is. Két 

                                                        

9
 SCHIBLER 1980, 10, Abb. 2. 
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esetben pedig („g” típus) a bázisrész annyira sérült, hogy nem állapítható meg, 

milyen lehetett eredeti állapotában. 

 

Alapanyag választás 

Ahogyan az a csoport nevéből is kitűnik, ez esetben nagyon szigorúan 

szabályozottak az eszközök alapanyagaként felhasznált állatfajok és csontok (17-

18. ábra), a típust magát Schibler anatómiai alapon különítette el. Ezeket az 

eszközöket kizárólag kiskérődzők, juh (Ovis aries L. 1758), kecske (Capra hircus L. 

1758) és európai őz (Capreolus capreolus L. 1758) kéz- és lábközépcsontjaiból 

készítették, minden esetben a disztális epifízist tartva meg az eszköz fogójául. 

 

17. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM DISZTÁLIS HEGYEKHEZ FELHASZNÁLT ALAPANYAG 

Sajnos csak a megmunkált eszközök alapanyagáról rendelkezünk adatokkal (2. 

ábra), mivel az archaeozoológiai meghatározások nagy része nem maradt ránk. 

Így csupán a megmunkált leletanyag elemzésére nyílik lehetőségünk, azt a 

zoológiai anyaggal összehasonlítani nem tudjuk, tehát a felhasználási faktorról (a 

megmunkált leletanyag és a feltárt zoológiai együttes faj-csont összetételének 

arányáról, SCHIBLER 1980), nem rendelkezünk adatokkal, azaz nem lehet 

megállapítani, hogy az őskorban kifejezetten az eszközkészítés céljaira 

szelektálták-e a nyersanyagot, vagy az bőségesen rendelkezésükre állt a 

hulladékban is. A fajösszetétel alapján egy esetben használtak az eszköz 

alapanyagául őzcsontot (Ltsz.: 88.1.400. 2. kép: 2), hét esetben juhcsontot, a 

többi, 17 eszköz esetében pedig csak tágabb csoportot lehetett meghatározni, 

ezek juh/kecske csontból készültek (lásd 1. ábra). 

A felhasznált csontok anatómiai megoszlása tekintetében (18. ábra) hat esetben 

csak a legtágabb csoportot lehetett megállapítani, ezek kéz-, és 

lábközépcsontokból (metapódium = metacarpus és/vagy metatarsus) készültek, 

míg kézközépcsontból nyolc, lábközépcsontból pedig 11 eszköz készült. Ahogyan 

a fenti képből is látszik, a kéz- és lábközépcsontok aránya meglehetősen 

kiegyenlített, azonban szeretném kiemelni a lábközépcsontok enyhe túlsúlyát, 

ami gyaníthatóan a csont kedvezőbb formájával hozható összefüggésbe. A 



 
49 1. A régészeti környezet és a leletanyag bemutatása 

lábközépcsont hosszabb keresztmetszeti formája nagyjából téglalap alakú, így a 

mediális és laterális oldalfalai nagyobb felületű és szinte teljesen egyenes, 

ellentétben a kézközépcsontokkal, ahol enyhén dőlnek és íveltek. Ki kell 

emelnünk, hogy a csoport egyetlen őzből készült eszközének szintén 

lábközépcsont az alapanyaga. 

 Juh Juh/Kecske Őz Összesen 

metacarpus 5 3 - 8 

metatarsus 3 7 1 11 

metapodium - 6 - 6 

Összesen 8 16 1 25 

  

18. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ DISZTÁLIS METAPÓDIUM HEGYEK FAJ ÉS CSONT SZERINTI ELOSZLÁSA.  

Készítéstechnika 

Irodalmi adatok és eddigi megfigyeléseink alapján a neolitikum korszakában a 

különböző formájú kiskérődző metapódium hegyeket (Schibler 1/1, 1/2 típus és 

1/2a típus) változatlan módon készítették. 

Az alapanyag átalakításának első lépése a csont megtisztítása volt, ezt azonban 

még az előkészítés folyamatához soroljuk (Lásd: 87. ábra), nem pedig a 

megmunkáláshoz, ám ha szigorúan nézzük, ez volt az átalakítások sorában az 

első lépés. A tisztítás során a csont epifízisrészeiről eltávolították az inakat, a 

diafízis részről pedig lekaparták a csonthártyát. Ezt a műveletet tárgytípustól és 

feladattól, vagy akár személyes ízléstől, függően gondosabban, vagy hanyagabbul 

végezték el. 

Az eszközzé alakítás során az alapanyag átalakításának első lépése a débitage. A 

metapódium-hegyek esetében ez nagyon jellegzetes technikával, az úgynevezett 

bevájás és hasítással (Groove and Splinter technique) történt. Ennek során azt 

használták ki, hogy a kéz- illetve lábközépcsontok a párosujjúak esetében 

tulajdonképpen két csontból, a 3. és 4. végtagsugárból nőnek össze. Az 

összenövési vonal állatfajtól függően többé-kevésbé jól látható marad. A 

juh; 7 

juh/ 
kecske; 

17 

őz; 1 

Faj szerinti eloszlás (1/1 típus)  N= 25 

mc; 8 

mt; 11 

mp; 6 

Csont szerinti eloszlás (1/1 típus)  N= 25 

mp=metapódium 
mc= metacarpus 
mt=metatarsus 
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megmunkálás során ennek mentén karcolnak be egy egyenes vonalat, amely 

áthalad az epifízis két fele között is, majd ezt mélyítik ki (bevájás), végül a 

csontot két félre választják szét (hasítás). A bevájás gondossága változó, nem 

csupán az egyes lelőhelyek között, de lelőhelyen belül is megfigyelhetünk 

eltéréseket. Minden bizonnyal az eszközkészítő személyisége, szokásai és 

preferenciái, de pillanatnyi hangulata is befolyásolták az előkészítés gondosságát 

(természetesen a csont fizikai állapota: friss-száraz, nyers-kifőzött...stb. mellett). 

A technika iskolapéldája szerinti esetben a bekarcolt vonal egyenesen halad az 

összenövési vonal mentén az epifíziseken át, amelyeket a diafízisen egészen a 

velőüreg eléréséig mélyítenek, az epifíziseken pedig addig, ameddig a 

kőeszközzel képesek. A hasításhoz éket használunk (leírást lásd: Technológia, 

2.2.1.1.1.1. alfejezet), ennek anyaga lehet kő (piece esquillé10), csont, agancs,11 de 

akár fa is. A hasítás során a bevájt vonal mentén lassan haladva kicsiket ütve 

gyengítjük az anyagot, míg az, rendszerint a proximalis epifízisnél elkezd 

kettéválni, ami folytatódik a diafízisen keresztül, majd utolsóként a disztális 

epifízist válik szét. Ennek oka a csont felépítésében keresendő. A jól előkészített 

bevájás során az epifízisek közül a proximalis vég esetében több csontanyagot 

tudunk eltávolítani, így amikor ott a hasítás sikeres, a repedés fennakadás nélkül 

tud a diafízisen tovább haladni, míg a disztális epifízis kompakt állománya jóval 

vastagabb, így az adja meg magát legkésőbb a hasítóerőnek. 

A hasítás azonban másképp is végrehajtható. Ekkor a disztális epifízis két ízületi 

bütyke (kondilusza) közé helyezzük az éket, majd függőleges irányban repesztjük 

ketté a csontot. Ez a módszer valószínűleg több gyakorlatot igényel, de ha valaki 

jól tudja kivitelezni, sokkal gyorsabb és ugyanolyan eredményes módja a 

kettéválasztásnak (PROVENZANO 2001, Fig. 272; AVERBOUH-PROVENZANO 1999, 10-

11). Leletanyagunkban feltételezzük, hogy a tárgyak egy részét így állították elő. 

Bizonyíték a felezett hegyeken megfigyelt törésfelület, amelyen a bevájás és 

hasítás technikájának semmilyen nyomát nem láttuk. 

A kettéválasztás megközelítően egyenlő nagyságú csontfeleket eredményez (a 

débitage termékei), amelyek tovább alakíthatóak eszközzé, tehát ebben az 

esetben ezek tekinthetőek az eszköz előformájának (support). 

                                                        

10 A piece esquillé nagyon vitatott típus. Egyes kutatók felvetették, hogy az eredetileg piece esquillé-
nek meghatározott eszközök egy része magkő volt, nem pedig eszköz, csak másik része köztes 
eszköz. (LE BRUN-RICALENS 2006, 96-97) 

11 Saját leletanyagunkban sem csontból, sem agancsból nem sikerült ilyen eszközöket azonosítani. 
Ennek oka lehet, hogy nem ismertük fel őket, ami a leletanyag tafonómiai állapotát figyelembe véve, 
lehetséges. Azonban a típus hiányát okozhatja az is, hogy a zoológiai anyagban tafonómiai 
jegyeknek tudták be sérüléseiket, nem ismerték fel őket, így az állatcsontok selejtezésével ezek a 
darabok is elvesztek számunkra. 
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Ezt követően a proximalis epifízist (fűrészeléssel vagy töréssel) eltávolítják és 

megkezdik az eszköz végső formájának kialakítását. Esetenként az bevájás és 

hasítás által hátrahagyott éleket csiszolással simítják el. A hegy kialakításakor 

kaparást, vagy csiszolást, esetleg ezek kombinációját alkalmazzák (CAMPS-

FABRER–D’ANNA 1977). 

A neolitikum korszakában, így Aszódon is, a leggyakrabban a bevájás és hasítás 

technikáját alkalmazták a kiskérődző metapódiumcsontok kettéválasztásához, 

azonban nem ez az egyedüli technika, amellyel ugyanez a végeredmény érhető el. 

Az általunk tanulmányozott korszakban meglehetősen ritka, de előfordul, hogy a 

csontot hasítással (fracturation) választják ketté az összenövési vonal mentén. Ez 

esetben hasonlóan járnak el, mint azt fentebb említettük (PROVENZANO 2001, Fig. 

272; AVERBOUH-PROVENZANO 1999, 10-11), azonban a csontot nem készítik elő 

bevájással. Első hallásra a kettéválasztás ilyen formája meglehetősen 

valószínűtlennek tűnik, hiszen bár látható az összenövési vonal az állat kéz-, és 

lábközépcsontjain, de a fejlődés során a két különálló rész egy csonttá olvad 

össze, amely képes az állat teljes testsúlyának hordozására is. Kísérletekkel 

sikerült igazolni (bár egyelőre csak fiatal állatok csontjainak esetében, CHOYKE-

TÓTH 2013, Fig. 5), hogy ez a technika akár a kevés tapasztalattal rendelkező 

eszközkészítők számára is kivitelezhető volt: bármiféle előkészítés nélkül az 

összenövési vonal mentén függőlegesen tökéletesen kettéhasítható a csont egy ék 

és egy kalapács segítségével. Az eszköz kialakításának utolsó lépései (a formálás) 

megegyeznek a fentebb leírtakkal, azzal a kitétellel, hogy a hasadási élek 

elsimítása itt lényegesebb, mivel ez a felezés éles törésfelszíneket hagy hátra. Az 

aszódi leletanyagban számos példát találunk erre (pl. Ltsz.: 66.19.17., 88.1.144., 

88.1.787., 88.1.309.). 

 

A hegy alakja 

Ahogyan azt a 19. ábra mutatja a csoportban a leggyakoribb hosszmetszeti forma 

a szimmetrikusan hosszan hegyezett, amelyet 9 esetben látunk, és a 

szimmetrikusan szélesen hegyezett, amely 7 eszköznél figyelhető meg. Egy 

példány esetében szimmetrikusan keskeny hegyezést, egy másik esetben pedig 

aszimmetrikus hegyet figyelhetünk meg. Összességében egyértelműen a 

szimmetrikus hegykialakítást részesítették előnyben, a megújítás során is. Ez alól 

csak egy kivétel van (Ltsz.: 88.1.834.), ami jelentős sérülésre utal, amely után már 

nem tudták a kívánt formát kialakítani. A szimmetrikus hegyforma magyarázata 

lehet, hogy az előforma a szigorú készítési mód miatt méreteiben és formájában 

rendkívül standardizált, így kiválóan alkalmas a szimmetrikus eszközök 

kialakítására. Lehetséges azonban, hogy ez az eszközök funkciója szempontjából 

is előnyösebb volt. 
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A hegyek keresztmetszete meglehetősen változatos (19. ábra), de egyértelműen a 

kerek/ovális kialakítás a leggyakoribb. A használat során a hegyek eredeti formája 

lekerekedik, ezeket az eszközöket használták, nem frissen újrahegyezve dobták el 

őket. A további formák között is találunk lekerekített formákat, de összesítve igen 

gyakoriak a szögletes keresztmetszetű hegyek, ami a frissen javított eszközök 

jellemzője.  

Mindezekből arra következtethetünk, hogy a kiskérődző metapódium disztális 

árak esetében eredetileg a hegy kialakítása szimmetrikus volt, a keresztmetszetek 

pedig szögletesek. A használat során a hegyek keresztmetszete egyre inkább 

lekerekítetté, majd kerekekké válik, de ez nem befolyásolta használhatóságukat, a 

leletanyag jelentős mennyiségben tartalmaz ilyen eszközöket. Azt is 

megfigyelhetjük azonban, hogy a használat során a hegyek gyakran törtek le, ami 

kisebb, vagy nagyobb mértékű javítást, újrahegyezést vont maga után (lásd a 

hosszadatoknál). 

Hegy oldalnézet (db) Hegy keresztmetszet (db) 

1  2  3  10  1  2  3  8  9  10  13  

1 9 7 1 5 3 2 2 2 3 1 

19. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM DISZTÁLIS ÁRAK (SCHIBLER 1/1 TÍPUS) OLDALNÉZET ÉS 

KERESZTMETSZET FORMÁ I. 

Méretek 

A csoport 25 eszköze közül 18 esetében volt lehetőség a teljes hosszúság 

mérésére. A legkisebb hossz 51,36 mm, a legnagyobb 106,05 mm, míg az átlagos 

hosszúság 75,86 mm. A legnagyobb szélesség 8 és 17,60 mm között változik, 

átlagosan 13,95 mm. Az őzcsontból készített ár az egyik leghosszabb (95,2 mm), 

ami összefüggésben áll az őzek hosszabb metapódiumcsontjaival. A juhcsonton 

kialakított eszközök majdnem mindegyike teljes (7 eszközből 6 esetben), hosszuk 

51,36 és 75,5 mm között változik, átlagosan 64,1 mm. Ez meglehetősen homogén 

képet mutat, közepes hosszúságú eszközök. A juh/kecske csonton kialakított 

eszközök (17-ből 11 esetben mérhető a teljes hossz) már nagyobb változatosságot 

mutatnak. A hosszadatok 57 és 106,5 mm között változnak, átlagosan 80,52 mm. 
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1.4.1.1.2. FELEZETT KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM HEGY PROXIMALIS 

EPIFÍZISSEL (SCHIBLER 1/2) 

Definíció: kiskérődzők kéz- vagy lábközépcsontjaiból (metapódium) kialakított 

hegyek, amelyeket a középvonal mentén elfeleztek, de a proximalis epifízist 

megtartották bázisként.  

Rövid elnevezés: Kiskérődző proximalis metapódium hegy (3-5. kép) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalom nem tesz különbséget a hegyek eltérő 

formai csoportjai között, miként az előzőt, ezt is leggyakrabban árnak (KALICZ 

1985, 54, 82. kép: 4-5) nevezik.  

Osztály: I. 

Variánsok: nincs 

 

Alapanyag választás 

Az 1/1-es típushoz hasonlóan a kiskérődző metapódium proximalis hegyek 

esetében is (20. ábra) elvben csupán juh (Ovis aries L. 1758), kecske (Capra hircus 

L. 1758) és európai őz (Capreolus capreolus L. 1758) kéz- és lábközépcsontjait 

használták fel az eszköz alapanyagául. Azonban Aszódon találunk egy tárgyat, 

amelyet tipológiailag ebbe a csoportba kell sorolnunk, annak ellenére, hogy az ez 

az eszköz (Ltsz.: 88.1.283.) gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) csontjából készült. 

 

 

20. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ PROXIMALIS METAPÓDIUM ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS) ALAPANYAGA.  

Ahogyan az 21-22. ábra mutatja, a kiskérődző proximalis metapódium hegyek 

több mint kétharmadát juh/kecske csontjaiból készítették, és a fennmaradó 

eszközök egy részének esetében is nagy valószínűséggel ugyanezt az alapanyagot 
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feltételezhetjük. A maradékot az említett egyedi eszköz kivételével őz csontjaiból 

készítették. 

A csontok anatómiai eloszlása összességében az előző csoporthoz hasonlóan 

meglehetősen kiegyenlített, ez esetben a kézközépcsontok (mc) enyhe 

túlsúlyával. Az őzcsontból készült 1/2 hegyek esetében a lábközépcsontok (mt) 

egyértelmű preferenciája mutatható ki, hat esetben használtak lábközépcsontot, 

míg csupán két esetben kézközépcsontot a típus alapanyagaként. Az 1/1-es típus 

egyetlen őz hegye is lábközépcsontból készült. Kérdéses, hogy ez összefügg-e 

azzal, hogy az összes kiskérődző metapódium közül az őz lábközépcsont a 

leghosszabb, így ez esetleg keresettebb alapanyaggá teszi. 

 Juh/kecske Juh/kecske/őz Őz Szarvas Összes 

Metacarpus 12 - 2 - 14 

Metatarsus 5 - 6 1 12 

Metapódium 4 2 1 - 7 

Összes 21 2 9 1 33 

21. ÁBRA: FAJ ÉS CSONT SZERINTI ÖSSZESÍTETT  TÍPUSMEGOSZLÁS.  

 

22. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ PROXIMALIS METAPÓDIUM HEGYEK FAJ ÉS CSONT SZERINTI 

ELOSZLÁSA. 

Készítéstechnika 

Az ilyen eszközök készítésének folyamata megegyezik az 1/1-es típusnál 

leírtakkal, mind a folyamat egyes lépéseit, mind pedig a megmunkálás módját 

illetően. Az egyetlen különbség az, hogy ennél a formánál a proximális epifízist 

tartják meg a hegy bázisául, a másikat (disztális) pedig eltávolítják. 

 

 

juh/kecs
ke; 21 

juh/kecs
ke/őz; 2 

őz; 9 

szarvas; 
1 

Faj szerinti eloszlás (1/2 típus) N=33 

mc; 14 

mt; 12 

mp; 7 

Csont szerinti eloszlás (1/2 típus) N= 33 
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A hegy alakja 

Az hosszmetszet formák (23-24. ábra) között ez esetben is a szimmetrikusan 

kiképzettek vannak túlsúlyban. Leggyakoribb a szélesen hegyezett, de a hosszan 

hegyezett is előfordul a leletanyagban. Három eszköz esetében (Ltsz.: 80.35.39; 

88.1.810+813; 88.1.830.) aszimmetrikus kiképzést választottak, azonban 

mindhárom eszköz megújítás révén nyerte el jelenlegi formáját, amelyet kivétel 

nélkül a hegy erőteljes törése indokolt. Tehát összesítésként leszögezhetjük, hogy 

ennél a csoportnál is szimmetrikus kialakításra törekedtek, és jobbára csak a 

durva sérülések miatt tekintettek el tőle. 

A hegyek keresztmetszetei (23-24. ábra) esetében egyértelműen a kerek, vagy 

ovális kialakítás fordul elő leggyakrabban, amelyet egyenlő eloszlással követ a 

többi forma (lencse, lekerekített sarkú négyszög, hengeres). Azonban ki kell 

emelnünk, hogy a csoport több darabjánál is (összesen három eszköz) szögletes 

kiképzést figyelhetünk meg (négyszögletes, illetve szabálytalan sokszögű), amely 

egyértelműen az eszközök viszonylag rövid használatára utal: nem koptatták őket 

olyan hosszú ideig, hogy a hegy éleik lekerekedhessenek. 

E helyütt meg kell emlékeznünk a csoport kivételnek számító eszközéről (Ltsz.: 

88.1.283.), amely már alapanyag választásában is különleges, szarvas 

lábközépcsontból készült. A hegy formája aszimmetrikus, röviden hegyezett, 

keresztmetszete kerek. A hegyet minden bizonnyal egy törés után visszamaradt 

aszimmetrikus szilánkon alakították ki, viszont kiképzése igen filigrán, ami miatt 

e csoporthoz soroljuk. 

 Szimmetrikus, 

széles (2) 

Szimmetrikus, 

hosszan 

hegyezett (3) 

Aszimmetrikus, 

hosszan 

hegyezett (7) 

Összesen 

Kerek (1) 4 4 1 9 

Lencse (2) 1 - 1 2 

Lekerekített 

sarkú téglalap 

(3) 

2 - - 2 

Négyszögletes 

sarkos (4) 

1 1 - 2 

Lapított 

hengeres (5) 

2 - - 2 

Szabálytalan 

sokszögű (9) 

- - 1 1 

Összesen 10 5 3 18 

23. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM PROXIMALIS ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS)  ÖSSZESÍTETT 

KERESZTMETSZET KOMBINÁCIÓI. 
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Hegy oldalnézet (db) Hegy keresztmetszet (db) 

2   3   7   1  2  3  4  5  9  

13 5 4 9 2 2 2 2 1 

24. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM PROXIMALIS  ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS) OLDALNÉZET 

ÉS KERESZTMETSZET FORMÁI.  

A táblázatok összehasonlításából azonnal látszik, hogy a hossz- és 

keresztmetszetet egy kombináltan megjelenítő táblázatban csupán 18 eszköz 

adatai szerepelnek, míg ugyanezeket az adatokat külön-külön mutató ábrán 22 

eszköz oldalnézeti adatai. A magyarázat nagyon egyszerű: a kombinált 

táblázatban csak azokat az eszközöket ábrázolhattam, ahol egyidejűleg mindkét 

adattal rendelkezünk, míg a második esetben a létszámnövekedést a törött hegyű 

eszközök adják, ahol a hosszanti formára jól lehetett következtetni, de a 

keresztmetszetre nem, mivel azt szigorúan 5 mm-rel a hegy vége fölött nézzük. 

 

Méretek 

A csoportból összesen 19 eszköz volt teljes. A legkisebb hossz 56,94 mm, míg a 

legnagyobb 106,52 mm, az átlagos hosszúság pedig 79,33 mm. A 19 eszköz közül 

14 juh/kecske, míg 5 db őz. A legnagyobb szélesség 7,25 mm és 19,28 mm között 

változik, átlagosan 12,97 mm. E számításba nem soroltuk bele a kivételes eszközt 

(Ltsz.: 88.1.283.) hiszen az eredetileg minden bizonnyal más típusnak készült 

volna, nagy valószínűség szerint a csak félig sikeres felezés után döntöttek úgy, 

hogy filigrán hegyet alakítanak ki rajta. A csoport méretadatait azonban jócskán 

megváltoztatná 161,47 mm-es hosszával, 21,36 mm-es szélességével és 15,07 g-os 

súlyával. Az őzcsontból készült hegyeknél csak öt esetben rendelkezünk a teljes 

hosszal. Ezek 76,15 és 106,52 mm között változnak, átlagosan 87,78 mm, míg a 

juh/kecske csoportban ez 56,94 és 105,05 mm közötti, átlagosan 76,31 mm, tehát 

megállapíthatjuk, hogy az őzből készült hegyek átlagosan több mint egy 

centiméterrel hosszabbak juhból és kecskéből készült társaiknál. Ez adódhat az 

alapanyag eleve nagyobb hosszúságából. A hosszbeli eltérés nagyobb határok 

között ingadozik a juh/kecske csoportban, és hozzávetőlegesen több a nagyobb 

méretű tárgyak aránya az őzek között, különösen, ha a töredékesen is 114,02 mm 

hosszú eszközt (Ltsz.: 2011.1.29) is figyelembe vesszük. 
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1.4.1.1.1-2. FELEZETT KISKÉRŐDZŐ DISZTÁLIS VAGY PROXIMALIS 

HEGYEK (SCHIBLER 1/1 VAGY 1/2 TÍPUS) 

A kiskérődző metapódium hegyek egy része olyannyira töredezett volt a 

leletanyagban, hogy lehetetlen volt eldönteni, hogy a disztális (Schibler 1/1), vagy 

a proximális (Schibler 1/2) típusba sorolhatóak-e, ezért vált szükségessé a közös 

csoport kialakítása. Azon tárgyakat soroltuk ebbe a kategóriába, amelyek 

bizonyíthatóan felezett kiskérődző árak, tehát vagy az egyik, vagy mindkét 

oldalukon látszanak a felezés, ti. a bevájás által hátrahagyott nyomok, de az 

epifízis hiánya miatt nem sorolhatóak pontosabban típusba. 

Az aszódi leletanyag sajnos meglehetősen töredezett, amit ebbe az összefoglaló 

csoportba tartozó eszközök nagy száma is bizonyít: összesen 53 eszközt kellett 

ide sorolnunk. Ezek az eszközök nem térnek el sem a felhasznált csont 

tekintetében, és amennyire megállapítható, készítésük egyetlen mozzanatában 

sem a fent ismertetettektől. 

 

Alapanyagválasztás 

A faj szerinti eloszlás (25-26. ábra) a juh/kecske csontok használatának 

dominanciáját mutatja, az őzcsontok feltűnően kis mennyiségben szerepelnek 

ebben a csoportosításban. Ennek egyik okát az őzcsontból készült hegyek 

funkciójában kell keresnünk. Minden bizonnyal olyan munkafolyamatban 

alkalmazták őket, amelyek során összehasonlítva a juh/kecske árakkal, kevésbé 

voltak kitéve a sérüléseknek, nagyobb arányban maradtak ránk teljes tárgyként. 

Felmerül azonban az is, hogy nagyobb csontok lévén vastagabb kompakt 

állománnyal rendelkeznek, ami ellenállóbbá teszi őket, illetve az alapanyag 

nehezebb beszerezhetősége miatt esetleg jobban vigyáztak ezekre az eszközökre? 

A csont szerinti eloszlás (25-26. ábra) némiképpen bizonytalan, mivel a 

töredékesség miatt a legtöbb, 36 esetben, pontosan nem volt megállapítható, 

hogy kéz-, vagy lábközépcsont volt-e az eszköz alapanyaga. Azokban az 

esetekben, ahol a kérdés eldönthető volt, a lábközépcsontok fordultak elő 

nagyobb számban. 
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25. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM ÁRAK (SCHIBLER 1/1 VAGY 1/2 TÍPUS) FAJ ÉS CSONT 

SZERINTI ELOSZLÁSA.  

 Juh/kecske Juh/kecske/őz Őz Összesen 

Metacarpus 3 - - 3 

Metatarsus 11 2 1 14 

Metapodium 31 5 - 36 

Összesen 45 7 1 53 
26. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM ÁRAK (SCHIBLER 1/1 VAGY 1/2 TÍPUS) FAJ ÉS CSONT 

SZERINTI ÖSSZESÍTETT MEGOSZLÁSA.  

 

A hegy alakja 

A csoport oldalnézeteinek áttekintése (27. ábra) szinte minden formai 

változat kisebb-nagyobb arányú jelenlétét mutatja. A leggyakoribb a 

szimmetrikus széles és keskeny hegyezés, ezt a szimmetrikusan hosszan és 

röviden hegyezett formák követik, tehát leszögezhetjük, hogy ez az átmeneti 

csoport is ugyanazt a képet tükrözi, mint a részletesebbek, egyértelmű a 

szimmetrikus kiképzésre való törekvés. Érdekesnek ítéljük azonban a változatos 

aszimmetrikus formavariánsok előfordulását, amelyek itt is a korábban kialakult 

képet tükrözik. Az aszimmetrikus formák többsége az eszköz újrahegyezése 

során alakult ki, amelyet egy nagyobb sérülés előzött meg. E mellett, kisebb 

számban a rontott felezésből adódó szabálytalan előforma okozta kényszer is 

szerepet játszik, amely során képtelenek voltak a szimmetrikus hegy 

kialakítására. 

 

 

 

juh/kecs
ke; 45 

Juh/kecs
ke/őz; 7 

őz; 1 

Faj szerinti eloszlás (1/1 v 1/2 típus)  N=53 

mc; 3 

mt; 14 mp; 36 

Csont szerinti eloszlás (1/1 v 1/2 típus) 
N=53 
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Hegy oldalnézet 

1      2    3    4    7    8    9    10  

11 20 4 5 4 3 1 1 

27. ÁBRA: FELEZETT KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM HEGYEK (SCHIBLER 1/1 VAGY 1/2 TÍPUS) 

OLDALNÉZETE  

A hegyek keresztmetszetei (28. ábra) közül kétségtelenül a kerek/ovális fordul elő 

legtöbbször. Ezt a formát kisebb arányban követi szinte mindegyik variáns, de azt 

megállapíthatjuk, hogy a lekerekített formák gyakoribbak a szögleteseknél, ami a 

tipológiai meghatározás bizonytalansága mellett azt jelzi számunkra, hogy a 

megtalált eszközök többsége nem újonnan, vagy megújítva, hanem jócskán 

használt állapotban került a földbe. 

 

Hegy keresztmetszet 

1  2  3  4  5  7  8  9  10  13  

20 3 6 2 3 2 4 1 3 4 

28. ÁBRA: FELEZETT KISKÉRŐDZŐ METAPÓDIUM HEGYEK (SCHIBLER 1/1 VAGY 1/2 TÍPUS) 

KERESZTMETSZETE. 

Méretek 

Mivel a csoportot eszközök töredékei alkotják, ezért a mért adatok elemzése nem 

vezetne értékelhető eredményre, viszont szükségesnek érezzük mégis ezek 

közlését a leletanyag tafonómiai folyamatainak megértése szempontjából. A 

töredékek hossza 25,24 és 101,74 mm között változik, átlagosan 59,07 mm. A 

legrövidebb és leghosszabb töredék közötti óriási eltérés figyelemreméltó. Az 

egyedüli őz eszköz a 78,41 mm-es hosszával a közepes tartományba esik. 

 

Használat kiskérődző metapódium disztális és proximális hegyek (1/1 és 1/2 típus) 

A felezett kiskérődző disztális és proximális metapódium hegyek (Schibler 1/1 és 

1/2 típus) vezető formának számítanak a neolitikus lelőhelyek eszközei között, 

sok esetben ezek fordulnak elő a legnagyobb számban az egyes lelőhelyeken 

(Twann: SCHIBLER 1980, 1981; Arbon-Bleiche 3: DESCHLER-ERB et al. 2002; 

Ecsegfalva: CHOYKE 2007, Table 29.2). Ez részben azzal indokolható, hogy ezek a 
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hegyek ugyanannak a készítési láncnak a változatai, ugyanolyan könnyű volt akár 

a disztális, akár a proximális, sőt, az epifízis nélküli hegyek előállítása. Mindezek 

mellett érdekes megfigyelnünk, hogy a disztális árak kedveltebbek, nyilván 

amiatt, hogy a kondiluszok természetes, kényelmes fogót biztosítanak az 

eszköznek. Felmerül bennünk a gyanú, hogy az ilyen gyakori eszközök több célra 

is felhasználhatóak lehettek. A különböző funkciók elkülönítése azonban nagy 

feladat. 

A használati nyom vizsgálatok során megállapítottuk, hogy ezeknek a hegyeknek 

a túlnyomó többsége kopott, szinte mindegyiken sikerült a használat valamely 

jelét megfigyelni. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az eszközökön a 

használati fény és lekerekedés meglehetősen jelentős. A fény elég intenzív, 

sokszor zsírfény, míg a felület hatása sok esetben szemcsés. Ezek mind puha 

anyagon végzett munkára utalnak, sőt, nagy vonalakban igazolják a kutatók azon 

megállapításait (SCHIBLER 1981, 144; CHOYKE 2007, 648), hogy ezeket az eszközöket 

elsődlegesen a bőrmegmunkálás különböző stádiumai során használták. 

A hegyeken és az eszközök mediális részén megfigyelt impakt, illetve a 

spiráltörések használat közbeni sérülések, számunkra azonban azt is jelzik (az 

eszközök többségén megfigyelt többszörös megújításokkal együtt), hogy ezek az 

eszközök elég gyakran szenvedtek sérüléseket a használat során. Ez 

hozzátartozott a funkcióhoz, és látszólag nem is kísérelték meg elkerülni azokat.  

A használati csíkozódás és a kézfény is gyakran volt megfigyelhető, amelyek 

azonban kissé árnyalják a funkciókról kialakult képet.  

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a kiskérődző disztális és proximális 

metapódium hegyeket puha anyagok megmunkálására használták. A megfigyelt 

nyomok többsége bőrtől származott, azonban nem zárjuk ki a textilt sem. A bőr 

állapotáról (nyers, kikészített, csiszolóanyaggal fedett) nem nyertünk érdemi 

információkat. Kárpótlásként a mozdulat rekonstruálása jó eredményeket hozott. 

A használati csíkok megfigyelése igazolta, hogy mind a csavaró, mind pedig az 

egyenes vonalú, toló mozdulat használatos volt. Ezek a lyukasztás különféle 

elvégzéséhez kapcsolódnak. A lyukasztó funkció mellett a már meglévő lyukak 

tágítására szolgáló eszközöket is találtunk a leletanyagban. 

 

1.4.1.1.2.1. NEGYEDELT KISKÉRŐDZŐ PROXIMALIS HEGYEK (1/2A) 

Definíció: kiskérődző kéz-, vagy lábközépcsontjából (metapódium) kialakított 

hegyek, amelyeket hosszukban elnegyedeltek és a proximalis epifízist 

megtartották bázisként. 

Rövid elnevezés: kiskérődző negyedelt metapódium hegy (6. kép) 
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Más elnevezés: ár, tű (KALICZ 1985, 54-55). 

Variánsok: nincs 

Osztály: I. 

 

E tárgytípus vizsgálatakor alapvető probléma, hogy a kutatás csak a legutóbbi 

időkben ismerte fel, hogy önálló tárgytípusról van szó. Ez részben érthető, hiszen 

nagyon nehéz elkülöníteni a szándékosan negyedelt és a tökéletlenül elfelezett 

eszközöket, azonban a közelmúltban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy külön 

csoporttal van dolgunk, amelyet a készítő meghatározott céllal hozott létre 

(CHOYKE–TÓTH 2013).  

Ezeket a tárgyakat legtöbbször elegáns, hosszú, vékony forma jellemezi, amely 

valószínűleg nem csupán a tárgy funkciójához kötődik, hanem minden bizonnyal 

az esztétikus megjelenés is fontos szerepet játszott. 

Aszód-Papi földek leletanyagában összességében 18 eszköz sorolható ebbe a 

típusba, szemben a 33 db felezett proximalis heggyel. A negyedelt árak a teljes 

leletegyüttesnek csupán 1,6%-át teszik ki. Ez nem tűnik soknak, ám ha ahhoz 

viszonyítjuk, hogy a negyedelt árak elkészítése minden bizonnyal komoly 

szakmai tudást és gyakorlatot követelt, akkor ez a szám mégsem tekinthető 

csekélynek. 

 

Alapanyag választás 

A lelőhelyen (29-30. ábra) előforduló 18 eszközből 13 darabot európai őz 

(Capreolus capreolus L. 1758) csontjából készítettek, két darab esetében az őz 

mellett a juh/kecske is felmerült lehetőségként (Ovis/Capra/Capreolus=OCC), 

míg egy-egy eszközt juh/kecske (Ovis/Capra=OC), illetve gímszarvas (Cervus 

elaphus L. 1758) csontjából formáltak meg.  

 

29. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ NEGYEDELT PROXIMALIS METAPÓDIUM HEGYEK FAJ SZERINTI 

ELOSZLÁSA.  



 
62  

A csontválasztás szempontjából (30. ábra) 9 esetben lábközépcsontot, 2 esetben 

pedig kézközépcsontot használtak fel alapanyagként, míg 7 esetben csak a 

metapódium meghatározás volt lehetséges. A lelőhelyről származó pontosan 

besorolható darabok eloszlása megegyezik a más lelőhelyeken megfigyeltekkel 

(CHOYKE–TÓTH 2013, 341), a negyedelt árak készítéséhez szívesebben használták 

fel a lábközépcsontokat. Ennek magyarázata lehet, hogy ennek a csontnak 

kedvezőbb a formája (keresztmetszete téglalap alakú, oldalai terebélyesebbek), 

jobban megfelel a negyedelésre. 

 Juh/Kecske Juh/kecske/őz Őz Szarvas Összesen 

metacarpus - - 2 - 2 

metatarsus 1 1 5 2 9 

metapodium - 1 6 - 7 

Összesen 1 2 13 2 18 

  

30. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ NEGYEDELT PROXIMALIS METAPÓDIUM HEGYEK FAJ ÉS CSONT 

SZERINTI ELOSZLÁSA.  

Készítéstechnika 

Az eszköz készítésének lépései az alapanyag első felezéséig megegyeznek a 

fentebb kifejtettel (lásd: 1/1 típusnál), ugyanúgy, mint az eszköz végső formájának 

megadása is történhetett kaparással, vagy csiszolással egyaránt.  

Eltérés ott mutatkozik, hogy a negyedelt árak készítése során a débitage 

folyamatát egymást követően kétszer végzik el az alapanyagon, így alakítva ki a 

későbbi eszközt hordozó előformát. Az első lépés a felezés, amelyet a bevájás és 

hasítás technikájával hajtottak végre. A második felezés technikájáról már 

megoszlanak a vélemények, mivel a régészeti leletanyag elemzése erre még nem 

adott egyértelmű választ. A kelet-macedóniai középső és késő neolitikum 

időszakában R. Christidou egymás után kétszer elvégzett bevájás és hasítás 

juh/kecs
ke; 1 

juh/kecs
ke/őz; 2 

őz; 13 

szarvas; 
2 

Faj szerinti eloszlás (1/2a) N=18 

mc; 2 

mt; 9 

mp; 7 

Csont szerinti eloszlás (1/2a) N=18 
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nyomai találta az általa vizsgált leletanyag elemzése során (CHRISTIDOU 2005, 93-

94: Limenaria és Dikili Tash lelőhelyek), míg erre a hazai leletek elemzése nem 

nyújt bizonyítékot. Saját kutatásunk (CHOYKE–TÓTH 2013, 344) a második 

felezésnél sokkal inkább egy töréses technikát, s így összességében az előforma 

előállításához vegyes technikát valószínűsít. Ennek során az első felezést a 

megszokott és biztonságosan végrehajtható bevájással és hasítással, míg a 

második felezést töréssel hajtották végre. Sajnálatos módon azonban eddigi 

próbálkozásaink, hogy a fentebb ismertetett, elméletileg rekonstruált előállítási 

módot kísérleti régészeti módszerekkel igazoljuk, eddig nem jártak sikerrel 

(CHOYKE–TÓTH 2013, 349).  

Az aszódi leletanyag vizsgálata során tett megfigyelésünk szerint jellemző 

szokásként tekinthetünk például arra, hogy a megszokott bevájással és hasítással 

végzett felezés esetében akár a rosszul sikerült débitage kijavítását, akár a további 

darabolást úgy készítették elő, hogy a velőüreg felől bekarcoltak egy vonalat, 

mintegy segédvonalként. Ezt követően ennek mentén a hajtották végre a hasítást 

(pl. Ltsz.: 64.807.5.; 66.19.14.). Esetenként erre a negyedelt árak esetében is 

találunk példát, ami bonyolítja az amúgy sem tiszta képet az előforma 

kialakítását illetően. Ez a technika ugyanis csak nagyon kevés nyomot hagy hátra, 

amelyeket az eszköz végső formájának kialakítása teljesen el is tüntethet. Ennek 

magyarázata lehet, hogy az előforma a szigorú készítési mód miatt méreteiben és 

formájában standardizált. Lehetséges azonban, hogy az eszközök funkciója 

szempontjából is előnyösebb volt a szimmetrikus kialakítás. Az epifízist pedig 

egyáltalán nem érinti, mivel ott törési felszínt látunk. Így a bekarcolt segédvonal 

az egyik lehetséges megoldása a fenti kérdésnek, de bizonyításához 

elengedhetetlenül szükséges, hogy kísérleti módon sikeres negyedelést hajtsunk 

végre. A nehézségeket jelzi, hogy még azt sem zárhatjuk ki, hogy ez a módszer 

csak az epifízis nélküli szilánkok darabolásában volt hatékony, ami végső soron 

magyarázhatja eddigi kísérleteink sikertelenségét is. 

 

A hegy alakja 

A hegyek oldalnézeti formái (31. ábra) egyértelműen mutatják, hogy 

többségükben filigrán kiképzésű, vékony megjelenésű forma kialakítására 

törekedtek, hiszen a 11 ár közül, amelyeknél az oldalnézeti forma megállapítható 

volt, 5 esetben szimmetrikus, vékony, 3 esetben ennek szélesebb változata fordul 

elő. A hegyek keresztmetszete 9 közül 4 esetben kerek, két esetben pedig lencse 

alakú, ami az eszközök viszonylagos hosszabb használatát feltételezi. A 

fennmaradó 3 esetben szögletes formákkal találkozunk, ezek az eszközök a rajtuk 

megfigyelt készítési stigmák alapján bár hosszan használt tárgyak voltak, de 
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földbe kerülésük előtt csiszolással végzett megújításon estek át (Ltsz.: 88.1.96., 

88.1.539., 88.1.579.). 

Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

1     2    3   4   1  4  9  13  

5 3 2 1 4 1 2 2 

31. ÁBRA: KISKÉRŐDZŐ NEGYEDELT METAPÓDIUM PROXIMALIS HEGYEK (1/2A) OLDALNÉZET 

ÉS KERESZTMETSZET FORMÁI.  

 

Méretek 

 Ennek az eszköztípusnak fontos ismérve a hosszú, vékony, elegáns 

megjelenést kölcsönző forma, ami a méretekben is tükröződik. A legrövidebb 

hegy 57 mm, míg a leghosszabb 148,70 mm, átlagos hosszúságuk pedig 90,62 mm. 

Összességében érdekes eredményre vezetett a méretek vizsgálata, mivel a 

leletanyagban viszonylag gyakran, 18 közül 5 tárgy esetében elmondható, hogy 

bár az eszköz teljes hosszúsága ismert, de jóval rövidebb a megszokottnál (pl. 

Ltsz.: 88.1.96; 88.1.321; 88.1.579; 88.1.726; 88.1.752). Ez mindenféleképpen 

figyelemre méltó, hiszen arra utal, hogy Aszódon a negyedelt árak más életutat 

jártak be, mint a többi lelőhelyen (pl. Öcsödön, CHOYKE–TÓTH 2013, 342-343). Itt 

jóval rövidebb állapotukban selejtezték le ezeket a tárgyakat. Ez azonban nem 

feltétlenül jelent hosszabb idejű használatot, előfordulhat az is, hogy ez a 

közösség más, intenzívebb munkafolyamatban alkalmazta ezeket az eszközöket, 

így azok jobban ki voltak téve a sérülés veszélyének.  

 

Használat 

A negyedelt árak használatáról sem rendelkezünk pontos adatokkal, azonban 

lelőhelyeken a makroszkópos megfigyelések azt mutatták, hogy ezek a tárgyak, 

más hasonló formájú eszközzel összehasonlítva, rendszerint nem szenvedtek 

durva sérüléseket, a hegyük általában nem törött. A Méretek elemzései is azt 

támasztják alá, hogy a negyedelt árak többsége közel eredeti hosszával maradt 

ránk, ellentétben például a proximális, vagy disztális felezett kiskérődző árakkal, 

amelyek a használat során gyorsan veszítenek hosszukból és felhagyásukkor 

ceruzacsonk nagyságúak csupán. A negyedelt hegyeken nem csupán a hegyen, de 

a tárgy többi részén is kevés sérülést találunk, így mindezekből valószínűsítettük, 
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hogy ezeket a finom, hosszú, vékony árakat finom munkafolyamathoz 

alkalmazták, amely során a sérülés veszélye kevésbé fenyegette őket, mint a többi 

típust. Ahogyan azt a Méretek elemzésekor már előrevetítettük, Aszódon kissé 

eltérő képet tapasztalunk az eszköztípust tekintve, mint azt más lelőhelyek (pl. 

Öcsöd) hasonló eszközeinek vizsgálata alapján várnánk. Az eszközök kisebb 

hossza és a súlyos sérülések ellentmondani látszanak a fentebb leírt, megfigyelt 

szabályszerűségeknek, így felmerül, hogy Aszódon eltérő módon kezelték ezt a 

típust, mint a többi lelőhelyen.  

Ennek nyomán mikroszkópos vizsgálatokat végeztünk, hogy fenti 

megfigyeléseinket kiegészítsük, illetve igazoljuk, és végül választ keressünk az 

Aszódon, illetve más lelőhelyek anyagához képest megfigyelt különbségekre. 

Eredményeink azonban pillanatnyilag előzetes jellegűek, mivel szisztematikus 

használati nyom vizsgálatok végzésére egyelőre csak az aszódi leletanyagon nyílt 

lehetőségünk. A munkát emellett a lelőhely többi tárgytípusához hasonlóan 

számos tafonómiai folyamat nehezítette. Azonban a mikroszkópos megfigyelések 

alapján elmondhatjuk, hogy a proximális, negyedelt kiskérődző árakat puha 

anyagon (bőr, textil) használták, amelyek jelentős fényt és lekerekedést hagytak a 

felületen. Ez mind a teljes, mind pedig a töredékesen fennmaradt tárgyak 

esetében jól megfigyelhető volt. Az eszközök teljes felületén igen jelentős 

mértékű volt a lekerekedés és ahol a megtartás kedvező volt, ott a megfigyelt fény 

is. Ezek kiterjedtek az eszközök középrészére, illetve inaktív végére is, amit 

kézfényként interpretálunk, és amely jelenségek hosszabb használati időt 

feltételeznek. Azt azonban ki kell emelnünk, hogy jelenleg nem áll 

rendelkezésünkre olyan módszer, amelynek segítségével egzakt módon 

megállapítható lenne egy-egy eszköztípus használatának ideje, így ezt tekintve 

csak megérzésekre és hallgatólagos megállapodásra hagyatkozhatunk. Az aktív 

vég vizsgálata egyértelműen puha anyagra utal, azonban ennek pontos 

meghatározása nem járt sikerrel, 12  lehetett bőr vagy textil is. Biztosan 

megállapítottuk, hogy a kontaktanyagot nem borították csiszoló szemcsék (pl. 

okkerrel, vagy hamuval kezelt bőr). 

A használati csíkozódás alapján forgató mozdulatot lehet rekonstruálni, így ezek 

az eszközök lyukasztóként, vagy olyan hegyként szolgálhattak, amelyekkel már 

meglévő lyukat tágítottak. Azonban a ruhakapcsoló tűként való azonosítás 

lehetőségét sem zárhatjuk ki egyelőre. Az eszköz kontaktanyagára és pontos 

                                                        

12 A bőr, illetve textil használati nyomok elkülönítése problematikus. A régészeti kísérletek eddig 
csak a bőrmegmunkálás lépéseire koncentráltak, így a bőr által létrehozott nyomok meglehetősen 
jól ismertek. Azonban szaktudás, és érdeklődés híján textilre vonatkozó kísérletek alig történtek, az 
azonban bizonyos, hogy a textil által létrehozott nyomok nagyon hasonlítanak a bőr által 
létrehozottak. 
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funkciójára vonatkozó kétségeinket csak tudományos igényű textilkísérletek 

oszlathatják majd el, ahol lehetőségünk nyílna használati nyom vizsgálatokkal 

egybekötni azokat. 

Az eszközök átlagos hossza kevesebb (90,62 mm), mint más lelőhelyeken (pl. 

Öcsöd, 101,8 mm, CHOYKE–TÓTH 2013, 342-343, Table 2.), rövidebb állapotukban 

dobták ki őket. Ez utalhat arra, hogy jobban kihasználták az eszközöket, ami 

legalábbis felvetné, hogy nehezebben fértek hozzá ehhez a típushoz, amit 

okozhatott az, hogy kevesebb szakképzett ember tudta előállítani. Ennek az 

elképzelésnek azonban ellentmond az Aszód lelőhelyének esetében a feltételezett 

kiterjedt kereskedelmi kapcsolatrendszer, amely segítségével, más településekről 

könnyen beszerezhették volna a negyedelt árakat, amennyiben erre igény lett 

volna. Ezzel szemben sokkal inkább hajlunk arra a feltevésre, hogy a 

csonteszközök készítési és használati hagyományának máshol is tetten érhető 

bizonyítékaként kell erre a típusra is tekintenünk. E szerint az Aszódon élt 

közösség kisebb hangsúlyt tulajdonított a csonteszközök rögzült készítési és ez 

esetben használati szabályainak, ez okozza az Aszód és a többi lelőhely között 

megfigyelt eltérést. 

 

1.4.1.1.3. TELJES CSONTOT FELHASZNÁLÓ HEGYEK (SCHIBLER 1/3 ÉS 

1/4) 

1.4.1.1.3.1. CSÖVES CSONTON KIALAKÍTOTT HEGY (SCHIBLER 1/3) 

Definíció: kispatások (juh/kecske/őz/disznó)+kutya? stylpodium csontjaiból (kar, 

comb), kéz- vagy lábközépcsontjaiból (metapódium) kialakított hegyek, 

amelyeknél az egyik epifízist megtartották bázisként és a csont teljes kerületét 

felhasználták. Jellegzetességük, hogy a hegyüket tollszárhoz hasonló alakú, 

ferdén levágott, vagy törött szilánkon alakították ki. 

Rövid elnevezés: csöves csont hegy (11. kép) 

Más elnevezések: a magyar régészeti szakirodalom nem tesz különbséget a 

hegyek eltérő formai csoportjai között, miként az előzőeket, ezt is leggyakrabban 

árként (KALICZ 1985, 54, 82. kép: 4-5) határozzák meg.  

Variánsok: nem különítünk el formai variációkat. Az eszközök változatos 

alapanyaga és megformálása miatt megjelenésük változatos. 

Példák: 3 db: Ltsz.: 64.3.1. mezei nyúl radius; 80.35.791b juh/kecske 

kézközépcsont; 88.1.784 sertés fibula 

Osztály: I. 

 

Alapanyag választás 
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 Összesen három eszköz tartozik a csoportba és ezek mindegyike más-más 

alapanyagból készült (32. ábra). Ennél a típusnál sem az alapanyag, sem pedig a 

csont kiválasztása nem volt mérvadó. A jelek arra mutatnak, hogy inkább a 

könnyen elkészíthető formák ad hoc kidolgozásáról van szó. Sokszor a hulladék 

közül is kiválaszthatták a megfelelően törött csontot, amelyet minimális 

átalakítással kihegyeztek és már készen is állt a használatra. A vizsgált 

leletanyagban, egy esetben házi sertés (Sus domesticus Erxl. 1777), egyszer 

juh/kecske (Ovis/Capra), egy esetben pedig mezei nyúl (Lepus europeus Pall. 

1778) csontját használták fel eszközkészítésre. 

 

32. ÁBRA: CSÖVES CSONT ÁRAK (SCHIBLER 1/3) ALAPANYAGAI.  

A csontválasztás jelen esetben szintén igencsak változatos. A sertésből származó 

eszköz anyaga szárkapocscsont (Ltsz.: 88.1.784), a második eszköz juh/kecske 

kézközépcsontból (Ltsz.: 80.35.791b), a harmadik pedig üregi nyúl orsócsontjából 

(Ltsz.: 64.3.1.) készült.  

 

Készítéstechnika 

A típus eszközeinek közös tulajdonsága, hogy a hegyet egy ferde, hosszú, nyelv 

alakú szilánkon találjuk. Ezt kétféle módon, töréssel és forgácsolással is 

kialakíthatták. Az előbbi technika gyors, de a végeredmény szempontjából 

nehezen kiszámítható, legalábbis sokáig ezt feltételezte a kutatás. Ezt a nézetet 

később revideálni kellett, jelenleg azt mondhatjuk, hogy a szándékos törés 

ugyanúgy mesterségbeli tudást igényelt, de egy hozzáértő személy a 

végeredményt meglehetős biztonsággal kontrollálni tudta (PROVENZANO 2001, 

Fig.271: d). A szándékos töréses technikák a neolitikum korszakában azonban 

nagyon ritkák, így sokkal inkább feltételezhetjük, hogy ezeknek az eszközöknek 

az előformái véletlen spiráltörés során jöhettek létre. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a hulladékcsontok közül válogatták ki a megfelelő darabokat, 

amelyeket élelemkészítés, vagy velőkinyerés céljából feltörtek és később a forma 

megfelelt az eszköz kiindulási formájául. A másik lehetséges előállítási módra a 

forgácsolásra, az aszódi leletanyagban nem találtunk példát. Az eszközök végső 

alakját kaparással vagy csiszolással alakították ki, és mint ad hoc jellegű 

eszközöket, a legtöbb esetben nem újították meg őket. 
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Annyit biztosan állíthatunk, hogy ezek az eszközök nem tartoztak a bonyolult 

készítési láncú típusok közé, nem fektettek készítésükbe sok energiát. Ennek 

megfelelően a végeredmény meglehetősen változatos volt, nem törekedtek 

szabályos forma, illetve hasonló méretek kialakítására. Nagy valószínűséggel 

ezeknek a tárgyaknak a legnagyobb erénye, hogy bárhol, gyorsan és könnyen 

elkészíthetőek voltak, ám ennek dacára rendeltetésüknek tökéletesen 

megfeleltek. Ennek megfelelően sok esetben javításukra nem volt igény. 

 

A hegy alakja és méretek 

A csoport összesen három tárgyat foglal magába. A tárgyak formája igencsak 

különbözik egymástól, egyedi darabnak kell őket tekintenünk. Két esetben 

aszimmetrikus kialakítású az eszköz, egy esetben pedig szimmetrikus röviden 

hegyezett. 

Ugyanezen okok miatt a méretek elemzése is feleslegesnek tűnik, így ettől e 

helyütt eltekintünk. A sertésből készült szárkapocscsont eszköz (Ltsz.: 88.1.784) 

hossza 84,31 mm volt, míg a másik két eszköz teljes hossza nem volt mérhető.  

 

1.4.1.1.3.2. KIS HEGY ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 1/4) 

Definíció: általában kistestű állatok (kispatások: juh/kecske/őz/disznó; nyúl, 

kutya) csöves csontjaiból (sokszor ulnából vagy fibulából) kialakított hegyek, 

amelyeknél az egyik epifízist bázisként megtartották és a csont teljes kerületét 

felhasználták. Különbség az előző (Schibler 1/3) csoporthoz képest, hogy míg az 

előző csoport tagjainak hegye tollszárhoz hasonlóan ferdén levágva kialakított, 

ezek az eszközök legtöbbször masszív hegyben végződnek. Sokszor olyan 

csontokból készítették őket, amelyeknek nincs, vagy csupán nagyon keskeny a 

velőüregük. Ulna alapanyag esetében a proximalis, míg fibulák esetében mindig a 

disztális ízületi véget tartották meg fogónak. 

Rövid elnevezés: kis hegy ízületi véggel (8. kép) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalom nem tesz különbséget a hegyek eltérő 

formai csoportjai között, miként az előzőeket, ezeket is leggyakrabban árként 

(KALICZ 1985, 54, 82. kép: 4-5) tartják számon.  

Variánsok: nincs; Létszám: 10 db 

Osztály: I-II. és II. 

Alapanyagválasztás 

Az eszközök alapanyagának faj szerinti eloszlását a 33. ábra mutatja. Ezek közül is 

kiemelendő, hogy leggyakrabban a házisertés (Sus domesticus Erxl. 1777) csontjait 
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használták fel a csoport tárgyainak kialakításához, ezt követik a juh/kecske 

(Ovis/Capra) csontjaiból készült eszközök, majd egy-egy példánnyal képviselteti 

magát a vaddisznó (Sus scrofa L. 1758), kutya/róka (Canis familiaris L. 1758, vagy 

Vulpes vulpes L. 1758), illetve az őz (Capreolus capreolus L. 1758). 

 

33. ÁBRA: KIS HEGYEK ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 1/4): ALAPANYAGVÁLASZTÁS.  

A csontválasztásról (34. ábra) elmondhatjuk, hogy leggyakrabban a 

szárkapocscsontot (fibula) használják alapanyagul. Ezek közül is négy esetben 

sertését, illetve vaddisznóét, egy esetben pedig kutya/róka szárkapocscsontját. 

Három esetben orsócsontot használnak (radius), ezek közül kettő juh/kecskéé, 

egy pedig őzé. A fennmaradó két sípcsont (tibia) egyike juh/kecske, a másik pedig 

sertés. A faj- és csontválasztás a praktikus szempontokon túl kifejezi a közösség 

viszonyát az egyes állatfajokhoz. Ez különösen a váltakozó megítélésű fajok 

esetében érdekes, mint a kutya (BARTOSIEWICZ 1994). 

 Juh/kecske Házisertés Vaddisznó Őz Kutya/róka Összesen 

radius 2 - - 1 - 3 

tibia 1 1 - - - 2 

fibula - 3 1 - 1 5 

Összesen 3 4 1 1 1 10 

 

34. ÁBRA: KIS HEGYEK ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 1/4): ÁLLATFAJ ÉS CSONT SZERINTI 

ELOSZLÁS.  

sertés; 4 
OC; 3 

vaddiszn
ó; 1 őz; 1 

kutya/ró
ka; 1 

Faj szerinti eloszlás (1/4 típus) N=10 

fibula 
50% 

radius 
30% 

tibia 
20% 

Csont szerinti eloszlás (1/4) N=10 
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Készítéstechnika 

Mint említettük, ezt a tárgytípust gyakran olyan csontokból készítették, 

amelyekben nincs, vagy nagyon keskeny a velőüreg, így a megmunkálás nagyon 

egyszerű, nem sok átalakításra van szükség a hegyek kialakításához. A csont 

végét elegendő akár csak elnagyoltan kihegyezni és az eszköz már használható is 

volt. Ha durva munkára használták, természetesen szükséges volt időnként a 

hegyet megújítani, amit a forma kialakításához hasonlóan kaparással és 

csiszolással végeztek el. 

 

A hegy alakja 

Ha a hegy oldalnézeti és keresztmetszeti formáit tekintjük át (35. ábra), akkor 

nyilvánvaló a csoporton belül megfigyelhető változatosság. Az oldalnézeti formák 

közül kiemelendő, hogy a szimmetrikus kiképzésűek vannak többségben, a 

keresztmetszetek között azonban szép számmal találkozunk szögletes formákkal.  

Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

1    2   3   4   7   1  3  8  9  10  

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

35. ÁBRA: KIS HEGYEK ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 1/4) OLDALNÉZETI  ÉS KERESZTMETSZETI 

FORMÁI. 

 

Méretek 

A csoport tagjai közül mindössze négy darab volt teljes, így tájékoztató jelleggel a 

töredékes eszközök hosszadatait is áttekintettük. A legrövidebb teljes hossz 50,65 

mm volt, ami csak kis mértékben különbözött a legkisebb töredék méretétől 

(47,05 mm, juh/kecske radius, Ltsz.: 88.1.380.). A leghosszabb teljes hossz 80,59 

mm volt egy sertés fibula eszköznél (Ltsz.: 88.1.491.), ami viszont nagymértékben 

eltért a leghosszabb, ám töredékes eszköz hosszától (89,53 mm, szintén sertés 

fibula eszköz, Ltsz.: 88.1.447.). Az átlagos hosszúság a teljes eszközök között 62,52 

mm. A legkisebb mért szélesség 6,67, míg a legnagyobb 26,72 mm. 
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1.2.1.1.4. ÍZÜLETI FELSZÍN NÉLKÜLI HEGYEK (SCHIBLER 1/7 ÉS 1/8) 

1.2.1.1.4.1. KIS HEGY ÍZÜLETI FELSZÍN NÉLKÜL (SCHIBLER 1/7) 

Definíció: hosszúcsontok diafízis töredékeiből kialakított kisméretű hegyek, 

melyekről hiányoznak az ízületi felszínek: sem az epifízis, sem pedig annak 

összenövési felszíne nincs jelen. Az eszközök inaktív vége lekerekített, ill. 

lekerekedett törésfelület. Megjegyzendő, hogy ebbe a csoportba soroltuk a 

töredékes eszközöket is, mivel jelen állapotukban teljes bizonyossággal nem 

dönthető el, hogy eredetileg rendelkeztek-e epifízissel. 

Rövid elnevezés: kis hegy ízületi felszín nélkül (9. kép) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalom e típusok példányait is összefoglalóan 

az árak közé sorolja. 

Osztály: I-II. 

Variánsok:  

a) a bázisrészt csiszolással lekerekítették 

b) a bázisrész lekerekedett, nincsenek éles törésfelületei, de az eszközt nem 

csiszolták. 

c) a bázisrész töredezett, állapota nem állapítható meg, de az epifízis 

valószínűleg eredetileg is hiányzott. 

Összesen 26 eszközt sorolunk ebbe a csoportba. Számos eszköz kezdi az életét 

olyan formai csoportban, amely epifízissel rendelkezik, azonban a csonteszközök 

egyik leggyakoribb használati sérülései közé tartozik az inaktív vég törése a 

fokozott igénybevétel által kifejtett fizikai erőhatások következtében. Ez nem 

jelenti feltétlenül az eszköz életének végét, kevés átalakítással gyakran tovább 

használták azt. 

Aszódon mindhárom formai variáns előfordul. hét eszköznél teljesen bizonyos, 

hogy az inaktív véget csiszolással elsimították (a variáns), egy esetben pedig még 

ki is lyukasztották (Aszód, kiállítás, Az élők hagyatéka I. vitrin). Négy esetben 

nem simították el az inaktív véget, de az a használat során lekerekedett (b 

variáns) (Ltsz.: 88.1.113., 88.1.247., 88.1.642 és 88.1.856.). A többi esetben (15 darab) 

nem rendelkezünk pontos információkkal a bázisrészről („egyéb”, c variáns). 

 

Alapanyagválasztás 

A típus eszközeinek nagy többsége a 36. ábra felső sorában látható fajok 

(Ovis/Capra, Capreolus capreolus L. 1758) valamelyikének csontjából készült (18 

darab). Sokat közülük rosszul sikerült felezést követően, a még menthető szilánk 

felhasználásával alakítottak ki (pl. 66.19.13., 88.1.113., 88.1.145., 88.1.603., 88.1.639., 

88.1.642-643., 88.1.709., 88.1.731., 88.1.780.). A két szarvas (Cervus elaphus L. 1758) 

eszköz méretes szilánk, míg a kutya (Canis familiaris l. 1758) sípcsont eszköz 
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(Ltsz.: 88.1.777.) talán hirtelen készült darab, amelynek sem alapanyagára, sem 

pedig kialakítására nem helyeztek túl nagy hangsúlyt. 

 

36. ÁBRA: KISMÉRETŰ DIAFÍZIS HEGYEK (SCHIBLER 1/7): ALAPANYAGVÁLASZTÁS. 

A faj és csont szerinti eloszlást mutató diagramok áttekintése (37. ábra) még 

inkább megvilágítja a fentiekben megfigyelteket. A juh/kecske és őz hármasa a 

csoport teljes eszközállományának 69,23%-át fedi, csak színesítő, kiegészítő 

elemként van jelen a gímszarvas két, a kutya egy, a nagypatások négy és faj 

szerint nem meghatározható állat két példánnyal. 

A felhasznált csonttípusokat egyértelműen a metapódium csontok uralják, 

mindent összevetve az eszközök 84,61%-át ebből készítették. Ez is alátámasztja 

azt a megfigyelést, hogy ebbe a típusba részben a rontott felezés után 

visszamaradt, de még felhasználható szilánkokon kialakított hegyek tartoznak, 

így minimalizálva a befektetett munkát és a rontott felezés miatti veszteségeket.  

  

37. ÁBRA: KISMÉRETŰ DIAFÍZIS HEGYEK (SCHIBLER 1/7) FAJ ÉS CSONT SZERINTI ELOSZLÁSA.  

 

OC; 10 

OCC; 5 

őz; 3 

szarvas ; 
2 

kutya; 1 

nagypat
ás; 4 

n.m.; 2 

1/7 hegyek faj szerinti eloszlása N=27 

mc; 2 

mt; 3 

mp; 17 

tibia; 1 hosszúc
sont; 4 

1/7 hegyek csont szerinti eloszlása N=27 
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Készítéstechnika 

A típus nem rendelkezik pontosan rögzített műveleti lánccal, a változatos 

készítési technikák jól tükrözik a csoport gyűjtő jellegét. Az alapanyag elsődleges 

átalakítása (débitage) számos esetben (10 alkalommal biztosan) a kiskérődző 

metapódium disztális és proximális hegyekhez használt bevájás és hasítás 

technikával készült. Ez hanyag előkészítés, illetve rossz kivitelezés esetén nem a 

terveknek megfelelő repedést eredményez, így nem az elképzelt vonal mentén 

hasad félbe a csont. Sok esetben ettől függetlenül meglehetősen hosszú szilánkok 

maradnak vissza, amelyek alkalmasak a hegy kialakítására. A másik technika a 

törés, amely lehetett szándékos, de feltételezhetjük, hogy az előző típusokhoz 

hasonlóan felhasználták a véletlen törések által létrejött hosszanti szilánkokat is. 

Az eszköz végső formájának kialakítását a neolitikumban megszokott módokon 

csiszolással, vagy kaparással végezték, mint ahogyan a javítások is, több esetben 

figyeltünk meg a csoport tagjainál újrahegyezést (pl. Ltsz.: 88.1.255., 88.1.856.).  

A hegy alakja 

A hegyek oldalnézeti ábrája (38. ábra) jól szemlélteti a szimmetrikusan hegyezett 

formák túlsúlyát (14 darab), és nyilvánvaló, hogy a lelőhelyen ezek közül is jobban 

kedvelték a hosszú hegyezést. Mindezek mellett kevésbé gyakoriak az 

aszimmetrikus formák (5 darab). 

Hegy oldalnézet 

1      2     3     4     7     8     10     

3 5 5 1 2 2 1 

38. ÁBRA: KISMÉRETŰ DIAFÍZIS HEGYEK (SCHIBLER 1/7) OLDALNÉZETE . 

A hegyek keresztmetszete (39. ábra) meglehetősen változatos, a kerek formák 

mellett szinte minden más variáció is fellelhető, az egyes hegyformák eloszlása 

többé-kevésbé kiegyenlített. Egyedül a háromszög és a trapézforma képviselteti 

magát némileg nagyobb számarányban a többieknél. 

Hegy keresztmetszet 

1  3  4  5  8  9  10  13  

2 2 2 2 3 2 4 2 

39. ÁBRA: KISMÉRETŰ DIAFÍZIS HEGYEK (SCHIBLER 1/7) KERESZTMETSZETE. 
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Méretek 

 Mindössze 8 eszköz esetében volt lehetőség a teljes hosszúság mérésére. 

Ezek közül a legrövidebb 52,7 mm, a leghosszabb 115,17 mm, átlagos hosszúságuk 

pedig 81,79 mm. A 24 eszköz esetében rendelkezésünkre álló adatok szerint a 

legkisebb szélesség 5,54 mm, a legnagyobb 13,56 mm, míg az eszközök átlagos 

szélessége 9,76 mm. 

 

1.4.1.1.4.2. KÖZEPES HEGY ÍZÜLETI FELSZÍN NÉLKÜL (SCHIBLER 1/8)  

Definíció: megegyezik az 1/7 típuséval, ez esetben azonban az eszközök méreteik 

alapján a közepes tartományba sorolhatóak. 

Rövid elnevezés: közepes hegy ízületi felszín nélkül (10. kép) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalom ezeket is összefoglalóan az árak közé 

sorolja. 

Osztály: I-II. 

Variánsok: megegyeznek az 1/7 típusnál felsoroltakkal. 

 

A csoport 10 eszközének többségénél, 8 esetben a bázis jellemzőit nem lehetett 

megállapítani, a maradék két esetben ellenben azt csiszolással egyengették el 

(Ltsz.: 80.35.77., 88.1.418.). 

 

Alapanyag választás 

 Ezt a csoportot is a kiskérődzők túlsúlya jellemzi alapanyag választás 

szempontjából, hiszen a csoport 10 eszköze közül 4 biztosan őz (Capreolus 

capreolus L. 1758), 3 kiskérődző (juh/kecske/őz), 2 nagypatás és egy házi disznó 

(Sus domesticus Erxl. 1777). 

 Csontválasztás szempontjából a megszokottnak mondható kép bontakozik 

ki előttünk. A legtöbb, 7 eszköz metapódium csontból készült, míg egy-egy 

példánnyal képviselteti magát az orsócsont, az állkapocscsont és a pontosabban 

nem meghatározható hosszúcsont. Ki kell emelnünk a házi disznó alsó állkapcsán 

kialakított hegyet (Ltsz.: 88.1.724.), amely különleges formának tekinthető, 

semmiféleképpen nem illeszthető be a megszokott formai kategóriák közé és 

nem fordul elő nagy számban más lelőhelyeken sem. 
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Készítéstechnika 

 Kevés adattal rendelkezünk a készítést illetően. Sok esetben nincs 

információnk az átalakítás első lépéséről (débitage), de ahol igen, ott töréses 

technikákat valószínűsíthetünk. Az eszköz végső formájának kialakítása és 

megújítása az előző típussal megegyezően kaparással illetve csiszolással történt. 

 

A hegy alakja 

 A csoport 10 eszköze közül mindössze öt esetében volt lehetőség a hegy 

oldalnézetének és keresztmetszetének vizsgálatára (40. ábra). Az oldalnézetek 

között egyértelműen a szimmetrikus kialakításúakat kedvelték, az egyetlen 

aszimmetrikusan kialakított darab esetében egy eleve aszimmetrikus szilánkot 

(Ltsz.: 88.1.724.) használtak előformaként, melyet kevés átalakítással formáltak 

heggyé. 

 A hegyek keresztmetszetei között a lekerekített sarkú lapított formák és a 

kerek a leggyakoribb, de egy háromszögletűt is találunk. Ez utóbbi kivételével 

ezek az eszközök használtságára utalnak. 

Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

2    3   10   1  3  5  10  

2 3 1 2 2 1 1 

40. ÁBRA: KÖZEPES HEGY ÍZÜLETI FELSZÍN NÉLKÜL (1/8 TÍPUS) HEGY OLDALNÉZETEK ÉS 

KERESZTMETSZETEK. 

 

Méretek 

 A csoport tagjai közül mindössze négynél volt lehetőség a teljes hosszúság 

mérésére, így ezekből az adatokból nem vonhatunk le messzemenő 

következtetéseket, csak tájékoztató jellegűek. A legrövidebb eszköz 89,18 mm, a 

leghosszabb 122,79 mm, míg átlagosan 90,94 mm hosszúak. Szélességük (a 

csoport minden tagjánál mérhető volt) 7,81 és 15,1 mm között változik, átlagosan 

11,85 mm. 
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1.4.1.1.5. MASSZÍV HEGYEK (SCHIBLER 1/6 ÉS 1/9) 

1.4.1.1.5.1. EPIFÍZIS MEGMARADT (SCHIBLER 1/6) 

Definíció: nagytestű állatok (szarvasmarha/őstulok, gímszarvas) csöves 

csontjából készült hegyek, amelyeknél egy teljes, vagy részleges ízületi felszín 

alkotja az inaktív véget. Az esetek többségében nagypatások felezett metapódium 

csontjaiból készül. 

Rövid elnevezés: masszív hegy epifízissel (7. kép. 2; 10. kép: 5-6) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalom ezeket is összefoglalóan az árak közé 

sorolja. 

Osztály: I. 

Variánsok:  

a) epifízisen nincsenek ütés-, ill. csiszolásnyomok 

b) epifízisen ütésnyomok, de csiszolás nyomai nélkül 

c) epifízis ütésnyomok nélkül, de csiszolás nyomaival 

d) bázis töredezett, milyensége nem állapítható meg 

Aszódon összesen négy tárgy alkotja ezt a csoportot. Három esetben a tárgy az a) 

csoportba tartozik, mivel az ízületi felszínen sem ütés, sem csiszolás nyomai nem 

láthatóak (Ltsz.: 88.1.537; 88.1.575., 88.1.769.), egy pedig a c) variánshoz (Ltsz.: 

88.1.150.), mivel a részleges ízületi felszínen csiszolás nyomai láthatóak. 

Alapanyag választás 

Mivel összesen négy tárgyról van szó, nem általánosíthatjuk a rajtuk végzett 

megfigyeléseink eredményét, sem az alapanyag-, és csontválasztást, sem pedig a 

megmunkálást, illetve a használatot tekintve. Azonban véleményem szerint 

figyelemre méltó, hogy mind a négy eszköz ugyanazon alapanyagból (41. ábra), 

gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) csontjából készült. 

 

41. ÁBRA: MASSZÍV HEGY EPIFÍZISSEL (SCHIBLER 1/6): ALAPANYAGVÁLASZTÁS 
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Eszközeink áttekintésekor nem csak az tűnik fel, hogy mindegyiküknek 

ugyanazon faj az alapanyaga, de az sem lehet véletlen, hogy mindegyiknél kéz-, 

vagy lábközépcsontot választottak, s azokat a kiskérődző metapódium árakhoz 

hasonlóan munkálták meg. Jelen esetben két eszköz alapanyaga volt 

lábközépcsont, egyé kézközépcsont, egy esetben pedig nem volt pontosan 

meghatározható, mely metapódiumcsontot használták fel. Két eszköz esetében a 

disztális (Ltsz.: 88.1.537., 88.1.575.), a másik kettő esetében a proximális (Ltsz.: 

88.1.150., 88.1.769.) epifízist tartották meg. 

 

Készítéstechnika 

Az előforma kialakítása pontosan ugyanúgy zajlott, mint a kiskérődző 

metapódium árak esetében, a megszokott bevájás és hasítás technikáját 

alkalmazták itt nagyobb alapanyagon, majd az egyik epifízist eltávolították. A 

bevájás nyomai a kész eszközön is a legtöbb esetben megfigyelhetőek, de ahol 

nem, ott a bevájás által hátrahagyott jellegzetes dőlésű, igen egyenes fal alapján 

azonosíthatjuk a felezés módját. A végső forma kialakítását csiszolással, vagy 

kaparással végezték a többi hegyes eszközhöz hasonlóan. 

 

A hegy alakja 

A négy tárgy közül csak kettő esetében volt lehetőség a hegy oldalnézeti és 

keresztmetszeti formájának vizsgálatára, a másik két, erősen sérült eszköz 

esetében ezek az adatok nem állapíthatóak meg (Ltsz.: 88.1.575., 88.1.769.). Egy 

esetben sejthető, hogy eredetileg más formájú volt az eszköz, csak később 

alakították masszív heggyé. Ennek hosszanti metszete aszimmetrikus, a 

keresztmetszete trapéz alakú (Ltsz.: 88.1.537.). Az utolsó tárgy, amely a csoport 

klasszikus képviselője hosszan, szélesen hegyezett, keresztmetszete pedig a sok 

használattól kerek (Ltsz.: 88.1.150.). Azt azonban ismét hangsúlyoznunk kell, 

hogy négy tárgy statisztikailag túl kis mennyiség, így nem vonhatunk le belőlük 

messzemenő következtetéseket.  

 

Méretek 

A törött eszközöktől eltekintve (91,36, ill. 85,61 mm) a két teljes eszköz 

meglehetősen hosszú (146,17 és 168 mm), de átlaghosszúságot e két eszközből 

nem érdemes számolni. Szélességet mind a négy eszköznél meg tudtunk figyelni, 

ezek 18,5 és 23,08 mm között változtak, átlagosan 20,85 mm, amely nagyjából 

megfelel a szarvas metapódiumok átlagos szélességének. 
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Használat 

Jörg Schibler megfigyelései szerint mind az ízületi véggel rendelkező, mind az e 

nélküli masszív hegyeket durva munkára használták (fa vagy kéreg feldolgozása). 

Ezt támasztják alá az epifízis végeken megfigyelt ütésnyomok, amelyek arra 

utalnak, hogy az eszközöket köztes tárgyként alkalmazták (SCHIBLER 1981, 29). 

Ezeket a megfigyeléseket az aszódi leletanyag alapján sajnos nem tudjuk 

megerősíteni, részben a típusba tartozó eszközök kis száma miatt, másrészt pedig 

a tárgyak megtartása sem tette lehetővé például a kalapálás esetleges nyomainak 

megfigyelését. Azonban azt mi is alá tudjuk támasztani a megfigyelt törések 

alapján, hogy nagy valószínűséggel durva munkában alkalmazták ezeket az 

eszközöket. Egy esetben (Ltsz.: 88.1.150.) a hegyen nagy impakt törés figyelhető 

meg, míg máskor a hegy a középrészen törött ketté (Ltsz.: 88.1.575.). Mindezek 

azt bizonyítják, hogy ezek az eszközök igen aktív, dinamikus erőhatással járó 

munkafolyamatok részesei voltak, rendszeresen kellett erős sokkhatásokat 

elnyelniük, amelyek végül a hegy, majd az eszköz töredezéséhez vezettek. 

 

1.4.1.1.5.2. HEGY DIAFÍZIS TÖREDÉKBŐL (SCHIBLER 1/9) 

Definíció: nagytestű állatok csöves csontjának falából készült hegyek, ízületi vég 

nélkül. A legtöbb esetben az eszköz keresztmetszete nem éri el a csont 

rekonstruálható kerületének a felét. 

Rövid elnevezés: masszív hegy epifízis nélkül (10. kép. 1-4) 

Más elnevezések: a régészeti szakirodalomban ezeket is az árak nagy csoportjába 

foglalják. 

Osztály: I. 

Variánsok: (SCHIBLER 1981, 29) 

a) bázisrész csiszolt 

b) bázisrész nem csiszolt, de lekerekedett 

c) bázisrész állapota nem állapítható meg 

Aszódon összesen tíz eszköz sorolható ebbe a csoportba. Néhány esetben látható, 

hogy az eszköz bázisrészét csiszolással egyengették el. Az „a” variánsba kevés 

eszköz sorolható (Ltsz.: 80.35.308a; 88.1.329.), az eszközök többsége azonban a 

„c” variánsba tartozik (Ltsz.: 88.1.320., 88.1.325., 88.1.593., 88.1.600; 88.1.768., 

2011.1.50.), és csak egy sorolható a „b” csoportba (Ltsz.: 64.807.3.) 

 

Masszív hegyek alapanyag választása (Schibler 1/6 és 1/9 típus) 

Ahogyan az már az eszköztípus definíciójából is kiderül, nagytestű állatok 

csontjait használták fel a készítéshez, erre a célra leginkább az őstulok (Bos 
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primigenius Boj. 1827), a szarvasmarha (Bos taurus L. 1758) és a gímszarvas 

(Cervus elaphus L. 1758) felelt meg. Az 1/6-os típus, ahol megmaradt az epifízis, 

mindegyik képviselőjét szarvas (Cervus elaphus L. 1758) kéz- és 

lábközépcsontjából készítették, egy esetben pedig nem dönthető el pontosan, 

hogy mellső, vagy hátsó végtag szolgáltatta-e az alapanyagot az eszközhöz. 

Az eszközök azon csoportjánál (1/9) ahol nincs ízületi felszín, nagyon nehéz 

pontosan megállapítani az állatfajt és a csontot. Annyi elmondható, hogy 

általában nagypatás csöves csontjából készültek ezek a tárgyak, öt esetben ennél 

pontosabban nem sikerült meghatározni a felhasznált alapanyagot. Három 

esetben gímszarvas metapódiumát használták (Ltsz.: 88.1.593; 88.1.600; 88,1,768), 

egy esetben szarvasmarha nem meghatározható hosszúcsontját (Ltsz.: 2011.1.50.), 

végül egy különleges példányt emberi alkarcsontból (radius/ulna) készítettek 

(Ltsz.: 88.1.358.).  

 

Készítéstechnika 

Ez esetben gondosan kidolgozott eszköztípussal állunk szemben. Az előforma 

kialakítására utaló nyomokat sajnos nem sikerült megfigyelnünk a leletanyag 

vizsgálata során, így egyelőre annyit állíthatunk biztosan, hogy azt akár a 

konyhahulladékból is nyerhették egy diafízis-szilánk formájában, amelyet később 

tovább alakítottak. Az előformát azonban többszörös bevájás és hasítás 

technológiájával, vagy töréssel is előállíthatták. 

Az eszköz végső megformálása során az inaktív véget és a törés által hátrahagyott 

éleket simára csiszolták, majd csiszolással vagy kaparással alakították ki a hegyet.  

 

A hegy alakja 

A hegyek oldalnézetei (42. ábra) közül leggyakoribb a széles szimmetrikus, 

amelyet a szimmetrikusan hosszan és röviden hegyezett forma követ, egy esetben 

pedig szimmetrikus, de tompa a hegy. A hegyek keresztmetszetei közül a trapéz 

alak fordul elő a legtöbbször, ami összefüggésben áll az eszköz nagy méreteivel. 

Ezt követi egy-egy példánnyal a kerek, lencse alakú, lekerekített sarkú és sarkos 

négyszögletes forma. 
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Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

2  3  4  
5  7  ? 1  2  3  4  8  11  ? 

3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 

42. ÁBRA: MASSZÍV HEGYEK DIAFÍZISTÖREDÉKEN (SCHIBLER 1/9): HEGYEK OLDALNÉZETEI ÉS 

KERESZTMETSZETEI. 

Méretek 

A 10 mérhető eszköz közül a legkisebb mért hosszúság 95,02 mm, a legnagyobb 

pedig 145,33 mm, az átlaghosszúság 114,48 mm-nek adódott. A méretek részben 

igazolják, hogy ehhez a tárgytípushoz hulladékból újrahasznosított szilánkokat is 

felhasználtak, azonban azt is számításba kell vennünk, hogy ezek az eszközök 

használatuk során viszonylag gyakran törtek, szilánkolódtak, így rendszeresen ki 

kellett hegyezni őket, tehát az eszköz intenzíven rövidült az aktív használat 

során. 

 

Használat 

Svájci tóparti lelőhelyeken ennek a formának az inaktív végén ütésnyomokat 

figyeltek meg, amiből arra következtettek, hogy durva munkára használt köztes 

eszközök lehettek (az 1/6-os típushoz hasonlóan). Mindezek mellett nem találtak 

gyanta és kátránymaradványokat az eszközökön, tehát valószínűleg nem 

nyelezték ezeket az eszköztípusokat. Mindent összevetve Twann lelőhelyén fa 

megmunkálására, vagy feldolgozására utaló elváltozásokat rekonstruáltak 

(SCHIBLER 1981, 35). 

 

1.4.1.1.6. CSONTSZILÁNKON KIALAKÍTOTT AD HOC HEGYEK (SCHIBLER 

1/14) 

Definíció: különböző méretű állatok hosszúcsontjának diafízis szilánkján kevés 

átalakítással kialakított hegyek. 

Rövid elnevezés: ad hoc hegy (12. kép) 

Más elnevezések: nem különböztetik meg a többi ártípustól. 

Osztály: II. 

Variánsok: tág csoport, konkrét formai variánsokat nem különítettünk el. 
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Ez a csoport a Jörg Schibler által felállított eredeti tipológiai rendszerben (1981) 

még nem szerepel, csak később, a Zürichi-tó körüli tóparti lelőhelyek 

feldolgozása kapcsán különítette és nevezte el ezt a formai csoportot. Eltérést 

figyelhetünk meg azonban a J. Schibler által felállított eredeti definíció (SCHIBLER 

1997, 153-154; DESCHLER-ERB et al. 2002, 295) és az általunk tett megfigyelések 

között. Aszódon nem kizárólag nagypatások csontjait használták ennek a formai 

típusnak a készítéséhez, kis számban bár, de kispatásokét is. 

 

Alapanyagválasztás 

A csoport tárgyainak többségénél nem állapítható meg egyértelműen, hogy 

milyen alapanyagot választottak hozzá, így hat esetben csak annyit mondhatunk 

el, hogy nagypatás csontjából készült az eszköz. További két esetben az 

alapanyagot Bovidák (szarvasmarha/őstulok: Bos taurus L. 1758/Bos primigenius 

Boj. 1827) csontjai szolgáltatták, egy esetben pedig kiskérődzőből készült az 

eszköz (juh/kecske/őz: Ovis/Capra/Capreolus). 

A csontválasztás hasonlóan változatos, mivel három esetben csak annyit 

mondhatunk, hogy hosszúcsont volt az alapanyag, két-két esetben combcsontot, 

illetve metapódiumot, egy-egy esetben pedig bordát, illetve sípcsontot használtak 

fel. 

 

Készítéstechnika 

Ezeket az eszközöket leginkább az jellemzi, hogy megmunkálási láncuk rövid, 

nem fordítottak különösebb gondot a kiképzésükre. Az alapanyagot a legtöbbször 

nem választották ki tudatosan, sokkal inkább az a benyomásunk, hogy egy-egy 

feladatra hirtelen kívántak eszközt készíteni, és a hulladékcsontok közül 

választottak alkalmasnak tűnő szilánkokat. Az átalakítás nem nagymértékű, nem 

foglalkoztak azzal, hogy a szilánkok éleit lecsiszolják, vagy egységes formát 

adjanak az eszközöknek, de még az sem volt fontos, hogy az aktív vég, a hegy 

szimmetrikus kiképzésű legyen. Maga a hegy kialakítása is elnagyolt, kevés 

energiát fektettek bele.  

 

A hegy alakja 

A hegyek oldalnézetének és keresztmetszetének áttekintése (43. ábra) híven 

tükrözi a csoport rögtönzött jellegét. Az oldalnézetek között szinte nem találunk 

két egyformát, ami mind-mind a hirtelen alapanyag választást tükrözi. Az 
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elvégzendő feladathoz kerestek egy csontszilánkot, amelyet kevés átalakítással 

tettek arra alkalmassá.  

A hegyek keresztmetszete szintén változatos, de a lekerekített formák túlsúlya 

annyit elárul számunkra, hogy bár kinézetre változatos a csoport, de az 

eszközöket használták. 

Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

1  2  3  5  7  8  10  1  2  4  13  

1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 

43. ÁBRA: AD HOC HEGYEK OLDALNÉZETE ÉS KERESZTMETSZETE. 

Méretek 

A csontszilánkon kialakított hegyek kialakításuk esetlegessége miatt méreteikben 

is nagy eltéréseket mutatnak. A hosszadatok 47,75 és 139,31 mm között változtak, 

a szélesség pedig 6,84 és 30,38 mm között. Az átlagos hosszúság 85,11 mm, míg az 

átlagos szélesség 16,56 mm. 

 

Használat 

Az ad hoc hegyek használata igen sokrétű, sokkal inkább a készítés módja köti 

össze őket. Szinte bármilyen feladatra alkalmasak voltak, amihez hegyre volt 

szükség, legyen szó bármely alapanyag megmunkálásáról. Mivel ezen eszközök 

előállításába nem fektettek sok energiát, nem is tartották azokat karban 

(maintenance, curation). Megújítás nyomait soha nem figyeltünk meg ezen a 

típuson, sőt, a használati nyom vizsgálatok is csak nagyon rövid idejű 

munkavégzést igazoltak, mind a fény, mind pedig a lekerekedés nagyon kis 

területre terjedt ki. 

 

1.4.1.1.7. BORDAHEGY (SCHIBLER 1/13) 

Definíció: olyan hegyek, amelyeket kizárólag kiskérődzők, vagy nagypatások 

bordáiból készítenek és a legtöbb esetben az alapanyagot a szivacsos állomány 

mentén kettéhasítják. 

Rövid elnevezés: bordahegy (13. kép)  

Más elnevezések: -; Létszám: 5 db 
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Osztály: I. 

Variánsok: (SCHIBLER 1981, 39) 

a) a bázis megmunkált 

b) a bázist lekerekedett törésfelületek alkotják 

c) a bázis töredezett 

d) az eszköz közepén, vagy a bázishoz közel két oldalt hornyolt eszközök 

 

A J. Schibler által ismertetett variánsok közül csak a „b” és a „c” variáns fordul elő 

Aszódon, de a csoport igen kevés tárggyal (5 darab) képviselteti magát. 

Valószínűleg az a) variáns is jelen lehetett, ezt csak a ránk maradt tárgyak 

töredékessége miatt nem bizonyíthatjuk. Aszódon egy esetben azonban eltérést 

tapasztalhatunk a megszokott formától, az egyik eszköznél (Ltsz.: 88.1.798.) nem 

felezték el az alapanyagot, a borda teljes kerületét megtartották és úgy alakították 

ki a hegyet. 

A vizsgált leletanyagban egy másik, sajátos problémával is szembesülünk. A 

csonteszközök számos képviselővel rendelkező és sajátos csoportját alkotják a 

spatulák (1.4.1.4. alfejezet), amelyek bár csak ritkán, de felezett borda 

alapanyagból is készülhetnek. A hegyes végű spatulák és a bordahegyek 

elkülönítése sokszor nem könnyű feladat, azonban megfigyeléseink szerint a 

spatulák egyik jellemzője, hogy minden felületüket gondosan csiszolják, ami a 

használat szempontjából feltétlenül szükséges. Ehhez kapcsolódik az a 

megfigyelés is, hogy a spatulák teljes felületén kézfény van, ami lehetővé teszik 

elkülönítésüket a bordahegyektől, ahol ez nem figyelhető meg. 

 

Alapanyag választás  

Ahogyan az a csoport definíciójában is szerepel, ezeknek az eszközöknek 

kizárólag különböző állatfajok bordái alkotják az alapanyagát. Esetünkben öt 

eszközből négy esetében (Ltsz.: 88.1.694., 88.1.798., 88.1.814., 88.1.844.) az 

alapanyagot juh/kecske (Ovis aries L. 1758/Capra hircus L. 1758) szolgáltatta, egy 

esetben pedig (Ltsz.: 88.1.805.) nagypatás bordája volt az eszköz kiinduló anyaga. 

 

Készítéstechnika 

Ezeket az eszközöket erősen egységesített és rögzült készítési lánc jellemzi, 

hasonlóan a felezett kiskérődző metapódium hegyekhez. 
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A csont megtisztítása után a megmunkálás első állomása a borda félbe hasítása, 

amelynek két módját ismerjük. Az egyik módszer szerint a bodra két oldalsó 

(cranialis és caudalis) élét kőeszközökkel addig kaparják, illetve csiszolják, amíg 

elérik a szivacsos állományt, amelyet pár milliméter mélységben kikaparnak. 

Ezután egy ék segítségével az élek mentén ide-oda haladva apránként hasítják 

szét a bordát a szivacsos állomány mentén.  

A másik módszer szerint a teljes kettéválasztás töréssel történik. Ekkor a bordák 

éleit apró ütésekkel eltávolítják, majd a szivacsos állomány mentén ék 

segítségével választják ketté a csontot. Ezt a módszert sokkal gyakrabban 

használják nagypatás bordán, amelyek az élek lecsapkodása által okozott 

nyersanyagveszteség viszonylag csekély. 

Saját eszközeink esetében biztosan kijelenthetjük, hogy nem az első, sok munkát 

követelő, időigényes, de biztonságos eljárást alkalmazták, hanem a gyors, de sok 

hibával járó töréses/repesztéses technikát (PROVENZANO 2001). 

Az eszközök végső kialakítását a többi hegyhez hasonlóan végezhették kaparással 

vagy csiszolással is. A bordahegyek esetében feltételeznénk, hogy a csiszolást 

részesítették előnyben, hogy legalább a végső forma megadásánál eltüntessék a 

törésfelületeket. Az aszódi eszközök esetében azonban azt figyeltük meg, hogy 

bár szinte mindegyiken látható valamennyi csiszolás, de többször találkozunk a 

kaparással, főként a hegyek kialakításánál, vagy azok megújítása során. 

A hegy alakja 

Négy eszköz keresztmetszetének vizsgálata természetesen nem árulja el sokat, 

azonban áttekintésük fényt vet egy érdekes vonásra, amely valószínűleg e csoport 

jellemzője (44. ábra). A hegyek oldalnézete mindig szimmetrikus, keskeny 

hegyes, vagy tompa, illetve ennek a kissé szélesebb változata. A hegyek 

keresztmetszete több esetben is szögletes, ami ez esetben is részben a friss 

megújításnak köszönhető, de ebben az esetben ez a csoport sajátja is. A szivacsos 

állomány mentén kettéhasított bordák kihegyezett formája szögletes, sokszor 

háromszög alakú. 

Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

1        2      6  2  9  10  

1 2 1 1 1 2 

44. ÁBRA: BORDAHEGYEK (SCHIBLER 1/13) OLDALNÉZETEI ÉS KERESZTMETSZETEI. 
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Méretek 

Az öt eszköz közül négyen volt lehetőség a teljes hossz mérésére. A legkisebb 

hossz 38,12 mm, a legnagyobb 75,53 mm, míg az átlagos 70,68 mm volt. A 

legkisebb szélesség 6,24 mm, a legnagyobb 8,75 mm, átlagosan 7,69 mm volt. 

Természetesen oly kevés eszköz tartozik a csoportba, hogy a méretek áttekintése 

a keresztmetszetekéhez hasonlóan csupán tájékoztató jellegű. 

 

Használat 

A bordahegyek használatára vonatkozóan kevés információval rendelkezünk. 

Törékenységük miatt nem voltak alkalmasak vastag, illetve kemény anyagok 

megmunkálására, amire filigrán kiképzésük is utal. A kevés megmaradt példány 

vizsgálata mindenféleképpen lyukasztó funkciót sejtet, de a pontos 

meghatározáshoz megtartásuk nem volt megfelelő. 

 

1.4.1.1.8. TÍPUSBA NEM SOROLHATÓ HEGYEK (1/?) 

Definíció: közelebbről pontosan nem besorolható eszközök gyűjtőcsoportja, 

amelybe a legtöbb esetben erősen töredékes hegyeket soroltunk. 

Rövid elnevezés: típusba nem sorolható hegy 

Más elnevezések: nincs 

Osztály: I., I-II., II. 

Variánsok: nincs 

 

Alapanyagválasztás 

A csoport gyűjtő jellegénél fogva az alapanyagot tekintve meglehetősen 

változatos. Mivel eltérő csoportok összessége, első látásra nem tűnik érdemesnek 

az összetétel vizsgálatára, azonban az elemzés részben rávilágíthat a tafonómiai 

folyamatok egy részére, amelyek a leletanyagot érték. 

A fajok szerinti megoszlás áttekintése során (45. ábra) azonnal feltűnik, hogy a 

típusba nem sorolható hegyek túlnyomó többsége a kiskérődzők valamilyen 

csoportjához tartozik. Mindössze három eszköz alapanyagát alkotják pontosan 

nem meghatározható nagypatás csontok, amely a csoport mindössze 6%-át 

alkotják. Az is rögtön feltűnik, hogy a faj szerint meghatározható eszközök száma 

milyen alacsony, egy eszköz (Ltsz.: 88.1.680.) esetében volt biztosan eldönthető, 

hogy az kecske (Capra hircus L. 1758) lábközépcsontból készült, két esetben 

(Ltsz.: 88.1.401., 88.1.790.) pedig őz (Capreolus capreolus L. 1758) kéz-, illetve 
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lábközépcsont volt az alapanyag. Az összes többi eszköz esetében csupán annyi 

volt megállapítható, hogy azok vagy juh/kecske (Ovis/Capra), vagy juh/kecske/őz 

(Ovis/Capra/Capreolus) csontból készültek. 

 Juh/kecske Kecske Juh/kecske/őz Őz Nagypatás Összesen 

kézközépcsont 1 - - - - 1 

lábközépcsont 2 1 - 1 - 4 

kéz/lábközépcsont 25 - 3 1 1 30 

femur 1 - - - - 1 

tibia 1 - - - - 1 

hosszúcsont 10 - - - 2 12 

Összesen 40 1 3 2 3 49 

 

45. ÁBRA: TÍPUSBA NEM SOROLHATÓ HEGYEK ÁLLATFAJ ÉS CSONT SZERINTI ELOSZLÁSA.  

A csont szerinti eloszlás (45. ábra) szintén arra utal, hogy e csoport tagjainak 

többsége eredetileg a legnépesebb, valamelyik kiskérődző metapódium hegy 

típusba tartozott. A kéz-, és lábközépcsontok alkotják a csont szerinti eloszlás 

gerincét, amely mellett csak elvétve találkozunk egy combcsonttal (Ltsz: 

88.1.650.) illetve egy sípcsonttal (Ltsz.: 88.1.798.). Az eszközök mintegy 

negyedéről csak annyi állapítható meg, hogy hosszúcsont töredék az 

alapanyaguk, míg a többség kéz-, és lábközépcsontokból készültek. 

 

Készítéstechnika 

Ebben a csoportban szinte minden készítéstechnikát felfedezhetünk, így erre 

külön nem térünk ki. Sok esetben amiatt nem lehetett az eszközöket biztos 

típusba sorolni, mert a megújítás során olyan átalakításokat végeztek rajtuk, 

amelyek már nem teszik lehetővé, hogy a megmaradt kisebb eszköztöredékeket 

biztos tipológiai csoportba soroljuk. Emiatt pontos készítési láncokat sem 

tudtunk rekonstruálni. 

OC; 40 

OCC; 3 

kecske; 
1 

őz; 2 

nagypat
ás; 3 

1/? hegyek faj szerinti eloszlása N=49 

mc; 1 

mt; 4 

mp; 30 

femur; 1 

tibia; 1 

hosszúc
sont; 12 

1/? hegyek csont szerinti eloszlása N=49 
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A hegy alakja 

Ez esetben a keresztmetszetek és méretek nem a csoport formai egységét 

támasztják alá, e kivételes esetben sokkal inkább tafonómiai szempontok miatt 

elemezzük ezeket. Így a 46. és 47. ábra alapján rögtön megállapíthatjuk, hogy 

viszonylag sok, összesen 39 eszköztöredék esetében volt lehetőség vagy a hegy 

oldalnézetének, vagy keresztmetszetének, illetve mindkettőnek megfigyelésére. 

Ez rögtön jelzi, hogy a csoportban igen sok a hegytöredék, ami meg is 

magyarázza, miért nem lehetett ezeket pontos tipológiai csoportba sorolni. Sok 

esetben a formai besorolást az inaktív vég megléte, illetve milyensége határozza 

meg, így a hegyrészek töredékei szinte bármelyik csoporthoz tartozhattak. 

Hegy oldalnézet 

1  2  3  4  5  

6 

 7  8  10  

11 11 2 6 1 1 1 2 2 

46. ÁBRA: TÍPUSBA NEM BESOROLHATÓ HEGYEK OLDALNÉZETE.  

Ahogyan azt egy gyűjtő csoporttól elvárjuk, a hegyeknek mind az oldalnézete, 

mind pedig a keresztmetszetei igen változatosak. Az oldalnézetek (46. ábra) 

áttekintése itt is a megszokott képet mutatja, a szimmetrikus formák túlsúlyával. 

Ki kell azonban emelnünk a nagy számban megjelenő keskenyen hegyezett 

típust, ami tafonómiai értékű a számunkra, mert megmutatja, hogy ezek az 

eszközök mennyire sérülékenyek. 

Hegy keresztmetszet 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  13  

12 3 1 4 2 2 1 7 1 1 4 

47. ÁBRA: TÍPUSBA NEM BESOROLHATÓ HEGYEK KERESZTMETSZETE. 

A keresztmetszetek áttekintése során szintén megállapíthatjuk, hogy nagyon 

változatos az elénk táruló kép, azonban kiemelendő a kerek keresztmetszetek 

nagy száma, ami intenzíven használt eszközöket sejtet. 

 

Méretek 
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A hosszadatok 14,25 és 94,7 mm között mozognak, átlaguk 51,49 mm. Az 

eszközök szélessége 4,26 és 16,19 mm között változott, átlagosan 10,23 mm, bár 

mindössze hét eszköz teljes hossza volt mérhető, a többi mind töredékes. 

 

Értékelés 

Amint erre már többször is utaltunk, ez a csoport nem tartozik szorosan a többi 

formai csoport közé, hiszen minden olyan, elsősorban töredékes eszközt 

besoroltunk, amelynek formai hovatartozása kétséges volt. Minden bizonnyal 

számos eltérő, kiskérődző csontból faragott hegy töredékei tartoznak ide 

(Schibler 1/1, 1/2 és 1/7 típus). Ennek nyilvánvalóan tafonómiai okai voltak, 

amelyek egy részére a csoport elemzése jó adatokat szolgáltatott, ami fontosnak 

tartunk a teljes leletanyag megértése szempontjából. Az eszközök erőteljes 

töredezettsége részben ásatás utáni sérülés, a helytelen tárolás és gondatlan 

restaurálás sajnálatos mementója. Mindezek mellett a talajba kerülés után 

végbement jelentős felületromlás is okozhatta számos esetben, hogy a pontos 

tipológiai besorolás már nem volt lehetséges. 

 

1.4.1.1.9. KETTŐS HEGYEK 

1.4.1.1.9.1. KETTŐS HEGY CSONTSZILÁNKBÓL (SCHIBLER 2/1) 

Definíció: különböző hosszúcsontok diafízistöredékeiből kialakított, mindkét 

végükön kihegyezett eszközök. 

Rövid elnevezés: csont kettős hegy (13. kép: 6) 

Más elnevezések: nyílhegy, horog (SCHIBLER 1981, 47), halpecek (BARTOSIEWICZ 

2006, 184) 

Osztály: I. 

Variánsok: Jörg Schibler nyolc különböző formai variánst (a-h) különít el 

(SCHIBLER 1981, 42), azonban az aszódi leletanyagban található egyetlen kettős 

hegy (Ltsz.: 88.1.90.) ezek közül egyik csoportba sem sorolható be, hiszen a mi 

eszközünk keresztmetszete középen egyértelműen háromszög alakú. 

 

Alapanyag választás 

A definíció a felhasznált állatfajt és vázrészt (a bordát kivéve) nem tartalmazza, 

elvben bármelyik állat bármelyik csontjából előállíthatták ezeket a kettős 

hegyeket, azonban olyan vastagságú kompakt állománnyal, amelyből ilyen 

hegyek készíthetőek, a nagypatások csövescsontjai rendelkeznek. Mivel ezek az 

eszközök erősen átalakítottak, a megmunkálás nyomai a legtöbb esetben teljesen 
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megsemmisítik a pontos faj és csont meghatározására szolgáló jellegeket, így a 

legtöbbször nem lehetséges az állatfaj és a csont pontos meghatározása. Az 

egyetlen aszódi tárgy (Ltsz.: 88.1.90.) esetében sem határozható meg a faj, még a 

mérettartomány szintjén sem. A csont anatómiai meghatározása kapcsán is csak 

annyit mondhatunk, hogy hosszúcsont szilánkból, annak is valószínűleg az 

epifízis felé eső részéből formálták meg az eszközt, hiszen a hegyen végig 

megfigyelhető a szivacsos állomány kevés maradványa. 

 

Készítéstechnika 

Az Aszódon talált egyetlen, ebbe a csoportba tartozó eszköz egyedi. Készítési 

láncának első lépéseiről egyáltalán nem rendelkezünk információkkal, akár egy 

alkalmas hulladék szilánk is lehetett a kiindulási forma. A Jörg Schibler által a 

svájci tóparti lelőhelyek leletanyagában végzett megfigyelések (SCHIBLER 1981, 43) 

szerint ellenben gyakran látszanak a kettős hegyek oldalán a mély bevájás 

nyomai. Saját tárgyunkon csupán a formálás végső szakaszának stigmái látszanak 

a felületen. Ezek alapján bizton állíthatjuk, hogy a tárgy végső formáját 

csiszolással alakították ki.  

 

A hegy alakja 

A hegy közepének keresztmetszete háromszög alakú, de a végek is szögletesek, 

bár szabálytalanok. Egyetlen tárgyunk vizsgálata párhuzamba állítható J. Schibler 

megfigyelésével (1981, 43), mely szerint könnyen elkülöníthető a kettős hegyek 

aktív és inaktív vége. Az inaktív végen a csiszolás nyomai egyértelműek, frissnek 

tűnnek, a keresztmetszet ezen a részen mindig szögletes. Az aktív végen ezzel 

szemben a keresztmetszet általában kerekdedebb, vagy ovális, de legalábbis 

lekerekítettek az élek és több felfényeződést figyelhetünk meg. 

 

Méretek 

Az aszódi kettős hegy meglehetősen apró, hossza 4,25 mm, legnagyobb szélessége 

pedig 5,25 mm. 

 

Használat 

A kettős hegyek használatáról kevés információval rendelkezünk. Felvetődik a 

nyílhegy, vagy akár a halpecek funkció (RAMSEYER-MICHEL 1991; STEWART 1977), 
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azonban egyik teória sincs használati-nyom vizsgálattal alátámasztva (SCHIBLER 

1981, 47; CHOYKE 1983; BARTOSIEWICZ 2006, 184; VÖRÖS 2005, 222-223; ZALAI-GAÁL 

1983). Twann esetében azon darabok, amelyek információt szolgáltattak a 

nyelezésre vonatkozóan (SCHIBLER 1981, 47), arra utalnak, hogy a kettős hegyek 

egy része összetett horog része lehetett. A fegyver funkció mellett azonban 

felvetődött, hogy használati eszközök (nyelezett csonthegy) is lehettek. 

Saját tárgyunk kapcsán annyit megállapíthatunk, hogy a felület meglehetősen 

frissnek tűnik (ez pl. jellemzője a nyílhegyeknek), azonban némi fényt és kevés 

lekerekedést is látunk rajta, ami teljesen ellentmond a nyílhegyek eddig 

megfigyelt jellemzőinek. Hasonlóan, a hegy tökéletes épsége is inkább más 

funkciót sugall. Véleményem szerint csupán a forma alapján nem sorolhatjuk 

egyértelműen a nyílhegyek közé ezeket a tárgyakat, mindenféleképpen 

figyelembe kell vennünk a kompozit eszközök lehetőségét is (halpecek?) 

 

1.4.1.1.9.2. KETTŐS HEGY BORDÁBÓL (SCHIBLER 2/2) 

Definíció: nagykérődzők felezett bordájából előállított kettős hegyek. Egyik 

oldaluk mindig jól láthatóan szivacsos állománnyal fedett. Alapanyagukból 

adódóan nagyon laposak. 

Rövid elnevezés: borda kettős hegy (10. kép: 2) 

Más elnevezések: - 

Osztály: I. 

Variánsok: - 

 

A vizsgált leletanyagban egyetlen eszköz, egy kisméretű, mindkét oldalán 

kihegyezett tárgy sorolható ebbe a csoportba (Ltsz.: 88.1.622.). Az egyik „hegye” 

meglehetősen tompa és vaskos, míg a másik jobb kidolgozású és vékonyabb, 

funkcionális hegynek tűnik. 

 

Alapanyag választás 

Ahogyan az a csoport nevéből is adódik, e csoport eszközeit bordán alakították 

ki. Az egyetlen aszódi tárgy esetében nehezen állapítható meg az állatfaj, de a 

szivacsos állomány szerkezete alapján inkább nagypatás mérettartományt 

valószínűsíthetünk, míg a csont szerinti besorolás biztos.  
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Készítés technika 

A tárgyunk meglehetősen rossz megtartású, így a készítési lánc számos lépését 

nem tudjuk rekonstruálni. Ami bizonyos, hogy a szivacsos állomány mentén 

kettéhasított, felezett bordából készült. A borda felezésének mikéntje nem 

állapítható meg, a későbbi formálás ennek minden nyomát eltüntette. A tárgy 

végső formáját csiszolással alakították ki. 

 

A hegy alakja 

Tárgyunk keresztmetszetei megfelelnek a formai csoportra jellemzőknek. 

Középen a forma téglalap alakú, az egyik hegy vaskos, trapéz keresztmetszetű, 

míg a másik szabálytalan sokszög alakú. 

 

Méretek 

Ebbe a csoportba is csupán egyetlen tárgy sorolható, így nem állapítható meg, 

hogy ennek méretei átlagosnak, vagy inkább kivételesnek tekinthetőek. A hossz 

52 mm, legnagyobb szélessége 7,1 mm.  

 

Használat 

Sajnos e tárgy használatáról semmiféle adattal nem rendelkezhetünk. A fentebb, 

a hosszúcsont diafízisből kialakított kettős hegyeknél felsorolt használati módok 

jó része lehetséges a borda kettős hegyekre is, de bizonyítékkal nem 

rendelkezünk egyikre sem. A mi tárgyunk nagyon rossz megtartású, eredeti 

felületét szinte teljes egészében elveszítette. Annyi megállapítható azonban, hogy 

az egyik hegy vaskossága és kialakítása arra utal, hogy ez az inaktív vég, míg a 

másik vég, bár rossz megtartású, de a felület tömörebbnek tűnik, a hegy formája 

is kerekdedebb, hosszabb, filigránabb, így ezt gondoljuk aktív végnek. Nyelezésre 

semmi nyom nem utal.  

 

1.4.1.2. ÉKVÉGŰ ESZKÖZÖK/VÉSŐK (SCHIBLER 4/) 

Definíció: aktív végükön keresztirányú éllel rendelkező eszközök (14. kép, 15. kép: 

1, 3) 

Az egyes altípusok között egyes tulajdonságaik alapján különbségeket teszünk, 

amelyek megjelennek a csoport definíciójában. 
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1.4.1.2.1. MASSZÍV VÉSŐ (SCHIBLER 4/3)  

Definíció: nagypatás csöves csont diafízis-részéből kialakított harántirányú éllel 

rendelkező eszközök az epifízis felhasználása nélkül. A velőüreg mindig jól 

felismerhető marad, a vésőél kissé ívelt, általában csak az aktív él és a szélek 

megmunkáltak. 

Rövid elnevezés: masszív diafízis véső 

Más elnevezések: véső (KALICZ 1985, 55, 83. kép: 1). A szakirodalom nem tesz 

különbségeket az eltérő formai csoportok között. 

Variánsok: -; Létszám: 5 db 

Osztály: I. 

 

Alapanyagválasztás 

A masszív ékek (48. ábra) nagypatások (szarvasmarha/őstulok/szarvas) 

csövescsontjaiból készültek, csupán egy esetben (Ltsz.: 2011.1.49.) használtak 

laposcsontot a kialakításhoz.  

A pontos faj öt közül összesen három tárgy esetében volt megállapítható. Ebből 

kettőt őstulokból (Bos primigenius Boj. 1827; Ltsz.: 80.36.164., 88.1.43.), egyet 

pedig szarvasmarha csontjából (Bos taurus L. 1758; Ltsz.: 80.35.977.) készítettek.  

A két (Ltsz.: 80.36.164., 88.1.43.) őstulok (Bos primigenius Boj. 1827) 

hosszúcsontjának diafízisrészéből készült masszív véső esetében a vázrész 

pontosan nem állapítható meg, de a kompakt állomány vastagsága miatt a kört 

leszűkíthetjük az orsócsontra, combcsontra és a sípcsontra. Az egyik tárgy 

esetében (Ltsz.: 80.36.164.) még az is megállapíthatjuk, hogy a diafízis epifízis felé 

eső részéből készült az eszköz, hiszen annak belső oldalán és aktív élének belső 

felén az erősen lecsiszolódott szivacsos állomány egy része még látható. A másik 

tárgy (Ltsz.: 88.1.43.) erősen sérült, csupán az aktív él egy része maradt ránk. 

Az egyetlen (Ltsz.: 80.35.977.) biztosan szarvasmarha (Bos taurus L. 1758) eszköz 

annak sípcsontjából készült.  

A maradék két eszközt nagypatás csontból formálták, az egyikhez combcsontot 

használtak fel (Ltsz.: 88.1.859.), míg a másikhoz (Ltsz.: 2011.1.49.) meglepő módon 

laposcsontot: lapockát, vagy állkapocs csontot. 
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48. ÁBRA: MASSZÍV VÉSŐ  (SCHIBLER 4/3): ALAPANYAG ÉS CSONTVÁLASZTÁS. VILÁGOSABB 

SZÍNNEL JELÖLTEM A NAGYPATÁS CSONTOKAT. ITT A FAJ NEM FELTÉTLENÜL SZARVASMARHA. 

Készítéstechnika 

A csoport tárgyai közül a többség erősen sérült, csupán egy esetben sikerült a 

megmunkálás kezdeti szakaszaira vonatkozó megfigyeléseket tenni, amiből nem 

általánosíthatunk szabályszerűségeket, különösen, hogy a tárgy (Ltsz.: 80.36.164.) 

készítésének kezdeti lépéseiről is kevés adattal rendelkezünk. A két oldalsó él 

törésfelület, így vagy egy eleve szerencsésen törött csontszilánkot választottak ki 

és alakítottak tovább eszközzé, vagy szándékosan hasították fel a csontüreget. A 

végső forma megadása csiszolással történt, aminek jelei jól látszanak mind a 

külső, mind pedig a belső oldalon.  

A csoport többi eszközén, ahol megállapítható a formálás mikéntje, az előzőhöz 

hasonlóan szintén csiszolással adták meg az eszköz végső formáját, illetve 

javították ki az él sérüléseit. 

 

Az él alakja 

Az élek oldalnézeti képét tekintve egy esetben aszimmetrikus kiképzéssel 

találkozunk (Ltsz.: 80.36.164.), míg a többi esetben a szimmetrikus valamilyen 

formájával. A keresztmetszetek áttekintése egységesebb képet mutat, minden 

esetben egyértelműen aszimmetrikusak, az egyik oldalról alakították ki az élt, a 

kérdés mindössze annyi, hogy a másik oldalon van-e egy kevés megmunkálás, 

vagy az teljesen hiányzik. 

Él oldalnézet Él keresztmetszet 

21    29    32    23    25    

1 2 2 2 3 

49. ÁBRA: MASSZÍV DIAFÍZIS VÉSŐK (SCHIBLER  4/3) ÉL OLDALNÉZETE ÉS KERESZTMETSZETE.  
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Az eszközök, bár csak kis számban képviseltetik magukat a leletanyagban, 

összességében hasonló képet mutatnak a Jörg Schibler által megfigyeltekhez 

(SCHIBLER 1981, Tab. 40.). Az él keresztmetszetek között többségben vannak az 

aszimmetrikus formák, csoportunk minden tagja ilyen. Az élek oldalnézetét 

tekintve ellentétes eredményekre jutottunk, mint Schibler, esetünkben több volt 

a szimmetrikus forma (4 darab), mint az aszimmetrikus, azonban ki kell 

emelnünk, hogy a csoport tagjai eléggé töredékesek, így akár tévedhettünk is a 

forma megállapításánál.  

 

Méretek 

A csoport eszközei viszonylag szűk mérettartományt képviselnek, legalábbis e 

kevés számú példából jelenleg ez a benyomásunk. Mind az öt eszköz mérhető 

volt, a hosszuk 51,21 mm és 96,83 mm között ingadozik, átlagosan 66,6 mm. 

Ebből is látszik, hogy nem túl nagyméretű eszközökről van szó, ami minden 

bizonnyal a típus jellegzetessége. Az eszközöket feltehetően nyelezve 

használhatták, azonban ennek nem maradt nyoma. Az eszközök szélessége 23,65 

mm és 46,04 mm között változik, átlagosan 30,51 mm, legnagyobb vastagságuk 

pedig 7,2 mm és 28,62 mm közé esik. Ez utóbbi a csoportból amúgy is kilógó 

mandibula eszköz, így ez nem tekinthető jellegzetes méretnek. Ha ezt 

leszámítjuk, akkor a legnagyobb vastagság 16,24 mm-nek adódik, átlagosan pedig 

10,54 mm.  

 

Használat 

A legjobb megtartású eszköz (Ltsz.: 80.36.164.) használatára vonatkozóan is 

meglehetősen kevés információval gazdálkodhatunk. Formája alapján 

mindenféleképpen nehéz, durva munkára alkalmas, erre utal a teljes tárgy 

masszív kialakítása is, de ennek kapcsán említést kell tennünk az aktív él külső 

oldali jelentős szilánkolódásáról is. A teljes él durván, egymást fedően több 

rétegben szilánkolódott. Az egyes szilánkok helyei igen mélyek, félkör, illetve 

trapéz alakúak, a végeik pedig lépcsősek. Mindezek durva munkára, igen intenzív 

igénybevételre utalnak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a szilánkolódás a 

teljes aktív élt beborítja olyannyira, hogy semmilyen használati nyom nem 

maradt meg a felületen, azok a szilánkokkal teljes egészében letörtek. A 

készítésnél már említett csiszolás eltérő irányainak megfigyelése is arra utal, hogy 

többször is megújították az eszköz aktív élét.  

Használati fényt és lekerekedést mindössze az eszköz két oldalsó élén sikerült 

megfigyelni. 
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A többi eszközök használati nyomainak tanulmányozása során is azt 

tapasztaltuk, hogy a leggyakoribb sérülés az él szilánkolódása. A szilánkok 

mélysége és formája némi adattal szolgál számunkra az eszköz használatát 

illetően. Egyik tárgyunkon (Ltsz.: 80.35.977.) az él végig szilánkolódott, azonban a 

kitörések aprók, nem túl mélyek, nem tették teljesen tönkre az élformát. Ez 

mindenféleképpen bár aktív, erőteljes használatot sejtet, de összehasonlítva az 

előzőekben tárgyalt eszközzel, mégsem annyira durvát. Az eszköz két oldalsó 

széle hosszanti irányban törött, de ennek ellenére a megmaradt felületen 

használati nyomokat lehetett megfigyelni. A csíkok egymás között keresztezőek, 

hosszúak, az éllel nagyjából párhuzamosan futnak. 

A leggyakrabban előforduló szilánkolódás mellett egyes eszközökön használati 

fényt és lekerekedést is sikerült megfigyelni (Ltsz.: 88.1.43., 88.1.859.)  

 

1.4.1.2.2. KIS VÉSŐ (SCHIBLER 4/5) 

Definíció: kiskérődzők csövescsont diafízisrészén kialakított kisméretű élek. 

Lelőhelyünkön ide soroljuk azokat az eszközöket is, amelyeken az epifízist 

meghagyták (4/51 altípus), de J. Schibler eredeti definíciójában nem szerepelnek. 

Rövid elnevezés: kis véső 

Más elnevezések: véső (KALICZ 1985, 55, 83. kép: 1). A szakirodalom nem tesz 

különbségeket az eltérő formai csoportok között. 

Osztály: I. 

Variánsok: 

a) diafízisen kialakított, de az epifízis hiányzik 

b) az epifízis megmaradt az eszközön 

 

Az aszódi lelőhelyről összesen három eszköz tartozik ebbe a csoportba. Közülük 

kettő az „a” variánsba sorolható (Ltsz.: 66.23.1., 88.1.594.): a vésőélet tisztán a 

csövescsont diafízisrészén alakították ki. Az utolsót, ahol az eszközkészítés során 

megtartották az epifízis egy részét a „b” variánshoz soroltuk (Ltsz.: 88.1.549.). 

 

Alapanyagválasztás 

A csoport eszközeinek mindegyike kiskérődzők (juh/kecske/őz) kéz-, vagy 

lábközépcsontjából készült, ezen belül is ki kell emelnünk, hogy háromból két 

esetben biztosan őz (Capreolus capreolus L. 1758) szolgáltatta az alapanyagot, míg 

csupán egy esetben volt kérdéses a faj (Ltsz.: 88.1.594.). A csoport két 
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variánsaként különböztetjük meg a tárgyakat a szerint, hogy megtartották-e az 

egyik ízületi véget fogórészként, vagy csak a csont diafízisrészét használták fel.  

Az egyik eszköz különleges, őz negyedelt kézközépcsontjából alakították ki 

(Ltsz.: 88.1.549.). A negyedelt előformákat eddigi tapasztalataink szerint nem 

alakították vésőélűvé, minden esetben vékony hegyekkel találkozunk, így ennél a 

darabnál azt kell feltételeznünk, hogy másodlagosan kapta ezt a formát. A vésőél 

igen keskeny, sokkal inkább spatulaszerűen kiképzett, s mivel az eszköz igen 

hosszú, kérdéses, hogy funkcionálisan mennyire lehetett hatékony. 

 

50. ÁBRA: KIS VÉSŐK (SCHIBLER 4/5) ALAPANYAGVÁLASZTÁS.  

 

Készítéstechnika 

A kis vésők jellemzője, hogy kiskérődzők metapódiumcsontjait használták fel 

alapanyagul. A metapódiumcsontok megmunkálásának leginkább általános 

módját követték ebben az esetben is, az elsődleges darabolást (débitage) bevájás 

és hasítással végezték el, amelynek nyomai a kész eszközön is jól láthatóak 

maradtak. Ezeknél az eszközöknél megtarthatták az egyik ízületet (Ltsz.: 

88.1.549.) fogóként, de előfordult az is, hogy azt inkább levágták (Ltsz.: 88.1.594; 

66.23.1.), a helyét pedig laposra csiszolták. A munkaéleket a diafízisen két oldalról 

csiszolással alakították ki. 

 

Az él alakja 

A három eszköz mindegyikén lehetőség volt az oldalnézeti forma 

megállapítására. Mindegyik eszköz más-más formához tartozott, kettő 

aszimmetrikus lekerekített, illetve szögletes (Ltsz.: 66.23.1., 88.1.549.), egy pedig 

szimmetrikus oldalnézetű (Ltsz.: 88.1.594.). A keresztmetszet formájának 

megállapítására csupán két eszköz esetében volt lehetőség, egyikük (Ltsz.: 

88.1.549.) szimmetrikus, a másik pedig aszimmetrikus (Ltsz.: 88.1.549.) 

kialakítású. A csoport kis létszáma miatt természetesen ez esetben sem 



 
97 1. A régészeti környezet és a leletanyag bemutatása 

vonhatunk le szabályszerűségeket a megfigyeléseinkből, de érdemes 

megemlítenünk, hogy J. Schibler twanni megfigyelései szerint az oldalnézeti és 

keresztmetszeti formák között gyakoribbak az aszimmetrikus élformák (SCHIBLER 

1981, 52, Tab. 40). 

Él oldalnézeti forma Él keresztmetszet 

21     29     33     22    23    

1 1 1 1 1 

51. ÁBRA: KIS VÉSŐK (SCHIBLER 4/5): ÉLEK OLDALNÉZETE ÉS KERESZTMETSZETE. 

 

Méretek 

A három eszköz méretei meglehetősen nagy változatosságot mutatnak, a 

legrövidebb a kiskérődző ék 78,15 mm-es, a középső őz ék 105,6 mm, míg a 

leghosszabb őz eszközünk 148,6 mm. A szélességek közül a legkeskenyebb 10,25 

mm, a középső 15,01, míg a legszélesebb 17,09 mm. 

 

Használat 

Kisebb vésőket számos funkcióra alkalmazhattak, de nagyon valószínű, hogy a 

többségük ék volt, nem feltétlenül véső a szó szoros értelmében. A keskeny élű 

ékeket gyakran használták a csont és agancs megmunkálásánál feszítőékként, 

ekkor az ék másik végét kalapálják. Az eszköz ez esetben nincs kitéve jelentősebb 

erőhatásoknak, amennyiben rendeltetésszerűen használják, nem szenved jelentős 

sérüléseket. Tipikus sérülésnek tekinthetjük a vésőél szilánkolódását. Sajnos 

leleteink megfigyelése során nem találtuk nyomát az inaktív vég kalapálásának, 

de ennek tafonómiai okai is lehetnek, illetve azt sem zárhatjuk ki, hogy az 

eszközök egy része eredetileg nyelezett volt, megfigyelhető nyoma azonban 

ennek nem maradt. Ez esetben természetesen a nyelet kalapálták, így annak 

nyomait nem találhatjuk meg a csonteszközön. Él sérüléseket figyeltünk meg két 

eszköz esetében is (Ltsz.: 66.23.1., 88.1.594), ami alátámasztja az ék funkciót. 

Emellett ki kell emelnünk, hogy a három tárgy éle meglehetősen tompa, 

majdhogynem spatula-szerű, ami szintén az ékek jellegzetessége, hiszen e 

használat során nem volt szükséges friss élre, a feszítéshez a tompább is megfelelt 

és kevésbé töredezett. Véleményem szerint valószínűsíthető, hogy ezek az 

eszközök feszítőékek voltak, viszont e három példány alapján egyelőre nem 

köthetjük használatukat egyértelműen a csont-, és agancsmegmunkáláshoz. 
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1.4.1.2.3. MASSZÍV, AD HOC VÉSŐ (SCHIBLER 4/7)  

Definíció: olyan nagypatás diafízistöredékeket használ fel alapanyagul, amelyek 

eleve rendelkeznek vésőélnek alkalmas törésfelülettel, és amelyet minimális 

megmunkálással alakítottak munkaéllé. 

Rövid elnevezés: masszív, ad hoc véső 

Más elnevezések: véső (KALICZ 1985, 55, 83. kép: 1). A szakirodalom nem tesz 

különbségeket az eltérő formai csoportok között. 

Variánsok: nincs; Létszám: 1 

Osztály: II. 

 

Alapanyagválasztás 

Lelőhelyünkön mindössze egyetlen eszköz sorolható ebbe a kategóriába (Ltsz.: 

88.1.254.), így sajnos sem a formai variációk, sem az alapanyag faj-, illetve 

csontválasztása tekintetében nem vonhatunk le következtetéseket. A példány 

szarvasféle (Cervidae) lábközépcsontjából készült, de az, hogy őz, vagy szarvas 

volt-e a pontos faj, nem dönthető el a tárgy alapján.  

 

52. ÁBRA: MASSZÍV AD HOC VÉSŐ (SCHIBLER 4/7): ALAPANYAGVÁLASZTÁS. 

 

Készítéstechnika 

A megmunkálás kezdeti szakaszára (débitage) nem utal semmilyen nyom, így 

akár azt is feltételezhetjük, hogy egyszerűen megfelelő formájú szilánkot 

választottak ki a hulladék csontok közül, amelyen kevés csiszolással vésőélet 

alakítottak ki. A formálás jegyei most is jól látszanak az eszköz felületén, az aktív 

él mentén, a használat során pedig számos, apróbb szilánk törött ki a felületből. 

Mindezek megerősítik az eszköz alkalmi jellegét, kevés energiát fektettek a 

kialakításába, az eszköz sérüléseit pedig nem javították ki, nem tartották azt 

fontosnak.  
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Az él alakja 

Az eszköz elkeskenyedő, szimmetrikus élű, míg a keresztmetszete azt mutatja, 

hogy az élet belülről csiszolással alakították ki.  

 

Méretek 

Az eszköz méretei szerint a közepes tartományba esik, de ez nem meglepő, ha 

figyelembe vesszük, hogy eleve csonttöredéken alakították ki. A hossza 78,22 

mm, legnagyobb szélessége pedig 14,05 mm. 

 

Használat 

Az eszköz használatára csupán az aktív él sérülései utalnak, szinte a teljes 

élhosszon apró szilánkolódást figyeltünk meg. Ezek az eszköz viszonylag durva 

munkára alkalmazásáról tanúskodnak, amelynek során rövid idő alatt sérülések 

jelennek meg az élen. Mindezek mellett használati fény és kevés lekerekedés, 

amely mindkét oldalon megfigyelhető, utal még a használat módjára. Sajnos a 

használati nyomok nagy része a törésekkel és szilánkokkal együtt megsemmisült, 

így a tárgyon csak kis részleteket figyelhettünk meg. Ezekből azonban 

megállapíthattuk, hogy intenzív, de csupán a mikro topográfia magasabb 

területeire kiterjedő fényt hátrahagyó anyaggal lépett kontaktusba az eszköz, 

hiszen a megfigyelt használati fény csak egy vékony sávban borítja a tárgy 

felületét. Mindezek kemény, maximum félkemény anyagra utalnak. A 

lekerekedés kevés, viszont az él első, nagyobb törési felületeire is kiterjed, így azt 

tudjuk, hogy a vésőt javítás nélkül továbbra is használták. Használati csíkokat 

nem tudtunk megfigyelni. Összesítésként elmondhatjuk, hogy a J. Schibler által 

felvetett használati lehetőségek (SCHIBLER 1981, 56) mind érvényesek lehettek erre 

az eszközre, bár a friss fán végzett alkalmazást kizárnám a lehetőségek közül. 

Különösen, hogy az eszköz inaktív végén semmilyen kalapálásra utaló nyomot 

nem figyeltünk meg. A fakéreg, illetve a csont-, vagy agancsmegmunkálás 

azonban lehetségesnek tűnik. Bár a használati nyom vizsgálatok nem adtak 

egyértelmű választ a töredékesen megmaradt nyomok miatt, véleményem szerint 

a leginkább a csont-, illetve agancsmegmunkálásban betöltött ék-alkalmazás a 

legvalószínűbb. Ezt támasztják alá az eszköz aktív részének szilánkolódásai is, és 

nem mond ellent ennek a használati fény és a lekerekedés sem. 
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1.4.1.2.4. MASSZÍV VÉSŐ ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 4/13) 

Definíció: nagypatás csonton kialakított masszív véső epifízissel. 

Rövid elnevezés: masszív véső ízületi véggel. 

Más elnevezések: véső (KALICZ 1985, 55, 83. kép: 1).  

Variánsok: -  

Osztály: II. 

 

Alapanyagválasztás: 

Az aszódi leletanyagban egyetlen tárgy sorolható ebbe a csoportba (Ltsz.: 

88.1.899.), amelyet egy gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) lábközépcsontból 

készítettek. Természetesen elviekben más nagytestű állat csontját is 

felhasználhatták volna ilyen eszközök készítésére, azonban Aszódon azt látjuk, 

hogy az ékvégű eszközök, így e csoport is igen csekély számban fordulnak elő a 

leletanyagban. 

 

53. ÁBRA: MASSZÍV VÉSŐ  ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 4/13) ALAPANYAGVÁLASZTÁS.  

Készítéstechnika: 

Az eszköz alapanyagául egy lábközépcsont szolgált, ezen alakították ki a keskeny 

vésőélet (Ltsz.: 88.1.899.). A felhasznált alapanyag egy szabálytalan alakú szilánk, 

az epifízisnek csak egy kisebb darabja maradt meg. Az eszköz megformálásába 

sem fektettek sok energiát, csiszolással alakították ki, de nem törekedtek 

szabályos formára, talán ezért is olyan nehéz eldönteni, hogy ténylegesen véső élű 

eszközről van-e szó, vagy inkább egy simítószerű, SCHIBLER által késnek nevezett 

tárgyról (1981, 63), esetleg spatuláról, vagy egy lepattant hegy átalakításáról. 

 

A hegy alakja: 

Egyetlen eszközből sajnos nem állapíthatunk meg szabályszerűségeket a 

keresztmetszetekre vonatkozóan, különösen, hogy ez az eszköz atipikusnak tűnik 
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(Ltsz.: 88.1.899.). Él oldalnézete szimmetrikus tompa (31), míg keresztmetszete 

(23) a medulláris oldal felől hosszan csiszolt. 

Méretek:  

Eszközünk 155,5 mm hosszú és 31 mm széles. 

 

Használat: 

Az eszköz használatával kapcsolatban felmerült bennünk, hogy a formai 

csoportosítás ez esetben nem fedi a tényleges használatot, mert a csoportosítás 

terminológiája nem áll összhangban a funkcióval (lásd bevezető). Az eszköz 

formája szerint egyértelműen masszív csonton kialakított véső és ezt részben a 

használati nyomok megfigyelése is alátámasztotta, hiszen az élen szinte annak 

teljes hosszában szilánkolódást figyeltünk meg, ami erőteljes igénybevételre utal. 

Mindezek mellett azonban erőteljes lekerekedés és igen jelentős fény is 

megfigyelhető volt a tárgy felületén, ami mindenféleképpen puha anyaggal 

fennállt kontaktust jelez és sokkal inkább spatulaszerű használatra utal. 

Mindezek alapján nem zárhatjuk ki, hogy ennél az eszköznél a funkció nem volt 

erősen rögzített, a durva munka mellett más anyagra és finom munkára is 

használták. 

 

1.4.1.2.5. KIS ULNA VÉSŐ (SCHIBLER 4/14) 

Definíció: a kis ulna vésőket kiskérődzők, illetve más közepes testméretű állatok 

singcsontjából készítik, teljesen, vagy részlegesen megtartva a proximális ízületi 

véget a könyöknyúlvánnyal (processus olecrani) együtt, a vésőélet pedig a 

diafízisen alakítják ki.  

Rövid elnevezés: ulna véső (15. kép: 1) 

Más elnevezések: véső (KALICZ 1985, 55, 83. kép: 1). A szakirodalom nem tesz 

különbségeket az eltérő formai csoportok között. 

Variánsok: - 

Osztály: I. 

 

Alapanyag választás 

A csoport egyetlen eszközét egy kutya (Canis familiaris L. 1758) singcsontjából 

faragták (Ltsz.: 88.1.609.). A végeredmény egy hosszú, kissé ívelt, elegáns 

megjelenésű, keskeny ék. 
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54. ÁBRA: KIS ULNA VÉSŐ (SCHIBLER 4/14): ALAPANYAGVÁLASZTÁS.  

Készítéstechnika 

Az alapanyag választás miatt az eszközt a megmunkálási tartomány I. osztályába 

soroltuk, azonban a készítési lánc nem túl hosszú, és a készítéstechnika is 

egyszerű. Az eszköz közel teljes, azonban a könyöknyúlvány egy részét 

eltávolították. Jelenleg a területen egy törésfelületet látunk, de nem állapítható 

meg, hogy előkészítették-e valamilyen módon a könyöknyúlvány vágását és a 

töréses leválasztást sem támasztja alá az ütődési pont megléte, ez azonban nem is 

zárja ki a technika alkalmazását, mivel a töréses darabolás nem minden esetben 

hagy hátra ütési pontot. Az eszköz végső formájának kialakításáról sem 

rendelkezünk adatokkal, mivel sajnos annak felülete nagyon rossz megtartású, 

gyakorlatilag teljes egészében erodált.  

 

A hegy alakja 

Az eszköz oldalnézete szimmetrikus, lekerekített éllel (21), míg a keresztmetszete 

aszimmetrikus, egy oldalról élezett, de a szemközti oldal lekerekített (23). 

 

Méretek 

Az eszközt teljesnek tekintjük, így a 123,2 mm a teljes hossznak felel meg, a 

szélesség pedig 16,01 mm volt. 

 

Az ékvégű eszközök különféle formáinak lehetséges használata 

Az aszódi leletek alapján nagyon nehéz az ékvégű eszközök használatára 

következtetnünk. Sajnos, eleve nagyon kis számban találtunk ilyen szerszámokat, 
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ami mindenféleképpen regionális, Kárpát-medencei jellegzetességnek kell 

tekintenünk. Eddigi tapasztalataink szerint ugyanis ez nem csupán Aszódra 

jellemző, de számos más, magyarországi lelőhelyre is. Így a megfigyelések 

leginkább negatív jellegűek: egyetlen esetben sem találtunk nyelezésre utaló 

nyomokat, sem irdalást a felületen, sem pedig elszíneződéseket, az esetleges 

rögzítésre utaló kátránymaradványokról nem is beszélve, így a kérdést teljesen 

nyitva kell hagynunk, a nyelezés meglétére, illetve hiányára jelenlegi 

megfigyelések alapján nem tudtunk következtetni. Feltételezzük azonban, 

különösen a diafízisen kialakított eszközök esetében, hogy azoknak legalábbis 

egy része eredetileg nyélbe volt illesztve. 

A használati nyom vizsgálatok is csupán korlátozott eredményeket hoztak. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy tárgyaink sajnos nagyon rossz állapotban 

maradtak ránk, számos tafonómiai folyamat hagyta nyomait rajtuk. A legtöbb 

esetben ép felületet csak kisebb területeken tudtunk megfigyelni.  

Ahol lehetőség volt használati nyom vizsgálatokat végezni, szinte kivétel nélkül 

találtunk az eszközök aktív élén kisebb, vagy súlyosabb szilánkolódást, ami mind 

az ék, mind pedig a véső alkalmazással együtt járó sérülés. Ebből legalábbis 

annyit leszűrhetünk, hogy a formailag vésőkként azonosított eszközök többségét 

ténylegesen ilyen jellegű munkafolyamatban használták. A használati fény és 

lekerekedés, illetve a csíkozódás vizsgálata során főként a finomabb munkára 

alkalmazott eszközök esetében jártunk sikerrel, ahol sikerült félkemény (kéreg) 

és puha anyagok nyomait elkülöníteni. 

A 4/3 élek esetében a J. SCHIBLERéhez (1981, 54-56) hasonló megfigyeléseket 

tettünk, mivel mi is az él jelentős szilánkolódását tapasztaltuk. Vele ellentétben 

azonban a mi leleteink egyikén sem lehetett kalapálás nyomait megfigyelni az 

inaktív végen. A közepes testméretű állatok ulnáján kialakított vésők esetében 

(Schibler 4/14) szintén a SCHIBLERéhez (1981, 60; 1997, 164) hasonló eredményre 

jutottunk, az eszközök hossza és finom felépítése finomabb munkák során 

történő alkalmazást sejtet.  

A vésők használatát hagyományosan a famegmunkálással köti össze a kutatók 

többsége (SCHIBLER 1981, 63; 1997, 159-160, MAIGROT 2003b, 174-180), sokszor 

elkülönítve ezen belül a finom munkákat (pl. felület megmunkálás, üreg kivájása) 

a durva feladatoktól. Ki kell emelnünk azonban, hogy csontvésőket elméletileg 

más alapanyagok megmunkálására is alkalmazhattak. El kell különítenünk a 

kéreg megmunkálását (MAIGROT 1997, 201), amely nem feltétlenül csak a fa 

megmunkálásának egy lépése, de önálló tevékenység is lehet (pl. nyírfakéreg 

edények). Nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a csontvésők egy részét magánál a 

csont-, illetve agancs megmunkálásnál használták ékként (PROVENZANO 2001, Fig 

271: a-b; AVERBOUH-PROVENZANO 1999, Fig 5: a-b; MAIGROT 2004), például a késő 
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neolitikum során leggyakrabban alkalmazott darabolásnál, a bevájás és hasítás 

technikájánál. Ezekre a munkákra a csonteszközök tökéletesen alkalmasak 

voltak, és amennyiben a kézműves megfelelő gyakorlattal rendelkezett, az 

eszközök nem szenvedtek jelentős sérüléseket a munka során, hiszen ékként nem 

voltak túlzott erőhatásnak kitéve. Az ékek inaktív végén azonban kalapálás, vagy 

nyelezés nyomát kellene látnunk, ami a leletanyag elemzése során nem volt 

megállapítható, tehát jobb felületű és megtartású leletanyagon ellenőrizni kell ezt 

az elméletet. 

 

1.4.1.3. KAPART FELÜLETŰ CSONTOK13 

Definíció: Nagypatás csöves csontjain (legtöbbször kéz-, és lábközépcsontjain) 

kaparással kialakított homorú felületekkel rendelkező eszköz. Amikor a 

megmunkált felületek a teljes kompakt állományt elhasználják és elérik a 

velőüreget, a tárgy kettétörik. 

Rövid elnevezés: bőrkaparó, irhavakaró, kapart csont 

Más elnevezések: lásd az esettanulmánynál és TÓTH 2013 

Osztály: I., I-II. 

Variánsok:  

a) eszközök egyetlen megmunkált felülettel 

b) két, egymással szemközti megmunkált felületű darabok 

c) négy, szimmetrikusan elhelyezett megmunkált felületű eszközök 

d) szabálytalan számú és elhelyezkedésű megmunkált felület. 

A típus részletes elemzését lásd a fejezet végén esettanulmányként (1.4.5. 

alfejezet). 

 

1.4.1.4. SPATULÁK (SCHIBLER 12/2) 

Definíció: főként nagypatások csövescsontjaiból (elsősorban kéz-, és 

lábközépcsontokból) előállított, keskeny, tompa ék formájú eszközök.  

Rövid elnevezés: spatulák (17-21. kép) 

Más elnevezések: csontár (KALICZ 1985, 55, 82. kép 10), simító (KALICZ 1985, 55, 82. 

kép 9) 

Osztály: I. 

Variánsok: 

a) Kerek-kerek végű 

b) Kerek-hegyes végű 

                                                        

13 A típus elemzését bővebben lásd a fejezet végén az esettanulmánynál. 
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Aszód lelőhelyén összesen 97 eszköz tartozik a spatulák csoportjába. Ezek közül a 

többség, 71 darab az „a” típusba sorolható (mindkét végén kerek), míg 26 darab a 

„b” típusba tartozik (kerek-hegyes végű). 

 

Alapanyagválasztás 

Az alapanyag kiválasztásában az aszódi leletanyag jellegzetessége, hogy többféle 

állatfajt és vázrészt is felhasználtak, nem csupán a leggyakoribbnak tartott 

nagypatások csontjait. A legtöbb esetben azonban annyira átalakították az 

eszközt, hogy a kiinduló csont még nagyság szerinti besorolására sem volt 

lehetőség.  

 

Készítéstechnika 

A nagyfokú átalakítás miatt az eszközök készítési láncát sem ismerjük, 

különösen, mivel a tárgyak végső formájának kialakítása során annyira 

átalakították azt, hogy a kész tárgyakból nem lehet e korábbi lépéseket 

kikövetkeztetni, félkész darabokat pedig nem tudtunk azonosítani a 

leletanyagban. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy a kész tárgyak vizsgálata 

azt a benyomást kelti, hogy az alapanyag elsődleges megmunkálása gyakran 

valószínűleg töréses technikával történhetett, de találunk példát szép számmal 

arra is, amikor a bevájás és hasítás technikájával felezték el az alapanyagot. 

Ezekben az esetekben azt feltételezzük, hogy nem túl sikeres felezések által 

visszamaradt szilánkokat használtak fel spatulák készítésére, ahol nem volt 

lényeges, hogy az előformák hasonló méretűek legyenek. Úgy tűnik, hogy a 

diafízis szilánkok esetében a hosszúkás téglalap alak volt a keresett forma. A 

kiválasztott szilánkokat a további átalakítás során formára csiszolták, aminek 

során eltüntették az összes élet és kialakították az eszköz lekerekített végeit vagy 

a hegyét. A frissen kialakított eszközökön jól látszanak az intenzív csiszolás által 

hátrahagyott síklapok (facetták). A hegy kialakításában sokszor a kaparás is 

szerepet játszott. A forma kiképzésénél fontos vonásnak tűnik, hogy általában 

intenzívebben munkálták meg a velőüreg felé eső oldalt, teljesen simára csiszolva 

azt. A másik oldalon esetenként megmarad a csont természetes felülete, amelyen 

néha látszanak a csont eredeti megtisztításának nyomai, amit kaparással 

végeztek. A kész eszköz keresztmetszete így a leggyakrabban félkör, vagy 

lekerekített sarkú téglalap alakú. Sok esetben figyeltük meg, hogy az eszközök 

igencsak eltérő hosszúságúak, ami nem csupán az kiindulási anyag eltérő 

méreteivel magyarázható. Sokszor egymást fedően több rétegben figyeltünk meg 

formálási nyomokat, amit nyilvánvalóan javításként, megújításként kell 

értelmeznünk. Ez azt sugallja, hogy bár alapvetően olyan munkafolyamatban 
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alkalmazták ezeket az eszközöket, amely során nem gyakran szenvedtek jelentős 

sérüléseket (lásd alább: használat), azonban néha ez is előfordult. Ilyen 

esetekben, ha a hosszúság még megengedte, akkor újracsiszolták az eszközt, újra 

kialakítva a kívánt formát és a végeket.  

 

A hegy alakja 

A kerek-hegyes spatulák hegyrészének oldalnézeteit és keresztmetszetét 

áttekintve (55. ábra) megállapíthatjuk, hogy ezek az eszközök meglehetősen 

filigrán kiképzésűek. Az oldalnézeti formákat a szimmetrikus keskeny és ennek 

kissé szélesebb változata uralja (18 db: 94,75%), az aszimmetrikus kiképzést 

csupán egy eszköz esetében (Ltsz.: 88.1.727.) alkalmazták. Ez esetben látszik, 

hogy feltételezhetően egy durvább sérülés miatt megújították a hegyet, ez 

indokolja a többitől eltérő, ferde hegykiképzést. 

A keresztmetszetek áttekintése során megállapíthatjuk, hogy a legkedveltebb 

forma a trapéz, amelyet a kerek követ, más forma csak egy-egy esetben jelenik 

meg. 

Hegy oldalnézet Hegy keresztmetszet 

1    2  7  1  3  4  8  12  13  

10 8 1 6 1 1 9 1 1 

55. ÁBRA: KEREK-HEGYES SPATULÁK (SCHIBLER 12/2) HEGYÉNEK  OLDALNÉZETE ÉS 

KERESZTMETSZETE. 

 

Méretek 

A kerek-kerek spatulák között (71 db) összesen 18 eszköznél volt lehetőség a teljes 

hossz mérésére. Ezek közül a legrövidebb 59,45 mm, a leghosszabb 130,27 mm 

volt, az átlagos hossz pedig 88,73 mm volt. Szélességet 68 esetben lehetett mérni. 

A legkeskenyebb eszköz 5,61 mm, a legszélesebb 13,01 mm, míg az átlagos 8,64 

mm volt. Ez utóbbi adat jól mutatja a spatulák általános megjelenését. A 

hosszadatoknál feltűnő, hogy milyen sok volt a sérült eszköz, amelyeken ez az 

adat nem volt mérhető, de az is jól látszik, hogy a hosszúság széles skálán mozog. 

A 100 mm körüli, vagy azt meghaladó méretű példányok tekinthetőek az eredeti 
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hossznak, míg a kisebbekről feltételezhetjük, hogy legalább egyszer megújították 

őket.  

A kerek-hegyes spatulák (26 db) között 15 esetben lehetett teljes hosszúságot 

mérni. A legkisebb hossz 37,38 mm volt, a legnagyobb 111,78 mm, míg az átlagos 

81,09mm. A szélesség 23 eszköznél volt mérhető, a legkisebb 5,77 mm, a 

legnagyobb 14,49 mm volt, míg az átlag 9,32 mm. A hosszúságok tekintetében 

megállapíthatjuk, hogy ebben az alcsoportban kisebb tartományban oszlik el az 

eszközök hossza, és az átlagos hosszuk is valamivel kevesebb a másik 

csoporténál. A szélességek tekintetében azonban éppen ellentétes kép rajzolódik 

ki: összességében a méretek nagyobb tartományt fednek le és az átlagos szélesség 

is nagyobb. Véleményem szerint ezek az eredmények jellemző különbségeket 

mutatnak a csoportok között, ami abban írható le, hogy a kerek-kerek spatulák 

hosszabbak és keskenyebbek, míg a kerek-hegyes változat rövidebb és szélesebb. 

Ez magyarázhatja azt is, hogy a kerek-kerek spatulák közül sokkal kevesebb 

esetben volt a teljes hossz mérhető (71-ből 18), mint a kerek-hegyes eszközöknél 

(26-ból 15). Az elvégzett t-próba ezt a benyomásom cáfolta, semmilyen 

szignifikáns eltérés nem volt megfigyelhető a csoportok között, bár a mintaszám 

nagyon kevés volt. Nagyobb mintaszámmal szükséges lenne megismételni a 

statisztikai elemzést és szükség szerint újragondolni a magyarázatot. 

 

Használat 

Ezen csoport jellemzője, hogy az eszközök teljes felületét nagyon intenzív 

használati fény borítja, amely jelentős lekerekedéssel jár együtt. Sok esetben 

szabad szemmel is megfigyelhetőek a felületen nagy számban jelen lévő vékony, 

hosszú, egymást keresztező használati csíkok. Emellett több alkalommal 

megfigyeltünk világosbarna, mézszínű elszíneződést a tárgyakon. 

Kevés törött eszközzel találkozunk a leletanyagban, azok többsége is friss töréssel 

sérült. Azonban a kisebb sérülések elég gyakoriak, a lekerekített végeken, illetve a 

hosszanti tengellyel párhuzamosan a széleken sok esetben látszanak az igen 

aprótól a kis mérettartományig terjedő, általában sekély szilánkolódások. Az 

apróbb repedések is viszonylag gyakoriak, azonban súlyos sérülésekkel nem 

találkozunk. 

Ezeket az eszközöket formájuk és finom kidolgozásuk alapján egyértelműen 

könnyebb munkára alkalmazták, puha anyagok megmunkálásában (bőr vagy 

textil) vagy kerámia simításában, a minta edényre karcolásában játszottak 

szerepet (SCHIBLER 1981, 64; KALICZ 1985, 55). A használati nyom vizsgálatok során 

nem sikerült megnyugtatóan tisztáznunk a funkciójukat, azonban a 

kerámiasimítást egyértelműen kizártuk. A tárgyakon megfigyelt használati 
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nyomok teljesen eltérőek a bizonyítottan kerámia simítására alkalmazott 

eszközökön láthatóaktól. Azt nagy biztonsággal megerősíthetjük, hogy puha 

anyagon használt eszközökkel van dolgunk, de magát az anyagot nem sikerült 

azonosítani. Kizárással arra a következtetésre jutottunk, hogy valószínűleg 

textilkészítés során használt eszközök alkotják ezt a csoportot. A kérdést 

megnyugtatóan csak akkor tudjuk majd rendezni, amikor lehetőség nyílik 

tudományos igénnyel elvégzett és jól dokumentált régészeti kísérletek 

megvalósítására az őskori textilkészítésben jártas kézműves segítségével.  

 

1.4.1.5. BORDASIMÍTÓK (SCHIBLER 12/1) 

Definíció: nagypatások teljes, vagy felezett bordájából készült eszközök. Aktív 

rész lehet az eszköz vége, oldaléle, vagy mindkét terület. 

Rövid elnevezés: bordasimító (16. kép) 

Más elnevezések: bordasimító (KALICZ 1985, 55; VÖRÖS 1994, 183), simító (VÖRÖS 

1996, 47) 

Osztály: I. 

Variánsok:  

a) Teljes keresztmetszetet felhasználó 

b) Felezett 

 

Aszódon e csoportot meglepően kevés tárgy képviseli, mindössze 7 darab tartozik 

ide. Ez annál is meglepőbb, mivel a bordasimítók más lelőhelyeken számban 

rögtön a hegyek után következnek, oly sok van belőlük. A hét tárgy közül hatot 

lehet közelebbről besorolni, közülük négy tartozott az „a” variánsba, ahol a teljes 

keresztmetszetet felhasználták (Ltsz.: 88.1.63., 88.1.343., 88.1.356., 88.1.745.), míg 

kettő a „b” variánsba, amelyet kettéhasított bordából készítettek (Ltsz.: 88.1.35., 

88.1.301.). 

 

Alapanyagválasztás 

A csoportba csak a bordából készült eszközöket sorolták, ahogyan az a 

definícióból is világosan kiderül, az állatfaj azonban nem volt ennyire kötött. 

Általánosságban azért azt kijelenthetjük, hogy nagypatás állatok csontját 

használták fel (56. ábra), legtöbbször szarvasmarháét (Bos taurus L. 1758), 

őstulokét (Bos primigenius Boj. 1827), vagy ritkábban gímszarvasét (Cervus 

elaphus L. 1758).  
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A lelőhelyen talált eszközök közül egyet mérete alapján őstulokból készítettek 

(Ltsz.: 88.1.63.), míg a többit szarvasmarhából. 

 

56. ÁBRA: BORDASIMÍTÓK: ALAPANYAGVÁLASZTÁS. 

Készítéstechnika 

A tárgyak alapanyaga, ahogy azt fentebb kifejtettük, nagypatás borda. Ezek 

méretüket és tömörségüket tekintve meglehetősen hasonlóak. A megmunkálás 

kapcsán a két formai variánsnak megfelelően két fő módszer különíthető el. Az 

„a” variáns készítésekor a csont teljes kerületét felhasználták, így ebben az 

esetben nem volt szükség előforma készítésére, rögtön megformálhatták az 

eszköz végleges alakját. A „b” variáns esetében a bordást a szivacsos állomány 

mentén kettéhasították. Ezt két módon lehetett elérni. Az egyik módszer szerint 

a borda két oldalsó élét az előkészítés során kaparással és/vagy csiszolással 

eltávolítják, majd egy ék segítségével, finom mozdulatokkal fel-le haladva az 

előkészített él mentén kettéhasítják az alapanyagot. A második módszer szerint 

az élek előkészítését töréssel végzik el, kisebb szilánkokat ütnek le, de a szivacsos 

állomány elérése után a kettérepesztés a fent leírtak szerint történik. 

Sajnos Aszódon nem rendelkezünk közvetlen bizonyítékkal, sem az egyik, sem a 

másik módszer alkalmazására sem, a ránk maradt eszközök felületén nem látjuk 

ezek nyomát, de a két felezett bordából készített tárgyunk oldalélei egyenesek, 

ami inkább az első előkészítést valószínűsíti. 

A végleges forma kialakítása e tárgyak esetében a legtöbb esetben csiszolással 

történt. Kaparással csak elvétve találkozunk, és ez akkor is jobbára a csont 

megtisztításához, nem pedig az eszköz formálásához köthető. A kettéválasztást 

követően az inaktív végen és az oldalakon az élek esetlegesen visszamaradt 

egyenetlenségeit és a szivacsos állományt csiszolással simították el, majd az aktív 

vég formáját is így alakították ki. A javításokat szintén csiszolással végezték, 

mivel ez a technika alkalmasabb volt az ilyen lapos eszközök készítéséhez. 

Az aszódi leletanyagban, egy esetben azonban ettől teljesen eltérő formálási 

módot választottak (Ltsz.: 88.1.63.). Ennél a tárgynál, talán a különösen masszív 

alapanyag (őstulok borda) különleges megformálást kívánt. Ez a bordasimító a 
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teljes keresztmetszetet felhasználja, de az eszköz végső alakját nem a 

megszokottnak tekinthető csiszolással, hanem szilánkolással adták meg. Az aktív 

vég kialakításához egy részen a borda egyik falát el kellett távolítani, amit 

szilánkolással végeztek el. Ez szokatlan technika, kevés eszközön találkozunk 

hasonlóval. Pontosan nem azonosítható a szilánkolás módja, de a vizsgálható 

téglalap alakú negatívok az élre ferdén futnak, ami a szilánkolás irányára is utal. 

Az él végleges formáját és a megújítást azonban ez esetben is csiszolással adták 

meg. 

 

Az él alakja 

Az eszközök oldalnézetének és keresztmetszetének formáját négy esetben volt 

lehetőség megfigyelni (57. ábra). Az oldalnézetek mind más-más formát 

mutatnak a négy tárgy esetében, azonban általánosságban annyit 

megállapíthatunk, hogy a négyből három tárgy esetében szimmetrikus az 

oldalnézeti forma, míg csak egyetlen esetben (Ltsz.: 88.1.301.) aszimmetrikus. Ez 

utóbbi esetben azonban feltételezhetjük, hogy az eszköz korábban jelentős 

sérülést szenvedett, ami után már nem tudták kialakítani a szimmetrikus 

élformát. A keresztmetszetek áttekintése azt mutatja, hogy csupán egyetlen 

esetben választották a mindkét oldalról csiszolt él kialakítását (Ltsz.: 88.1.35.), 

míg a többi esetben az élet szintén csiszolással, de az egyik irányból, a szivacsos 

állomány felől alakították ki. 

Él oldalnézete Él keresztmetszete 

21  24  25  29  22  23  25  

1 1 1 1 1 1 2 

57. ÁBRA: BORDASIMÍTÓK (SCHIBLER 12/1) OLDALNÉZETE ÉS KERESZTMETSZETE. 

Méretek 

Az eszközök teljes hossza mindössze két esetben állt rendelkezésünkre. Az egyik 

a nagyméretű őstulok simító (Ltsz.: 88.1.63.), amely 351,1 mm hosszú, szélessége 

pedig 57,44 mm. A másik teljes simító (Ltsz.: 88.1.343.) hossza 119 mm. A többi 

mérhető eszköz (4 db) esetében csak töredékes hosszméterekkel rendelkezünk 

(legrövidebb 79,52 mm, leghosszabb 160,08 mm, átlagos hossz: 136,38 mm), 

azonban ezek is jól mutatják, hogy a simítókat akkor dobták el, amikor 100-150 

mm körülire rövidültek. Az eszközök legnagyobb szélessége nagyjából 

megegyezik az adott állatfaj bordájának jellemző szélesség méreteivel, azt a 

legtöbb esetben jelentősen nem alakították át. 
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Használat 

Sajnos tárgyaink kivétel nélkül igen rossz megtartásúak, így a használati nyom 

vizsgálatok csak igen korlátozott eredményeket hoztak. Általánosságban annyit 

állapíthatunk meg, hogy az eszközök többségénél az aktív élen jelentős 

szilánkolódás és/vagy törések, illetve repedések voltak megfigyelhetőek. Ezek 

arra utalnak, hogy az eszközök a munka során sérülésnek voltak kitéve, nem 

kíméletes tevékenységben játszottak szerepet. Egyformán igaz ez a megállapítás 

az egyetlen, nagyméretű eszközünkre (Ltsz.: 88.1.63.), és a kisebb, feltételezések 

szerint finom munkára alkalmazott darabokra is (pl. Ltsz.: 88.1.35.) 

Az erőteljes szilánkolódás mellett minden eszközön elég jelentős fényt és 

lekerekedést lehetett megfigyelni, ami messzemenőleg alátámasztja azt a 

feltételezést, hogy ezeket az eszközöket puha anyagok, elsősorban bőr 

megmunkálására használták, míg más puha (textil), illetve félkemény anyagok 

megmunkálásában (kerámia) csak másodlagos szerepet kaptak (kerámia: 

MARTINEAU-MAIGROT 2004). Esetenként mindezek mellett hosszanti csíkozódás is 

megfigyelhető volt, ami arra utal, hogy az eszközt hosszirányban mozgatták 

(Ltsz.: 88.1.301., 88.1.343.). 

 

1.4.1.6. GOMBOS CSONT-, ÉS AGANCS SIMÍTÓK  

Ezek a tárgyak valószínűleg külön formai csoporto alkotnak, a lelőhelyen 

azonban csak kevés példányt találunk belőlük. Ezek az eszközök eddig még saját 

nevet sem kaptak, így én is az ásató, Kalicz Nándor által felvetett (1985, 55) 

megnevezést használom. A tárgyak egy része csontból, (Ltsz.: 80.36.156., 

80.36.169., 88.1.212., 2011.1.88.; valamint 80.35.264b: 120. sír 6. melléklet) más 

részük agancsból (Ltsz.: 80.35.264a: 120. sír 5. melléklet) készült (24. kép).  

Formájuk hosszúkás csepp, téglalap vagy trapéz, egyik végük lekerekített, amely 

alatt 1,5-2 cm-rel egy gomb található. A másik vége tompa, röviden hegyezett, 

lapos, vagy lekerekített. E tárgycsoporton belül – a kiindulási nyersanyag mellett 

– legalább két variánst különíthetünk el Aszód lelőhelyén. Az elsőt a gondosan 

megformált darabok alkotják, míg a második variáns esetében a megformálás 

csak megközelítően követi az ideális formát. Az első variánshoz egy csontból 

készült példány sorolható (Ltsz.: 88.1.212.), míg a többi kevésbé szabályos 

kialakítású. Mivel értékelésünk szerint egyetlen darab tekinthető jellegzetesnek, 

és a formát más lelőhelyről is csak igen kis számban ismerjük (pl. Těšetice-

Kyjovice: KAZDOVÁ 2005, Obr. 121: 19), ezért csak előzetes meghatározást tudunk 

adni. 
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A megmunkálási tartomány tekintetében egyértelműen az I. Osztályba soroljuk 

őket, hiszen előállításuk bonyolult, többlépcsős folyamat eredménye. Az I. 

Osztály besorolásának másik kritériuma a következetes és tudatos 

alapanyagválasztás. Ebben az esetben ennek a kritériumnak látszólag nem felel 

meg a hat tárgyból álló kis csoport, hiszen közöttük a csontból készült példányok 

vannak többségben, de a szarvasagancs is megjelenik alapanyagként. 

Véleményem szerint ennek ellenére ide kell őket sorolnunk, az eltérő alapanyag 

választás okait pedig esetleg az eltérő lelőkörülményekben kell keresnünk 

(település-sírmelléklet). Az alapanyagként felhasznált állatfaj és a csont 

azonosítása szinte teljesen reménytelen ilyen intenzíven átalakított tárgyak 

esetén. Ez esetben mi is csak annyit mondhatunk, hogy a csontból készült 

tárgyakról, hogy azok minden bizonnyal nagypatások, elsősorban szarvasmarha, 

vagy őstulok csontjából készülhettek, mivel csak ezek hosszúcsontjai 

rendelkeznek a tárgyak kialakításához megfelelő vastagságú kompakt 

állománnyal. A csontválasztásról csak annyi biztos, hogy csövescsontokat, 

valószínűleg végtagcsontok (stylopodium, autopodium, illetve zeugopodium 

csontok egyike) diafízisrészét választották. Egy esetben megfigyeltük az eszköz 

egyik oldalán némi szivacsos állományt, ami azt jelzi, hogy az ízületi véghez 

közeli darabból készült (Ltsz.: 80.35.264b), ennél több adat azonban jelenleg nem 

áll rendelkezésünkre. 

A készítés menete nem rekonstruálható teljesen, olyannyira átalakítottak a 

tárgyak, hogy számos lépés nyomai már nem figyelhetőek meg. Az alapanyag 

legelső átalakításáról semmilyen adattal nem rendelkezhetünk, mind a szándékos 

débitage, mind pedig a megfelelő szilánkok hulladékból történő kiválasztása 

lehetségesnek tűnik. A tárgyak felületén csak a végső formálás nyomait lehetett 

megfigyelni, de ebből kitűnik, hogy ennél a szakasznál mind kaparást, mind 

csiszolást alkalmaztak. Esetenként (Ltsz.: 2011.1.88.) a kaparás olyan intenzív volt, 

hogy a penge megugrása (trace de brutage) is megfigyelhető volt a felületen. 

Ugyanennél az eszköznél érdekes volt megfigyelni a kaparás és csiszolás együttes 

alkalmazását a forma kialakítása során.  

A tárgyak méretei egyértelműen a kis-közepes tartományba esnek, nem mutatnak 

nagy változatosságot. Minden tárgy mérhető volt, a legkisebb hosszúság 70,54 

mm, a legnagyobb 97,91 mm, átlagosan 82,5 mm. 

A használati lehetőségek figyelembe vételénél sajnos újra meg kell említenünk, 

hogy a használati nyom vizsgálatok a tárgyak igen rossz megtartása miatt nem 

válaszolták meg egyértelműen a rendeletetés kérdését. Kalicz N. kerámia 

simítására használt eszközként írja le őket (KALICZ 1985, 55), azonban ezt e 

lehetőséget megfigyeléseink biztosan kizárták, erre az alkalmazásra semmilyen 

használati nyom nem utal. Ellenben a tárgyakon, ahol a megfigyelést a felület 
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megtartása lehetővé tette, jelentős lekerekedést és használati fényt figyeltünk 

meg. Ki kell emelnünk, hogy különösen a gomb tájékán találtunk ilyen nyomokat 

(pl. Ltsz.: 88.1.212., 80.35.264b), ami felveti, hogy esetleg a gomb a tárgy 

rögzítésében játszott szerepet, akár összetett eszköz részeként, akár 

dísztárgyként. Mindkét esetben kizárólag a gomb tetején (ti. tárgy lekerekített 

rövid vége felé) aszimmetrikus, mély kopás volt. Dísztárgy funkciót valószínűsít a 

sírmellékletként talált egyik tárgy felületén (Ltsz.: 80.35.264a) megfigyelt vörös 

festék is. Használati fényt és lekerekedést legnagyobb mértékben a hosszú végen 

lehetett megfigyelni, különösen jelentős mértékben az egyik sírmellékleten (Ltsz.: 

80.35.264b). A fény jellege és erőssége textillel érintkezést valószínűsít. 

A tárgyak eddig általam ismert egyelten párhuzama Těšetice-Kyjovice 

lelőhelyéről került elő (KAZDOVÁ 2005, Obr. 121: 19), azonban a forma leírásán túl 

ott sem tudták azonosítani ezeket az eszközöket és funkciójukat. 

 

1.4.1.7. EGYÉB 

Definíció: formai típusba nem sorolható egyedi eszközök 

Olyan tárgyak is besorolhatóak ide, amelyeket a jövőben valószínűleg önálló 

formai csoportként fogunk emlegetni, azonban jelenleg különböző okok miatt 

még nem éreztük megalapozottnak elkülönítésüket (és Aszódon is csak 

szórványosan fordulnak elő).  

 

1.4.1.7.1. FÉLHOLD ALAKÚ TÁRGY  

Egyedi darab (Ltsz.: 88.1.355., 25. kép: 1), nem került elő belőle több példány a 

lelőhelyen, s az azonosítása egyelőre bizonytalan. Amennyiben ez a tárgy 

valamely eszköz előformája, lehetséges, hogy a kettőt nem sikerült 

összekapcsolni. Maga az ásató is bizonytalan a tárgy besorolását illetően, 

ismeretlen rendeltetésű félhold alakú kis csontlemeznek (KALICZ 1985, 58) írja le. 

A megmunkálási tartomány szerint mindenféleképpen az I. Osztályba sorolandó. 

Az alapanyagválasztás következetességéről egy tárgy alapján nem lehet érdemben 

nyilatkozni, azonban a megmunkálási sor bonyolult lehetett. Jelen esetben az 

alapanyagot valószínűleg borda szolgáltatta, amelyet a szivacsos állomány 

mentén kettéhasítottak, majd tovább formáltak. A forma kialakításában a 

csiszolás biztosan szerepet kapott. Sajnos a teljes külső felület erodált, így 

pontosabb részleteket nem állapíthatunk meg. A tárgy mindkét végét gondosan 

hegyesre formálták, így felvetődik annak a lehetősége, hogy kész eszközzel van 

dolgunk, valamiféle horogszerű alkalmazás elképzelhető lenne. A belső oldalon, 
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középtájon egy sávban a szivacsos állomány kopottabb, ami lehetséges rögzítési 

mód nyoma is lehet. Ez a lehetőség alátámasztaná a horogszerű alkalmazást 

középen zsinóros rögzítéssel, de további példányok előkerüléséig és vizsgálatáig 

ezt fenntartással kell kezelnünk. 

A tárgy méretei is megfelelnek egy kisebb horogénak, 31,8 mm hosszú, 22,21 mm 

széles, vastagsága 3,53 mm, súly pedig 1,67 g. 

A használat lehetőségeit csupán elméleti szinten tárgyalhatjuk, hiszen a tárgy 

teljes felülete olyannyira megsemmisült, hogy a készítés nyomai sem látszanak 

már rajta. 

 

1.4.1.7.2. CSONTLAP  

Jelenleg a tárgy típusba nem sorolható (Ltsz.: 88.1.580., 25. kép: 2). Formára 

lehetséges, hogy nagyon finom, csövescsontból készült kis vésőél töredéke 

(Schibler 4/5), azonban ez ellen szól, hogy a megmaradt töredék (H: 40,35 mm; 

Sz: 14,01 mm; V: 2,47 mm; Súly: 1,61 g) filigránnak hat. A vésőél-szerű rész 

meglehetősen tompa, nem kelti igazi él benyomását, sokkal inkább lekerekített 

inaktív véget sejtet.  

Az alapanyagválasztásról kevés információval rendelkezünk, eszközünk 

kiskérődző femurból készülhetett, annak is a disztális epifízishez közeli részéből. 

Erre utalnak a belső oldalon látható erősen lekerekedett csontlécek. A készítést 

illetően semmilyen információval nem rendelkezünk, a tárgyon olyan erős a 

használati fény és lekerekedés, hogy ezek teljesen elfedik a készítés nyomait. 

Érdekes, hogy a tárgy teljes felületén apró, kör alakú bezúzódásokat figyeltünk 

meg, amelyek szélein a tárgy többi felületéhez hasonlóan jelentős volt a 

használati fény és lekerekedés. Jelenleg nem tudjuk ezt másképp értelmezni, 

mind díszítésként. 

 

1.4.1.7.3. CSONT PRIZMA 

Kisméretű (Ltsz.: 88.1.636., 25. kép: 3; H: 31,1 mm, Sz: 6,75 mm, V: 2,61 mm, S: 0,66 

g), téglalap alakú tárgy, hatszögletű keresztmetszettel, amelynek pontos 

besorolása nem dönthető el. Annyi bizonyos, hogy szándékos kialakítású tárgy, 

nem pedig egy félbehagyott eszköz töredéke, mivel minden él és részlet gondosan 

formára csiszolt. A kompakt állományból kialakított forma egy téglatest, amely 

középen hasasabb, míg a végek felé elvékonyodik. Az oldalsó éleket két lapra 

csiszolták, így a tárgy keresztmetszete hatszögletű, míg a végek laposra 
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csiszoltak. Az éleken és a végeken jól láthatóak a csiszolás nyomai, a felület 

egésze facettált, különösen az éleknél friss benyomást kelt. 

Az alapanyag és az állatfaj kiválasztásáról szinte semmiféle információval sem 

rendelkezünk. Az állatfajról még a mérettartomány sem állapítható meg, annyira 

kis csonttöredékből alakították ki a tárgyat. A csont esetében hasonló gondok 

jelentkeznek, mivel a vastagság alapján még azt sem vehetjük bizonyosra, hogy 

hosszúcsont volt az alapanyag, hiszen ezt a tárgyat akár nagytestű állat 

laposcsontjából is el lehetett volna készíteni. 

Használatra mindössze a tárgy felületén megfigyelt fény és lekerekedés utal, 

különösen a nagyobb felületeken a kialakítás nyomai kissé elmosódtak. Ez 

azonban akár tafonómiai okokkal is magyarázható, a tárgy előkerülése óta eltelt 

több évtized alatt különös formája és kecses kialakítása miatt nyilván többek 

figyelmét felkeltette, így a rajta látható „használati nyom” modern tapogatás 

okozta kézfény és lekerekedés is lehet. Ezt a lehetőséget az is alátámasztja, hogy a 

tárgyon semmilyen egyéb használatra utaló nyomot nem figyeltünk meg. 

 

1.4.1.7.4. TŰ TÖREDÉKEK 

Két tárgyat soroltunk ebbe a csoportba (Ltsz.: 88.1.120., 88.1.649.; 25. kép: 4), 

mivel mindkettő igen filigrán és finom kidolgozású, így nem a hegyek között 

tárgyaljuk őket, tűként történő azonosításuk azonban bizonytalan. Ráadásul 

mindkét tárgy erősen töredékes, ami szintén megnehezíti a pontos besorolást. 

Annyi bizonyos, hogy helyük a hegyek között keresendő, ha már több, biztosan 

besorolható tárgy áll a rendelkezésünkre ott lesz szükséges egy csoport kijelölése. 

Az egyik tárgy (Ltsz.: 88.1.120.) esetében a velőüreg egy kis részlete látható a 

felületen, így feltételezhetjük, hogy kiskérődző kéz-, ill. lábközépcsontot 

használtak alapanyagul. A megmunkálás egyes lépéseiről egyáltalán nem 

rendelkezünk információval. Egy hajdani eszköz inaktív végéről van szó, amelyen 

a törésfelületet elsimították. Az oldalon kevés csiszolás nyoma maradt meg, 

azonban ez megújításként is értelmezhető. Mind a készítés, mind pedig a 

használat nyomainak megfigyelését és értelmezését megnehezíti, hogy a teljes 

felület erősen erodált, valamint kis tárgytöredékről lévén szó, a leltári szám, 

ásatási információ felirata, valamint az ezt fedő lakkréteg szinte a teljes tárgyat 

beborítja. 

A használatra csupán makroszkópos megfigyelések utalnak, a felület fent 

részletezett rossz megtartása miatt. Azonban jellegzetes, egyelőre csak 
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valószínűsíthetően14 textilhasználatra utaló hullámos felület látható a tárgy egyik 

oldalán, amely alapján legalábbis feltételezzük, hogy ez a finom, eredetileg 

hegyben végződő tárgy a textilkészítés, illetve megmunkálás (pl. varrás) valamely 

folyamatában kaphatott szerepet. 

A másik tárgy (Ltsz.: 88.1.649.) is nagyon finom kidolgozású, de sajnos mindkét 

vége törött, ez tette lehetetlenné a pontos besorolást. A keresztmetszete a hegy 

felé eső részen lekerekített sarkú négyszög, míg fentebb lapítottabbá válik, 

téglalap alakú lesz. Ez a rész, bár jelenleg semmi sem utal rá, igazi tűként akár 

lyukasztott is lehetett. 

Az alapanyagválasztásról keveset tudunk, sertés fibula jöhet szóba, de tárgyunk 

nagyon átalakított. A készítés folyamatát sem tudjuk rekonstruálni, csupán a 

befejező lépések némelyikéről tanúskodik valamilyen nyom az eszközön. A 

végleges forma kialakításában a kaparás szerepet játszott és akár ugyanebben a 

fázisban, akár később a megújítás során a csiszolás is.  

A használatra a teljes eszközt beborító fény és lekerekedés utal, amely már 

jelentős mértékben fedi a készítési stigmákat és egyben utal a puha anyagra 

történő alkalmazásra. 

 

1.4.1.7.5. UJJPERC FURATTAL  

Egyetlen tárgy tartozik ide, egy őstulok mellső végtagjának első ujjperce (Ltsz.: 

88.1.460.), amelyen a dorsalis oldalon egy nagy ovális lyukat alakítottak ki. A 

tárgy megtartása elég rossz, a teljes felületét vastag vízkőréteg borítja, így 

megfigyelési lehetőségeink igen korlátozottak voltak. A furat mintegy 25,6 mm 

hosszú és 22 mm széles, kissé proximális irányba tolódva helyezték el nagyjából a 

csont középtengelye mentén. A furat kialakításának mikéntje nem állapítható 

meg, de az egyik fal inkább törésfelületnek látszik, így felmerül a kombinált 

fúrásos-töréses technika alkalmazásának lehetősége, illetve megnyugtatóan ki 

kell zárnunk a ragadozó általi rágás, mint tafonómiai ok lehetőségét. 

A tárgy funkciója kapcsán tökéletesen a sötétben tapogatózunk, az ehhez 

hasonló, funkcionálisan nehezen értelmezhető, furattal ellátott tárgyakat sokszor 

valamiféle súlyként értelmezik, azonban bizonyítékokkal nem rendelkezünk. 

 

 

                                                        

14 Richter Éva szíves szóbeli közlése, saját tapasztalatai alapján, amelyet ezúton is köszönök neki. 
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1.4.1.7.6. „SLICCELT CSONTOK”  

Három tárgy alkotja ezt a bizarr csoportot (Ltsz.: 88.1.444., 88.1.502. és 88.1.576., 

27. kép: 1-3), amelyeknek még az elnevezése is gondot okoz. A három tárgy közös 

vonása, hogy alapanyagként nagypatás hosszúcsontjának diafízisrészét 

használták fel: egy esetben szarvasmarha tíbia (Ltsz.: 88.1.576.), két esetben pedig 

femur a kiindulási alapanyag (Ltsz.: 88.1.444., 88.1.502.). Úgy tűnik, hogy 

kifejezetten kívánatos volt a vastag kompakt állomány megléte. Mindhárom 

esetében a kiindulási forma hosszúkás, majdnem téglalap alakú szilánk. Ennek 

éleit egy kivételtől eltekintve (Ltsz.: 88.1.502.) elsimították, de a felületet minden 

esetben megcsiszolták. Csupán egy tárgynak maradt meg a proximális vége (Ltsz.: 

88.1.444.), itt viszont azt figyelhetjük meg, hogy a vége kissé ívesen lett hegyesre 

csiszolva. Feltételezésünk szerint a másik, törött végű tárgy (Ltsz.: 88.1.576.) is 

hasonló módon készülhetett. A harmadik tárgy (Ltsz.: 88.1.502) csiszolásának és 

formájának eltérése nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy ez még csak 

félkész eszköz, a csoportjellegekkel már rendelkezik, de az eszköz többi részét 

még nem alakították végleges formájára. A másik lehetőség szerint egy befejezett, 

de ad hoc eszközzel, a fenti csoport kevésbé kifinomultan kivitelezett 

megfelelőjével állunk szemben. A kérdést sajnos a használati nyom vizsgálatok 

segítségével a felület rossz megtartása miatt egyelőre nem lehet eldönteni. A 

csoport eszközeinek disztális vége jellegzetes, aszimmetrikusan kialakított. A fej 

egyik széles ferdén lecsapott és elsimított, majd középen egy íveltes hajlat 

következik (amit akár furat töredékének is vélhetnénk, ha nem lenne meg a 

tárgyak teljes kontúrja, így azonban teljesen bizonyos szándékos kialakítása), 

majd egy fölfelé az eszköz síkja fölé kinyúló rész. Ez mindhárom tárgyon 

tökéletesen azonosan és gondosan kialakított, így minden bizonnyal fontos 

részlet. 

A használat, illetve az eszközök funkciója nagyon nehéz kérdés, részben ismét a 

tafonómiai sérülések miatt, részben pedig eddig nem sikerült a megfigyelések 

értelmezése. Használati nyomokat csupán egy eszközön sikerült megfigyelni 

(Ltsz.: 88.1.576.) ahol az aktív vég alacsonyabb nyúlványán dokumentáltunk 

használati fényt és lekerekedést. Ez azonban elszigetelt jelenség volt, nem terjedt 

ki a furat-szerű ívre és a magasabb nyúlványra sem. Véleményem szerint ez a 

kontaktanyaggal érintkezés eredménye, azonban nem az eszköz 

munkavégzésben aktív részét jelzi. Felvetném a lehetőségét – egyelőre bizonyíték 

nélkül – hogy esetleg összetett eszköz részét alkották ezek a tárgyak. 
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1.4.1.7.7. MANDIBULA ÉK 

Egyedi tárgy (Ltsz.: 88.1.368.), formai és funkcióbeli besorolása 

bizonytalan. Bizonyos, hogy kispatás állkapocs darabot használtak fel, a teljes 

felszínt végigcsiszolták, tehát fontos volt a felület egyenletessége. A mandibula 

vége nagyon hasonlít egy ékhez, és a megfigyelt szilánkolódás is sokszor jelenik 

meg ékek sérüléseként, azonban ezt nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, 

mivel ilyen gracilis és törékeny csontok esetében a természetes szilánkolódást 

sem zárhatjuk ki. A felület megtartása sajnos itt sem tökéletes, így a 

megmunkálás (esetünkben a formálás végső stádiumát jelentő csiszolás) nyomai 

is éppen csak sejthetőek, de a használat nyomai a szilánkolódás kivételével 

egyáltalán nem látszanak. A felület lekerekedése azonban ennek ellenére amellett 

tanúskodik, hogy egy hajdani eszköz részletét tartjuk a kezünkben, amelyet 

minden bizonnyal használtak is. 

 

1.4.1.8. ÉKSZEREK 

Csontékszerek jelenlétére az ásató írásából következtethetünk: „Nagyon 

ritka a csontékszerek előfordulása a lelőhelyen. Csontkarika és töredékek 

kerültek elő.” (KALICZ 1985, 58) Ezen tárgyakról nem ír részletesebben és képen 

sem mutatja be, azonosításuk egyáltalán nem járt sikerrel. Természetesen nem 

ezek voltak az egyetlen ékszerek a lelőhelyen, számos állatfogból (vadkanagyar, 

szarvas szemfog), illetve kagylóból készült ékszer került még elő, ezeket azonban 

az alapanyagoknál tárgyalom részletesen. 

1.4.1.8.1. PROPELLER ALAKÚ GYÖNGY 

Definíció: nagypatás csövescsont diafízisdarabokból kialakított két szélén 

duzzadt, kerekded, középen elvékonyodó, kerek furattal ellátott gyöngy. 

Rövid elnevezés: propeller alakú gyöngy 

Más elnevezés: - 

Variánsok: nincs igazi formai variáció, csupán a méret változik valamelyest, 

amely befolyásolja kissé a formát is, egyes sorozatok vastagabbak, mások 

laposabbak. 

Osztály: I. Létszám: 1 db (Ltsz.: 88.1.492.) 

Alapanyag 

A propeller alakú gyöngyök alapanyagát nagyon nehéz megállapítani, mivel a 

tárgyak nagyon intenzíven átalakítottak. A kész darabok és félkész gyöngy 

megfigyelése alapján annyit megállapíthattunk, hogy nagypatás hosszúcsont volt 

a kiindulási alapanyag, azoknak is a vastag kompakt állományú részei. A propeller 

alakú gyöngyök igen gyakran igazi szarvas szemfogakkal keverve, illetve azok 
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utánzataként szerepelnek a gyöngysorokban. Peptidvizsgálatok során kiderült, 

hogy az imitációk alapanyaga nagy többségében marhafélék csontja, szarvas 

csontjait sokkal ritkábban használták fel ilyen gyöngyök készítéséhez. 

 

Készítéstechnika 

A gyöngyök készítésének folyamata teljesen megegyezik a félkész gyöngynél 

részletesen leírtakkal. Az alapanyag elsődleges átalakításáról (débitage) nem 

rendelkezünk adatokkal, de akár csontszilánkot is felhasználhattak, vagy ha 

biztosabban kívánták befolyásolni az pálcák formáját és méreteit, akkor esetleg 

többszörös bevájás és hasítás (débitage par multiple rainurage) is szóba jöhetett, 

ezt azonban hulladékok híján csak feltételezhetjük. Az előformaként kapott 

pálcákon kaparással alakítják ki a lyuk és a gyöngyök közötti későbbi törések 

helyének mélyedéseit, majd a pálcát feldarabolják az egyes gyöngyöknek 

megfelelően. A végső forma kialakításában a csiszolás játssza a legfontosabb 

szerepet, de a lyuk furatán is jól látszanak a kőpenge által hagyott nyomok. 

 

Használat 

A gyöngyök intenzív használatára az egyes felületek, végek és a lyuk környékén 

megfigyelhető kopások utalnak. Ezeken a helyeken intenzív fény és lekerekedés 

látható a tárgyakon, amelyek jól jelzik a puha anyaggal (bőr, textil) érintkezést is 

(CHOYKE 2001b, 2009; Choyke et al. 2009, 2011). 

 

1.4.1.9. HULLADÉKOK 

Definíció: a csonteszközök megmunkálási láncának valamely állomása során 

keletkező felesleg, amelyet nem alakítanak tovább, hanem kidobnak. 

Rövid elnevezés: hulladék (26. kép: 5-7) 

Más elnevezések: - 

Variánsok: - gyűjtő csoport, számos formai megjelenéssel 

Osztály: I., I-II., II. 

 

Példák 

Négy tárgy esetében (Ltsz.: 88.1.232.; 2011.1.15., 2011.1.16., 2011.1.17.) nem dönthető 

el pontosan, hogy az alapanyag elsődleges átalakítása után visszamaradt 

hulladékkal (chute de débitage), vagy egy eszköz előformájával (support d’artifice) 

van-e dolgunk. A tárgyak hosszúkás szilánkok, amelyek bevájás és hasítással 
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végrehajtott felezés maradékai, azonban nem alakították tovább őket. Jól látszik 

rajtuk az összenövési vonal mentén a bevájás. Az ízületi felszín letörött, vagy 

szándékosan letörték. A szilánkok méretei folytán alkalmasak lettek volna kisebb 

hegy vagy vésőél hordozására. 

Az egyik nagypatás hosszúcsont szilánkon (Ltsz.: 88.1.913.) egy teljes és egy 

részleges furatot és kaparásnyomokat látunk. Ennél a tárgynál a vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a felületen látható volt némi használati fény és lekerekedés, így 

feltételezhetjük, hogy már használt, de sérült eszköztöredékkel állunk szemben, 

amelyet megkíséreltek megjavítani, vagy funkcióját átalakítani. A furatokat 

egyértelműen a tárgy megújításához kapcsolhatjuk, míg a kaparásnyomok az 

eszköz törése és a furatok kialakítása előttről származnak, így azokat a tárgy 

eredeti formálásához soroljuk. Az eszköz egyik széle (bár jelenleg sajnos 

golyóstoll tinta fedi) minden bizonnyal simítóként szolgálhatott. 

Egy marha lapocka összetartozó töredékei (Ltsz.: 2011.1.20.) szintén a hulladékok 

közé sorolhatóak. Ezeken a lapockatövis mellett elnagyolt bekarcolt vonalak 

látszanak, amelyek talán egy hanyagul kivitelezett darabolás előkészítésének 

tekinthetőek. A bekarcolás a csont mindkét oldalán elég elnagyolt, a vonalak 

meg-megszakadnak, girbegurbák, maga a bekarcolásra alkalmazott kőeszköz is 

már eléggé elhasznált volt. Végül a csontot nem a bekarcolás mentén törték el.  

 

1.4.1.10. FÉLKÉSZ TÁRGYAK  

Definíció: olyan használati, vagy dísztárgyak, amelyek megmunkálását valamely 

állapotban félbe hagyták. A tárgyat nem fejezték be és nem használták. 

Rövid elnevezés: félkész tárgyak 

Más elnevezések: 

Variánsok: -, gyűjtő csoport 

Osztály: I. 

 

Példák 

Aszódon több okra vezethetjük vissza, hogy a teljes megmunkált állati 

nyersanyagokból készült eszközkészlethez viszonyítva csak kevés félkész tárgyat 

ismerünk. A feltárás meglehetősen régen történt, akkoriban igen kevés ismeret 

állt a kollégák rendelkezésére (az archaeozoológusoknak is) arról, hogyan 

ismerhető fel egy félkész tárgy.  

Az egyik ilyen egy félkész propeller alakú gyöngy (Ltsz.: 88.1.492., 25. kép: 5). A 

ránk maradt tárgy sok információt szolgáltat az ilyen gyöngyök készítését 

illetően, emiatt igen értékes számunkra a készítési lánc megértésében. Az 
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alapanyagot nagypatás csövescsontjának diafízistöredékéből nyerték. A 

csontszilánkot teljes felületén körben alaposan lecsiszolták. A gyöngy másik végét 

és a középen a lyukasztásnak kialakított bemélyedést fűrészeléssel és csiszolással 

alakították ki, majd a csontot a kívánt méretre törték. A gyöngy készítését ennél a 

lépésnél azonban abbahagyták, nem alakították ki a végső formát (mindkét végen 

kellett volna még alakítani), és a lyukat sem készítették el.  

Egy másik tárgy (Ltsz.: 88.1.795.) esetében nem ennyire egyértelmű, hogy 

pontosan melyik tárgy félbehagyott töredékével állunk szemben. Formája 

jelenleg egy nyílhoz hasonlít leginkább, hosszú ék alakú, a végén falcolással.  

Az állatfaj és csontválasztásról csak visszafogott kijelentéseket tehetünk. A 

falvastagság alapján nagypatás hosszúcsontot feltételezünk alapanyagként, abból 

is egy olyan töredéket, amely az ízületi vég felé esik. A készítés folyamata igen 

hiányos, a kiinduló lépésekről egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal, 

használhattak egy csontszilánkot is, de akár szándékosan is előállíthatták azt. A 

forma kialakításánál az ék alakot tartották szem előtt, a keresztmetszetet pedig 

trapéz alakúra csiszolták. A csont felszínét is megcsiszolták helyenként, hogy 

kellően sima legyen, majd szintén csiszolással, elkezdték kialakítani a hegyet. Az 

inaktív vég törött, talán emiatt nem fejezték be az eszközt, mivel az a készítés 

közben oly módon tört el, hogy nem lehetett megjavítani. 

 

1.4.2. FOG 

1.4.2.1. VADDISZNÓ AGYAR 

A disznóagyarból készült eszközök a neolitikum folyamán válnak gyakori 

tárgytípussá. Ezekhez a kés, illetve kaparószerű eszközökhöz mind a házi sertés, 

mind pedig a vaddisznó szemfogát felhasználták. Az eszközök készítése során 

kihasználják a fogak természetes tulajdonságait annak lamellákra hasításakor és 

eszközként is. A kialakított vágóél egyik oldalát a keményebb fogzománc, a másik 

oldalát pedig a puhább dentin alkotja. Emiatt az eszköz éle a használat során nem 

egyenletesen kopik, a puhább dentinből mindig kissé több kopik el, mint a 

zománcból, ami miatt az eszköz önélező. Ez nagyon jelentős technikai újítás 

(SCHIBLER 2007, 49-50; 2013, Fig.20.4: 16, 350). 

 

1.4.2.1.1. KAPARÓ (SCHIBLER 17) 

Definíció: vad-, vagy házi disznó alsó szemfogából készített kaparók. 

Rövid elnevezés: disznóagyar kaparó (28-29. kép) 

Más elnevezések: - 



 
122  

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák: 27 db 

 

Alapanyagválasztás 

A csoportba kizárólag olyan tárgyak sorolhatóak, amelyek szigorúan sertés, 

elsősorban vaddisznó alsó szemfogából, agyarából készültek (58. ábra).  

   

58. ÁBRA: VADKANAGYAR KAPARÓK ALAPANYAGA.  

Készítéstechnika 

A megmunkálási lánc első lépéséről (débitage) megoszlanak a vélemények. A 

disznóagyar hosszanti irányú lamellákra hasításának két eltérő, de ugyanannyira 

eredményes módja létezik. Az egyszerűbb technika a fog természetes felépítését 

használja ki. Ekkor semmiféle előkészítés nem szükséges, az alapanyagot 

mindössze kiteszik a hőingásnak (melegítés, vagy napi, illetve évszakos), amely 

során az hosszanti irányban lamellákra reped szét, amelyek ezután a további 

eszközkészítés előformáivá válnak. A másik technika ugyanennek a jobban 

ellenőrzés alatt tartott változata. Ekkor a disznóagyarat hosszanti irányban 

mélyen bevájják, majd kettéhasítják (MAIGROT 1995, 2003b). A kaparók 

készítésekor bármelyik technikát alkalmazhatták, azonban feltételezzük, hogy 

Aszódon inkább a természetes hasítás lehetett a gyakoribb, mivel a bevájás és 

hasítás technikájának egyetlen eszközön sem láttuk nyomát. A csoport 

eszközeinek megfigyelése alapján az a benyomásunk, hogy a lamellákra hasítás 

technikáját nem tökéletesen uralták, mivel szinte az összes eszköz szabálytalan 

előformákon, szilánkokon készült. Ennek ellentmond az általában párban 

előkerülő csüngők megfigyelése, ott a hasítást jól oldották meg. Emiatt inkább azt 

a következtetést vonnám le, hogy eszközkészítésre azokat a fogakat használták, 

amelyek nem szépen repedtek, de nem akarták az értékes alapanyagot 

elpazarolni. A méretes darabokat fenntartották a csüngők készítésére. Ez a 

megfigyelés kissé fura és messzire vezető, hiszen ezek az eszközök más 

lelőhelyeken fontosak, gondosan válogatott alapanyagból készülnek, kialakításuk 

igényes. Ennek Aszódon némileg ellentmond néhány eszköztöredék (Ltsz.: 

88.1.75., 88.1.89.), amelyek igen nagyméretű agyarból készültek. 
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A megmunkálás további lépései viszonylag egyszerűek, tulajdonképpen az eszköz 

végleges formájának megadását jelentik. A törésfelületeket, így a fog belső oldalát 

is általában átcsiszolták. A kaparók jellemzője, hogy az aktív él egy S alakban 

kialakított ívelt rész, amelynek szöge fontos tényező lehetett, mert minden 

eszköz esetében hasonló. A formálást kaparással végezték. Az eszköz inaktív 

végén esetenként lyukat alakítanak ki, valószínűleg a szerszám rögzítése végett 

(pl. Ltsz.:80.36.151.f-k.). Ez inkább a tárolást könnyíthette meg. Az inaktív véget 

gyakran egyenesre, vagy ívesre csiszolták. 

A használat során keletkezett sérüléseket megjavították, ami nem feltétlenül 

kaparással történt, esetenként a csiszolást is alkalmazták (pl. Ltsz.: 88.1.167.). A 

felfüggesztésre szolgáló lyukak környéke törékenyebbnek bizonyult, így olykor 

megfigyelhetjük, hogy az eszköz lyuk mentén letörött vége előtt, már biztonságos 

távolságban újabb lyukat fúrtak (Ltsz.: 80.35.292.).  

 

Méretek 

Az eszközök megfigyelt méretei is alátámasztják, hogy bár nem nagy számban 

készítették, de hosszan használták őket, egészen addig megújították, ameddig azt 

a szerszám méretei ezt megengedték és csak akkor dobták el őket, amikor már túl 

apróvá váltak a további használatra. A csoportban mindössze 8 eszköz esetében 

volt mérhető a teljes hosszúság. Ebből is csak két eszköz volt ép (Ltsz.: 80.36.151b 

és 88.1.89.) 100,53 és 106,9 mm hosszúsággal, a többi négy (Ltsz.: 80.36.151d-e.j-k., 

80.36.162a-b) teljes, de már nem új, hanem újraélezett, még használható állapotú. 

Ezek mérete 62,55 és 75,65 mm között változik. A többi 14 eszköz töredékes 

állapotban maradt ránk, méreteik 33,32 és 88,57 mm között változnak, átlagosan 

62,54 mm. Az eszközök szélességének határt szab az agyar szélessége, a mérhető 

darabok 8,63 és 28,63 mm között változnak (a keskenyebbek a használat során 

hosszanti irányban elrepedt darabok), átlagosan 18,43 mm-esek. A vastagság 

meglehetősen változatos, attól függően, hogy mennyire sikerült vékony 

lamellákra szétválasztani az agyarat, 2,99 és 11,01 mm között változik, átlagosan 

5,07 mm. 

 

Használat 

A használati nyomok megfigyelése azt mutatta, hogy a disznóagyarból készült 

kaparókat intenzíven használták. A tárgyak igencsak töredékesek, csupán 

egyetlen egy maradt ránk eredeti formájában (Ltsz.: 88.1.89.), a másik teljes 

hosszúságú tárgyat már többször megújították. Többségükön intenzív használati 

fényt és lekerekedést figyeltünk meg. A használati fény nagy területre terjed ki, 
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nem csupán a vágóélre, amely puha anyaggal érintkezésre utal. Gyakori az élen 

megfigyelhető szilánkolódás, amely a legtöbbször sekély, kagyló alakú. Szintén 

gyakran figyeltük meg, hogy az eszközök használati életük során milyen sokat 

veszítenek eredeti szélességükből. A használati életük végéhez közelítő darabok 

(pl. Ltsz.: 80.36.151.f, 80.36.151.h., 80.36.162.a., 88.1.110.) igen rövidek, egészen 

keskenyek, élük hullámos. 

 

1.4.2.1.2. VADKANAGYAR CSÜNGŐ (SCHIBLER 23/1) 

Definíció: vaddisznó hasított alsó szemfogából kialakított, átfúrt, párosan viselt 

csüngő. 

Rövid elnevezés: vadkanagyar csüngő 

Más elnevezések: agyarlemez (KALICZ 1985, 58, 72), vadkanagyarból hasított és 

átfúrt lemez csüngő (KALICZ et al. 2010, 63); vadkanagyar-csüngő (SIKLÓSI 2010, 

138), agyarcsüngő (ZALAI-GAÁL–OSZTÁS 2009, 248) 

Osztály: I. 

Példák: Aszód lelőhelyén dísztárgyként, kizárólag sírokból kerültek elő.  

 

Alapanyagválasztás 

A vadkanagyar csüngők alapanyaga szigorúan kötött (59. ábra). Nem csupán 

annyiban, hogy vaddisznó (Sus scrofa L. 1758) alsó szemfogát használják e 

csüngők készítéséhez, de azok közül is csak az igen nagy, méretes, mutatós 

darabokat alakítják dísztárggyá. Nem véletlen, hogy a legtöbb kutató mindig is 

státuszjelzőként értelmezte őket (pl. CHOYKE 1997, 157; KALICZ 1985, 57-58, 74; 

2008, 9; KALICZ et al. 2010, 63; SIKLÓSI 2004, 35, 49-53; 2010, 138, 151, 155, 298-301; 

ZALAI-GAÁL 2009, 157; ZALAI-GAÁL et al. 2009, 344-345).  

   

59. ÁBRA: VADKANAGYAR CSÜNGŐK ALAPANYAGVÁLASZTÁSA.  

Megmunkálás 

A dísztárgyként, párban viselt vadkanagyar csüngők készítése nem túlzottan 

bonyolult, viszont nagyon kötött folyamat. Egy nagy agyarból két csüngő készül. 
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Az agyarat hosszában kettéhasítják két vaskos félre. A hasítás módja nem ismert, 

de töréses technikát valószínűsítünk. Ezt követően a visszamaradt éles széleket 

kaparással, vagy néha csiszolással egyengetik el, néha a hegyet kicsit meg is 

igazítják. Végül pedig a gyökér felőli részbe lyukat fúrnak, ami a felfüggesztésre 

szolgál. 

 

Használat 

Ezen tárgyak a viseleti tárgyak tipikus használati nyomait mutatják. A viselés 

idejétől függően, de viszonylag rövid idő alatt kialakult a teljes felületen a 

kézfény, ami a ruhával, illetve bőrrel érintkező tárgyak jellemzője. Ezzel együtt jár 

a felület lekerekedése is, amivel párhuzamosan fokozatosan elmosódnak a 

készítés nyomai. A legintenzívebb kopás a függesztő lyuk környékén 

tapasztalható, de főként a csüngő inaktív végén is gyakori a szilánkolódás, törés. 

A sérüléseket sokszor megjavították. 

 

1.4.2.2. ÁLLATFOGAK 

1.4.2.2.1. ÉKSZER (SCHIBLER 23/2) 

1.4.2.2.1.1. SZARVAS SZEMFOG GYÖNGY 

Definíció: gímszarvas átfúrt szemfogából készített gyöngy 

Rövid elnevezés: szarvas szemfog gyöngy 

Más elnevezések: grandli 

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák: KALICZ 1985, 41. kép: 174. sír; 38. kép: 5.6: 156. sír (lehet, hogy utánzat, 

talán csontból?) 

Alapanyagválasztás 

E csoport alapanyagválasztásban kötött (60. ábra), kizárólag gímszarvas felső 

szemfogból készítik ezeket a gyöngyöket. Felmerül egy félkész csontgyöngy 

kapcsán, hogy a lelőhelyen is előfordulhattak ennek az igen kedvelt típusnak 

csontból készült imitációi. 
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60. ÁBRA: SZARVAS SZEMFOG GYÖNGYÖK.  

Megmunkálás 

A szarvas szemfog gyöngyök kialakítása nem különösebben nehéz, vagy 

időigényes feladat, ez esetben értéküket kétség kívül sokkal inkább nehéz 

beszerezhetőségük, az alapanyag különlegessége adja. Az állcsontból kiemelt 

fogakat a gyökéren apró furattal látják el. Ez két oldalról indított, homokóra 

alakú. Ezt követően a gyöngyöket egymáson elforgatva fűzik fel. A sokáig 

használt gyöngyökön a furat esetenként teljesen elvásott, ami miatt szükségessé 

vált a javítás és új furat kialakítása. 

 

Használat 

A gyöngyök egyértelműen státuszjelzőknek számítottak, tipikus részei lehettek a 

női és a gyermek viseletnek, így használatukat is egyértelműen az ékszerek között 

kell keresnünk (SIKLÓSI 2010, 294-298). Az egymáson elfogatva felűzött gyöngyök 

egymással érintkező felülete volt leginkább kitéve a kopásnak, de ezeken a 

helyeken mégis csak viszonylag kismértékű felfényeződést és lekerekedést 

figyelhetünk meg. A használat nyomai sokkal inkább kimutathatóak a lyuk 

környékén, ahol a kevés elmozdulás hatására is viszonylag gyorsan eltűnnek a 

furat készítésekor hátra maradt kőpenge-nyomok, majd maga a furat formája 

kezd el megváltozni a lekerekedés folytán, sok gyöngysorban figyeltek meg 

különböző kopottságú gyöngyöket. A használat nyomait a lyuk mellett a 

gyöngyök azon részein tapasztaljuk legerősebben, amelyek a bőrrel, illetve a 

ruházattal érintkeztek. Itt jelentős felfényeződést és lekerekedést figyelhetünk 

meg.  

Feltételezések szerint (CHOYKE 2001) a gyöngysorok nem egy időben készülnek, 

azok „részletekben”, időben elnyújtva állnak össze. Erre utal az egyes gyöngyök 

különböző kopottsága egyazon nyakláncon belül. 
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1.4.3. AGANCS 

A szarvasfélék agancsából készült használati- és dísztárgyak nagyon változatos 

formában és nagy számban fordulnak elő az aszódi lelőhelyen. A tipológiai 

tárgyalás során szigorúan a formai besorolást vettük alapul, ezért nem tettem 

különbséget a felhasznált alapanyag szerint: a gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) 

és az európai őz (Capreolus capreolus L. 1758) agancsából készült eszközöket 

egybe soroltam, ha az formailag indokolt volt (pl. nyomóár, hegy, véső… stb.). 

Elöljáróban azonban el kell ismerni, hogy az agancseszközök formai 

csoportosítása sokkal nehézkesebb a csonteszközökénél. Maga az alapanyag 

formája és méretei is sokkal kötöttebbek, kevesebb a variáció lehetősége. Ennek 

megfelelően, ami a csonteszközök esetében is elmondható volt, itt még inkább 

igaz, hogy nagyon sok, formájában igen hasonló eszközzel találkozunk, amelyek 

azonban potenciálisan teljesen eltérő célt szolgálhattak. Ennek tisztázása csak 

nagy sorozatban végzett használati nyom vizsgálatokkal lenne lehetséges, 

azonban lelőhelyünkön ez tafonómiai okok miatt nem hozott megnyugtató 

eredményeket. 

Talán emiatt is tűnik az agancseszközök osztályozása – összehasonlítva a 

csonteszközökével – kissé szegényesnek, egyszerűnek. Ezt részben annak is 

tulajdoníthatjuk, hogy a magyarországi neolitikum idejében a jelek szerint ezt az 

alapanyagot teljesen más eszközkészlet készítéséhez használták fel, mint a 

csontokat, amely látszólag kevesebb formai csoportra oszthatók a hagyományos, 

makroszkópos módszerekkel. 

Mindezek mellett figyelembe kell vennünk, éppen az agancsok kapcsán a lelőhely 

különleges voltát. A feltárás eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy 

Aszódon az agancs alapanyag és a belőle készült eszközök kiemelkedően fontos 

szerepet játszottak, és azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy e lelőhelyről 

különösen nagy számban kerültek elő gyártási hulladékok és az 

agancsfeldolgozás különböző melléktermékei. Az agancsfeldolgozó műhely 

kérdését később tárgyaljuk.  

 

1.4.3.1. AGANCSÁGBÓL KÉSZÜLT ESZKÖZÖK 

1.4.3.1.1. PONTÜTŐ 

1.4.3.1.2. NYOMÓÁR 

Definíció: a kőeszköz-készítés során alkalmazott eszközök. Szerepelhettek köztes 

eszközként (pontütő / punch / Zwischenstück), amikor inaktív végüket 
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kalapálták, vagy közvetlen eszközként (nyomóár/pressure flaker) a nyomásos 

technika alkalmazásakor. 

Rövid elnevezés: pontütő/nyomóár (30-33. kép) 

Más elnevezések:  

Osztály: I. 

Variánsok:  

Példák: összesen 90 db; őz: 3db, gímszarvas agancs: 87 db 

Párhuzamok: (KAZDOVÁ 2005, Obr. 121:7, 15, 21?) 

 

Alapanyagválasztás 

Nyersanyagként a legtöbbször (87 esetben) gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) 

agancsának ágait használták fel (61. ábra), annak ellenére, hogy a nyomásos 

technikához, főként a finom daraboláshoz a természetesen finomabb ágvégek és 

különösen a főág egyenes állása miatt ugyanúgy megfelel, sőt alkalmasabbnak 

tűnik az őzagancs (Capreolus capreolus L. 1758), amelynek használata három 

esetben fordul elő (61. ábra). Természetesen nem zárhatjuk ki, hogy az Aszódon 

talált megmunkált őzagancsok egy részét ténylegesen a kőeszköz készítés 

folyamatában alkalmazták. Mindezek mellett ki kell emelnünk, hogy más 

alapanyagok, különösen egyes fafajták is alkalmasak és használatosak voltak a 

feladatra, azonban a kárpát-medencei viszonyok között ezeknek régészeti 

bizonyítéka nem maradt fenn. 

  

61. ÁBRA: PONTÜTŐ ÉS NYOMÓÁR KÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLT AGANCSRÉSZEK.  

A felhasznált agancsdarabok áttekintése során azt látjuk, hogy a pontütők és 

nyomóárak készítésére minden esetben az agancs egyes ágait használták fel. Az 

eszközök többségénél nehéz feladat meghatározni, hogy melyik ágból készült, de 

sok esetben sikerült. A legtöbbször az úgynevezett szerkezeti-, vagy alapágakat, a 

szemágat és a középágat részesítették előnyben az eszközök készítésekor, de 

viszonylag elég gyakran használták fel a jégágat is. Végül ezek mellett ritkábban, 

de van adatunk a korona ágaknak alapanyagként felhasználásáról is. Ennek a 

magyarázatát abban kell keresnünk, hogy az agancson a korona irányába haladva 

egyre kevesebb kompakt állománnyal rendelkeznek az egyes ágak, és arányukat 
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tekintve egyre több bennük a szivacsos állomány. Eszközkészítésre így 

alkalmasabbnak tűnnek a tömörebb felépítésű alsóbb ágak. Ez a pontütők 

esetében különösen fontos szempont lehetett, amikor az eszközök inaktív végét 

jelentős dinamikus erőhatásnak kitéve kalapálták. A nyomóárak esetében az 

eszközt érő erőhatás inkább feszítő, amely más igénybevételt jelent. Mindkét 

esetben elmondható azonban, hogy kővel, mint kontaktanyaggal érintkező aktív 

vég különösen intenzív igénybevételnek volt kitéve, ami meglehetősen 

nagymérvű aprózódáshoz vezetett. 

 

Készítéstechnika 

A pontütők és nyomóárak készítési lánca nem túl bonyolult. Az agancság 

leválasztását forgácsolással, vagy ha nagyon sima törésfelületet volt a cél, 

fűrészeléssel végezték el. A hegyrészt, amelyet pontosan kellett a pattintani 

kívánt kő leütési felszínére helyezni, kissé átalakították: általában kaparással 

elegyengették körben az ágvég teljes kerületét pár centiméter hosszúságban, 

majd kialakítottak egy kisebb, lapos felületet. Ezt a részt sokszor meg is újították, 

ami a pattintás folyamatának szerves része. A pattintó gyakran igazított a 

nyomóár végén, hogy pontosan helyezhesse azt a megmunkálandó kő felületére. 

Ennek nyomait őrzik az agancs ágvégek sűrű kaparásnyomai. Esetenként (pl. 

Ltsz.: 80.35.118. 31. kép: 2; 88.1.15.; 88.1.316., 88.1.342., 88.1.346., 88.1.532., 88.1.538., 

88.1.557., 88.1.699., 88.1.820., 88.1.864., 2011.1.90.) azt tapasztalhatjuk, hogy az ág 

teljes felületét „lehámozták” (decorticage), ami valószínűleg szintén a 

kézbeillőséggel és így a funkcionalitással hozható összefüggésbe. Mindazonáltal 

eredendően olyan szarvasagancsot is választhattak alapanyagnak, amelynek az 

ágai kevésbé erőteljes gyöngyözésűek, így ez a megoldás nem tűnik alapvető 

fontosságúnak a használat szempontjából, sokkal inkább személyes preferencia 

lehetett. 

 

Méretek 

A csoportba tartozó 90 eszköz közül 82 esetében volt lehetőség a teljes hossz 

mérésére (ebből 79 gímszarvas agancs), ami arra utal, hogy ezek a leletek nem 

mentek keresztül jelentősebb aprózódáson, a többségük (az erőteljes mechanikai 

igénybevétel ellenére) szinte teljes hosszában megmaradt. Ezekből az adatokból 

láthatjuk, hogy a hosszméretek 45,02 és 300 mm közötti értékeket mutatnak, 

átlagosan 130,42 mm a szarvasok esetében, de ha az őzagancs eszközöket is hozzá 

számoljuk, sem csökken jelentősen az átlagos hosszúság, 129,9 mm-re. Az aszódi 

csonteszközanyag esetében kevés olyan népességű csoport van, ahol érdemes 

statisztikai vizsgálatokat végezni, de a tárgyalt eszközök esetében megállapítható, 
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hogy az értékek szórása 31,42. Átlagos szélességűk és vastagságuk megközelítően 

megfelel a gímszarvas agancságak körméreteinek, 24 és 27 mm közötti (a kiugró 

darabé szélesség és vastagság: 42,48 és 37,69. A tárgyak tömege 7,19 és 244 gramm 

közötti, átlagosan 56,83 gramm (szórás: 30,82). Méreteit tekintve egy tárgy tér el 

jelentősen a csoport tagjaitól (Ltsz.: 88.1.719., Hossz: 300 mm, tömeg: 244 g), egy 

teljes szemágból készült nyomóár, amely sokkal nagyobb a csoport bármelyik 

másik tagjánál. Ezt a tárgyat figyelmen kívül hagyva, reálisabb képet kapunk: a 81 

ismert hosszúságú eszköz maximuma 195, átlaga 127,80 mm (a szórás 25,17), 

tömege 85 mérhető darab alapján maximum 109,54, átlaga 54,63 g (a szórás 

23,22). 

 

Használat 

A pontütők és nyomóárak használatára néhány jellegzetes sérülés utalhat, 

azonban jelenleg nagy valószínűség szerint a komolyabb (és jellegzetes) sérülést 

nem szenvedett eszközök azonosítása gondot okoz. A pontütők, ahogyan azt 

korábban már említettük, köztes eszközként szolgáltak a pattintás során, ezért 

inaktív végükön szerencsés esetben a darabolás nyomai mellett kalapálás által 

okozott bezúzódások, illetve szilánkolódások is megfigyelhetőek (pl. Ltsz.: 

2011.1.90.). Más esetekben az inaktív vég olyannyira vízköves, vagy töredékes, 

hogy csak az aktív végen megfigyelt használati nyomokból következtethetünk a 

pontütő funkcióra. Ezt minden esetben (igaz ez a pontütőkre, de a nyomóárakra 

is) kissé átalakítják, elegyengetik. A kialakított kisebb felszínek később a 

használat során zúzódnak és kopnak is (Ltsz.: 88.1.36., 2011.1.46., 2011.1.6.). 

Gyakori az eszköz megújítása, ami miatt sok esetben „elfogy” a teljes kompakt 

állomány és előtűnik a szivacsos állomány (ami a kőpattintás szempontjából az 

eszköz használatának a végét jelentette). A pontütők jellegzetes sérülései az aktív 

végen körben, a facettált felület peremén a rontott leütések miatt kipattanó 

kisebb-nagyobb, általában mély, téglalap alakú szilánkok. (pl. Ltsz.: 2011.1.6.) 

Jelen tudásunk szerint a nyomóárak elkülönítése nehézkes.15 Míg a pontütőkön 

egyes jellegzetes sérülések viszonylag nagy bizonyossággal utalnak a használat 

módjára, addig a nyomóárakon nem találunk ilyeneket. A használati nyomok egy 

része átfedést mutat a pontütőkkel, az aktív végen itt is facettált felületet 

alakítanak ki, legtöbbször kaparással, de ezeken az eszközökön a facettálást nem 

újítják meg olyan gyakorisággal, úgy tűnik, ez kevésbé fontos a funkcionalitás 

szempontjából. Emellett az inaktív végen többször találkozunk forgácsolással 

                                                        

15 A nyomóárak és pontütők felismerésének és megkülönböztetésének kérdését járta körül az EAA 
18. konferenciáján, Helsinkiben, 2012.08.30-án elhangzott Some New Results in the Research on 
Worked Osseous Materials from the Late Neolithic Period in Hungary című előadásom. 
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végzett darabolással, hiszen itt nem volt szempont a sima, kalapálható felület 

kialakítása. Ugyanezért nem találunk zúzódásokat sem ezeken a részeken. Az 

aktív rész esetében azonban azt figyeltük meg, hogy nem közvetlenül a hegyen, 

hanem a fölött, általában féloldalasan mutatkoznak ovális bezúzódások a 

felületen, sokszor olyan sűrűn és mélyen, hogy a szivacsos állomány is előtűnik. 

Ez már makroszkóposan is látszik, de kézi nagyítóval minden részlet jól 

megfigyelhető. Természetesen távlati célként szükséges a punch technika 

azonosítása a kőanyagban is. 

 

1.4.3.1.3. FOGÓ/NYÉL 

Definíció: összetett eszköz része, amely fogóként/nyélként a biztonságos és 

kényelmes munkavégzést segítette. Legtöbbször agancság tő- és középső részéből 

készül. 

Rövid elnevezés: nyél (36. kép) 

Más elnevezések: díszített agancstárgyak (KALICZ 1985, 57, 11. kép 5) 

Osztály: I. 

Variánsok: a) díszítetlen 

         b) díszített: egyik végén általában többszörös szimmetrikus 

forgácsolás „hornyolás” fut körbe 

Példák: 5db (Ltsz.: 88.1.170., 88.1.273., 88.1.276., 88.1.819., 2011.1.35) KALICZ 1985, 11. 

kép 5. 

 

Alapanyag választás 

Kizárólag gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) agancságakból készített típus (62. 

ábra). Az aszódi leletanyagban viszonylag ritka, de előfordulhat, hogy a levágott 

agancságak egy része is ide sorolandó, melyek esetében azonban a kirakódott 

vízkő miatt nem láttuk nyomát a nyelezni kívánt eszköz számára kialakított 

mélyedésnek. Jelenleg ugyanis ezt a típust csak ezen jegy megléte alapján tudjuk 

biztosan azonosítani. 

 

62. ÁBRA: NYELEK KÉSZÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT AGANCSRÉSZEK.  
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A nyelek készítéséhez, mint annyi más eszköztípushoz is, a gímszarvas 

agancságait használták fel, de az ágak csúcsát gyakran eltávolították, sokkal 

inkább az ágak középső részét alakították át nyéllé. Nyilvánvalóan alkalmasabbak 

voltak azok az agancságak, amelyeken természetszerűleg kevesebb a gyöngyözés, 

de azt mesterségesen akár el is távolíthatták. 

 

Készítéstechnika 

Esetenként igen szépen kivitelezett és akár díszített eszközökkel, illetve azok 

töredékeivel van dolgunk. Más esetekben azonban az agancságat egyáltalán nem 

alakították át, csak a főágról történt elsődleges leválasztás, darabolás nyomai 

látszanak. Sokszor eleve olyan ágakat választanak kiindulásként, amelyek az 

agancs kevésbé gyöngyözött részeiről (elsősorban a korona ágai) származnak, 

azokban az esetekben azonban, amikor nem így tettek, valamilyen módszerrel 

(csiszolás, hámozás) eltávolították a felület gyöngyözését, így kényelmes, kézbe 

illő nyelet kapva. 

A nyél funkcionalitása szempontjából előnyös, ha a vágott felület nem túl 

egyenetlen és szilánkolt. Evégett néha a fűrészelést választották a darabolás 

módjául, ami viszonylag egyenletes felületet hagyott hátra. A legtöbbször 

azonban nem így tettek, az elsődleges darabolást forgácsolással végezték, és 

amennyiben a visszamaradt felületet nem érezték kellően egyenletesnek, kevés 

csiszolással utána dolgoztak. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az aszódi 

lelőhelyen élők jól értettek az agancs megmunkálásához, így még forgácsolással is 

képesek voltak finomabb kialakítást nem igénylő, egyenletes felületet létrehozni.  

 

Méretek 

Mivel mindössze öt eszköz méreteiről van szó, a nyert eredményeket nem 

általánosíthatjuk még a lelőhelyre sem. Az eszközök teljes hossza négy esetben 

volt mérhető, 65,22 és 127 mm között változtak. Említésre méltó, hogy a 

legrövidebb eszköz kivételével a másik három igen hasonló mérettartományba 

esik 120, 121,68 és 127 mm-es hosszukkal (ami, ha nem ilyen kevés lenne a minta, 

akár standardizációt is jelenthetne). Az eszközök szélessége és vastagsága pedig 

(21-23 mm) megfelel a közepes nagyságú agancságak méreteinek, 
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Használat 

Ahogyan az a csoport nevéből egyértelműen kitűnik, a nyelek nem önálló 

eszközök voltak, hanem összetett használati tárgyak részei. Ennek megfelelően a 

használati nyom vizsgálatok sem a megszokott kérdésekre keresik a választ. Bár a 

tafonómiai károsodások ezt a csoportot sem kímélték, ennek ellenére használati 

fényt és lekerekedést, illetve rendezetlenül elhelyezkedő csíkozódást figyeltünk 

meg a felületükön. Mindezek egybevágnak a nyél funkcióval és a használati 

csíkok arra is utalnak, hogy a nyelezett eszközök tároláskor egymáshoz érhettek, 

dörzsölődtek. 

 

1.4.3.1.4. HEGY 

Definíció: hegyben végződő eszközök. A hegyet a tárgy hossztengelyében, vagy 

azzal párhuzamosan alakítják ki. 

Rövid elnevezés: agancs hegy 

Más elnevezések: - 

Osztály: I., II. 

Variánsok: a) hasított őzagancs első ágából 

        b) hasított őzagancs fő- és hátsóágából 

        c) levágott első és hátsóágú őzagancsból 

        d) levágott gímszarvas agancságból 

Példák: 4 db: őz (Ltsz.: 88.1.87., 88.1.118., 88.1.265., 88.1.641.) 

 

Alapanyagválasztás 

Több más tárgytípushoz hasonlóan, a hegyeket a lelőhelyen európai őz 

(Capreolus capreolus L. 1758) agancsából készítették, míg a gímszarvas (Cervus 

elaphus L. 1758) agancság nagyon ritkán fordul elő (63. ábra). Az őz esetében az 

alapanyag maga kínálta fel a formát, a főág természetes hegyet alkot, amelyet 

csak egy kevéssé kellett átalakítani. Aszódon hegyet gyakrabban készítettek őz 

agancsából. 

Az szarvasagancs esetében az ágvégek szintén kínálják a hegyformát, ezek 

azonban meglehetősen vaskosak, még átalakítással is jobbára csak masszív 

hegyek készíthetőek belőlük. 
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63. ÁBRA: AGANCS HEGYEK ALAPANYAGAI.  

Aszódon biztosan csupán az őzagancsok esetében azonosíthatóak a hegyek, de 

minden bizonnyal a gímszarvas agancs levágott ágak egy részét is hegyként 

használták. Ehhez minden bizonnyal a természet szerint vékonyabb ágakat 

használták fel, amelyeket csak kevéssé kellett átalakítani. Az őzagancsok 

mindegyik ága alkalmas volt hegy kiképzésére, azonban legtöbbször mégis a 

fő/középágat használták erre. Az elülső ágon kialakított hegyek ritkábbak, 

Aszódon is csak egy esetben fordul elő. 

 

Készítéstechnika 

A tárgyak előállítása különbözőképpen zajlott az őz és a szarvasagancs alapanyag 

esetében. Az őzagancsok többségét (igaz ez a vésőkre, retusőrökre is) hasonló 

módon munkálták meg. A rózsát általában eltávolították, valószínűleg túlzottan 

erőteljes gyöngyözése miatt, majd az agancsot hosszanti irányban kettéhasították 

úgy, hogy a hátsó ágat a szár egy részével (nyelv alakú szilánk) eltávolították, a 

főágat és az első ágat pedig megtartották. A kívánt eszközformát általában (l. 

előző bekezdés) a főágon alakították ki. 

A szarvasagancsok esetében eltérő készítéstechnikával állunk szemben. 

Lelőhelyünkön általában kevés átalakítással készült hegyekkel találkozunk. Az ág 

darabolását forgácsolással végezték, a hegyet pedig kaparással, vagy csiszolással 

alakították ki.  

Lelőhelyünkön, jelenlegi tudásunk szerint nem fordul elő az az általában jóval 

gyakoribb hegy előállítási mód, amikor a szár egy része képezi a kiindulási 

anyagot, amelyet hosszanti irányban több szilánkra hasogatnak, majd tovább 

alakítanak heggyé. 

A megmunkálási tartomány szempontjából külön kell választanunk az egyes 

alapanyagokat. Az őz és a lelőhelyünkön elő nem forduló szarvas agancsszárból 

készült eszközök egyértelműen a megmunkálási tartomány I. osztályába 

sorolhatóak, hiszen ezen alapanyagok feldolgozása többlépcsős, fejlett készítési 
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technikai tudást igényelt. A gímszarvas agancságakból készített eszközök ezzel 

szemben a II. osztályba sorolhatóak, mivel az ág leválasztása alaptechnika, 

amelyet csupán a hegy kiigazítása, kismértékű átalakítása követ. 

 

Méretek 

Az agancshegyek méretei, mivel ezek olyan eszközök, amelyek kialakításához alig 

alakították át a kiindulási alapanyagot, az őz alapanyag esetében nagyjából 

megfelelnek az alapanyag méreteinek, ami a szarvasagancsra is igaz, csak itt az 

ágak mérettartománya határozza meg az eszközök méretét.  

 

Használat 

Használat szempontjából az agancs hegyek nem különböznek a más 

alapanyagból, például csontból készült hegyektől, funkciójuk különösen a 

formailag hasonló masszív hegyekkel mutat átfedést. Valószínűleg az 

agancshegyek egy része ad hoc eszközként értelmezhető, nem volt fontos az 

alapanyag, csupán az, hogy kevés ráfordítással, könnyen alakíthassák át eszközzé. 

Mindezek mellett elsősorban az őzagancsok kapcsán kell feltételeznünk, hogy 

mind az alapanyag kiválasztása, mind az eszköz többlépcsős kivitelezése nem a 

véletlen műve. Bár a lelőhely kőanyagának elemzése ezt nem támasztotta alá, de 

analógiák alapján tudjuk, hogy akár a kőeszközök előállításában is szerepet 

játszhattak az őzagancs hegyek a pengék tovább darabolásában. 

 

1.4.3.1.5. VÉSŐ/ÉK 

Definíció16: A tárgy hossztengelyére merőleges éllel rendelkező eszközök. 

Rövid elnevezés: véső/ék (34-35. kép) 

Más elnevezések: - 

Osztály: I., I-II. 

Variánsok: a) széles 

         b) keskeny 

Példák: 54 db, ebből őz: 2 db 88.1.845. (kicsi őz) 88.1.597 (őz spatulaszerű), 

szarvas: 52 db… 2011.1.5. (nagy szarvas ág véső) 

 

                                                        

16 Ugyanaz, mint a csontból készült ékek esetében. 
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A biztosan ebbe a csoportba tartozó eszközök mellett számos töredékkel 

számolhatunk, amelyek elvileg szintén vésők lehettek eredeti formájukban. 

Felmerül ez a lehetőség az őzagancsok kapcsán is, de a töredékeket csak azokban 

az esetekben számítottuk a csoporthoz, amikor azok egyértelműen besorolhatóak 

voltak. Mindezek mellett természetesen mind a levágott gímszarvas agancságak, 

mind pedig az őzagancsok között lehetnek további éktöredékek. 

A variációkra osztás meglehetősen mechanikusan történt, mindössze két formai 

csoportot, a széles, illetve a keskeny éllel rendelkezőket különítettük el és 

természetesen az alapanyag is valamelyest meghatározza, hogy melyik csoportba 

sorolható egyik vagy másik eszköz. Általánosságban elmondható, hogy a keskeny 

ékek őzagancsból, míg a szélesebbek gímszarvas agancsból készülnek. 

 

Alapanyagválasztás 

Alapanyagként mind a gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758), mind pedig az 

európai őz (Capreolus capreolus L. 1758) agancsát használták (64. ábra). Sokkal 

gyakoribb azonban a szarvasagancs, őzet csupán kétszer használtak fel, míg a 

szarvasagancsot 52 esetben. Ennek nyilvánvaló oka a kialakítható hasznos 

munkaél mérete. 

    

64. ÁBRA: AGANCS ÉKEK ALAPANYAGVÁLASZTÁSA.  

Mindkét alapanyag esetében az ágakat alakították ékké. Ehhez nem volt szükség 

nagy mesterségbeli tudásra, az agancs elsődleges darabolása után az ágvégen 

csupán az ék formáját hozták létre. Az őz esetében az első és a főágat használták 

(egy-egy esetben?), míg a gímszarvasagancs esetében az egyenes ágforma miatt a 

leggyakrabban a korona ágait alakították át. Ezek formájukban és felületük 

simaságában jobban megfeleltek a kívánalmaknak, viszont felépítésük révén 

(arányában kevesebb kompakt állomány) rövidebb használati életűek voltak. A 

szerkezeti ágak (szem-, középág) jóval több kompakt állománnyal rendelkeznek, 

ami többszöri megújítást, így hosszabb használati időt tesz lehetővé, azonban 
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ezek az ágak sokszor hajlottak. Mindenesetre genetikai variációként közöttük is 

akadnak egyenesebb és kevésbé gyöngyözött darabok, melyeket ék alapanyagnak 

választottak. 

 

Készítéstechnika 

A vizsgálatok szempontjából külön kezeltük a kétféle nyersanyagból készült 

formákat. Az egyik keskeny véső (Ltsz.: 88.1.845.) egy őzagancs ágból készült. Az 

ágat laposan teljesen körbeforgácsolták, majd letörték, jól látszik a cakkos, 

szilánkos törésfelület. Az eszköz felszínén nem látható a gyöngyözés 

eltávolításának nyoma (décorticage), így azt feltételezzük, hogy eleve sima volt a 

felület. A vésőél kialakítását az egyik oldalról történő csiszolással oldották meg. A 

kész eszköz finom, keskeny (7 mm) vésőéllel rendelkezik. A másik őzagancsból 

készült véső esetében (Ltsz.: 88.1.597.) csupán az ág vége maradt meg a vésőéllel, 

így a készítés pontos menetét nem tudjuk rekonstruálni. Az éket ebben az 

esetben is az egyik oldalról csiszolással alakították ki. 

A gímszarvas agancsvésők levágott, viszonylag egyenes ágakból készültek. A 

darabolás mikéntje változatos volt, lehetett fogácsolás (pl. Ltsz.: 2011.1.1., 88.1.861., 

88.1.845., 88.1.171., 66.19.8., 88.1.226., 88.1.327… stb.), vagy fűrészelés (Ltsz.: 

88.1.363.) is. Ez attól függött, hogy nagyon egyenletes, sima felszínt kívántak-e 

elérni, vagy megelégedtek kissé durvábbal is. Az ágak többségéről, legalább 

részben, hámozással (Ltsz.: 88.1.74., 88.1.88b., 88.1.718.), a kevésbé gondosan 

kivitelezett esetekben kaparással és csiszolással (pl. 2011.1.5.) távolították el a 

gyöngyözést. Az aktív vég kialakítása csiszolással történt (Ltsz.: 88.1.845., 

2011.1.5.), általában szimmetrikus. Az eszközök többségénél megújítás nyomait is 

megfigyeltük, ezt is csiszolással, illetve kaparással (Ltsz.: 2011.1.5.) végezték. 

 

Méretek 

Teljes hosszúság mérésére 48 esetben volt lehetőség. A legrövidebb példány 

25,02, a leghosszabb 244 mm, átlagosan pedig 140,07 mm. A szélesség és 

vastagság mérésére 53 eszköz esetén volt lehetőség, adataik az agancságak 

természetes mérettartományának függvényei, szélességük átlagosan 28,8 mm, 

vastagságuk 24,65 mm. Egyetlen őzagancs eszközünk 39,79 mm hosszú. 
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Használat 

A keskeny vésőélű (=őz?) eszközök egyértelműen finomabb munkákra voltak 

alkalmasak. Bár hagyományosan vésőnek hívják őket, a keskenyebb, filigránabb 

darabok minden bizonnyal sokkal inkább ékként funkcionáltak. Használati 

sérülésként a legtöbb esetben szilánkolódást figyelhetünk meg (pl. Ltsz.: 88.1.845: 

a hegyből két kisebb, félkör alakú, sekély szilánk törött ki). Mindezek mellett 

egyes eszközökön használati fény (Ltsz.: 88.1.845: lekerekedés nélküli, kevés 

féloldalas fény; 88.1.521., 88.1.528., 88.1.757.), lekerekedés (Ltsz.: 88.1.528), kézfény 

(Ltsz.: 88.1.845.) és csíkozódás (Ltsz.: 88.1.521) is megfigyelhető volt. Mindezek 

kemény anyaggal érintkezés eredményei. 

Ki kell emelnünk a finomabb ékek közül néhány darabot (Ltsz.: 88.1.521., 88.1.195., 

88.1.291., 88.1.705.), amelyek különleges kialakításúak. Két példányon furat nyoma 

látszik, a felületük nagyon gondosan simított, és vörös színűek, azonban 

mindegyik a telepről származik, így funkciójukat tovább kell kutatnunk. 

A nagyobb, szélesebb élű eszközök durva munkára is alkalmasak voltak, amit az 

is bizonyít, hogy ezeken a darabokon gyakran figyelhetünk meg elég komoly, 

használatból adódó élsérüléseket, mély szilánkokat (Ltsz.: 88.1.861.). 

Feltételezzük, hogy ezeket az eszközöket kemény anyagok megmunkálására, akár 

fa kivájására is használhatták, amit a síklapos (facettált) lekerekedés bizonyít 

(Ltsz.: 2011.1.5.). Inaktív végüket kalapálhatták, habár erre sajnos az intenzív 

vízkövesedés miatt nem találtunk a leletanyag megfigyelése során bizonyítékot. 

Egy esetben (Ltsz.: 2011.1.5.) azonban a vastag vízkőréteg ellenére jellegzetes, 

mély, téglalap alakú szilánkolódást figyeltünk meg, ami alapján az inaktív vég 

kalapálására következtethetünk. Ez az eszköz 160 mm hosszú és egyenes ágból 

készült, így alkalmas volt köztes eszköznek. 

 

1.4.3.1.6. ÁTFÚRT AGANCSÁG HEGY 

Definíció: ferdén levágott és átfúrt agancs ágvégekből készült hegyek. 

Rövid elnevezés: átfúrt hegy (36. kép: 3, 7) 

Más elnevezések: „halásznyílhegy” (KALICZ 1985, 56) 

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák: 1 db biztos (Ltsz.: 88.1.764., KALICZ 1985, 83. kép 6), egy feltételes, félkész 

példány (Ltsz.: 88.1.561.) 

 

Alapanyagválasztás 
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A lelőhelyen előkerült mindkét példány gímszarvas agancs ágvégeiből készült (65. 

ábra), de pontosan még az sem határozható meg, hogy melyik ágak végeit 

használták fel előállításukhoz. 

 

65. ÁBRA: „HALÁSZNYÍLHEGYEK” ALAPANYAGAI.  

 

Készítéstechnika 

A tárgyak közül csak az egyik (Ltsz.: 88.1.764.) alapos vizsgálatára nyílt lehetőség, 

a készítés menete ez alapján viszonylag jól rekonstruálható. Az agancság mintegy 

5 cm hosszú végét letörték. A visszamaradt felület zegzugos, ami a legtöbb 

esetben az előkészítés nélküli törések jelzője. A minta azonban meglehetősen 

szabályos, igen mély, és elképzelhető, hogy a törés nyomán létrejött felszínt 

mesterségesen tovább hangsúlyozták. Mintegy 1 cm-rel a törés fölött teljesen 

kerek furattal átfúrták a tárgyat. A hegyet kaparással kissé átalakították és a 

felületet pedig elegyengették. 

 

Használat 

KALICZ N. (1985, 56), ahogyan a csoport elnevezése is sugallja, halászathoz köti a 

furattal rendelkező agancshegyek funkcióját, ahol a tárgy egy szigony-szerű 

összetett eszköz része. Meg kell jegyezni, hogy a tárgy tafonómiai okok 

(vízkőlerakódás és felületének rossz megtartása), valamint modern sérülései 

miatt sajnos nem volt alkalmas használati nyom vizsgálatra, annyit azonban így is 

megállapíthattunk, hogy a felületen használati fény és lekerekedés látható. Ez 

ellentmond a halászati felhasználásnak, azonban egy, nem túl jó megtartású tárgy 

vizsgálata a kérdésre nem adhat egyértelmű választ. Mindazonáltal analógiák 

alapján felvethető az a lehetőség, hogy a tárgyaknak a sajátos, ferde kialakítása a 

nyelezéssel függ össze.  
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1.4.3.1.7. GYŰRŰ 

Definíció: agancság szeletből kialakított gyűrű. 

Rövid elnevezés: gyűrű (27. kép: 6) 

Más elnevezések: - 

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák: 88.1.241. 

 

Alapanyagválasztás 

Lelőhelyünkön mindössze egyetlen töredék sorolható ebbe a csoportba (Ltsz.: 

88.1.241.), amely egy gyűrű fele. Ezt gímszarvas agancság szeletből alakították ki. 

 

66. ÁBRA: AGANCS GYŰRŰ ALAPANYAGVÁLASZTÁS.  

Készítéstechnika 

Lelőhelyünk egyetlen, e csoportba sorolható tárgyát forgácsolással alakították ki. 

A forgácsolást meglehetősen pontatlan és durva megmunkálási módnak szokták 

tartani, e tárgy azonban bizonyítja, hogy ez nem minden esetben volt így. A 

forgácsolást keskeny, éles eszközzel, talán a fentebb tárgyalt agancsvésők 

egyikével, esetleg kisebb kővésővel végezték. A forgácsolás szöge elég meredek, a 

vésőt gondosan helyezték, s vezették körbe az ágon. E módon alakították ki a 

gyűrű félköríves formáját is, a forgácsolás nyomai síklapos (facettált) felületet 

hagytak maguk után, amelyet később sem tüntettek el, megtartották mintegy 

díszítésként. Azt, hogy ténylegesen egy gyűrű töredékével és nem egy 

hulladékdarabbal állunk szemben, az bizonyítja, hogy az ág szivacsos állományát 

gondosan eltávolították, a belső felületet pedig simára csiszolták. 

 

Használat 

Semmilyen adattal sem rendelkezünk a tárgy használatára vonatkozóan. 

Lehetséges, hogy ténylegesen ékszerként, gyűrűként használták, azonban 
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akármilyen összetett eszköz, pl. szíjakhoz használt osztógyűrű része is lehetett. A 

tárgy vizsgálata során a simára csiszolt belső felületen egyenletes és gyengén 

látható használati kopást, kézfényt is megfigyeltünk. Ez alapvetően az ékszer 

használatot valószínűsíti, azonban jelen esetben fontolóra kell vennünk 

másodlagos, tafonómiai folyamatokat is, amelyek folytán a feltárást követően 

kerültek a tárgyra a nyomok („fogdosás”). 

 

1.4.3.2. AGANCSSZÁRBÓL KÉSZÜLT ESZKÖZÖK 

1.4.3.2.1. T-ALAKÚ FEJSZE/BALTA 

Definíció: nagyméretű, a nyelezés irányával párhuzamos élű, ékvégű eszközök 

nehéz munkára. A fejsze megnevezést a nagyobb eszközökre, míg a baltát a 

kisebb, kéziszerszám méretűekre alkalmazzuk. 

Rövid elnevezés: T-fejsze, balta (38-47. kép) 

Más elnevezések: nyéllyukas nagy agancseszközök (KALICZ 1985, 55) 

Osztály: I. 

Variánsok: a) laterális oldalon élezett 

        b) mediális oldalon élezett 

Példák 

Aszódon fejszéből és baltából nagyon kevés ép példány maradt fenn, viszont 

ezzel összevetve óriási a töredékes darabok száma (5 teljes – 172 db töredék). Ez is 

jól mutatja, hogy ezek az eszközök milyen nehéz munkára szolgáltak és milyen 

gyakran sérültek (főként, amikor a kiszáradás folytán veszítettek a 

rugalmasságukból). Azonban a csoport teljes létszáma utal rá, hogy ezeket, és a 

hasonló eszközöket nagy mennyiségben állították elő. 

 

Alapanyagválasztás 

A fejszék és a balták olyan eszközök, amelyeknek extrém igénybevételt kellett 

kiállniuk, nehéz munkára, elsődlegesen fa kitermelésére és feldolgozására, 

valamint földmunkákra használták őket. Ilyen igénybevétel elviselésére az agancs 

kitűnően alkalmas (67. ábra), mert bár nem lehetséges olyan finom él kialakítása 

rajta, mint a kövek esetében, azonban a dinamikus erőhatásokat képes elnyelni, 

így megóvja az eszközt és a használóját a sérülésektől. 
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67. ÁBRA: BALTÁK ALAPANYAGA.  

Famegmunkáló nagy- és kéziszerszámok készítésére a gímszarvas (Cervus elaphus 

L. 1758) agancsot használták fel. Ezek közül is kizárólag jó állapotú, nagyméretű 

agancsot, függetlenül attól, hogy vadászott, vagy vetett-e. Kisebb, illetve rosszabb 

egészségű, így gyengébb minőségű agancsot felrakó bikák fejéke nem volt 

alkalmas a fejszék, balták készítésére. Aszódon (mint ahogyan a Kárpát-

medencében) a szár középső részét használták, az alsó és a felső szár egy-egy 

darabját a középág csonkjával együtt. A levágott középág helyén alakították ki a 

nyéllyukat, amely az eszköz legsérülékenyebb része, azonban a csonk 

megvastagítja, így védi ezt a területet. Az egyik száron alakították ki az eszköz 

élét, míg a másik lapos maradt.  

 

Készítéstechnika 

Az agancsok feldarabolása szigorú szabályok szerint történt, és annak ellenére, 

hogy Aszódon bővelkedtek az alapanyagban, törekedtek az minél gazdaságosabb 

kihasználásra, különösen a legértékesebb agancsrészeket, a szárakat és a 

rózsatövet illetően. A fejszék és balták előállításának első lépéseként a szárat két 

helyen is darabolni kellett. A felső száron ezt általában forgácsolással végezték el, 

így viszonylag sima felületet kaptak, amelybe már csak bele kellett ütni a kőbaltát 

vagy vésőt, a szivacsos állomány szilárdan megtartotta azt, az lett az egyik aktív 

vég. A szár alsó felének darabolása, ahol az eszköz másik aktív végét, az agancs 

munkaélet kialakították, már változatosabb. A munkaélet a szár alsó, rózsához 

közelebb eső részén formálták meg. Ez első pillantásra furcsának tűnhet, hogy 

erre ekkora figyelmet fordítottak egy szimmetrikus forma esetén, azonban rögtön 

érthetővé válik, ha megnézzük az alsó és felső szár keresztmetszetei (91. ábra) 

közötti különbséget. A szár alsó fele, mivel közelebb esik az alaphoz és nagyobb 

terhet hordoz, vastagabb kompakt állományú, mint a középág fölötti szárrész. 

Emiatt nagy igénybevételnek kitett eszközök esetében az alsó száron volt 

előnyösebb az él kialakítása. 

A leggyakrabban hasznosított részek közé tartozik az agancs tövét a rózsával 

magába foglaló rész, ezért úgy választották ketté az agancsot, hogy mindkét rész 
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(az agancstő és a rózsa, és az alsó agancsszár is) tovább alakítható legyen. Az 

agancs kerületének felét forgácsolták, majd széttörték. A törés hosszú, nyelv 

alakú szilánkot eredményezett, amelyet már csak kevéssé kellett formára 

csiszolni, hogy elkészüljön a balta éle. Ez a technika nagy mesterségbeli tudást 

igényelt, mivel ha a törés nem a terv szerint sikerült, mindkét rész hulladékká 

vált. Emiatt leggyakrabban a biztos technikát választották és az alsó szárat a 

felsőhöz hasonlóan körbeforgácsolták, majd eltörték. Ez esetben azonban még 

nagy mennyiségű anyagot kellett eltávolítani és sokat alakítani (általában szintén 

forgácsolással, majd a végső simításokat csiszolással), hogy megformálódjon az 

eszköz éle. 

A középág eltávolítását megfigyeléseink szerint fűrészeléssel végezték. Ez 

különösnek tűnhet, összehasonlítva a többi, forgácsolásos darabolással, viszont 

ha figyelembe vesszük, hogy a középág csonkja érintkezett a nyéllel, 

nyilvánvalónak tűnik, hogy igyekeztek e helyen minél simább felületet 

kialakítani. Ezzel együtt növelték a nyél stabilitását is. Valószínűleg ezt szolgálta 

az is, hogy a középágat nem tőből vágták le, hanem néhány centiméteres csonkot 

hagytak, ami miatt az eszköz itt vastagabb lett, így csökkentve a lyukasztás miatt 

meggyengült rész használat közbeni sérülésének veszélyét. A nyéllyuk helyét a 

száron forgácsolással vékonyították el, majd a szivacsos állományt kivésték.  

Az élek elsődleges kialakítását és az újraélezést az esetek többségében csiszolással 

végezték, forgácsolást csak akkor használtak, ha az él nagyon megsérült és 

teljesen újra kellett alakítani.  

 

Méretek 

A teljes eszközök nagyon ritkák a lelőhelyen, mindössze 5 darabot találtunk 

belőlük. Az aszódi Petőfi Múzeum állandó kiállításában található két eszköz 

mérésére nem volt lehetőség. Egyikük nagyobb, míg a másik közepes méretű.  

A harmadik darab egy miniatűr eszköz (Ltsz.:88.1.759), melynek adatait 

természetesen külön kezeljük, hiszen nyilvánvalóan használati módja sem 

egyezik a csoport többi eszközéével. E különleges darab mindössze 87 mm 

hosszú, míg a két maradék tárgy méretei 143 és 206 mm-es hosszukkal a közepes 

tartományba esnek. Az egyik ezek közül is kivételes darab (Ltsz.: 2011.1.74), mivel 

ez nem az agancs megszokott részéből, hanem teljes egészében a szár alsó 

részéből készült. 

Az eszköztípus többi darabja (172 db) mind kisebb-nagyobb, jobban, vagy 

nehezebben azonosítható töredék. A közel épen megmaradtak alapján 

megállapíthatjuk, hogy néhány igen nagy eszköz is található a leletanyagban, 
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mint amilyen a Ltsz.: 80.36.149f számú, amely 375 mm hosszú. A többség azonban 

a közepes mérettartományba esik, amik 150-250 mm közötti hosszúságúak. 

 

A töredékek formai csoportjai 

A fejszék és balták, ha minden töredéket összeszámolunk, igen népes csoportot 

alkotnak a lelőhelyen. A sérülés mértéke lehet viszonylag kicsi, egészen apró, de 

még felismerhető, ide sorolható darabokat is sikerült azonosítanunk. A sérülések 

jellegzetesnek mondhatóak, melyek alapján az alábbi csoportokat sikerült 

meghatározni. Mivel ez a csoportosítás saját kutatásom eredménye és alapvetően 

az aszódi leletanyag alapján állítottam össze, ezért lehetséges, hogy más 

lelőhelyek eszközeinek vizsgálata során bővíteni kell majd. 

Tipikus sérülések: 

1. a nyéllyuk mentén függőlegesen félbe törött eszközök 

1. elülső fél (pl. Ltsz.: 88.1.365., 88.1.381., 88.1.509., 42. kép: 2) 

2. hátsó fél (pl. Ltsz.: 88.1.177., 88.1.333., 88.1.670.88.1.876., 42. 

kép: 4; 46. kép: 1, 6) 

2. hosszanti irányban két szimmetrikus félbe törött eszközök (pl. Ltsz.: 

88.1.546., 88.1.573., 47. kép: 1-2) 

3. Az eszköz hosszanti irányú félbe törése 

1. felső rész 

2. alsó rész 

4. aktív vég, munkaél törött le (pl. Ltsz.: 80.36.163a ; 43. kép, 46. kép) 

5. munkaél kisebb, hosszúkás szilánkja (pl. Ltsz.: 64.809.1. 44. kép; 

88.1.18.) 

6. inaktív vég szilánkolódása (pl. Ltsz.: 88.1.209., 88.1.217.) 

7. egyéb törések és szilánkolódások 

 

A szakirodalmi adatok alapján a fejszék/balták csoportját egyértelműen és 

kizárólag a famegmunkálással hozzák kapcsolatba (SCHIBLER 1981; DESCHLER-ERB 

et al. 2002; MAIGROT 2003b; BILLAMBOZ 1977). Magyarországon ezzel ellentétben a 

szakirodalomban kapa néven szerepelnek és a fölművelés eszközei közé sorolja 

őket a kutatás (KALICZ 1985, 56; VÖRÖS 2007, 29). Azonban felvetődik a kérdés, 

hogy az igen nagy számban előforduló eszközök minden egyes darabját tényleg 

famegmunkálásra használták-e, vagy különböző alapanyagok megmunkálásában 

vettek-e részt. 

A használati nyom vizsgálatok, bár sajnos az agancseszközöket sújtó tafonómiai 

jelenségek ezt a csoportot sem kímélték, bebizonyították, hogy legalábbis az 

eszközök egy részét ténylegesen fa megmunkálására használták. Emellett viszont 
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más anyagok feldolgozásában is szerepet kaptak. A favágás mellett a 

megmunkálás más fázisában is szerepet játszottak, mint a kérgelés és kivájás, de 

egyes darabok esetében a földművelés sem zárható ki egyelőre. 

 

Másodlagos hasznosítás 

Minden bizonnyal fontos eszközcsoportot alkottak a fejszék/balták, legalábbis 

erre utal, hogy az eszközöket javították, valamint a törött eszközöket gyakran és 

igen változatos formában másodlagosan is felhasználták. Mindez azt mutatja, 

hogy akár az alapanyag, akár a megmunkálás, illetve a funkció olyan fontos volt a 

közösség tagjai számára, hogy nagy energiát fektettek az eszközök javításába, és 

kialakult a másodlagos funkciók rendszere. Nyilvánvalóan Aszód kapcsán ezekből 

csak néhányat sikerült megfigyelnünk, de már ezek az eredmények is érdekes 

bepillantást engednek a korabeli gazdaság ezen ágazatának működésébe. 

1. hosszú, a teljes munkaélet magába foglaló törés esetén megtartják a 

szilánkot, amelyen középtájon másodlagosan egy hornyot forgácsolnak, 

vagy karcolnak be, ami az új eszköz rögzítését segíti elő. Az alap 

lehetett a speciálisan kiképzett fa nyél, vagy akár egy másik 

agancsrészlet is. (pl. Ltsz.: 88.1.38., 88.1.429.) 

2. olyan sérülés után, amely teljesen megsemmisíti a munkaélet, hosszú, 

nyelv alakú szilánknegatívot hagyva vissza, gyakran még egyszer 

szilánkolják az eszközt, így a forma egy villás, másik eszköz (pl. 

kőbalta) nyelezésére alkalmas lesz, s az eredeti eszköz maradéka 

nyélként, illetve sajátos köztes darabként (tokmány, Zwischenfutter) 

hasznosul. 

3. olyan sérülés után, amely a teljes munkaélet megsemmisíti, de a 

kitörött szilánk nem éri el a nyéllyukat, sokszor kiegyenesítik azt, és az 

eszközt két tompa véggel használják tovább, tehát két kisebb méretű 

eszköz benyelezésére volt alkalmas. 

4. A teljes munkaélet és az eszköz teljes felső részét magába foglaló 

szilánkot megtartják, és a másik oldalon is munkaélet alakítanak ki. (pl. 

Ltsz.: 88.1.179.). 

 

1.4.3.2.2. ÍVELT SZÁR BALTA/FEJSZE 

Definíció: nagyméretű, a nyelezés irányával párhuzamos élű, ékvégű eszközök 

nehéz munkára. 

Rövid elnevezés: fejsze, balta 

Más elnevezések: nyéllyukas nagy agancseszközök (KALICZ 1985, 55) 

Osztály: I. 
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Variánsok: a) laterális oldalon élezett 

        b) mediális oldalon élezett 

Példák 

Aszódon egyetlen tárgyat sorolhatunk ebbe a csoportba, amely a Magyar Nemzeti 

Múzeum állandó régészeti kiállításában található (Ltsz.: 91.1.250.). A formai 

variánsok létét egyelőre csak feltételezzük. 

Alapanyagválasztás 

Egyetlen tárgyunk abban tér el a megszokott T-balták/fejszéktől, hogy ezt 

kizárólag a szárból alakítják ki. A gímszarvas agancsának két nagyobb, kissé ívelt 

része a szár alsó (szár A), illetve felső (szár B) szakasza. Ezt a típust az alsó 

szárból alakítják ki, annak teljes hosszát kihasználva.  

 

68. ÁBRA: AGANCSSZÁRON KIALAKÍTOTT BALTA/FEJSZE.  

 

Készítéstechnika 

Egyetlen tárgy megfigyelésére nyílt csak lehetőségünk, ezért ebből nem 

következtethetünk biztosan a teljes készítési folyamatra. A tárgy megfigyelése 

azonban sokat elárult. Az inaktív vég az alsó szár közvetlenül a középág alá eső 

része, ahol teljesen körbefogácsolták, majd letörték azt. Ellenben az aktív véget a 

szár legalján, a rózsa felé eső részen alakították ki. Ez megmagyarázza azokat az 

bázisrész hulladékokat, ahol a szárat közvetlenül a szemág/jégág fölött 

darabolták a kevert, forgácsolás és törés technikájával. Így nyerhették ki a 

leghosszabb szárrészt, a visszamaradó szilánknegatívot pedig felhasználhatták az 

aktív él kialakítására. Tárgyunk esetében az eltérő hosszúságú, téglalap alakú 

szilánknegatívok több leválasztásra utalnak. A forma végső kialakítását 

forgácsolással végezték, a széleken jól láthatóak ennek nyomai. A lyukat 

nagyjából a tárgy középrészén alakították ki. A kompakt állományt fogácsolással 

egy foltban elvékonyították, majd átfúrták. A furat 2 cm széles, teljesen szabályos 

kerek, párhuzamos, sima falú, ami növényi fúrószárra (nád?) utal. 
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Méretek 

Még törötten is tekintélyes méretű eszköz, hossza 32 cm. Szélessége 5,3 cm, ami 

megegyezik a szár középágnál mérhető átmérőjének. Minden bizonnyal csak 

nagyobb méretű agancsokból volt értelme ezt a típust gyártani. 

 

Használat 

A használatra vonatkozóan nem rendelkezünk információkkal, azonban az aktív 

vég egyelten nagy, S-alakban futó szilánkkal törött le. 

 

1.4.3.2.3. FEJSZE/BALTAFOGLALAT 

Definíció: nagyméretű, az agancs felsőbb, korona felé eső részéből készül 

nyéllyukas, eszköz befoglalására alkalmas köztes darabok. 

Rövid elnevezés: foglalat (48. kép: 1) 

Más elnevezések:  

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák: 7 db (Ltsz.: 80.36.159., 88.1.244., 88.1.411., 88.1.483., 88.1.498., 88.1.655., 

88.1.896.) 

 

Alapanyagválasztás 

A foglalatok alapanyaga kizárólag gímszarvas agancs, a szár felső (szár B) korona 

felé eső része.  

 

69. ÁBRA: FOGLALATOK ALAPANYAGA.  
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Készítéstechnika 

A foglalatok készítésének első lépése az agancs megfelelő darabolása volt, 

amelyet forgácsolással végeztek el. A fogácsolást követően a nyéllyuk kialakítása 

volt a következő feladat. A lyuk helyét mindkét oldalon sekély forgácsolással 

készítették el, így vékonyítva el az agancs falát. Ezután kerek furatot készítettek a 

nyél befogadására.  

A foglalat két vége egyaránt szolgálhatott más eszköz befogadására, azonban 

kétségtelenül a korona felé eső felső, kiszélesedő részt kedvelték jobban. Itt nem 

volt szükség átalakításra, a befoglalni kívánt eszközt egyszerűen beütötték a 

szivacsos állományba, mivel a szarvasagancs szivacsos állománya eléggé kemény 

és tartós, a benne rögzített eszközt ragasztóanyag nélkül is erősen rögzíti. 

Esetenként más eljárást alkalmaztak a nyelezésre (Ltsz.: 88.1.483., 88.1.498.). 

Ekkor a szár alsó, középág felé eső végén a furat alatt két oldalról két nagy, nyelv 

alakú szilánkot távolítottak el, majd eltávolították a köztük lévő szivacsos 

állományt, így egy V-alakú foglalatot kapva. 

 

Méretek 

Teljes hosszúság mérésére öt esetben volt lehetőség, ezen tárgyak legkisebbike 

111,56 mm, legnagyobbika 204 mm hosszú volt, átlagosan pedig 156,66 mm. A 

foglalatok tehát a nagyméretű tárgyak közé tartoznak. A törött darabok egyike 

nagyon sérült, hosszanti irányban gyakorlatilag félbehasadt (Ltsz.: 88.1.244.). A 

másikuknak csak a vége szilánkolódott (Ltsz.: 88.1.896.). A szélességet és a 

vastagságot a szár méretei határozzák meg, az hogy milyen mértékben 

szélesednek ki a korona felé. Ebből látszik, hogy az aszódi agancsok méreteik 

szerint egyértelműen igencsak méretesek, a maral típusba tartoznak (pl. Ltsz.: 

88.1.483.; VÖRÖS 2005, 215-216). 

 

Használat 

A foglalatok használata kapcsán nincs kétség. Minden bizonnyal ez esetben 

tényleges foglalatokról van szó, ezeket a tárgyakat köztes darabként más 

eszközök nyélhez rögzítésére használták. A használati nyomokat jobbára kevés 

fény, illetve lekerekedés jelzi. 
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1.4.3.2.4. SZIGONY/HARPÚNA 

Definíció: agancsszárból készített szigony. Szakái állhatnak szimmetrikusan, vagy 

aszimmetrikusan, a proximális véghez közel  

Rövid elnevezés: szigony (49. kép) 

Más elnevezések: szigony (KALICZ 1985, 56, 82. kép 7), Harpune (KALICZ 2008, 13-

15, Abb. 3.) 

Osztály: I. 

Variánsok: a) szimmetrikus szakákkal 

        b) aszimmetrikus szakákkal 

Példák: 80.36.183, 80.36.153., 80.36.168. Aszódon; KALICZ 1985, 82. kép 7 

 

Alapanyagválasztás 

A szigonyok alapanyaga minden esetben gímszarvas agancs szárrésze, mivel csak 

ezen a helyen elegendően vastag, hosszú és széles az alapanyag a viszonylag 

nagyméretű szigonyok elkészítéséhez. A szárnak mind az alsó, mind pedig a felső 

része megfelel az eszköz alapanyagául, de az alsó száron vastagabb a kompakt 

állomány, így azt részesíthették előnyben. 

 

70. ÁBRA: SZIGONY ALAPANYAGA. 

 

Készítéstechnika 

A szigonyok készítése bonyolult, soklépcsős folyamat, egyértelműen átgondolt és 

részletes tervezés eredménye, megvalósítása pedig szaktudást kívánó feladat. Az 

alapanyag átalakításának első lépéséről (débitage) nem rendelkezünk egyértelmű 

bizonyítékokkal, hiszen nem maradtak meg olyan agancsdarabok, amelyek 

hazánkban is alátámasztanák a legáltalánosabban alkalmazott módszert 

(legalábbis Nyugat-Európában), a forma kivágását (débitage par extraction). E 

folyamat során kőeszközzel mély vájatokat alakítanak ki, amelyek a kívánt formát 

rajzolják meg (általában téglalap). A szivacsos állomány elérése után csont, 

agancs, vagy fa ékekkel feszegetik ki a körberajzolt előformát, amelyet ezután 

szigonnyá alakítanak. Aszódon az előforma fent részletezett előállításra nincs 
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bizonyítékunk, így hajlunk arra a véleményre, hogy itt más módon indult a 

szigonyok készítése. Elképzelhető (bár ezt tartjuk a legvalószínűtlenebbnek), 

hogy előformaként az agancsok darabolása során visszamaradt hosszú, nyelv 

alakú szilánkokat használták. A másik lehetséges módszer szerint a szár egy 

darabját körbe forgácsolva, vagy fűrészelve, azt, mint egy fahasábot, 

felhasogatták, s ezeket alakították tovább. Sajnos e technika hulladékait (amik 

nagyon jellegzetesek) nem találtuk meg a leletanyagban. A nyers előformára 

aztán némi ráhagyással felrajzolták a szigony közel végleges formáját ás 

hátoldaláról levésték a szivacsos állomány nagy részét. A nagyobb darabokat 

kivágták (addig mélyítették a bevájt vonalat, amíg elérték a szivacsos állományt 

és kitörték a darabkát), majd a végső simításokat, a szakák és a váll végső 

formáját pedig kaparással adták meg. A szigony külső felületéről általában nem 

távolították el a gyöngyözést, vagy csak egy részét csiszolták le. 

A szigonyok megformálása tehát igencsak bonyolult, és sok türelmet igénylő 

feladat. A bonyolult forma kialakítása rendkívül időigényes, sok hibára ad 

lehetőséget. Valószínűleg részben ez okozza, hogy a szigonyok sokszor nem 

szabályosak, hanem itt-ott hiányzik egy-két szakájuk, nem szimmetrikusak a 

vállaik. 

 

Méretek 

A szigonyok pontos mérésére nem volt lehetőség, így csupán hozzávetőleges 

adatokkal rendelkezünk. ezek alapján azonban kijelenthetjük, hogy az Aszódon 

talált szigonyok a közepes-nagy mérettartományba sorolhatók, hosszuk 150-200 

mm közötti. Érdemes megemlítenünk, hogy a lelőhelyről ismert összes példány 

ép. 

 

Használat 

A kutatók hagyományosan a szigonyokat a halászattal hozzák összefüggésbe, sőt, 

Kalicz Nándor véleménye szerint csak olyan kultúrákban és lelőhelyeken 

találkozunk ezzel az eszközzel, amelyek nagyobb folyók mentén fekszenek. 

(KALICZ 2008, 13). Aszód fekvése ennek teljesen ellentmond, mivel a Galga aligha 

tekinthető nagyobb folyónak. Bizonyítékot csupán használati nyom 

vizsgálatokkal szerezhetnénk, azonban a lelőhely összes szigonya kiállításban 

van, így eddig erre nem nyílt lehetőség. 
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1.4.3.2.5. LAPCSÜNGŐ 

Definíció: agancs szártöredékéből készített lapos dísztárgy, csüngő. 

Rövid elnevezés: lapcsüngő 

Más elnevezések: - 

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák 

Aszódon összesen két tárgy (Ltsz.: 88.1.146., 27. kép: 4, a másik darab Aszódon a 

Petőfi Sándor Múzeum állandó kiállításában) sorolható a csüngők csoportjába, 

így formai variánsokat nem különíthetünk el egymástól. A vizsgálható tárgy 

töredékes, csak egyik fele maradt ránk, amely egy lekerekített sarkú, egyenlő 

szárú háromszög. 

 

Alapanyagválasztás 

Az alapanyagról biztosan annyit állapíthatunk meg, hogy gímszarvas agancsból 

készült (71. ábra), annak kompakt állományát használja fel a tárgy kialakításához. 

Az előforma nagy valószínűséggel a szár részlete lehetett, erre utal hajlása és 

mérete is.  

 

71. ÁBRA: AGANCS CSÜNGŐK ALAPANYAGVÁLASZTÁSA. 

 

Készítéstechnika 

A készítési lánc első lépéseiről egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal, az 

előforma kialakítását többféle technikával is végezhették, azonban az analógiák 

alapján akár a megszokottnak tekinthető darabolás is célravezető lehetett, amikor 

az agancsszárat félig körbeforgácsolták, majd letörték. Az így előálló hosszú, 

nyelv alakú szilánk alkalmas lehetett előformának. Minderre azonban semmiféle 

bizonyítékkal nem rendelkezünk, a teljesen átalakított felszínű tárgy 

megfigyelése nem támaszthatja alá. A végleges forma kialakításának fontos 
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lépése, hogy a teljes felületről eltávolították a gyöngyözést. Ennek módja sem 

állapítható meg pontosan, mivel a felület végső kialakításának kaparása teljesen 

elfedi ezeket a nyomokat is. 

 

Méretek 

A tárgy teljes méreteit nem állapíthatjuk meg, hiszen töredékes, jelenleg is több 

darabból összeillesztett. Jelenlegi hossza 72,09 mm, szélessége 33,27 mm, 

vastagsága pedig 4,27 mm. 

 

Használat 

A lapcsüngők esetében dísztárgy funkciót feltételez a kutatás, de mivel 

lelőhelyünkön mindössze két tárgy sorolható ebbe a kategóriába, kevés konkrét 

megfigyelésre alapozhatunk, különösen, hogy csupán a töredékes példányt volt 

lehetőség alaposan megfigyelni. Mivel ennek a tárgynak is csupán egyik vége 

maradt meg, az is elég rossz állapotban, így a felület megfigyelése nem mutatott 

egyértelmű használati nyomokat. Az egyik tárgy esetében (Ltsz.: 88.1.146.) biztos, 

hogy az a telepről származik, így a funkció megállapításához további információ 

szükséges. 

 

1.4.3.2.6. SARLÓFOGLALAT 

Ezzel a megnevezéssel kizárólag Kalicz Nándornál találkozunk (KALICZ 1985, 

57, 82. kép 8), amellyel egy agancsból kialakított lapot jellemez. Erről feltételezi, 

hogy sarlófoglalatként szolgált egy másik, hasonló agancslappal párban, amelyek 

közé erősíthették a sarló élét alkotó kőpengéket.  

Ez a tárgy a Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti kiállításában látható 

(Ltsz.: 88.1.383, 40/α. objektum, H= 21 cm, Sz= 4,3 cm, V= 0,3-0,6 cm), így beható 

használati nyom vizsgálatnak nem, csak sztereomikroszkópos vizsgálatnak 

lehetőség volt alávetni. A tárgy gímszarvas agancsának szárrészéből készült, jól 

látható külső felületén egy barázda alja. A külső felület többi részét gondosan 

elsimították, de ennek módja a felület rossz megtartása miatt nem állapítható 

meg. Jól látható a tárgy belső oldalán a szivacsos állomány, amelyben néhány 

helyen bab méretű és alakú benyomódások találhatóak. A benyomódott felületek 

régiek, nem feltárás utániak. Rendszerbe nem illeszthetőek, főként a tárgy 

proximális részén koncentrálódnak, tehát nem értelmezhetjük őket a sarlópengék 

által okozott benyomódásokként. Az éleket gondosan elsimították, egyedül itt 



 
153 1. A régészeti környezet és a leletanyag bemutatása 

figyeltünk meg kevés használati fényt és lekerekedés, azonban azok egyenletesen 

borították a tárgyat teljes kerületén. A feltételezés szerint (KALICZ 1985, 56) két 

hasonló lemez közé erősítették volna be a pengéket és így állt volna össze a 

kompozit, több darabból álló sarló. Azonban a tárgy megfigyelése nem támasztja 

alá ezt a magyarázatot. Bár a szélek kissé egyenetlenek, de sehol vékonyították el 

őket, hogy a két lemez közé fogatott pengék elférjenek, a két lap pedig szorosan 

zárjon. A foglalat ellen szól a tárgy keresztmetszete is, amely bár nem teljesen 

félkör, de meglehetősen íves, belső felén pedig egyértelműen elvékonyították a 

szivacsos állományt, így a pengék „légüres térben” nyúltak volna. 

Valószínűtlennek tűnik, hogy ne használták volna ki a szivacsos állomány rögzítő 

szerepét és azt, annak ellenére, hogy ilyen használat mellett nem látszik, 

gondosan elsimították. Mindezek mellett sarlófoglalat hasonló kiképzésére eddig 

nem találtam párhuzamot. Ezzel ellentétben a Füzesabony–Gubakútról előkerült 

tárgy esetében, amely szintén a Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti 

kiállításában látható (DOMBORÓCZKI 1997, 25, Kat. sz. I/24.), a sarlófoglalatként 

értelmezést tökéletesen kielégítőnek találom. Ez a tárgy gímszarvas agancsának 

szemágából készült, ahol a pengék helyét bevájással készítették elő (MNM 

állandó kiáll 1. vitrin). Ez a megoldás egyszerű, a helyükre ütött pengéket stabilan 

megtartja az agancs szivacsos állománya, illetőleg esetleg kevés ragasztóanyag. A 

kész eszköz stabil, munkavégzésre tökéletesen alkalmas és tartós. Karbantartást 

nem igényel, de amennyiben szükséges a pengék könnyen cserélhetőek. A fenti 

érvek következtében jelenlegi ismereteim szerint nem tartom valószínűnek ezt a 

használati módot, a tárgy funkcióját más körben keresném. Az éleken megfigyelt 

lekerekedés és fény, különösen a tárgy disztális végén elvékonyodó forma és 

vastagabb sávot fedő használati nyomok más irányba terelik figyelmünket. 

Az aszódi tárgy kapcsán a készítés feltételezett menete igencsak bonyolult, 

azonban adatokkal szinte egyáltalán nem rendelkezünk a rekonstrukcióhoz. A 

szárból ki kellett nyerni az kiindulási formát. Ennek több módja is lehetséges 

volt, de bizonyítékkal egyikre sem rendelkezünk. Legbiztosabb módszer a kívánt 

formájú és méretű darab előállítására a kinyerés (débitage par extraction), de a 

oldalak találkozási szöge az éleiknél nem támasztja ezt alá. Kevéssé tűnik 

valószínűnek, hogy a bevájással előkészített sima falakat ennyire átalakították 

volna. A lelőhelyen megfigyelt darabolási technikák alapján feltételezhetjük, hogy 

a szárat vagy hosszában nagyjából félbehasították, vagy a megszokott 

daraboláskor visszamaradt egyik különösen hosszú, nyelv alakú szilánkot 

alakítottak tovább. A formálás későbbi fázisaiban a külső felületről a gyöngyözést 

teljes egészében eltávolították, a felületet talán csiszolással elsimították. 

Ugyanígy gondosan átkaparták és elsimították az éleket is. A belső felületről 

pedig eltávolították a szivacsos állomány egy részét. 
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1.4.3.2.7. EGYÉB 

Definíció: gyűjtőcsoport, minden egyedi tárgyat ide soroltunk be, amelyek nem 

illeszthetőek a formai csoportok egyikébe sem. Egyetlen közös tulajdonságuk, 

hogy agancs szár az alapanyaguk. 

Példák 

 Egy sajnos igen rossz megtartású eszköztöredéket (Ltsz.: 88.1.807a) 

spatuladarabként azonosítottunk. Ez azért érdemel külön említést, mert 

Aszódon, bár a spatulák nagy számban előforduló csoportot alkotnak, eddig egy 

esetben sem választották a gímszarvas agancsot alapanyagként, s más 

lelőhelyekről sem rendelkezünk erre vonatkozó adatokkal. E tárgy esetében 

azonban ez kétségtelen, a tárgy teljes hosszában, sőt vastagságának is 

többségében a szivacsos állomány látható. Az eredeti formát nehéz lenne 

rekonstruálni, de egy kissé ívelt, lekerekített végű spatula elképzelhető 

megoldásként. 

A felület igen rossz megtartása miatt sajnos sem a készítés, sem pedig a használat 

nyomai nem látszanak. 

 

Az egyedi tárgyak közé soroltuk azt a különös L-alakú tárgyat (Ltsz.: 88.2.615., 

27. kép: 5), amelyről sem a formai hovatartozása, sem pedig állapota nem 

dönthető el egyértelműen, csak az, hogy agancsból készült. A tárgy jelenlegi 

formája leginkább egy igen nagyméretű, de nem teljesen megformált horoghoz 

hasonlít, és amennyiben ez igaz, akkor egy félkész tárgyról van szó. 

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a tárgy a megmunkálási tartomány I. 

Osztályába sorolandó, többlépcsős készítési folyamat eredménye. Feltételezésem 

szerint az alapanyagválasztás is kötött, de ezt egy azonosítatlan formájú és 

funkciójú tárgy alapján nem kezelhetjük bizonyított tényként. A megmunkálási 

sor kezdeti lépéseiről (pl. débitage) semmiféle információval sem rendelkezünk. A 

forma durva kialakítását forgácsolással végezték, ennek látható nyomai maradtak 

az éleken. Azonban sem ezeket a nyomokat, sem a felület többi részét nem 

simították el, ami megerősíti a félkész termékként elfogadható azonosítást. A 

külső oldalon még mindig látható a gyöngyözés, ami egyben azt is kijelöli (a tárgy 

méreteivel együtt), hogy a szár egy részletéből alakították ki. A belső oldalon a 

szivacsos állomány látható a teljes felületen, ezt azonban elsimították. A V 

szárainak végét ellapították, de számomra jelenleg nem világos ennek az oka; 

lehetséges, hogy a rögzítés kiképzése miatt vékonyították el az alapanyagot, de a 

másik vég esetében lehet, hogy a hegy kiképzésének első lépéseként. 
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A tárgy használatáról nem rendelkezünk adatokkal. A felületen nem volt 

megfigyelhető használati nyom, ami egy befejezetlen tárgy esetében normálisnak 

tekinthető. A V csúcsánál és a határoló élek mentén a felület meglehetősen 

fényes, azonban ezek a nyomok nem a használatból fakadnak, hanem a feltárás 

óta, mint különleges tárgyat illető kitüntetett figyelem emlékeinek tartom 

(modern kori kézfény). Lehetséges magyarázat lenne egy félkész, nagyméretű 

horog, de más megoldásokat is figyelembe kell vennünk. A modern korban is 

fellelhető eszközök közül zsinórok feltekeréséhez használnak hasonló formájú 

fadarabot, azonban egy ilyen kevésbé fontos eszköz esetében nem magyarázható 

a létrehozásába befektetett sok energia, alapos átgondoltság és többlépcsős 

megvalósítás. 

 

1.4.3.3. AZ AGANCS RÓZSÁJÁBÓL ÉS A SZÁR ALSÓ RÉSZÉBŐL KÉSZÜLT 

ESZKÖZÖK 

1.4.3.3.1. KALAPÁCS  

Definíció: nagyméretű, az agancs tövi részéből, rózsájából és a szár alsó részéből 

kialakított eszköz. Kalapálásra a rózsát használták. 

Rövid elnevezés: kalapács (48. kép: 2, 5) 

Más elnevezések: ütőbunkó (VÖRÖS 1998-1999, 102; VÖRÖS 2007, 28), kalapács 

(KALICZ 1985, 56) 

Osztály: I. 

Variánsok: - 

Példák: 11 db 

A lelőhelyen nem szerepelnek formai variánsok, minden esetben rövid, 

nyéllyukas eszközök értendők a csoport tagjai közé. A későbbi, feltehetően 

rézkori bányászeszközök hosszú, szinte a teljes szárat felhasználó formai variánsa 

(VÖRÖS 1964, 198; 1998-1999, 94, Fig. 11) teljesen hiányzik a lelőhely anyagából.  

 

Alapanyagválasztás 

 Ahogyan azt már említettük, Aszód lelőhelyén a kalapácsok csoportja 

egységes formát és alapanyagválasztást mutat. Minden esetben gímszarvas 

(Cervus elaphus L. 1758) agancs az alapanyag. 
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72. ÁBRA: KALAPÁCSOK ALAPANYAGVÁLASZTÁSA.  

Minden esetben vetett agancsot használtak a kalapácsok készítéséhez. A szem- és 

a jégágat tőből levágták, esetenként, ha a felhasználás úgy kívánta, a gyöngyözést 

részben, vagy teljesen eltávolították. A szárat nagyjából a középtájon vágták el a 

középág felé, így a felső részt felhasználhatták fejsze/balta készítésére. Furcsa 

módon a vadászott agancsokat a jelek szerint nem dolgozták fel, annak ellenére, 

hogy az őskor folyamán nagyon kedvelt alapanyag volt, mivel a csontcsap 

megnövelte az eszköz súlyát, fejének tömörségét és élettartamát. 

 

Készítéstechnika 

A kalapácsok készítése több lépcsős folyamat, a darabolás helye és módja szigorú 

szabályokhoz kötött. Az elsődleges darabolás az alsó szár közepe táján történt, 

amelyet legtöbbször forgácsolással végeztek el, ami leggyakrabban gondosan 

kivitelezett, szimmetrikus, meredek forgácsolás volt. Amikor fontos volt, hogy a 

száron a darabolás pontosan a kívánt helyen legyen, inkább ezt a technikát 

választották, mert a forgácsolás és törés technikája kevésbé adott biztonságosan 

megjósolható eredményt.  

A szár darabolását követően minden esetben tőből levágták a szem- és a jégágat. 

Megállapítható, hogy legtöbbször a fűrészelést választották, mivel ezek már közel 

estek az aktív részhez és fontos volt a tökéletes kivitelezés. Ez a technika jól 

irányítható, biztosan megjósolható felületet eredeményezett. Ezt követte, 

amennyiben szükséges volt, a koszorú teljes, vagy részleges eltávolítása, általában 

véséssel. Végső lépésként kialakították a nyéllyukat, amelyet két oldalról 

forgácsolással készítettek elő, majd átfúrták. Egy esetben találunk rontott darabot 

(Ltsz.: 88.1.409.), amikor két lyukat is előkészítettek, mindkettő helyét 

fogácsolással, de mintha nem tudták volna eldönteni, milyen távolságban 

helyezzék el a nyéllyukat, végül egyiket sem fejezték be, az eszköz átfúratlan 

maradt. 

Egy másik eset azt példázza, hogy ezek, az eredendően durva munkára szánt 

eszközök is lehettek finom kidolgozásúak. Egy kalapács esetében (Ltsz.: 
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80.36.149a) a felületet zegzug mintában elhelyezett bekarcolt pontokkal 

díszítették, a többi részét pedig gondosan elsimították, a teljes koszorút, valamint 

az agancs gyöngyözését eltávolították róla (ábra). 

 

Méretek 

A méreteket áttekintve kilenc eszköz tekinthető teljesnek, ahol mérhető volt a 

teljes hosszúság. A legkisebb 101,85 mm, a leghosszabb 186 mm volt, átlagosan 

pedig 152,72 mm. 

 

Használat 

A kalapácsok alkotják talán a második olyan csoportot, amely esetében az 

elnevezés és a funkció tökéletes összhangban áll egymással. Ezeket az eszközöket 

egyértelműen kalapácsként használták, minden használati nyom megfigyelés ezt 

támasztja alá. A kalapácsok tipikus sérülésekkel rendelkeznek a rózsán, az aktív, 

kalapálásra használt felületükön. Itt minden eszköz felületén kisebb-nagyobb 

mértékű összezúzódásokat látunk, ami a használat módjának legjobb tünete. A 

tömörödés akár olyan nagymértékű is lehet, hogy kisebb területeken már 

kilátszik a szivacsos állomány. 

Az összezúzódott felület mellett más, tipikus sérüléseket is találtunk a csoport 

eszközein. Hosszabb ideig használt eszközök lévén e darabokon gyakoriak a 

lekerekedett és kissé felfényeződött részek, ahol az eszköz a megmunkált, vagy a 

tárolásra használt anyaggal érintkezett.  

 

1.4.3.3.2. CSÁKÁNY  

Definíció: nagyméretű, a nyelezés irányára merőleges élű/hegyű, ékvégű 

eszközök nehéz munkára szemágból és szárból kialakítva. 

Rövid elnevezés: csákány (48. kép: 3) 

Más elnevezések: fokos (VÖRÖS 2005, 218) 

Osztály: I. 

Variánsok: a) száron kialakított 

        b) szemágon kialakított 

Példák: 14 db 

Aszódon a csákányok is viszonylag kis csoportot alkotnak, kevés lelettel 

képviseltetik magukat. Ezek két formai variánsra oszthatóak, az egyikbe a szárból 
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készült eszközöket soroltuk, amelyeknek inkább éle van (pl. Ltsz.: 88.1.186.), míg 

a másik variánsba a szemágon kialakított tárgyak sorolhatóak (pl. Ltsz.: 66.16.14.). 

 

Alapanyagválasztás 

Nehéz munkára használt eszközök, így ezek alapanyagaként sem merül föl az 

őzagancs, csak a gímszarvasé. A két formai variáns az agancs eltérő részeit 

használja fel (73. ábra), az egyik a szárat, ahol a fölösleges ágak eltávolítása után 

alakítja ki a munkaélet (a variáns). A másik esetben a szemágat használják 

alapanyagként, de a szár egy részét is megtartják. A szemágat felhasználó variáns 

hasonlít jobban az igazi csákányformához, tényleges hegyben végződik. 

    

73. ÁBRA: CSÁKÁNYOK ÉS FOKOSOK ALAPANYAGVÁLASZTÁSA.  

 

Készítéstechnika 

Az eszközök készítésének menete kissé eltér a két variáns esetében. A szemágon 

kialakított csákányok esetében a főág darabolásának módja nem látható, de a 

leválasztás felülete sima és egyenes, ami fűrészelésre utal, a kalapácsok 

előállításának melléktermékeiből is kialakíthatták. Ezt követően alakították ki a 

nyéllyukat, amelyet a megszokott módon forgácsolással készítettek elő, majd 

átfúrtak. Az aktív végen szinte minden darabon jellegzetes, hosszú, téglalap alakú 

szilánkot figyeltünk meg az eszköz alsó oldalán, ami véleményem szerint a 

készítéshez köthető, nem pedig használati sérülés. 

A száron kialakított eszközök kissé eltérő készítési lánccal rendelkeznek. 

Elsőként itt is az agancs darabolását végezték el forgácsolással. Ezt követően 

alakították ki a munkaélet, majd a nyéllyuk furatát. 

Több esetben is megfigyeltük, hogy az eszközök egy részét, vagy egészét 

meghámozták, eltávolították róluk a gyöngyözést, a felületet átkaparták. Az, hogy 

ennek mennyiben volt köze a funkcionalitáshoz, vagy csupán a kezelhetőséget 

növelte, jelenleg nem tudjuk. 
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Méretek 

A csoport tíz eszközén volt lehetőség a teljes hossz mérésére. A legkisebb 100,31 

mm, a legnagyobb 202 mm, átlagosan pedig 138,1 mm volt. 

 

Használat 

Az eszközök használatáról kevés biztos adattal rendelkezünk. E csoportnál is 

valószínűsíthetjük, hogy ténylegesen csákányként használták őket. A használati 

nyom vizsgálatok is ezt igazolták. Az eszközökön csak kevés használati fényt és 

lekerekedést találtunk, mivel a durvább sérülések azokat megsemmisítették. 

Több eszközön figyeltünk meg használati csíkokat (Ltsz.: 66.16.14., 88.1.631., 

88.1.886.). Minden megfigyelt eredmény kemény anyagon, kövön, kővel kevert 

talajon történő alkalmazásra utal. Gyakoriak az él durvább sérülései, sok eszköz 

éle teljesen „kicsipkéződött” (pl. Ltsz.: 88.1.548., 88.1.886.) 

 

1.4.3.4. HULLADÉK  

Definíció: az agancs feldolgozása során keletkező melléktermékek, amelyeket 

nem alakítottak tovább eszközzé (50-51. kép). 

Aszód lelőhelyén a hulladékok előkelő helyet foglalnak el, igen nagy számban és 

változatos formában kerültek elő a település számos hulladékgödréből és 

árkaiból, ami jól mutatja, hogy milyen fontos volt az agancs feldolgozása a 

lelőhelyen. Mindezek mellett számunka igen értékes információt szolgáltatnak 

ezek a darabok, hogy jobban megérthessük az egyes tárgyak készítésének 

folyamatát. Az agancs feldolgozása szabályszerűségeket követett, amelyek, 

ahogyan azt később látni fogjuk, Aszódon igen kötöttek voltak, ragaszkodtak 

hozzájuk.  

A feldolgozás első lépése a teljes agancs feldarabolása, ami kisebb-nagyobb 

hulladékokat eredményezett. Mindezek mellett a további alakítás során is 

keletkeztek hulladékok, például eltávolították a fölösleges ágakat, vagy 

ágvégeket.  

A hulladékok elemzése arra is fényt derít, hogy hogyan bántak az alapanyaggal, 

mihez fértek hozzá, mennyire használták fel annak minden egyes darabját. A 

nagy számban ránk maradt gyártási hulladékok azt jelzik, hogy nagyvonalúan 

bántak a nyersanyaggal. Ezt nyilvánvalóan csak azokon a településeken 

engedhették meg maguknak, ahol bővében voltak az adott alapanyagnak. 

Különösen jelentős a hulladékok viszonylag nagy száma, ha figyelembe vesszük 
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azt a lehetőséget, hogy nem minden feltárt darab maradt ránk, hiszen a 

zoológiai feldolgozás során megszokott eljárás volt a selejtezés, amelynek során 

kidobásra kerülhetett a nehezen azonosítható agancs hulladékok egy része is.  

 

1.4.3.4.1. ÁGVÉGEK 

Az ágvégek nagyon gyakori hulladékok, hiszen bármilyen eszközzé kívánták 

átalakítani az agancsot, az ágaknak legalább egy részétől meg kellett 

szabadulniuk, amelyek a szemétbe kerültek. Lelőhelyünkön 123 ág, illetve 

ágtöredék esetében jelenthetjük ki teljes biztonsággal, hogy hulladék és nem 

eszköz töredéke. Különösen igaz ez a korona ágaira, amelyek bár elég méretesek 

és sokszor egyenesek, de ezek a legkevésbé robosztus ágak, nagyon sok szivacsos 

és nagyon vékony kompakt állománnyal. Emiatt nem nagyon voltak alkalmasak 

eszközkészítésre. Bizonyos esetekben felhasználták az agancságakat is, de például 

a nyelek esetében előfordult, hogy az ágak legvégét levágták. 

A hulladékok között talált ágtöredékeken jól megfigyelhetőek mindazok a 

változatos technikák, amelyeket az eszközkészítés során alkalmaztak. Számos 

töredéken figyelhetjük meg az elsődleges darabolás során alkalmazott forgácsolás 

(pl. Ltsz.: 64.798.8., 88.1.42., 88.1.581.), vagy fűrészelés nyomait (pl. Ltsz.: 88.1.48., 

88.1.82., 88.1.332., 88.1.334.) , de sok esetben nagy, nyelv alakú szilánknegatívokat 

látunk, amelyek töréses technikára utalnak (pl. Ltsz.: 88.1.4.. 88.1.222., 88.1.410.) 

 

1.4.3.4.2. AGANCSSZÁR TÖREDÉKEK 

1.4.3.4.2.1. RÓZSA ÉS ALSÓ SZÁR 

Az agancs elsődleges darabolásának jellegzetes hulladéka (chute de débitage), 

Aszódon ismereteink szerint 28 töredék tartozik ebbe a csoportba, amely a 

leletanyagnak csak kicsi, de fontos része. Első pillantásra furcsának tűnhet, hogy 

a gímszarvas agancs legjobban használható, legerősebb és ellenállóbb részét nem 

hasznosították, kidobták. A darabolás módja megegyezik a legáltalánosabban 

alkalmazott darabolással. A főágat félig körbeforgácsolták, majd letörték (pl. 

Ltsz.: 66.54.1., 88.1.133., 65. ábra). Az ágak eltávolításának előkészítésére 

használhatták a szár esetében alkalmazott forgácsolást, de gyakran választották a 

sokkal biztonságosabb fűrészelést. Sokszor csak kis mélységig fűrészelték be a 

felületet, majd letörték az ágat, ami a szintén nyelv alakú szilánkot hagyott hátra 

(Ltsz.: 88.1.875., 91.1.255a-b). Esetenként előkészítés nélküli törés is felmerül a 

visszamaradt cikk-cakkos törésfelület miatt (Ltsz.: 88.1.564.) 
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74. ÁBRA: AGANCS ALSÓ RÉSZ HULLADÉKOK.  

 

1.4.3.4.2.2. FELSŐ SZÁR/KORONA 

Szintén jellegzetes elsődleges darabolási, technikai hulladékok (chute de 

débitage), illetve a készítés későbbi fázisa során eltörött és emiatt selejtezett 

darabok a szár felső részéből és a koronából. A baltakészítés melléktermékeinek 

tekinthetjük ezeket a darabokat az alsó hulladékokkal együtt. E csoport nem 

annyira egységes formában, mint az előző, különösen, hogy a még hasznosítható 

ágakat eltávolíthatták. Nagy vonalakban tulajdonképpen két eltérő alcsoportra 

lehet szétosztani ezeket a hulladékokat. Az egyik csoportot kifejezetten a levágott 

korona képviseli (pl. Ltsz.: 91.1.246+254.), a másik pedig a szár felső részének 

töredékét valamennyi ággal (pl. Ltsz.: 88.1.890., 88.1.669.; 74. ábra).  

 

75. ÁBRA: AGANCS FELSŐ  RÉSZ HULLADÉKAI.  

 

1.4.3.4.2.3. KÖZÉPSZÁR ÉS KÖZÉPÁG 

Különválasztottuk az agancs középső részéből származó hulladékokat (75. ábra). 

Ennek az az oka, hogy Aszódon megfigyeléseink szerint az agancs középső 

szakaszát fenntartották a baltakészítés alapanyagaként. Emiatt az elsődleges 

darabolásra az alsó és a felső szár középrészén került sor, épen megtartva a 

középső szakaszt. Éppen emiatt különleges, ha ettől eltérő feldolgozási mód 

emlékeit találjuk meg (Ltsz.: 88.1.203., 88.1.389., 88.1.408., 88.1.474.). 
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Sajnos igen kevés összehasonlítási alappal rendelkezünk más lelőhelyekre 

vonatkozóan, főleg, ha a gyártási hulladékokat kívánjuk áttekinteni. Azonban 

figyelemreméltó, hogy több esetben történik utalás arra, hogy a középág és az 

alsó és felső szár kisebb darabja könnyen típusos eszközzé, kalapáccsá alakítható, 

amely bizonyos korszakokban kedvelt feldolgozási mód volt (BÁCSKAY–VÖRÖS 

1980, VÖRÖS 2007; VÖRÖS 1998-1999). 

 

76. ÁBRA: AGANCS SZÁR KÖZÉPSŐ SZAKASZÁNAK HULLADÉKAI.  

 

1.4.3.4.3. NEM MEGHATÁROZHATÓ SZILÁNKOK 

Esetenként a hulladékról nem dönthető el, hogy a felsorolt csoportok melyikébe 

sorolandó, mivel a töredék mérete, illetve megtartása ezt nem teszi lehetővé (pl. 

Ltsz.: 80.36.155c., 88.1.72., ábra). Emiatt éreztem szükségesnek egy gyűjtőcsoport 

kialakítását, amelybe az összes, be nem sorolható töredék tartozhat. Sajnos ez 

esetben is szembe kell néznünk a korábbi szelekció következményeivel. Nagyon 

kevés tárgy tartozik e csoportba, hiszen a kisebb méretű, rossz megtartású, 

kevéssé jellegzetes darabokról sokszor nem ismerték fel, hogy megmunkáltak. 

 

1.4.4. KAGYLÓ 

A kemény állati nyersanyagok és a belőlük készült eszközök, ékszerek elemzésébe 

a különböző kagylófajtákból készültek is beletartoznak. Azonban Aszódon ezek a 

tárgyak kizárólag ékszerként fordulnak elő és sírok mellékleteiként kerültek 

napvilágra. Így, bár alapanyaguk okán a vizsgálat tárgyát képező megmunkált 

kemény állati nyersanyagok közé tartoznak, részletes elemzésüktől és 

ismertetésétől eltekintünk, mivel azt korábban már több kutató is elvégezte 

(SIKLÓSI 2010, 134-138; SIKLÓSI-CSENGERI 2011; KALICZ 2008; KALICZ-SZÉNÁNSZKY 

2001). Mindezek mellett a készítési lánc rekonstruálásához hozzá tudunk járulni 

megfigyeléseinkkel, így azt ismertetjük. Az egyes alapanyagok beszerzéséről, 

annak nehézségeiről, illetve különlegességükről és az ehhez kapcsolódó 

kutatásokról nem kívánok részletesen értekezni, mivel azt nem érzem szorosan 



 
163 1. A régészeti környezet és a leletanyag bemutatása 

ide tartozónak, azonban e témakörben számos korábbi és friss tanulmány áll az 

érdeklődők rendelkezésére (a teljesség igénye nélkül pl. BAJNÓCZI et al. 2013; 

CSENGERI 2004; IFANTIDIS-NIKOLAIDOU 2011; KALICZ 2008; KALICZ-SZÉNÁNSZKY 2001; 

MILLER 1996, 2003; MÜLLER 1997; SÉFÉRIADÈS 1995a, 1995b, 2000, 2003; SIKLÓSI 

2004, 2010; SIKLÓSI-CSENGERI 2011; SÜMEGI 2006, 2009; WOSINSZKY 1891b; ZALAI-

GAÁL 2006). 

 

1.4.4.1. CSÜNGŐ 

A kagylócsüngők túlnyomó többsége mandulakagylóból (Glycymeris glycymeris L. 

1758) készült, annak egyik teljes héját alakították át. Aszód öt sírjában fordul elő 

mellékletként. Egy esetben kisebb, valószínűleg édesvízi kagyló héját használták 

fel a csüngő készítésére (Ltsz.: 88.1.40.), amely csak töredékben maradt ránk. 

 

Készítéstechnika 

A kagylócsüngők esetében a készítés nem volt különösebben bonyolult, sokkal 

inkább maga az alapanyag ritkasága tette értékessé ezeket a tárgyakat. A készítés 

során a kagylót több helyen is átfúrták. A felületet, illetve az éleket esetenként 

csiszolással kissé elegyengethették, azonban ez nem általános. A furatok száma 

eltérő az egyes tárgyakon, és bár a készítés nem túl bonyolult, ezek a tárgyak 

nagyon típusos csoportot alkotnak, mindenféleképpen a megmunkálási 

tartomány I. osztályába sorolandóak. 

A kis kagylócsüngő esetében egyetlen furatot találunk az egyik végen, amelyet a 

belső oldalról fúrtak ki. A csüngő maga nem használja fel a teljes kagylóhéjat, 

annak csak külső szélső sávját, így a tárgy ívelt csík forma, amely sajnos kevéssel a 

furat alatt eltörött. A furat feletti élen szilánkolódás nyoma, azonban a felületet 

minden bizonnyal lekerekítették, bár nem tüntették el teljesen a törés nyomait. A 

szélek is szabályosak. Elképzelhető, hogy ebből a külső természetes felület, 

azonban a belső él is sima és bár nyoma nem látszik, bizonyos, hogy csiszolással 

egyengették el. 

 

Használat 

A kagylócsüngők, ahogyan azt említettük sírok mellékleteiként kerültek elő, 

Aszódon összesen öt sírban találtak ilyet. Ezek mindegyike egyesével, a medence 

tájékán helyezkedett el, egy vagy két sor kisebb kagylógyönggyel együtt (SIKLÓSI 

2010, 134). 
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A kis édesvízi kagylócsüngő (Ltsz.: 88.1.40.) használatáról szinte semmi 

információval sem rendelkezünk. A település egyik gödréből (22/α. gödör) került 

elő. Maga a gödör gazdag leletanyagot tartalmazott, köztük számos különleges 

tárgyat is (pl. idolláb, fejtöredék). Bár a tárgy töredékes, teljes felületén 

megfigyelhető volt a jelentős lekerekedés és a kevés kézfény, ami tényleges, nem 

túl rövid idejű használatra utal. Mindezek mellett a lyuk és az élek mentén is 

jelentős lekerekedést figyeltünk meg. 

 

1.4.4.2. GYÖNGY 

Aszódon ezek is elsősorban Spondylusból (Spondylus gaederopus L. 1758) 

készültek (SIKLÓSI 2010, 135-137) és sírmellékletként nagy számban kerültek 

napvilágra. Méretük és formájuk változatos, az egészen vékony és apró 

gyöngyöktől a nagyméretű, hengeres, vagy hordó alakúakig szinte minden forma 

előfordul.  

 

Készítéstechnika 

Az eltérő formájú gyöngyök készítése egyéni technikát igényelt, amelyek egyikére 

sem rendelkezünk elegendő információval. Az előforma kialakítása többféle 

módon is történhetett. A legtöbb kutató néprajzi párhuzamok alapján direkt 

töréses technikát, ütőkővel végzett kalapálást és formára pattintást valószínűsít 

(WOODFORD 1908, 82-83; MALINOWSKI 1922, 371), azonban a késő neolitikumban a 

kemény állati nyersanyagok megmunkálása során megfigyeltek alapján 

valószínűsíthető a fűrészelés ismerete és használata. Az égeikumi előállítóhelyek 

(pl. Sitagroi) hulladékainak elemzése azonban ezzel ellentétes eredményt hozott 

(MILLER 1996; 2003, 370, 374-375), az ott megfigyeltek szerint pattintást és 

csiszolást vegyesen alkalmaztak az előforma kialakításakor, a fűrészelést teljesen 

mellőzve. A további formálás csiszolással történt, valamint kialakították a furatot. 

A végső forma megadása során elválik egymástól a nagyobb, egyénileg készített 

gyöngyök, és a tömegesen előállított, apró, egyforma gyöngyök előállításakor 

alkalmazott technika. A sorozatban gyártott gyöngyök esetében a furat 

kialakítása után az előformákat egymáshoz rögzítették, s így végezték a végső 

csiszolást. Ezzel időt takarítottak meg, de a méreteket is egységesítették. 

 

1.4.4.3. KARPEREC 

Aszódon a karperecek is a sírok mellékletei közé tartoznak, s minden esetben 

Spondylusból (Spondylus gaederopus L. 1758) készültek. A formájuk alapján két 
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variánst különíthetünk el. Az egyik széles, kevésbé kidolgozott (összesen 2 db a 

101. sírból), míg a másik vékony, ovális keresztmetszetű (6 db, két sírból és egy 

szimbolikus temetkezésből). Összesen négy sírban fordultak elő, ahol nyolc 

példányt találtak ebből a tárgytípusból (SIKLÓSI 2010, 135). 

 

Készítéstechnika 

A készítésre vonatkozóan kevés megfigyelésre támaszkodhatunk. Leleteink 

vélhetően nem helyben készültek, hanem készen kerültek a lelőhelyre. 

Nyilvánvalóan az előkészítés során eltávolították a kagyló héját természetbe fedő 

tüskéket, ennek mikéntjére vonatkozó információink azonban nincsenek (a törés 

és csiszolás kombinációja tűnik a legvalószínűbb megoldásnak). Mindkét formai 

variáns kialakításához első lépésként ki kellett vágni a kagylóból egy csíkot. Ez 

általában az alsó szél volt, ahol megtartották a kagylóhéj egyik természetes élét. 

Kézenfekvő lenne a fűrészelés, azonban a Sitagroiban megfigyeltek ennek 

ellentmondanak és egy eltérő készítési láncot valószínűsítenek (MILLER 2003, 370-

372, lásd HAURY 1976, 306), amely vegyesen alkalmazza a csiszolást és a törést a 

karperec alapformájának kialakításához. A formálás további lépései a felület 

elegyengetését célozzák, amelyet csiszolással végeztek el. Ennek nyomai 

esetenként láthatók a felületen. Bár ezek a tárgyak sem tartoztak a különösebben 

nehezen elkészíthetőek közé, a készítés lépései szabályozottak, a végső forma 

igen hasonló, így a megmunkálási tartomány I. osztályába sorolandóak. 

 

Használat 

Megfigyeléseink során azt tapasztaltuk, hogy a tárgyak felülete meglehetősen 

rossz megtartású, azonban teljesen bizonyos, hogy használták őket. A felületen 

használati kézfényt és jelentős lekerekedést figyeltünk meg. 

 

1.4.5. ESETTANULMÁNY: KAPART FELÜLETŰ CSONTOK  

Elnevezések 

A tárgytípus különböző nevei kivétel nélkül szorosan tükrözik a neki 

tulajdonított funkciót. Ez az esetek többségében nem szerencsés, ezért, amikor 

lehetőség van rá, olyan elnevezés használatát részesítem előnyben, 17  amely 

                                                        

17 Ezt a véleményt nem csupán én képviselem. Egyre több kutató követ hasonló irányvonalat, sok 
esetben kerülve minden megnevezést és a különböző tárgytípusokat kódokkal azonosítják.  
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csupán az eszköz formájával áll kapcsolatban és nem hordoz semmiféle, a 

funkcióra vonatkozó utalást. Jelen esetben a tárgy legtöbb elnevezése a 

bőrfeldolgozás folyamatában, vagy más munkafolyamatban betöltött szerepével 

áll kapcsolatban, mind a magyar nyelvben, mind pedig a külföldi 

szakirodalomban.  

Kalicz Nándor ványoláshoz használt eszköznek, húsvakarónak, máshol 

csiszolócsontnak nevezi őket (KALICZ et al 2010, 61). A. Choyke szintén a 

bőrmegmunkáláshoz köti használatukat, irhakaparónak nevezi őket (CHOYKE 

1997b). A külföldi terminológia többsége is hasonló elnevezéseket használ, 

általában megjelölve, hogy az eszközt a bőrfeldolgozáshoz kötik, valamint azt, 

hogy kaparó/vakaró funkcióval hozzák összefüggésbe (német: NEUGEBAUER-

MARESCH 1995, 79: Glätter für Fell-, und Lederbearbeitung; LOBISSER 2005, 161: 

Schabeknochen; angol: CORNWALL 1968, 95; RADIN 1923, 120: beamer). Banner 

János a fenőcsont megnevezést használja (BANNER 1930, 38–39). Feltételezése 

szerint ezeket az árak hegyének kialakításakor használták. Ezt követi Vörös 

István is a neolitikus állattartásról írott összefoglaló munkájában (VÖRÖS 2005, 

205). S. Semenov az edénykészítéshez köti ezen eszközök használatát, 

csiszolócsontnak nevezi azokat (SEMENOV 1964, 183). Ezt a nézetet vallja N. Russel 

is (RUSSELL 1990, 531–532: pottery polisher).  

Csupán a nyugat európai elnevezési hagyomány rugaszkodott el a 

bőrmegmunkálástól, ők egyszerűen os raclée-nek (= kapart felületű csont) 

nevezik ezt a tárgytípust (NESTUPNY 1952: polissoir; DAVID 2004, 90-91: ’lissoir 

facetté’ ’os facetté’ és ’ébauche d’outil). Jelenleg ezt tartom a legjobb elnevezésnek, 

mert nem tartalmaz funkcionális értelmezést. Viszont azt is be kell látnom, hogy 

ez az elnevezés meglehetősen semmitmondó, nem jelöli olyan pontosan a 

tárgytípust, mint a bőrkaparó (TÓTH 2013).  

 

Leírás 

A bőrkaparók18 jellegzetes, könnyen felismerhető csoportot alkotnak a kemény 

állati nyersanyagokból készült eszközök között. Régi publikációk sok esetben 

rossz minőségű képein is könnyen azonosítható tárgytípus. Ez részben annak 

köszönhető, hogy formája nagyon jellegzetes, így azonosítása sem okoz gondot. 

Ez a megállapítás azonban csak részben fedheti a valóságot, hiszen saját 

                                                        

18
 A típus tipológiai besorolása során lehetetlen volt a J. Schibler (SCHIBLER 1981) által felállított 

csoportosítás követése, a svájci leletanyagban ilyen tárgy nem szerepel. Ez az oka, hogy ennek a 

tárgytípusnak nincs külön számkódja, azonban ettől függetlenül a tipológiai rendszerbe 

tökéletesen beilleszthető. 
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tapasztalataink azt mutatják, hogy ezeket az eszközöket nem minden esetben 

ismerik fel és azonosítják megmunkált csontként az ásatás során; számos 

alkalommal a lelőhelyen összegyűjtött állatcsontanyagban marad, onnan az 

archaeozoológiai feldolgozása során kerül elő.  

A bőrkaparók formai megjelenése általánosságban meglehetősen egységes. Az 

esetek többségében a nagyobb tömegű, nagy számban előforduló eszközök közé 

sorolhatjuk őket, mivel nagypatás állatok (elsősorban háziasított szarvasmarha és 

őstulok) csontjaiból készülnek, az esetek többségében kéz- vagy 

lábközépcsontokból (metapódium csontok: metacarpus, metatarsus). A 

csontokat teljes egészében felhasználják az eszköz megformálásához, így azok, 

amíg az eszközök a használat során el nem törnek, viszonylag nagyméretűek. Más 

tárgytípusokkal összevetve (pl. horgok, tűk) még a félbe törött eszközök is 

méretesek, gyűjtésük, azonosításuk nem jelent problémát. 

Az eszköz fő formai megjelenését a diafízisrészen kialakított megmunkált 

felületek határozzák meg. Ezek jellegzetes, homorú profilt kölcsönöznek a csont 

hosszanti oldalának, egyértelművé téve az átalakítás tényét. A megmunkált 

felületek száma szerint altípusokat különíthetünk el a csoporton belül, azonban 

véleményem szerint ezek az alcsoportok nem tekinthetőek tényleges tipológiai 

változatoknak, sokkal inkább az eszköz életének különböző szakaszait jelölik. 

 

Formai variánsok 

Az egyik alcsoportot azok az eszközök alkotják, amelyeken egymással szemben 

két hosszanti munkafelületet alakítottak ki „b” variáns, 77. ábra: bal oldali 

kép). Ezek a munkafelületek a kéz- vagy lábközépcsont diafízisrészének átellenes, 

mediális és laterális (belső és külső) oldalain helyezkednek el. A másik nagy 

alcsoportot azok az eszközök képezik, amelyeken négy munkafelületet 

alakítottak ki („c” variáns, 77. ábra: jobb oldal, 22-23. kép), a mediális-laterális 

oldalak mellett a dorzális és palmáris oldalakon is. Ezek az eszközök különös 

benyomást keltenek a négy homorú kiképzésű oldallal, mintha a csontot középen 

a diafízisrészen teljesen elfaragták volna. Ezzel szemben az ízületi végek, az 

epifízisek teljesen érintetlenek. Amint azt már előrevetítettem, véleményem 

szerint ez a két egymástól formailag jól elkülöníthető alcsoport nem valóságos 

tipológiai változat, hanem egyazon eszköz életének különböző szakaszát jelöli. A 

négy megmunkált felülettel rendelkező példányok esetében jól megfigyelhető, 

hogy a felületek vágják egymást. Megfigyeléseim szerint a teljes eszközök között a 

két munkafelületűek túlnyomó többségben vannak, míg azok, amelyeken négy 

munkafelületet figyelhetünk meg, a legtöbb esetben a diafízis valamelyik pontján 

el is törnek. Ezeket két félben találjuk meg, középen a végletekig elvékonyodva, 
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de a teljesen ép disztális, vagy proximális epifízissel. Így logikusnak tűnik a 

feltételezés, hogy először legfeljebb két munkafelületet alakítottak ki a csontokon 

egymással szemben, a mediális és a laterális oldalakon, majd a használat során, 

amikor ezek a felületek túlzottan elhasználódtak, akkor vették használatba a 

másik két oldalt, két újabb munkafelületet faragva ki az ugyancsak átellenes 

dorzális és a palmáris oldalakon. A munka során ezeket a felületeket is időről 

időre meg kellett újítani, majd a tárgy felhagyása, eldobása akkor következett be, 

amikor a munkafelületek a tömör csontállomány (kompakta) elfogyásával elérték 

a velőüreget, így az eszköz először átlyukadt, majd eltörött, tovább már nem volt 

használható. 

Az említett két fő altípus mellett az aszódi leletanyagban (és kisebb számban más 

lelőhelyeken is, pl. Alsónyéken) több különböző változatot is megfigyelhetünk. 

Ezek között szerepelnek azok az eszközök, amelyeken nem a szabályszerűnek 

tekintett kettő, vagy négy munkafelületet alakítottak ki, hanem a létrehozott 

felületek száma ettől eltér. Ezeket a számban és elhelyezkedésben szabálytalan 

kiképzésű eszközöket külön csoportba foglaljuk össze („a” és „d” variáns). Így 

ide sorolhatjuk azokat a darabokat, amelyeken csupán egy munkafelület van 

(„a” variáns, pl. 88.1.373. 23. kép), de esetenként három (pl. 88.1.32.), vagy több 

megmunkált felületet is megfigyelhetünk („d” variáns). Ezeknek, a szabályostól 

eltérő kiképzésű eszközöknek az értelmezése jelenleg meglehetősen nehéz. A 

változatosság legalább részben fakadhat a nyersanyag alakjának sokféleségéből, 

amikor az adott vázrész oldalai más-más mértékű megmunkálást tettek lehetővé. 

Más esetekben nem a megmunkált felületek száma, hanem elhelyezkedése tér el 

a megszokottól, egymás felé dőlve (pl. 88.1.242). 

 

77. ÁBRA: A MUNKAFELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁNAK SORRENDJE (RAJZ: BILLER A.) 
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Alapanyag választás 

Állatfaj 

A tárgytípus elemzéséhez és megértéséhez elengedhetetlenül fontos annak 

vizsgálata, hogy ezt az eszköztípust milyen nyersanyagból készítették. Az eddigi 

tanulmányok, amelyek a magyarországi kemény állati nyersanyagokból előállított 

eszközökkel foglalkoztak (CHOYKE 1997a–b, 2007; CHOYKE–VRETEMARK–STEN 2004) 

arra a megállapításra jutottak, hogy az esetek jelentős részében a 

nyersanyagválasztás szigorú szabályok szerint történt. Ez a mozzanat szoros 

kapcsolatban állt az abból készített eszköztípussal és nem feltétlenül csupán 

racionális indokokkal magyarázható, hiszen például a megszokás szerepe igen 

jelentősnek tűnik ebben e kérdésben. 

A bőrkaparók esetében nem támaszkodhattam korábbi vizsgálati eredményekre, 

csupán sejtéseink voltak arra vonatkozóan, hogy e tárgytípus készítéséhez milyen 

nyersanyagokat használtak, illetve részesítettek előnyben. Eddigi ismereteink 

szerint, amelyek nagyrészt a régészeti szakirodalomban elszórtan megjelenő 

tárgyak közlésére épültek, az a kép alakult ki, hogy ezeket az eszközöket 

háziasított szarvasmarha (Bos taurus L. 1758) és vad őstulok (Bos primigenius Boj. 

1827) kéz- és lábközépcsontjaiból (összefoglalóan: metapódium csontok) 

készítették.  

Az Aszód–Papi földek lelőhelyéről származó leletanyag feldolgozása során az 

eddig megrajzolt képtől meglehetősen eltérő adatokat kaptunk, ami fölvetette a 

kérdést, hogy az aszódi lelőhely tekinthető-e „különlegesnek”, amely valamilyen 

okból eltér a korszakban megszokottól, vagy esetleg a bennünk kialakult eddigi, 

hangsúlyozottan előzetes jellegű képet kell újra gondolnunk. A megfigyelt aszódi 

anomáliák miatt döntöttem úgy, hogy más lelőhelyek anyagát is bevonom a 

vizsgálatba. A két kiválasztott lelőhely az alföldi, Tisza kultúrához sorolt Öcsöd-

Kováshalom és a dél-dunántúli lengyeli kultúra lelőhelye Alsónyék-Bátaszék lett. 

Öcsöd alföldi helyzete miatt természeti környezetben, s ezzel együtt az 

alapanyagként elérhető és felhasználható állatok körében is különbözik a 

hegylábi környezetben fekvő Aszódtól, Alsónyék esetében pedig érdekes 

megfigyelni, hogy a közel azonos természeti adottságokhoz képest mennyiben tér 

el Aszódtól az ott látott kép. Időben a két lelőhely (Öcsöd és Aszód) a legújabb 

C14 mérések alapján nem fedi át egymást, sokkal inkább egymás utániság 

figyelhető meg közöttük (RACZKY 2009, SIKLÓSI 2012), Aszódon a megtelepülés 

néhány évtizeddel később kezdődik, mint ahogyan Öcsöd településének élete 

lezárul. Alsónyéket egyelőre még nem tudjuk beilleszteni időben, hiszen a 

radiokarbon vizsgálatok még csak most kezdődtek meg. Reményeink szerint ezek 

eredményei szintén elősegítik majd az értelmezést, azonban évtizedes 

pontosságot aligha biztosítanak. Mindemellett, a megmunkált kemény állati 
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nyersanyagokból készült termékek tekintetében a lelőhelyek egyazon 

technológiai horizonthoz sorolhatóak. Jelenlegi tudásunk szerint (amely az 

egyenetlen kutatottság, illetve a kutatás hiánya miatt rendkívül ingatag) a 

középső neolitikum után, a vonaldíszes kultúrkör felbomlásával lezárult egy jól 

megrajzolható korszak a csontiparban is. A késő neolitikus kultúrák kialakulása 

új technológiai alapokra helyezte a kemény állati nyersanyagok felhasználását, 

más és másként előállított eszköztípusok jelennek meg és terjednek el, 

függetlenül a régészetileg (főleg a kerámia leletek stílusjegyei alapján) 

elkülönített és különböző nevekkel jelzett kulturális csoportoktól. Technológiai 

szempontból tehát ezek a késő neolitikum időszakából származó leletek azonos 

horizonthoz sorolhatóak, azaz összehasonlíthatóak.  

Az alábbi, 78. ábrán foglaltam össze a három lelőhelyen az alapanyagválasztás faj 

szerinti elemzése során tapasztaltakat. Aszód lelőhelyén ebből a tárgytípusból 

összesen 56 db fordul elő, Alsónyékről a feldolgozottság jelenlegi állapotában 106 

darabot, míg Öcsödről 115-öt ismerünk.  

 

 

78. ÁBRA: ALAPANYAGVÁLASZTÁS ÁLLATFAJ SZERINTI MEGOSZLÁSA ALSÓNYÉK–BÁTASZÉK, 

ASZÓD–PAPI FÖLDEK ÉS ÖCSÖD– KOVÁSHALOM LELŐHELYÉN. 

A három minta közül kettő számban meglehetősen kiegyenlített, Öcsöd és 

Alsónyék lelőhelyéről már statisztikailag is értékelhető mennyiségű, mintegy 

kétszer annyi eszköz került elő, mint Aszódról. Az eszközkészítéshez felhasznált 

állatfajok megoszlása ugyancsak eltérő képet mutat a lelőhelyeken. 
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Öcsöd esetében megállapíthatjuk, hogy kevés kivételtől eltekintve a szakirodalmi 

adatok összegyűjtése során kialakult képet látjuk, a lelőhely elemzése ezt 

támasztja alá. Az állatfajok közül a háziasított szarvasmarha (Bos taurus L. 1758) 

csontjait használták fel a leggyakrabban, a teljes eszközkészlet 84%-a ebből az 

állatfajból készült. Ezt követi az őstulok (Bos primigenius Boj. 1827), amely 8,7%-

ban van jelen. A pontosan nem meghatározható nagypatások 3,48%-kal 

képviseltetik magukat (ezek minden bizonnyal házi szarvasmarhák és őstulkok 

csontjai), míg a többi állatfaj ezeknél jóval kisebb mennyiségben fordul elő. 

Szarvas (Cervus elaphus L. 1758) csontjából két esetben (1,74%), őz (Capreolus 

capreolus L. 1758, 0,87%) és vadszamár (Asinus hydruntinus Reg. 1907, 0,87%) 

csontjából egy-egy alkalommal készítettek ilyen eszközt. A marhafélék 

csontjainak aránya (96,53%) jól mutatja, hogy Öcsödön egyértelműen ezen 

állatfajokat, főleg a házi szarvasmarhát részesítették előnyben – szinte 

kizárólagosan – a bőrkaparók készítéséhez. 

Alsónyék esetében jól látszik, hogy két fontos állatfaj van, amelyek közel azonos 

gyakorisággal fordulnak elő a leletanyagban, ezek pedig a szarvasmarha (Bos 

taurus l. 1758) 35,85%-kal és a gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) 34,91%-os 

relatív gyakorisággal. E két leggyakoribb állatfaj mellett még elég nagy számban 

(10,38%) találunk őstulokból (Bos primigenius Boj. 1827), illetve pontosan nem 

meghatározható nagypatásból (szarvasmarha vagy őstulok, 9,43%) származó 

eszközöket is, de nyolc tárgy esetében azt volt lehetetlen eldönteni, hogy 

szarvasmarha, vagy szarvas csontja volt-e az alapanyag (7,55%). A többi faj 

kísérőként jelenik meg egy-egy példánnyal, ez pedig az őz (Capreolus capreolus L. 

1758) és az ember (Homo sapiens L. 1758). Ha összesítjük a különböző marhafélék 

biztosan 46,28%-ban, a bizonytalanokkal együtt majdnem 60%-ban vannak jelen, 

őket követi a gímszarvas a bizonytalanságokkal 38,69%-os gyakorisággal. 

Levonhatjuk a következtetést, hogy a kutatás jelenlegi szintjén azt látjuk, hogy 

Alsónyéken is a marhaféléket részesítették előnyben az eszköz készítéséhez, ezek 

között azonban a házi marha kevésbé dominál a vad formával szemben. 

Mindezek mellett a gímszarvas is igen jelentős állatfaj az eszköz szempontjából. 

Amennyiben viszont a házi és vad formák használatát vizsgáljuk, Alsónyéken igen 

jelentősnek mutatkozik a vadállatok csontjainak alapanyagként hasznosítása. 

Jelenlegi benyomásainkat azonban árnyalhatja, hogy valószínűleg tafonómiai 

okokra visszavezethetően Alsónyéken sokkal töredezettebbek az eszközök, ami 

meghamisíthatja a darabszámok alapján kialakított képet. 

Ezzel szemben Aszódon az előzőektől teljesen eltérő kép bontakozik ki előttünk. 

Itt a háziasított szarvasmarha (Bos taurus L. 1758, 30,36%), az őstulok (Bos 

primigenius Boj. 1827, 23,21%), és a gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758, 33,93%) 

csontjai közel azonos arányban fordulnak elő a leletanyagban, sőt, a 

gímszarvasok mennyisége valamelyes meghaladja mind a házi szarvasmarha, 



 
172  

mind pedig az őstulok mennyiségét. Ez a kép teljesen ellentmond a szakirodalmi 

adatok gyűjtése során kialakultnak, hiszen Aszód lelőhelyén a bőrkaparókat 

legtöbbször gímszarvas csontjából készítik el, arányaiban csak ezt követi a házi 

szarvasmarha és az őstulok, még akkor is, ha a marhafélék aránya összesítve 

55,36%, tehát a leletanyag valamivel több, mint felét ez alkotja.  

Amennyiben más szempont alapján csoportosítjuk a három lelőhelyről származó 

adatainkat, meglepő eredményre jutunk (79. ábra). Ha azt vetjük össze, hogy 

milyen arányban használták fel az eszköztípus kialakításához a háziállatok és a 

vadállatok maradványait, azt kapjuk, hogy míg Öcsödön 84%-ban háziállatokat 

választottak, Alsónyéken ez az arány egyharmad, míg Aszódon egyértelműen a 

vadállatok csontjait részesítették előnyben, az eszközök kétharmada készült 

belőlük. E szempontból tehát Öcsöd és Aszód képviseli a két szélsőséget, míg 

Alsónyék átmeneti képet mutat a kettő között. Alsónyék esetében az egyéb 

kategóriába soroltuk a nem egyértelműen eldönthető eseteket is 

(szarvasmarha/szarvas; nagypatás), ami megnövelte annak arányát, míg ilyenek a 

többi lelőhely esetében alig fordulnak elő. Ennek minden bizonnyal az anyag 

töredezettsége az oka. 

 

79. ábra: Házi és vadállatok aránya az alapanyagválasztásban a két lelőhelyen. 

Aszód azonban más szempontból is különleges helyet foglal el az alapanyag-

választás szempontjából. Itt az említett uralkodó párosujjú patás fajok mellett 

(szarvasmarha, őstulok, gímszarvas) kísérőfajként a vadló (Equus ferus Gmel. 

1912), a barnamedve (Ursus arctos L. 1758) sőt az ember (Homo sapiens L. 1758) 

csontjai is megjelennek a kaparók között két, három, illetve egy eszköz 

nyersanyagaként. Ezen fajok jelenléte több szempontból is érdekes. Elsődlegesen 

azt mutatja, hogy mind a barnamedve, mind pedig a vadló csontjai 
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hozzáférhetőek voltak, vadászattal, vagy elhullott állatok teteméből gyűjthették. 

Eszközkészítés szempontjából a friss, „zöld”, vagy félszáraz alapanyag a legjobban 

használható, így valószínűbbnek látszik, hogy a vadlovakhoz hasonlóan a 

medvecsontokhoz is vadászat során jutottak hozzá, amit a faunában kimutatható 

jelenlétük is alátámaszt. Az embercsont megjelenése ebben a kontextusban azt 

árulja el számunkra, hogy a településen nagy valószínűség szerint hozzáférhetőek 

voltak csontvázhoz már nem kötődő „kósza” embercsontok is, amelyek 

valamilyen okból temetetlenek voltak (ill. felszámolták a temetkezést, bár erre 

régészeti adatunk nincsen, a temető elemzése azt mutatta, hogy tiszteletben 

tartották a sírhelyeket, SIKLÓSI 2010). Ilyen csontokat is használtak 

eszközkészítésre, nem keltettek a település lakóiban ellenérzést, illetve nem 

számított tabunak e csontok megmunkálása. 

 

Vázrész 

Az állatfaj mellett a vázrész kiválasztása is meghatározó jelentőségű. Ennek oka 

nem csupán az, hogy az egyes csontok eltérő formájúak, felépítésük is sokban 

különbözik egymástól, így a különböző csontok különféle eszközök elkészítésére 

a legalkalmasabbak. A húsos végtag csontjait sok esetben a rajtuk található hússal 

együtt feldarabolják a további konyhai használatnak megfelelően. Ezek a csontok 

nagy méretüknek és keresztmetszetüknek megfelelően igen jelentős 

velőmennyiséget is tartalmaznak, így sok esetben, ha nem is a hússal együtt 

végzik feldarabolásukat, később, a hús lefejtése után feltörik őket a velő kinyerése 

végett. Más csontokat ezzel szemben szinte kizárólagosan eszközkészítés céljára 

tartanak fenn, ilyenek a legtöbb leletanyagban a bordák és a metapódium 

csontjai. 

A csont kiválasztása emellett az eszköz használhatósága, illetve könnyebb 

előállíthatósága szempontjából is lényeges. A metapódiumcsontok, különösen a 

párosujjú patás állatok összenőtt harmadik és negyedik kéz- és lábközépcsontjai e 

szempontból is igen kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez a kettős csont 

rendkívül egyenes, sok eszköztípusnak megfelelő formával rendelkezik. Mivel 

ezek a csontok aktívan részt vesznek az állat helyváltoztatásában és súlyának 

hordásában, faluk meglehetősen tömör, vastag, bőséges alapanyagot biztosítva 

ezzel az eszközkészítéshez. Más eszköztípusok szempontjából azért is 

népszerűek, mert az összenövési vonal mentén viszonylag kis energia 

befektetésével elég könnyen két, közel egyforma részre választhatóak ketté. Az 

alábbi 80. ábra a három lelőhelyen megfigyelt vázelemek választékát mutatja a 

bőrkaparók, a vizsgált tárgytípus körében. 
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80 .  ÁBRA: CSONTVÁLASZT ÁS LELŐHELYEKEN.  

Ahogyan az első ránézésre is szembetűnik, Öcsödön sokkal kevésbé változatos 

csontalapanyagot használtak ennek az eszköznek a készítéséhez (81. ábra). Az 

eszközökhöz felhasznált csontok több mint 99%-a metapódium, csupán egyetlen 

darab, egy szarvas sípcsont képez ez alól kivételt. Ezzel szemben Aszódon a 

felhasznált csontoknak csupán valamivel több, mint háromnegyede kéz-, vagy 

lábközépcsont, itt sokkal nagyobb arányban fordulnak elő más testtájak csontjai. 

Csontválasztásban Alsónyék képviseli a másik végletet, jelenlegi adataink szerint 

itt csupán 66%-os a metapódiumcsontok használata. 

 

81. ÁBRA: METAPÓDIUMCSONTOK ARÁNYA A TÖBBI  CSONTHOZ KÉPEST A VIZSGÁLT 

LELŐHELYEKEN.  
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Különösen érdekes tehát, hogy a metapódiumcsontok mellett Aszódon (82. ábra) 

és Alsónyéken számos más vázrész is megjelenik a bőrkaparók készítésében. A 

metapódiumok mellett más végtagcsontokat (stylopodium és zeugopodium 

csontok) láthatunk a felhasznált csontok között (felkar, alkar, combcsont, 

sípcsont). Ez alól csupán egyetlen kivételt figyeltünk meg, ez pedig az őstulok 

lapockájából készített eszköz. Ez a laposcsont nem tartozik a szorosan a 

végtagcsontok közé, illetve azok függesztőövét alkotja, összekötve a mellső 

végtag hosszúcsontjait az állat törzsével.  

        

          

82. ÁBRA: BŐRKAPARÓ KIALAKÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT CSONTOK AZ EGYES ÁLLATOKBAN, ILL. 

EMBERBEN ASZÓD–PAPI FÖLDEK LELŐHELYÉN. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az alapanyagválasztást tekintve állatfajok 

szempontjából Aszódon lényegesen több fajt hasznosítottak, mint Alsónyéken, 

vagy Öcsödön, azonban mindhárom lelőhelyen a nagytestű állatok dominálnak a 

felhasznált fajok között. Ez alól az egyedi embercsontokat leszámítva összesen 

három kivételt találunk: Alsónyéken egy kaparót őzcsonton, Öcsödön pedig egy-

egy eszközt vadszamár- és őzcsonton alakítottak ki. Ezek egyike sem tartozik a 

kifejezetten nagytestű állatok közé, azonban főszabályként elfogadhatjuk, hogy a 

bőrkaparó eszközök alapanyagául túlnyomó részben nagytestű állatok csontjait 

használták. Ami a vázrész megválasztását illeti, elmondható, hogy egyetlen 

kivételes lapockától eltekintve kizárólag hosszú, csöves végtagcsontokat 

használtak az eszköz készítéséhez. Ennek magyarázata, hogy a csontvázon belül 

ezek rendelkeznek a legvastagabb kompakt csontállománnyal, ami minden jel 

szerint alapvető fontosságú volt ezen eszköztípus kialakításában. 

A felhasznált csontok egy részénél megfigyelhető volt az ízületi végek leválása, 

vagy nem teljes elcsontosodottsága, ami fiatal állatok csontjainak felhasználására 

utal. Az epifízis hiánya látszólag nem befolyásolta az eszköz használhatóságát. 
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Egy másik esetben azonban (Alsónyék 1991. sír, 3. melléklet) a lábközépcsonthoz 

tartozó tarzális csont jelenléte arra utal, hogy az eszköz epifízisei nem voltak 

teljesen megtisztítva. 

 

Felhasználási faktor19 

Az alapanyagválasztás esetében figyelembe kell vennünk a lelőhelyeket körülvevő 

természeti környezetet is, amely nagymértékben befolyásolja, hogy mely 

állatfajok csontjai szerezhetők be az adott élőhelyen. Aszód, Alsónyék és Öcsöd 

esetében a háziállatokat tekintve ugyanazon fajok voltak elérhetőek mindhárom 

település lakói számára. Ezek közül bőrkaparók készítésére csak a szarvasmarha 

csontjait használták fel, más háziállat csontja ennek az eszköznek az 

elkészítésében nem játszott szerepet, legalábbis részben a juh, kecske, vagy a 

sertés lényegesen kisebb méretei miatt. Különbséget elsősorban a vadászott 

állatok gyakoriságának előfordulásában és csontjaik felhasználásában 

figyelhetünk meg. Aszódon eleve jóval nagyobb arányban voltak jelen a 

vadállatok (55%) a település leletanyagában,20 mint Öcsödön (30%), valamint faj 

szerinti összetételük is különbözően alakul. Aszódon a vadászott állatok között 

leggyakoribb a gímszarvas, amelyet a vaddisznó és az őstulok követ. Ezzel 

szemben Öcsöd–Kováshalom lelőhelyén (KOVÁCS–GÁL 2009, 152) a vadászott 

állatok között az őz áll az első helyen, amelyet a vaddisznó, majd a gímszarvas és 

az őstulok követ. Alsónyék lelőhelyéről ma még nem rendelkezünk ilyen részletes 

adatokkal, hiszen az állatcsontok feldolgozása jelenleg csak a kezdeti 

szakaszában tart, így e lelőhely esetében inkább csak feltételezésekkel élhetünk 

az eddigi adatok alapján. Már az eszközkészítéshez használt állatfajok szintén 

előzetes áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy ez a lelőhely több 

szempontból átmenet Aszód és Öcsöd között. Az elérhető vadállatok és a 

természeti környezet jobban hasonlít Aszódhoz, arról azonban még nincs 

adatunk, hogy a zoológiai anyaghoz képest milyen felhasználási faktor figyelhető 

meg a bőrkaparók esetében. 

                                                        

19 A felhasználási faktor (=Verwertungs-, Vergleichsfaktor) fogalmát és számítási módját Jörg 
Schibler vezette be a megmunkált kemény állati nyersanyagokból készült eszközök feldolgozására. 
Az adott faj megmunkált és nem megmunkált csontok között megfigyelt százalékának hányadosával 
fejezhető ki, hogy milyen relatív gyakorisággal használták fel egy-egy állatfaj bizonyos vázrészét 
eszközkészítésre összehasonlítva a zoológiai anyagban maradtakkal. (SCHIBLER 1980, 12; 
BARTOSIEWICZ 1994, 61). 

20
 Ezúton is köszönöm Kovács Zsófia Eszternek, aki az Aszód-Papi földek ásatásáról előkerült 

állatcsontok egy részének meghatározását és feldolgozását végezte, hogy adatait és még meg nem 

jelent kéziratát a rendelkezésemre bocsátotta. 
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A kialakított munkafelületek száma 

A tárgycsoportot vizsgálva szembeötlő módon első ránézésre szabályosnak tűnik, 

hány munkafelületet alakítottak ki az eszközön, és azok hogyan helyezkednek el 

rajta. Ha egy kicsit mélyebbre ásunk, ez az egyszerűnek tűnő kép bonyolultabbá 

válik és észrevesszük a szabályoktól eltérő megoldásokat is. 

Első benyomásunk szerint, ahogyan azt a tipológiai alcsoportok elkülönítésénél 

már láttuk, kettő, vagy négy munkafelületet alakítanak ki a csont diafízisének 

kerülete mentén. Amikor két munkafelületet hoznak létre a tárgyon („b” 

variáns), azok a mediális és laterális oldalakon helyezkednek el. Ha ezeket 

vesszük figyelembe ezt a megmunkálási módot a testtáj szerinti eloszlás 

vizsgálata során, azt láthatjuk, hogy Öcsödön a variáns 62%-át, Aszódon 68%-át 

metatarsus csonton alakították ki, míg a metacarpusok esetében ez a szám 

Aszódon 21%, Öcsödön pedig 30%. Más csonton csak Aszód és Alsónyék esetében 

figyeltük meg, Aszódon két esetben (10,5%), alkarcsontot használtak a variáns 

kialakítására. Láthatjuk, hogy ebben az esetben Aszód és Öcsöd lelőhelyének 

elemzése azt mutatja, hogy előnyben részesítették a lábközépcsontokat, talán 

formájuk miatt, mert a mediális és laterális oldaluk egyenesebb. Alsónyék 

esetében kissé különleges helyzettel állunk szemben, mivel ebben a 

leletanyagban is egyértelműen megfigyelhető volt a lábközépcsontok túlsúlya a 

kézközépcsontok felett, viszont sok esetben nem volt egyértelműen eldönthető, 

hogy hány munkafelületet alakítottak ki eredetileg az eszközön. Ennek egyszerű 

tafonómiai okai vannak, ugyanis a leletanyag a másik két lelőhellyel 

összehasonlítva sokkal töredezettebb. Gyakori, hogy nem csupán két darabra 

törnek szét a csontok, hanem sok, apró eszköztöredéket találunk, ami sokszor 

lehetetlenné teszi a pontos formai variánsba sorolást, így Alsónyéken az eszközök 

többségét az erős töredezettség miatt az egy megmunkált felületű variánsba 

soroltam be. Emiatt a lelőhelyet ebből az elemzésből kizártuk, csupán számszerű 

adatok nélküli tendenciákra utalunk egyes esetekben. 

Azon esetekben, amikor négy munkafelületet figyelhetünk meg („c” variáns), 

akkor Aszódon a variánson belül a metatarsusok aránya 64%, Öcsödön 37,5%, 

míg a metacarpusoké 18, illetve 62,5%. A két lelőhely összehasonlítása során 

Aszód esetében azt láthatjuk, hogy ott az eredetileg is nagyobb arányban jelen 

lévő, két munkafelületű lábközépcsontokat alakították át újabb két munkafelület 

kialakításával a dorzális és palmáris felületeken, így lettek négy munkafelületűek. 

Öcsödön ezzel ellentétben nem ez a séma figyelhető meg. A négy munkafelülettel 

rendelkező tárgyak esetében ennek épp az ellenkezőjét látjuk. Nem csak, hogy a 

lábközépcsontok nincsenek többségben, mint az eszköz korábbi életszakasza 

során, de az arány teljesen a visszájára fordul, a kézközépcsontok kerülnek döntő 

többségbe. Tehát leszűrhetjük, hogy a két lelőhelyen teljesen más rendszer 
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szerint kezelték hasznos élettartamuk során ezeket az eszközöket. Sajnos a 

harmadik lelőhelyen, Alsónyéken elenyésző számú (összesen három darab) 

eszköztöredék sorolható ebbe a csoportba a részletesen kifejtett töredezettség 

miatt, így azok alapján nem lehet az aszódi, vagy öcsödi esetekhez viszonyított 

hasonlóságot megállapítani. 

Ha e kettősség okait szeretnénk megérteni, ahhoz a „szabályostól” eltérő 

kialakítású tárgyakat is figyelembe kell vennünk elemzésünk során. A 

leggyakrabban olyan eszközzel találkozhatunk, amely csupán egyetlen 

munkafelületű („a” variáns) és amely a legegyszerűbb a szabályostól eltérő 

változatok között. Ilyen eszközt mindkét lelőhelyen találunk, azonban arányuk 

Aszódon kissé magasabb (16%), mint Öcsödön (13%), Alsónyék pedig az említett 

tafonómiai jelenség következtében mindkettőjüket túlszárnyalja (39%). Ezen 

kívül léteznek olyan tárgyak is, amelyek életük kezdetén két munkafelülettel 

rendelkeznek, azonban megújításuk után nem a várt négy felületet alakítják ki, 

hanem csupán egyetlen újabb felületet csatolnak a már meglévőkhöz, ami lehet 

akár a dorzális, akár pedig a palmáris/plantáris oldalon. Így ezek e tárgyak 

tönkremenetelükkor, vagy felhagyásuk pillanatában három megmunkált 

felületet mutatnak [Aszód 15 db (27%); Öcsöd 19 db (17%); Alsónyék 10 db (9%)].  

Összességében azt láthatjuk, hogy Öcsödön jobban ragaszkodnak a kialakult 

rendszerhez, kettő, vagy négy munkafelületet alakítanak ki a tárgyakon, amelyek 

az esetek többségében a csont diafízisének négy nagy felületén helyezkednek el. 

Két megmunkált felülete 25 eszköznek volt, ezek közül 13 lábközépcsont, 9 

kézközépcsont, 3 esetben pedig a pontos csont nem határozható meg. Négy 

megmunkált felülettel összesen 16 eszközön találkozunk, ezek közül 10 

kézközépcsontból, 6 pedig lábközépcsontból készült. Ezzel szemben Aszódon 

gyakrabban előfordul, hogy eltértek e merev rendszertől, több esetben nem a 

megszokott kettő, illetve négy munkafelületet találjuk a tárgyakon, hanem egyet, 

vagy hármat, esetleg ugyanazon az oldalon (pl. mediális, vagy laterális) többet is. 

Formában is kevésbé szabálykövető az aszódi leletanyag, többször is 

megfigyelhető, hogy a munkafelületek egymás felé dőlnek, egymáshoz 

viszonyítva nem merőlegesek. Ebben persze szerepe van a vegyesebb nyersanyag 

természetes alakjának is. Mindez azt jelzi, hogy az öcsödi telep lakói nem csupán 

az alapanyag kiválasztásában (állatfaj, csont) voltak konzervatívabbak, 

következetesebbek, de az eszköztípus megmunkálásában is. Képük jóval 

rögzültebb annak tekintetében, hogy milyen csontból, milyen formájú eszközöket 

készítsenek.  

Az, hogy egyes közösségek hogyan kezelik eszközeiket, teljes mértékben 

kulturálisan meghatározott. A csont- és agancsipar rendkívül konzervatív, lassan 

változik, benne a hagyományoknak és a megszokásnak különösen nagy szerepe 
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van (CHOYKE 1997). Éppen emiatt tűnik meglepőnek, hogy Aszódon oly sok 

eltérést találunk ettől a sémától, így a bőrkaparó eszközök esetében is. Az 

alapanyag választás sem az állatfaj, sem a csont szempontjából nem követi 

szigorúan a szabályokat, de ugyanezt figyelhetjük meg az eszközök megformálása 

során is. Nagy vonalakban betartják a szabályokat, de sok a kivételes tárgy, 

amelyek nem ezeket követve készültek. 

 

Készítési lánc 

A bőrkaparók készítési lánca (87. ábra technológia fejezet; módszertani háttér: 

AVERBOUH–PROVENZANO 1999; AVERBOUH 2000; PROVENZANO 2001) más 

eszköztípusokéval (pl. a negyedelt proximalis metapódium hegyek) összevetve 

viszonylag egyszerű, nem áll sok lépcsőfokból. A végtermék, a kész eszköz ezzel 

szemben rendkívül típusos, mind mérettartományban, mind formai 

megjelenésében jellegzetes. Eredeti feltételezésünk szerint a nyersanyag és 

csontválasztás is igen kötöttnek tűnt, ezt azonban más lelőhelyek anyagának 

megismerése során felül kellett vizsgálnunk és át kellett értékelnünk. 

Az alapanyag beszerzése alkotja a műveleti lánc első állomását. A házi- és 

vadállatok metapódiumcsontjainak beszerzése rendkívül egyszerű. Ezek a legtöbb 

esetben a nyúzáskor a bőrben hagyott csontok, mivel nem hordoznak nagy 

mennyiségű, jelentős tápértékű húst, valamint belsejükben nem található 

nagyobb, hatékonyan kinyerhető mennyiségű velő, ezért ezeket a csontokat 

élelmezési célokra csak kevés esetben használták. Tulajdonképpen kijelenthetjük, 

hogy a kéz- és lábközépcsontok az esetek többségében, a csonteszközkészítés 

alapanyagigényét leszámítva, kidobásra ítélt hulladékok voltak. Az eszközkészítés 

folyamatában azonban különleges helyet foglalnak el az őskor minden 

időszakában és a későbbi korokban is. A csontból készült eszközök jelentős 

hányadának a kéz- és lábközépcsontok szolgáltak alapanyagul nagyon sokféle 

típusú eszköz előállításakor. Mindezek mellett ezek a csontok jelentős 

vastagságú, a diafízis falát alkotó kompakt állománnyal jellemezhetőek, nagy 

stabilitást adva a hosszúcsontnak. Ez az eszközkészítés során is jelentős 

szempont.  

A további felhasznált végtagcsontok esetében azonban azt látjuk, hogy azok 

jelentősebb húsmennyiségek hordozói, így joggal feltételezhetjük, hogy 

élelmezési hulladékból származnak. Ahogyan azt a leletanyag elemzéséből is 

láttuk, ezeket a csontokat mégsem darabolták fel apró részekre, hanem a legtöbb 

esetben egyben, vagy legfeljebb két részre törve rendelkezésre álltak a 

csonteszközkészítésre. Emiatt feltételezhetjük, hogy egyes esetekben 

fenntartották ezeket a vázrészeket az eszközkészítés céljára. 
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Az alapanyag előkészítése rövid ideig tartott: metapódiumcsontok esetében 

csupán a bőr lenyúzását és az inak eltávolítását volt szükséges elvégezni a diafízis 

megmunkálandó részein, míg a többi végtagcsont esetében ehhez a hús 

eltávolítása is hozzáadódott, amely még az étkezési célú feldolgozás során 

megtörténhetett. Mindezek mellett ide sorolom a csonthártya gondos 

eltávolítását is. Ez a lépés akár az eszköz megformálásának kezdeti lépése is 

lehetne, de véleményem szerint a csonthártya lekaparása inkább tartozik az 

előkészítéshez, mint az eszköz kialakításához. Ezt a munkafolyamatot minden 

esetben nagyon gondosan végezték el, láthatóan arra törekedtek, hogy a 

csonthártya teljes egészét lekaparják a munkafelületről. Ez abban nyilvánult meg, 

hogy a csont diafízisét teljes kerületén kőeszközökkel nagyon sűrűn átkaparták. 

Ennek nyomai szabad szemmel is jól megfigyelhetőek az eszközök felületén, 

sűrű, egymást fedő és sokszor keresztező hullámvonalkötegek formájában. Sok 

esetben egy másik megmunkálási jegyet is megfigyelhetünk, amely szintén a 

kaparás intenzitását támasztja alá. Ez a jegy pedig a sok, egymással párhuzamos, 

apró vonalkákból álló „trace de brutage” (83. ábra), ami a penge sorozatos 

megugrása a felületen. Ez a jelenség akkor lép fel, ha a kaparást intenzíven, nagy 

erővel végzik, és a penge éle nem tud lépést tartani a munkavégzés sebességével, 

ugrásokkal hozva be lemaradását. Amellett, hogy ez a jelenség számunkra fontos 

információval szolgál a munkavégzés intenzitását illetően, annak irányát is 

megjelöli. Akkor alakulhatnak ki ilyen jegyek a csont felületén, ha a munkát 

végző személy a mozdulatot távolról maga felé haladva végzi.  

    

83. ÁBRA: A PENGE MEGUGRÁSÁNAK („TRACE DE BRUTAGE”) NYOMAI A FELÜLETEN. 

Ezen eszköztípus esetében nincs szükség előforma (support) kialakítására (nincs 

débitage), a megtisztított nyersanyag közvetlenül eszközzé formálható. A 

formálás folyamata (LE DOSSEUR 2003) egyetlen lépésből áll. Ez pedig a 

munkafelületek kialakítása, amelyet kovapengével kivitelezett kaparással 

végeztek el. Egyes tárgyakon jól megfigyelhető, hogy a munkafelület kialakítását 

egyszerre végezték el, a kaparás iránya azonos volt. Ezekben az esetekben a 

kialakított munkafelület egyik vége egyenes vonalban, szinte lépcsőben végződik 

(84. ábra), ami szintén az erőteljes kaparással hozható összefüggésbe. A 

lendületes faragás során a diafízis végén hirtelen, egyenes vonal mentén hagyták 
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abba a megmunkálást, amely a sorozatos ismétlések révén, a csont áthelyezése, 

tehát irányváltás nélkül, lépcsővé mélyült.  

  

84. ÁBRA: ÉLES VONALBAN VÉGZŐDŐ MUNKAFELÜLET (ÖCSÖD-KOVÁSHALOM, ID 238).  

Más esetekben azonban azt láthatjuk a felületen, hogy nem egyszerre történt meg 

a munkafelület kialakítása, hanem azt mintegy szakaszokra tagolva végezték el. 

Erre a szakaszosságra utal, amikor a csont valamely felületén a későbbiek során 

egybefüggő munkafelület helyett több kisebb, egymást átfedő munkafelületet 

figyelhetünk meg. Ilyenkor kézi nagyítón keresztül megállapíthatjuk, hogy a 

felületek nem egy időben keletkeztek, a kaparás nyomai átfedik egymást, a felület 

pedig hullámos hatást kelt.  

Az „eszköz” életének végét az jelzi, amikor a csont kompakt állománya elfogy, 

átlyukad a velőüregbe, aminek következtében az eszköz a diafízis valamelyik 

részén kettétörik, tovább már nem használható és nem is újítható meg. Ekkor az 

eszköz használatával végképp felhagytak. 

 

Használati nyomok vizsgálata 

Az Aszód–Papi földek lelőhelyén előkerült leletanyag minden darabját 

alávetettem használati nyom vizsgálatnak, hiszen azok megfigyelése, és lehetőség 

szerint minél pontosabb azonosítása doktori disszertációm egyik kitűzött 

feladata.  

A használati nyom vizsgálat megszokott rendjét követve először minden eszközt 

leírása pillanatában kézi nagyítóval vizsgáltam. Ez könnyedén és gyorsan 

elvégezhető bármilyen körülmények között. Speciális eszközt nem igényel, 

könnyen beszerezhető és zsebben bárhová magunkkal vihető ékszerésznagyítóval 

elvégezhető, amely 10x-es, 20x-os nagyítást tesz lehetővé. Ez a nagyítás 

elengedhetetlen ahhoz, hogy pontos leírást készítsünk a tárgyról, felmérjük 

felületének állapotát és elkülönítsük az alapvető készítési jegyeket. Legtöbb 

esetben, főként a készítési jegyek elmosódottsága esetleg felfényeződés utal a 

használatra, azonban annak pontosabb körülhatárolásához és részletes leírásához 

ez a nagyítás nem elégséges. A használtság fokának megállapításakor azonban 

figyelembe kell vennünk, hogy ilyen kis nagyítás sok esetben kevés annak 

eldöntéséhez, hogy a tárgyat használták-e, így mielőtt végleges véleményt 
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nyilvánítunk a tárgy használatát illetően, minden esetben ajánlatos nagyobb 

nagyítás alatt is szemrevételezni az eszköz felületét. 

A második lépés a zoom-sztereomikroszkóppal végzett vizsgálat, 21 

amelynek segítségével 40–50x-es nagyítással vizsgálhatjuk meg tárgyainkat. 

Ahhoz, hogy biztosan eldönthessük, hogy a vizsgálatnak alávetett eszközt 

használták-e, a binokuláris mikroszkóppal végzett alapos szemrevételezés 

elengedhetetlen, hiszen csak ez tesz lehetővé olyan nagy látómezőt és nagyítást, 

amellyel megfigyelhetjük a készítési és használati jegyek összességét és 

megérthetjük azokat. Az aszódi eszközöket teljes számban alávetettem ennek a 

vizsgálatnak is. Megállapítottam, hogy a lelőhelyen megszokottnak tekinthető 

tafonómiai jelenségeket figyelhetem meg a tárgyakon, a legtöbbször 

felületromlást, friss és régi töréseket, gyökérnyomokat, száradási repedéseket, 

valamint csúnya ragasztást. Megállapítottam továbbá azt is, hogy csupán kaparás 

nyomait látom a felületen, ami megkérdőjelezi használatukat, illetve felveti 

annak lehetőségét, hogy maga a kaparás nyoma a használat. 

Harmadik lépésként ezért a sztereomikroszkópos analízis során azonosított 

használati nyomok részletes megfigyelését végezzük el metallurgiai mikroszkóp 

segítségével.22 Ezzel pontosítjuk eddigi megfigyeléseinket, lehetőségünk nyílik a 

felület mikrotopográfiájának, a használati fény és a csíkozódás tulajdonságainak 

megfigyelésére és pontos leírására. Mindezek összesítve hordozzák azokat az 

információkat, amelyekből kikövetkeztethetjük, hogy a vizsgált eszköz milyen 

anyaggal került kapcsolatba, miféle munkafolyamatban vett részt, azt milyen 

mozdulatokkal és mekkora erővel végezték azokat.  

Megállapíthatjuk, hogy a használati nyom vizsgálatok korábbi megfigyeléseinket 

igazolták. Semmilyen használatra utaló nyomot (szilánkolódás/zúzódás/repedés, 

felfényeződés, lekerekedés, használati csíkozódás) sem figyeltünk meg a tárgyak 

felületén nagy nagyítással sem. 

 

Magyarázat és értelmezés 

Amint a fenti elemzésből láttuk, használati nyomok tekintetében az elénk 

táruló kép meglehetősen zavarba ejtő. Az eszköz funkciójára vonatkozó szinte 

minden párhuzam arra utal, hogy a szerszámtípust a bőrfeldolgozás 

                                                        

21
 Jelen esetben egy AmScope SM-1T zoom-sztereomikroszkóppal végeztem ezeket a vizsgálatokat, 

amelyek az ELTE-BTK, Régészettudományi Intézetében állnak rendelkezésemre. 

22 A vizsgálatok elvégzését egy AmScope HJP-H109 típusú metallurgiai mikroszkóppal végeztem, 
amely szintén az ELTE-BTK, Régészettudományi Intézetében található. 
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folyamatában használták vagy a szőr eltávolítására, vagy pedig az irhaoldalon a 

bőrről a húsdarabkák levakarására. Az ehhez a munkafolyamathoz társított 

feltételezett használati nyomok szerint (CHRISTIDOU–LEGRAND 2005) intenzív 

felfényeződést kellene tapasztalnunk, amely jellemző minden olyan eszközre, 

amely a bőrhöz hasonló puha, nedves anyaggal került kapcsolatba. Ennek oka, 

hogy a feldolgozás különböző fokain álló bőr anyagában még mindig jelentős 

mennyiségű a folyadék és a zsír, amelyek erőteljes felfényeződést okoznak 

(RICHTER–DETTLOFF 2002). Ezzel összhangban a lekerekedésnek is jelentősnek 

kellene lennie, hiszen sok más anyaggal összehasonlítva (fa, kéreg, agyag) a 

nyersbőr igen puhának mondható. Mindezek mellett a bőrkikészítés folyamán 

több esetben is különböző nedvszívó, legtöbbször szemcsés anyaggal dörzsölik be 

a nyersbőrt, hogy az felszívja a felesleges folyadékot és zsírt a szövetekből, vagy 

átitassa azt olyan anyagokkal, amelyek megakadályozzák a bőr rothadását. Az 

őskor időszakában ilyen anyag volt az okker, vagy a közönséges fahamu. Ezek az 

anyagok mindamellett, hogy a nyersbőr kikészítésében betöltötték szerepüket, 

szemcsés, csiszoló hatású anyagok lévén, használati csíkokat hagynak hátra az 

eszközök felületén, amelyekkel eltávolításukat végezték. A használati csíkok 

elhelyezkedése pedig a munkavégzés irányára enged következtetni, hiszen a 

munkavégzés irányával párhuzamos, az szerszám élére merőleges csíkokat hagy 

hátra az eszköz felületén. Az egyenes, egymással párhuzamos csíkok egyenes 

irányú munkavégzésre utalnak. Jelen esetben, amennyiben eszközeinket oly 

módon használták volna, amint azt a párhuzamok mutatják, intenzív 

felfényeződést és az élek lekerekedését kellene tapasztalnunk az eszközök 

középső, diafízis részen, az epifíziseken kisebb mértékű kézfényt és lekerekedést, 

valamint a diafízisen az élre merőleges (harántirányú), egymással párhuzamosan 

futó használati csíkokat. Az eszközökön található használati nyomok 

megfigyelése azonban mindezen feltételezéseknek teljességgel ellent mond. 

Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezeket az eszközöket nem 

bőrkaparóként használták. Egyedül a gyakori megújítás magyarázhatja egyes 

eszközökön a használati nyomok teljes hiányát és indokolja, hogy miért nem 

találunk az eszközön használati nyomokat, miért csak a megújítás nyomait látjuk 

azon. Azonban ezt a megoldást kiterjeszteni a teljes leletanyagra nem tartom 

ésszerűnek, hiszen aligha magyarázhatjuk így az összes tárgyon a nyomok 

hiányát. Kevéssé tűnik ésszerűnek, hogy a kettétörött, tovább már nem 

használható eszközök felületét is gondosan megújították, átkaparták, a korábbi 

használat nyomait eltüntették, mielőtt kidobták volna azokat. 

A használat lehetőségeinek számbavételekor az is felmerülhet bennünk, 

hogy ezek a tárgyak tulajdonképpen mégsem tényleges eszközök voltak, hanem 

esetleg nyersanyagkinyerés céljából kaparták őket végig. Ez elvileg lehetséges 

lenne, a korszak kerámiaművességében elég gyakran használtak fehér 

festékanyagot. A pigmentek származását természettudományos vizsgálatokkal 
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eddig nem sikerült megnyugtatóan azonosítani. A Těšetice–Kyjovice lelőhelyén a 

fehér festékanyag vizsgálata dolomitot mutatott ki (KOVÁRNIK 1987), míg 

Szombathely–Oladi plató festékvizsgálatai nem szerves eredetű meszet, illetve 

kaolint (MIHÁLY et al. 2009). Nem zárhatjuk ki azonban a szerves eredetű 

pigmentek, illetve kötőanyagok használatát sem. Ez a felvetés messzemenőkig 

igazolná, hogy miért nem találunk a tárgyakon semmilyen használati nyomot és a 

kaparást is, azonban felvetne egy újabb kérdést, amely szerint miért csak a 

diafízisek területét használták fel a nyersanyag kinyerésére, a csont többi részét 

miért nem? Miért részesítették előnyben a metapódiumokat? Valamint az is 

felmerülne, hogy miért éppen ezzel a technikával nyerték ki a csontanyagot, 

miért nem a sokkal hatékonyabbnak tűnő csiszolást alkalmazták? Ezekre a 

kérdésekre nem tudunk jelenleg megnyugtató válaszokat adni.  

Természetesen, amíg sejtéseinket, vagy az analógiákból leszűrt feltételezéseinket 

tudományos igénnyel nem bizonyítottuk, addig azok nem tekinthetőek 

megalapozottnak. A használati nyom analízis alapján feltételezett használati 

módot kísérleti eszközökkel rekonstruáljuk, majd az ellenőrzött körülmények 

között létrehozott használati nyomokat összevetjük a régészeti leletanyagon 

találtakkal. Amennyiben ezek tökéletesen megegyeznek, kijelenthetjük, hogy 

sikerült megfejteni a vizsgálat tárgytípus használatának kódját.  

A bőrkaparók esetében a legújabb régészeti kísérleteket (korábbi: RICHTER–

DETTLOFF 2002) a német Markus Klek végezte el (KLEK in press), aki több korszak 

bőrkikészítésben használt, éllel kialakított eszközeit vette górcső alá. Kísérletei 

azt mutatták, hogy ez az eszköztípus alkalmas lehet a munkavégzésre, bár 

tapasztalatai szerint csak a mind a négy oldalon megmunkált eszközök voltak 

hatékonyak, míg a csak a két szemközti oldalon kialakított munkafelülettel 

rendelkezőeket nem érezte megfelelőnek. Összehasonlítva más, hasonló 

funkciójú eszközökkel (bordasimítókkal, amelyeket a feltételezések szerint 

szintén bőrvakaróként használtak) azt találta, hogy a mi eszközeink kevésbé 

hatékonyak. Már rövid idejű használat során is erősen lekerekedtek az élek, 

szükségessé vált azok megújítása. Ugyanígy hamar kialakult a használati fény is 

(szemben a régészeti leleteken megfigyelt hiányukkal). Jelenleg azonban még az 

ő eredményeit sem tekinthetjük tényeknek, a használati nyom vizsgálatok még 

nem zárultak le az eszközökön.  

 

Néprajzi párhuzamok 

Az etnográfia tudománya sok esetben segít megértenünk, hogyan, milyen munka 

során használták az egyes tárgyakat. Erre vonatkozó információkkal csak 

korlátozott számban rendelkezünk (részletes ásatási megfigyelés és 
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dokumentáció, ha van, képi és írásos források, használati nyom kutatás), 

életvitelünk viszont már nagyon sokban különbözik a korábbi korszakokétól, sok, 

korábban természetesnek tekintett tudás eltűnt. A néprajzkutatás, ha nem is 

tökéletes analógiákkal, de legalább ötletekkel szolgálhat egy-egy munkafolyamat 

részleteit tekintve. Ez még abban az esetben is szükséges és fontos 

információforrás, ha a használati nyomok vizsgálata megtörtént. 

A bőrkaparók nem csupán nevüket kapták a néprajzi analógiák kapcsán, de 

használatuk feltételezett módját (amit, ahogyan azt fentebb láttuk, a használati 

nyomok vizsgálata nem támaszt alá) is innen ismerjük. Legpontosabb és számban 

is legtöbb párhuzamot Észak-Amerika területéről ismerjük, ahol az őslakos 

lakosság körében ezek az eszközök, amelyeket ők „beamer”-nek neveznek, még a 

XX. század elején is szinte változatlan formában, használatban voltak. I. W. 

Cornwall (1968, 95; 11. ábra) munkájában szintén említi ezt az eszköztípust, 

funkcióját így foglalva össze: „The skin is then ’beamed’, scraped with a blunt-

edged tool, spokeshave-fashion, against the lay of the hair over a log. The scraper 

may consist of the conjoined forearm-bones of the animal which provided the hide.” 

Ebből a rövid idézetből megtudjuk, hogy a bőrt egy fára, vagy deszkára 

erősítették, így kaparták le róla a szőrt, de azt is, hogy a munkát végző eszköz 

élének kissé tompának kellett lennie, hogy ne sértse fel a nyersbőrt. Mindezek 

mellett még egy fontos információt nyerünk: sok esetben az eszközt nem vitték 

magukkal, hanem a vadászott állat feldarabolásakor fejtették ki abból és 

használták az irha kikészítéséhez. 

        

85. ÁBRA: A. BŐRKAPARÓ  KÉPE ÉS HASZNÁLATA (CORNWALL 1968, FIG. 13: 2). B. MODERN 

ANALÓGIA. UGYANAZ A MŰVELETSOR, FÉMESZKÖZZEL VÉGEZVE.  

Más források szintén hasonló használati módról számolnak be (RADIN 1923). 

Amiben ezek a beszámolók eltérnek, az a felhasznált csont, valamint a használat 

pontos módja, amely változatokat mutat. A legtöbb esetben megszokott 

eszközként nem az alkarcsontokat említik, hanem a kéz- és lábközépcsontokat, 

ami teljes mértékben megfelel a régészeti leletanyagban találtaknak (és az 

amerikai múzeumi néprajzi példákkal, amelyek között sokkal többször fordulnak 

elő metapódiumcsontok, mint más vázrészek). A használat módját illetően abban 
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minden forrás egyetért, hogy a tárgy a nyersbőr kikészítésének folyamatában vesz 

részt és hogy ehhez a bőrt valamilyen keretre/tartóra felakasztják, vagy ráfektetik. 

Amiben eltérés mutatkozik, az az, hogy a szőr eltávolításában, vagy az irhaoldal 

húscafatkáktól történő megszabadításában játszik-e szerepet a szerszám.  

Egy teljesen eltérő használati módot feltételez S. Semenov, aki az eszköztípust a 

kerámiaművességhez köti. A csont diafízisén létrejövő konkáv felületet 

használathoz köti, amely a kerámiaedények hasán végzett polírozás során alakul 

ki az eszköz felületén, s ez okozza a hosszú kaparásnyomokat is. 

 

86. ÁBRA: S. A. SEMENOV REKONSTRUKCIÓJA AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATI MÓDJÁRÓL. 

(SEMENOV 1964, 185, FIG 99:4). 

 

Elterjedés 

A régészeti párhuzamok összegyűjtése egy-egy tárgycsoport elemzése során 

nagyon fontos, sok információt szűrhetünk le belőle a tárgy elterjedésére 

vonatkozóan, mind térben, mind pedig időben. Vizsgált eszközünk szintén nem 

csupán Aszódon fordul elő, nem helyi sajátosság, hanem kisebb-nagyobb 

számban a korszak más lelőhelyein is találkozunk vele. Ez arra utal, hogy ez az 

eszköztípus megszokottnak tekinthető egy település anyagában, a háztartási 

egységekhez szervesen hozzátartozott. 

Magyarországon megtaláljuk a lengyeli kultúra eponím lelőhelyén, Lengyelen is 

(WOSINSKY 1893, 125) a település anyagában. Wosinszky M. így ír erről: „A többi 

különféle eszközök között van: Egy csont korcsolya. – Egy a bőr kidolgozására 

(simítására) használt nagy állati szárcsont, mely két oldalról mélyen ki van kopva.” 

Ebben a korai munkában is már a bőrfeldolgozáshoz köti az eszköz funkcióját, 

jellegzetes formáját pedig a munkavégzés közbeni elhasználódással magyarázza. 

A lengyeli-és egykorú kultúrák ismert lelőhelyei közül többön is találkozunk a 

tárgytípussal, így megjelenik Zengővárkonyban (DOMBAY 1960, Taf. XVI: 17; XIX: 

13; XCV: 3, 21), Herpályon (KALICZ et al. 2010, 61. oldal lenn három tárgy a jobb 
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oldalon), ahol Kalicz Nándor ványoláshoz használt eszközként23 határozza meg 

azokat. 

Hódmezővásárhely–Kökénydomb publikációjában (BANNER 1931, V. tábla) is 

találkozunk ezzel az eszköztípussal, de a rézkori Tiszapolgár–Basatanyán 

(BOGNÁR-KUTZIÁN 1963) is. Ez a lelőhely különlegesnek mondható, itt a 

szórványokon kívül (BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, Plate XI:1–5) a tárgytípus nem csupán 

a településen, de a temető néhány sírjában (Plate XXIX: 7; XLVII: 1; LXXXVI: 6) is 

előfordul, bár nem nagy számban. Ez felveti, hogy esetleg át kell gondolnunk az 

eddig kialakult képet, amely szerint ezek az eszközök szorosabban a 

háztartásokhoz kötődnek, nem hordoznak presztízsértéket, és temetkezésekbe 

nem kerülnek be. 

Az újabban feltárt lelőhelyek anyaga sajnos a legtöbb esetben közöletlen, 

azonban az archaeozoológiai feldolgozás során általában az állatcsontok közül 

még kerülnek elő megmunkált csontok is. A bőrkaparók gyakran az 

archaeozoológiai feldolgozás révén válnak ismertté, amikor töredékes, vagy még a 

megmunkálás kezdeti stádiumában található a tárgy így könnyen elkerüli az 

avatatlan szem figyelmét. Így munkámban nagyon fontosak a kollégák24 által 

szolgáltatott információk. Így jutott tudomásomra több lelőhelyről is a tárgytípus 

megléte. Alsónyéken (Nyerges Éva szóbeli közlés) nagyon sok töredék látott 

eddig is napvilágot, holott a zoológiai feldolgozás még csak nemrég kezdődött, 

így ez a leletanyag nagyon ígéretesnek tűnik, még számos töredék kerülhet elő 

belőle. Erről a leletanyagról az a benyomásom, hogy a megszokottnál jóval 

töredékesebb. Darvas–Bozsódon (Daróczi-Szabó Márta szóbeli közlés) csupán 

egyetlen kaparó került elő, mint ahogyan Szombathely–Oladi platóról is (Nyerges 

Éva szóbeli közlés). Ez utóbbi lelőhely esetében sajnos a természeti adottságok 

rendkívül kedvezőtlenek az állatcsontok megmaradása szempontjából, a 

lelőhelyről annak méretével összevetve nagyon kevés állatcsont, illetve 

megmunkált csont került elő. 

A külföldi lelőhelyek anyagában is előfordul a tárgytípus, bár ezek összegyűjtése 

minden bizonnyal nem tekinthető teljesnek. A környező országok közül eddig 

Ausztriában, Csehországban, Romániában és a volt Jugoszláviában találtuk meg 

ezt a tárgycsoportot, de a dániai mezolitikumból is ismert. 

                                                        

23 A Magyar Néprajzi Lexikon tanúsága szerint (http://mek.niif.hu/02100/02115/html/5-1174.html) 

a ványoláshoz használt eszköz, a hergelő, a bőr (elsősorban csizma szárának) nyújtásában, 

formára igazításában játszott szerepet. 

24
 Informátoraim nevei lelőhelyenként szerepelnek, de itt is szeretném megköszönni 

mindannyiuknak, hogy adataikat rendelkezésemre bocsátották. 



 
188  

Ausztriában mindkét lelőhely, ahol eddig a nyomára bukkantunk, a lengyeli-

kultúra területén fekszik. Eggendorf am Walde (LOBISSER 2005, Abb. 6.6) 

lelőhelyéről több eszköz képét is közlik, valamint arról is említést tesznek, hogy 

ezek az eszközök a telepről kerültek elő és bőrkaparóként funkcionáltak. 

Ugyanezzel az értelmezéssel találkozunk a másik lelőhely, Falkenstein–

Schanzboden (NEUGEBAUER-MARESCH 1995, Abb. 34: 7) esetében is. A csehországi, 

Kutná Hora–Denemark-i (KYSELÝ 2008, 398, Photo 42) lelet időben meglehetősen 

távol áll az előbb felsoroltaktól (rézkor), ezt a tárgyat a típus kifutásához 

sorolhatjuk. Dél felé fordulva a késő neolitikus lelőhelyek közül Obre-ról 

(STERUD–STERUD 1974, Plate XXIX: 1) és Selevacról (RUSSELL 1990, 531–532, Fig. 

14.6, 14.7) említenek ilyen eszközöket. Említésre méltó, hogy N. Russell ezeket, 

talán Semenov munkájára támaszkodva, kerámiasimító eszközként határozza 

meg. S. Semenov 1964-es munkájában, a Prehistoric Technology-ban elméletét az 

alsó Dnyeszter menti Luka-Vrublevetskaya településének késő-neolitikus 

leletanyagán végzett megfigyeléseire alapozza (SEMENOV 1964, 183–185). 

Romániában Târgu Frumos (VORNICU 2013, 67, Fig. 33; Pl. 27/XI, 60-62) és Isiaiia 

(URSULESCU et al. 2009, Pl. 9/6) lelőhelyekről ismerjük a tárgytípust. 

Nyugat-Európában ebben a korszakban nem ismert a tárgytípus, azonban G. 

Henriksen (1974) részletesen foglalkozik velük a dániai mezolitikus Maglemose 

kultúra kapcsán. Ő nem köti egyetlen használathoz őket, hanem felosztása 

szerint több típusba oszthatóak szét. Egy részük soha be nem fejezett eszköz 

előforma, egy másik részük facettált része és epifízise alkotja az eszköz aktív 

részét, de a fenőcsont használatot is felveti. Érdekes azonban, hogy a nála 

megjelenő faj és vázrész változatosság az aszódi képre hasonlít. E. David (2004, 

90-91, Fig. 36.) szintén Henriksen felosztását követi. 

Áttekintve az eddig rendelkezésünkre álló párhuzamok listáját, tisztán 

kirajzolódik egy határvonal, amely az eszköz elterjedését jelzi. A nyugat-európai 

leletanyagban (Svájc, Franciaország) még elvétve sem találkozhatunk a típussal, 

így a nyugati elterjedési határaként jelenleg Németországot jelölhetjük ki.25 Dél 

felé a Balkán északi részén még találkozunk vele, majd eltűnik a 

leletegyüttesekből. Észak felé a szomszédos Szlovákia és Csehország 

mindenféleképpen az elterjedési terület része, Lengyelországban eddig nem 

találtunk példát jelenlétére. Kelet felé pedig az említett Semenov-adat alapján a 

Dnyeszter völgyéig követhetjük a nyomait. Ebből is látszik, olyan tárgytípussal 

van dolgunk, amely Közép- és Kelet-Európában terjedt el, ezen a területen 

azonban általánosnak mondható. 

                                                        

25
 Németországban, kollégák közlése alapján, ez a tárgytípus megtalálható a neolitikus 

leletanyagban, annak ellenére, hogy közölt példát erre eddig nem találtam. 
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Időben 

Eddig a tárgyak időbeli kiterjedése meglehetősen egységesnek tűnik. Majd 

minden információ a késői-neolitikum, vagy a legkorábbi rézkor időszakára 

datálja őket. A rézkor időszakában kivesznek a csonteszközök közül, csak nagyon 

elszórtan találkozunk vele (pl. Kutná Hora). Véleményem szerint, a kutatás 

jelenlegi szintjén nem rendelkezünk elegendő rálátással, hogy biztosan 

megállapíthassuk e tárgytípus időbeli kereteit, így csak annyit mondhatunk, hogy 

a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint valamikor a késő-neolitikum 

formálódásának időszakában jelennek meg (ami hazánkban a lengyeli kultúra 

kialakulásával esik egybe) és a rézkor folyamán tűnnek el. Ez a kép korántsem 

tekinthető véglegesnek, vagy kiforrottnak. További kutatás és a tárgytípus 

szisztematikus összegyűjtése során jelenlegi következtetéseink még pontosításra 

szorulhatnak.  

 

Összegzés 

A tárgytípus értékeléseként megállapíthatjuk, hogy az alapanyag és a vázrész 

kiválasztása, valamint a nem megmunkált csontok és az eszközök aránya 

jellemző egy adott közösségre. Ebben a tekintetben Aszód és Öcsöd vizsgálata két 

teljesen eltérő szemléletet mutatott. Az utóbbi lelőhelyen az állatfaj és a vázrész 

kiválasztásában, a kialakított eszköz formai megjelenésében rendkívül egységes 

kép bontakozott ki előttünk, az ottani közösség lakói szigorúan ragaszkodtak a 

csonteszközkészítés szabályaihoz. Aszódon ezzel ellentétben az állatfaj és a 

vázrész kiválasztásában, de az eszköz kialakításának formai jegyeiben is sokkal 

rugalmasabb hozzáállás figyelhető meg. Szemlátomást nem követték nagyon 

szigorúan a csonteszközkészítés szabályait, számukra ez nem tartozott a 

hagyományok azon körébe, amelyhez következetesen ragaszkodnak. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy Aszód lakóinak ne lettek volna hagyományai, 

szokásai, a csoportjukat elkülönítő jegyek és szabályok, amelyekhez életükben és 

magatartásukban ragaszkodtak volna, azonban ezen eszköztípus ezt nem tükrözi. 

Ennek sokféle oka lehet, de a leletanyag összességének vizsgálata azt mutatta, 

hogy Aszód lakói az eszközkészítés egy másik területén, az 

agancsmegmunkálásban ragaszkodtak sokkal szorosabban a kialakult 

hagyományokhoz, itt dolgoztak standardizált módon. Az agancsok területén 

sokkal következetesebben követték a számukra megszokott kereteket, sokkal 

kisebb mértékben tértek el a kialakult és rögzült megmunkálási sémáktól. Ennek 

okait talán az egyes közösségek lassan kialakuló speciális szerepének 

tulajdoníthatjuk. Ebben a rendszerben betöltött helyben fedezhetünk fel 

eltéréseket Aszód és Öcsöd között. Talán a késő-neolitikum időszakában a 

közösségek között megindul valamilyen mértékű szakosodás, s ebben a 
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rendszerben a kemény állati nyersanyagok megmunkálása is fontos tényező. 

Ebben a csoportok és közösségek közötti, a régészeti kultúrákat felülíró 

kapcsolati rendszerben Aszód talán földrajzi fekvése, az agancs-nyersanyag jó 

minősége és könnyű elérhetősége miatt különösen fontos szerepet töltött be e 

nyersanyag feldolgozásában és talán cseréjében is. Ez a felvetés megmagyarázná, 

hogy miért tapasztalunk a csont megmunkálása során rugalmasságot, míg ezzel 

szemben az agancs esetében a megmunkálási lánc rendkívül rögzültnek és 

szabályosnak tűnik.  
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2. TECHNOLÓGIA  

 

A leletanyag tipológiai felosztását követően a technikai rendszereket és 

összetevőit veszem górcső alá. Célom, hogy a műveleti láncok (chaînes 

opératiores) egyes technológiai vonatkozásait bemutassam és elemezzem, az 

alapanyagok kiválasztásától, a készítés módjain át az eszközök karbantartásáig, 

végigkövetve az eszközök teljes életútját. 

Disszertációm fontos részének tartom ezt a fejezetet, hiszen a csonteszközök 

feldolgozásának magyarországi gyakorlatából a technológiai vizsgálatok eddig 

hiányoznak. Éppen emiatt e területnek (is) hiányzik a magyar terminológiája, 

amit e helyen igyekszem pótolni. Nem törekedtem valamennyi létező technika 

ismertetésére, hanem csak azok szerepelnek itt, amelyeket az aszódi leletanyagon 

megfigyeltem, vagy használatukra a lelőhelyen közvetett bizonyítékok utalnak. A 

fejezet nyilvánvaló gyengeségei is ebből fakadnak: bármennyire is törekedtem a 

szabatos kifejezések használatára, az idő nyilvánvalóan rávilágít majd arra, hogy 

ez a folyamatnak csupán az első lépése volt, később változtatni kell majd egyes 

részleteken. Véleményem szerint a legtöbb változtatás az elnevezések terén 

várható, a kevéssé sikerült magyar szakszavakat idővel (remélhetőleg) majd 

találóbbak válthatják fel. Mindemellett, ahogyan azt már említettem, a 

technológiai rendszerek elemeinek besorolása sem tekinthető véglegesnek, így a 

tudományos vita előrehaladtával bizonyára ezek részleteiben is szükség lesz 

változtatásokra. 

2.1. A MŰVELETI LÁNC  (CHAÎNE OPÉRATOIRE) RÉSZEI ÉS FELÉPÍTÉSE  

Célunk, hogy megértsük az emberek választásait az eszközkészítés során az 

alapanyag beszerzésétől, az eszköz elkészítésén és használatán át az 

újrahasznosításig majd kidobásig. E láncolat szakaszainak leírására vezették be a 

műveleti lánc26 (chaîne opératoire) kifejezést (90. ábra), amely az adott közösség 

gazdasági berendezkedéséről (elérhető nyersanyagok), munkaszervezéséről, 

technikai színvonaláról, az egyes emberek választásain keresztül pedig 

szokásairól is ismeretekkel szolgál. 

                                                        

26 A magyar szaknyelvben eddig a legtöbb esetben az eredeti francia kifejezést alkalmazták (chaîne 
opératoire). Magyar kifejezést HOLLO-LENGYEL-MESTER 2001, alkotott és vezetett be, ők a műveletsor 
szakszót javasolják. Ez a kifejezés bár megfelelő, jól megközelíti jelentésében az eredetit, én mégis 
kis változtatással a műveleti lánc kifejezés használatát javaslom. Véleményem szerint érdemes a 
lánc kifejezést a magyar nyelvű szakkifejezésben is megtartani, mert jobban szemlélteti a folyamat 
részei közötti kapcsolatot. Bár egymás után, sorban következnek, a köztük lévő határ nem szigorú, 
egyenes, hanem úgy kapcsolódnak egymáshoz a részek, mint a lánc egyes szemei. 
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 Az előzmények közül 

Marcel Mauss Les techniques du 

corps című munkáját 

említhetnénk (MAUSS 1934; 

magyarul: MAUSS 2000 A test 

technikái), amelyben felveti a 

test, mint eszköz szemléletét, és 

a tárgyak előállításának fázisait 

a nyersanyagtól a kész tárgy 

elkészültéig beemelte a 

kutatandó jelenségek közé. Ez 

jelenti az alapját a későbbi 

rekonstrukciós kísérleteknek, s 

ezen az alapon fejlődik ki a 

műveleti lánc összeillesztésének 

igénye. A következő lépcsőfokot 

Marcel Maget (PELEGRIN-

KARLIN-BODU 1988, 57) 

munkássága jelenti, aki 1953-

ban azt hangsúlyozza, hogy a 

jelenségeket fel lehet, és a 

kutatás szempontjából kell, 

bontani fázisokra, amelyek 

tovább bonthatók elemi 

gesztusokra. Ezt a szemléletet 

André Leroi-Gourhan fejleszti 

tovább (LEROI-GOURHAN 1964, 

1965), aki rámutat, hogy a 

Maget által elkülönített elemi 

gesztusok és fázisok 

műveletsorokká szerveződnek. 

Ezzel megteremtette a chaîne 

opératoire fogalmát és 

használatának alapjait a 

technológiai kutatásban. Úgy 

gondolta, hogy az őskori 

embert szociális, szimbolikus és 

technológiai viselkedésén 

keresztül érthetjük meg, a 

technológiai vizsgálatok tehát 

kulcsot jelenthetnek ehhez. 87. ÁBRA: CHAINE OPERATOIRE  

(AVERBOUH 2000 NYOMAN) 
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Magát a kifejezést először a pattintott kövek kutatásában vezették be (TIXIER et 

al. 1980; PELEGRIN-KARLIN-BODU 1988; PIGEOT 1991; INIZAN et al. 1995, 1999), a 

kemény állati nyersanyagok kutatói később innen vették át és alkalmazták saját 

területükre (SIDÉRA 1993; CHRISTENSEN 1999; CHRISTIDOU 1999; AVERBOUH-

PROVENZANO 1999; AVERBOUH 2000; PROVENZANO 2001; MAIGROT 2003b; LEGRAND 

2005), de ma már szinte minden nyersanyag kutatói felismerték jelentőségét és 

használják munkájukban (pl. GOMART 2010, 2012). 

A technológiai vizsgálatok során a műveleti lánc szakaszait elemezzük. Elsőként a 

beszerzési láncot, amely esetünkben a hozzáférhető nyersanyagok körének 

meghatározását jelenti az archaeozoológiai adatok alapján. Mindezek mellett 

fontos vizsgálnunk, hogy a rendelkezésre álló alapanyagok és a belőlük készített 

eszközök milyen összefüggésben állnak egymással (megmunkálási faktor: 

SCHIBLER 1980, 1981) észlelhető-e statisztikailag kimutatható eltérés az egyes 

vázrészek gyakorisága között az archaeozoológiai és a megmunkált anyagban. 

A második vizsgálati szakasz az előállítási lánc, amelyben a nyersanyagtól a kész 

eszközig tartó átalakítási folyamat lépéseit elemezzük. Fejezetem ez a 

leghangsúlyosabb része, hiszen erről eddig kevés munka született, viszont egy 

őskori közösség viszonya az alapanyagokhoz, és az eszközkészítés folyamata 

során választásaik, döntéseik egyedivé teszik őket. Ez a szakasz is több fázisra 

bontható. Mi is elkülönítettük a nyersanyag átalakításának első lépését 

(débitage), amelynek eredményeként az eszközök előformáit kapjuk, majd a 

készítés második szakaszát a formálást, amelynek a végterméke a kész eszköz. 

A műveleti lánc harmadik nagy szakasza a használat, amelybe mind a használati 

nyomok elemzése (külön fejezetben), mind pedig az eszköz javításai és 

újraformálásai beletartoznak. A technikai részben csak ez utóbbi kettővel 

foglalkozunk. 

 

2.2.  AZ ÁLLATI NYERSANYAGOK BESZERZÉSE ÉS AZ ELŐFORMÁK 

GYÁRTÁSA  

A csont, agancs, valamint az agyar (és más korszakok lelőhelyein az elefántcsont) 

alkalmazása és megmunkálása az állati források kiaknázásának egyik – a jelen 

tanulmányban számunkra a legfontosabb – aspektusa. Természetesen a 

hozzáférhető állatfajok meghatározzák a csonteszközkészlet összetételét. Mivel 

alapvetően ez szabja meg az alapanyagok körét, igen fontos a zoológiai anyag 

ismerete, valamit az archaeozoológus kollégával/kollégákkal történő 

együttműködés. Fontos annak vizsgálata, hogy a helyi faunában milyen állatfajok 

voltak elérhetőek mind a háziállatok, mind pedig a vadállatok köréből. 
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Aszódon az archaeozoológiai vizsgálatok nagy részét Bökönyi Sándor végezte 

(1961, 1969-70, 1972 N= 25596 db), azonban halála miatt ezt a munkát nem 

fejezhette be. Ennek ellenére előzetes adatok, faunalista és csontméretek 

megjelentek (BÖKÖNYI 1974, 1988). Az utolsó néhány feltárási év zoológiai leleteit 

Kovács Zsófia Eszter (1970, 1972, 1980, 1981-82, 1987 N= 6855 db) határozta meg 

(KOVÁCS 2012, 858-877, I. táblázat, 868). Rajtuk kívül Vörös István dolgozta fel az 

1970-es év gímszarvas leleteit doktori disszertációja keretében (VÖRÖS 1975), 

valamint a megmunkált eszközök faj és vázrész szerinti meghatározása is neki 

köszönhető.27  Sajnálatos tény, hogy erőfeszítéseink ellenére a lelőhely teljes 

archaeozoológiai feldolgozásának kéziratos dokumentációját nem sikerült 

fellelnünk, így a Bökönyi által meghatározott tekintélyes mennyiségű zoológiai 

anyagról csak alig-alig rendelkezünk részletes adatokkal. 

Aszód-Papi földek késő neolitikus település teljes archaeozoológiai 

leletanyagában összesen 32 353 db csontmaradványt határoztak meg az 

archaeozoológus kollégák (KOVÁCS 2012, I. táblázat, 868). A leletanyagban a 

vadállatok csontjai dominálnak (54,68%), a háziállatok előfordulási aránya 

valamivel alacsonyabb volt (45,32 %). A háziállatok közül leggyakoribb faj a 

szarvasmarha (Bos taurus L. 1758.; 75,20 %) amelyet a sertés (Sus domesticus Erxl. 

1777; 17,16 %), a kiskérődzők (Ovis/Capra; 4,22 %) és a kutya (Canis familiaris L. 

1758; 3,42 %) követ. A vadállatok közül a húshasznosítású nagyvadak képviselik a 

teljes vadászott leletanyag 99%-át a prémes vadakkal (1%, azonban 11 faj) 

szemben. A gímszarvasnak (Cervus elaphus L. 1758; 37,78%) vezető szerepe van, 

amelyet a vaddisznó (Sus scrofa L. 1758; 27,64%), őstulok (Bos primigenius Boj. 

1827; 24,99%) és az európai őz (Capreolus capreolus L. 1758; 9,52%) követ. Színező 

fajként a vadló (Equus ferus gmelini Ant. 1912), barna medve (Ursus arctos L. 

1758), szürke farkas (Canis lupus L. 1758), vörös róka (Vulpes vulpes L. 1758), 

nyestféle (Martes sp.), borz (Meles meles L. 1758), mezei nyúl (Lepus europeus 

Pall. 1778), hód (Castor fiber L. 1758) van jelen a zoológiai anyagban. A finom 

feltárási technikák hiánya következtében feltételezhetjük a kisméretű prémes 

állatok alulreprezentáltságát. A fentebb ismertetett kép megfelel a más késő-

neolitikus lelőhelyeken tapasztalt fajösszetételnek (BARTOSIEWICZ 2005b; VÖRÖS 

2005), a marhahús fogyasztás dominanciájával, amelyet fontosságban a sertés 

követ. A kiskérődzők alárendelt szerepet játszanak a háziállat állományban, 

viszont a vadállatok, különösen a húsvadak szerepe növekedett a korábbi 

korszakokhoz képest. A vadállatok közül a középhegységi területeken általában a 

gímszarvas, őstulok és a vaddisznó vezeti a listát, ellentétben az alföldi 

területekkel, ahol sok esetben az őz a domináns nagyvad (KOVÁCS-GÁL 2009, 

                                                        

27 E helyütt is szeretném kifejezni köszönetem, hogy jegyzeteit rendelkezésemre bocsátotta, adatait 
felhasználhattam disszertációmban.  
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Table 1). Az őz képvisel még nagyobb mennyiséget, de a többi vad csak kisebb 

számban fordul elő.  

 

2.2.1. CSONT  

A metapódium csontok anatómiai (vastag a kompakt állományuk) és gazdasági 

(bőrben maradó hulladék, másra nem használták) okok miatt általában, így 

Aszódon is nagy szerepet játszottak az eszközkészítésben (a 490 db megmunkált 

csontból 261 db az azonosítható). Mivel ezek a csontok, ahogyan azt a tipológiai 

részben már felvázoltuk, nem hordoznak jelentős húsmennyiséget, és jelentős 

velőmennyiséget sem, amiért feltörték volna, nem estek áldozatul a konyhai 

feldolgozásnak, szinte kizárólag az eszközkészítés céljára tartották fenn azokat. A 

tipológia oldaláról elsősorban hegyek, spatulák, ritkábban ékek készítetésére van 

adatunk. A nagykérődzők (szarvasmarha/őstulok/szarvas) 

metapódiumcsontjainak feldolgozása szintén gyakori, ezeket azonban más formai 

csoportok darabjainak készítésére használták (pl. bőrkaparók 44db az 56-ból, 

hegyek-ékek kisebb mennyiségben). A metapódiumcsontok nagy aránya a 

megmunkált anyagban egyértelműen megfelel a neolitikum korszakában 

megszokott eloszlásnak. Aszódon nagyobb gyakorisággal fordulnak elő a 

vadállatok csontjai, még a megszokott késő-neolitikus arányokhoz képest is, így a 

megmunkált csontok között is gyakrabban találkozunk velük. 

A bordák felhasználása lelőhelyünkön sokkal ritkább, mint más, azonos korú 

lelőhelyen (pl. Öcsöd, Polgár), ezek közül is egyértelmű a nagypatások 

(szarvasmarha/őstulok) dominanciája. Bordacsontjaikból Aszódon elsősorban 

simítókat (6 db) készítettek. Ritkábban és valószínűleg kispatás bordákat 

használtak hegyek (5db) és spatula (11 db) alapanyagaként. 

A vállöv csontjait az előzőekkel összevetve csak ritkán használták 

eszközkészítésre. A lapockák (scapula) feldolgozása csak elvétve fordul elő a 

leletanyagban, csupán egy bőrkaparót készítettek medve lapockacsontján (Ltsz.: 

88.1.243.). Egy másik, valószínűleg nagypatás lapockán (Ltsz.: 2011.1.20.) 

darabolásra utaló kaparásnyomokat találtunk, viszont nem lehetett 

megállapítani, hogy milyen eszközzé akarták formálni azt. Ez szintén megfelel a 

korszak más lelőhelyein megfigyelt tendenciának, mely szerint nagyon ritkák a 

lapocka eszközök (archeozoológus kollégák szóbeli közlése alapján ritkán, de 

előfordul. pl Alsónyék; CHOYKE 1997b, 157, 173/3: Polgár-Csőszhalom egyik női 

sírjából származik egy ékszerként, vagy szerszámként azonosított tárgy). 

Biztosan azonosítható felkarcsontból (humerus) mindössze egy irhavakarót 

készítettek, míg az alkar csontjait, az orsócsontot és singcsontot (radius és ulna) 
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valamivel gyakrabban használták. Orsócsontból árak és irhavakarók (5-5 db) 

készültek, míg singcsontból egy ár és egy véső (Ltsz.: 88.1.609), amelyhez 

kutya/róka csontját használták fel. 

Az alsó végtag csontjait, hasonlóak a kar csontjaihoz, ritkán munkálják meg. A 

combcsontot (femur) összesen nyolc esetben használták, változatos formák 

előállítására (pl. 3 db irhavakaró, 2 db ár).  A sípcsontot (tibia) is ritkán 

használt alapanyag. Aszódon nyolc esetben választották ezt a csontot, amelyből 6 

esetben hegy készült. A szárkapocs csontok (fibula) szintén alárendelt szerepet 

játszottak az eszközkészítésben, csak bizonyos finom hegyek készítésére 

használták őket (6 db). Elsősorban sertés és kutya/róka csontja volt a kiindulási 

alapanyag, mivel ezek formája és mérete ideális, a hegy kialakítása után pedig 

azonnal használhatóak. 

Laposcsontokból nagyon ritkán készítettek eszközt (talán a lapockacsont 

viszonylag gyakori felhasználása a kivétel), formájuk és gyakran zömök voltuk 

kedvezőtlen volt. Összesen mindössze három eszköz esetén valószínűsítettük, 

hogy állkapocscsontból készítették. 

Végezetül említést kell tennünk a bár igen ritka, de előforduló embercsontból 

készült leletekről, amik jól példázzák, hogy vázhoz már nem kötődő 

embercsontok hozzáférhetőek voltak a településen, és néha eszközzé formálták 

őket (pl. Ltsz.: 88.1.356. masszív ár; 2011.1.23 irhavakaró). 

 

2.2.1.1. FELHASZNÁLÁSI FAKTOR  

Összességében a csonteszközök készítéséhez több vad, mint háziállat csontját 

használták, ami megegyezik Bökönyi Sándor és Kovács Zsófia Eszter faunisztikai 

adataival (házi-vadállat arány 45,32 – 54,68), a megmunkált anyagban azonban 

arányaiban még ennél nagyobb a vadállatok aránya. A fajra pontosan 

meghatározható 955 eszköz, illetve eszköztöredék 19,9%-a származott csupán 

háziállatok csontjából, míg 80,10% vadállati eredetű. Ebben az agancsok is benne 

foglaltatnak, de ha csupán a csontokat nézem, akkor a háziállatok aránya 59%, a 

vadállatoké pedig 41%, tehát a vadállatok fent reprezentált erőteljes túlsúlya az 

agancsok nagy számának köszönhető. 

A teljes leletanyagot alapul véve χ2 tesztet a leletanyagban megtalálható 

állatfajokon (TÓTH 2013b, 158) lehetett végezni. Azt az eredményt kaptam, hogy 

bizonyos fajok homogén eloszlásúak, mások viszont felülreprezentáltak a 

megmunkált leletanyagban, ha összehasonlítjuk arányukat a zoológiai anyaggal. 

A teszt eredménye szerint a szarvasmarha, őstulok, házi és vaddisznó homogén 

eloszlású volt (χ2= 3.166; df= 3; P=0.367), míg a kiskérődzők 
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(Ovis/Capra/Capreolus) és gímszarvas a megmunkált anyagban felülreprezentált 

volt (χ2= 309.274; df= 4; P=0.000). A kiskérődzők túlsúlya a megmunkált leletek 

között nyilvánvalóan összefüggésben áll azzal, hogy az eltérő hegyek 

alapanyagaként (Schibler 1/1; 1/2; 1/3; 1/7 típus) ezeket a csontokat részesítették 

előnyben. Ez különösen a juh/kecske metapodiumokra igaz, amelyek alig 

fordulnak elő a zoológiai leletanyagban (1,63%), a megmunkált csontoknak 

viszont 53%-át adják. 

 

2.2.2. FOG/VADDISZNÓAGYAR 

A lelőhelyen az eszközkészítésben alárendelt szerepet játszottak az állatfogak, 

csupán a sertés, abból is a vaddisznó agyarát használták fel erre a célra. Különös 

módon átfúrt állatfogak Aszód leletanyagában nem fordulnak elő, míg más 

lelőhelyeken megjelennek főként ékszerként (pl. DE CAPITANI et al. 2002, Abb. 441; 

VORNICU 2013, 221, Pl. 34.). Megállapítható tehát, hogy eszközkészítés céljára 

erősen szelektált alapanyagot használnak. Mindezek mellett, bár szigorúan nem 

tartozik az általunk tárgyalt körbe, de említést kell tennünk a vadkanagyar 

csüngőkről, amelyek a személyes dísztárgyak közé tartoztak. A megmunkált 

vaddisznó agyarak tehát mindössze két tipológiai csoportot alkotnak, amelyek 

egyike a mindennapokban használt eszköz, míg a másik személyes tárgy, 

ékszer.(l. Tipológia fejezet). 

  

88. ÁBRA: A VADDISZNÓ AGYAR ÉS A FOG A RÉSZEI (PROVENZANO 2001, FIG. 266 NYOMÁN). 

Technológiai szempontból hasonló a vaddisznó agyarkaparók és a csüngők 

kidolgozása. Mindkét tárgy előformáját hasítással alakították ki, ami lehetővé 

tette, hogy egyetlen darabból több eszközt/ékszert is készítsenek. Eltérés abban 

mutatkozik, hogy míg a kaparók általában vékonyabb foglemezből (lamella) 
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készülnek, és így összességében gracilisabb benyomást keltenek, addig a 

csüngőknél mindössze félbe hasítják az alapanyagot, ezzel két vaskosabb 

előformát kapnak, amelyeket aztán tovább alakítanak ékszerré. Ez felveti annak a 

lehetőségét, hogy a kaparók esetében egyetlen alapanyagtömbből (egy agyarból) 

akár kettőnél több eszközt is előállíthattak, amivel lehetővé vált az alapanyag 

jobb kiaknázása. Ezen túlmenően a kaparók átlagos hossza (teljes eszközök: 78,47 

mm, töredékek: 62,54 mm) felveti annak lehetőségét, hogy esetleg nem csak a 

hossztengely mentén hasították lamellákra az alapanyagot, hanem arra 

merőlegesen is darabolták. 

Az agyar háromszögletű keresztmetszetű, a gyökér felé haladva egyre szélesedik, 

ami nagyon nehézzé teszi a megragadását és eltávolítását az állkapocsból való 

eltávolítását. Régészeti kísérletek igazolták (MAIGROT 2003b, 64), hogy az agyar 

kinyerésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja, ha az állkapocs csontját 

szétzúzzák, így távolítják el egészben a szemfogat. Ez a módszer bár gyors és 

hatékony, az állkapcson visszafordíthatatlan sérüléseket okoz, az ütések pedig 

megfigyelhető nyomokat hagynak az állkapocs csonton. Régészeti anyagban, így 

Aszódon azonban sajnos több okból sem volt lehetséges ezek megfigyelése. A 

szándékos ütésnyomok azonosítása és a tafonómiai sérülésektől való elkülönítése 

nagyon nehéz. A munkafolyamat alig 18 évvel ezelőtti igazolása (MAIGROT 1995) 

előtti zoológiai feldolgozásokban éppen ezért minden bizonnyal természetes 

okokkal magyarázták a mandibulák azon töréseit, melyeket ma esetleg az 

eszköz/ékszerkészítés melléktermékeként értékelnénk. Az aszódi leletanyag 

esetében sajnos feltételezésünk ellenőrzésére a legutóbbi vizsgálatok (KOVÁCS 

2012) során sem volt lehetőség (az újonnan feldolgozott leletanyagban erre nem 

találtunk példát), mivel sem az eredeti archaeozoológiai feldolgozás kézirata, sem 

maguk a csontok sincsenek már meg. Ez utóbbiak közül azok jó részét 

kiselejtezték, csupán a nagyobb darabokat, illetve teljes csontokat raktározzák 

tovább. Így a tárgyalt lelőhely vonatkozásában nem dönthető el a kérdés, hogy az 

agyarakat az állkapocscsont széttörésével nyerték-e ki, vagy más, általunk még 

nem azonosított, de magukon a fogakon nyomot nem hagyó technikát 

alkalmaztak. Ez utóbbinak a lehetősége Chalain 4 (Franciaország, késő 

neolitikum) lelőhelyének feldolgozása során merült fel (MAIGROT 2003b, 64), ahol 

az igen alapos régészeti feltárás (1993-1995) és dokumentáció következtében az 

archaeozoológiai anyag esetében sem kellett a feldolgozás során bekövetkezett 

adatvesztéssel számolni. Az ezen a lelőhelyen talált vadkanállkapcsok épek 

voltak, így felmerült, hogy nem az állkapocs feltörésével nyerték ki az agyarakat, 

hanem egy olyan, nem azonosított technikával, amely nem hagy a mandibulán 

látható nyomot. 
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2.2.3. AGANCS 

2.2.3.1. ŐZ 

A neolitikumban a szarvasagancs igencsak jelentős kiaknázásával szemben szinte 

egyáltalán nem találunk őzagancsból készült eszközöket. Aszódon is csak kevés, 

jobbára hegynek, illetve keskeny éknek besorolt eszköz készült őzagancsból 

(Ltsz.: 88.1.87., 88.1.219., 88.1.757.). Más lelőhelyek leletanyagában sem nagyon 

ismerünk ennél nagyobb számban őzagancs eszközöket, tehát 

megkockáztathatjuk a kijelentést, hogy a korszakban, a Magyarországon jelen 

lévő régészeti kultúrákban nem volt jellemző használatuk, annak ellenére, hogy a 

késő neolitikus lelőhelyek archaeozoológiai anyagaiban kimutatható 

mennyiségben jelen vannak mind a vetett, mind pedig a koponyás vadászott 

agancsok (VÖRÖS 2005, 233, 1. táblázat). Nyilvánvalóan részben logikus okai 

vannak a mellőzésnek. Az őzagancs méreteiben nem kelhet versenyre a 

gímszarvas fejékével, annál sokkal kisebb, vékonyabb és jóval kevesebb ágból áll. 

Ezek az ágak önállóan nem nagyon használhatóak, túl aprók, leginkább a rózsatő 

és a főág alakítható eszközzé. További hátrányos tulajdonsága, hogy nagyon 

erőteljes a szár és ágak gyöngyözése. Előnye viszont, hogy a főág viszonylag 

egyenes, hossza egy-egy jól fejlett bak esetében a 20-25 cm-t is eléri, végül a 

gímszarvas aganccsal összevetve az őzagancs tömörebb, általában kevesebb 

szivacsos állományt tartalmaz. Természetesen a kompakt állomány vastagsága 

függ a bak általános kondíciójától, genetikai hátterétől és környezeti hatásoktól 

is.  

 

89. ÁBRA: AZ ŐZAGANCS RÉSZEI ÉS ELNEVEZÉSEI (PROVENZANO 2001, FIG. 265 NYOMÁN).  
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2.2.3.2. GÍMSZARVAS 

Talán nem túlzás azt állítanunk, hogy Aszódon a gímszarvas agancsának 

kiaknázását mesteri fokra fejlesztették. Más, a korszakba tartozó lelőhelyekkel 

összehasonlítva, még hiányos adataink alapján is megállapítható, hogy Aszódon 

igen jelentős mennyiségben találunk mind a zoológiai anyagban, mind pedig az 

eszközök között szarvasagancsból készülteket, azaz kijelenthetjük, hogy Aszód 

településének gazdasági életében jelentős szerepet játszott az agancs. Már első 

pillantásra feltűnő, hogy a lelőhelyen olyan mennyiségben találunk agancs 

eszközöket, alapanyagot, hulladékot, javítandó, újrahasznosított, illetve 

leselejtezett eszközöket, amely vélhetően meghaladja a közösség saját 

szükségleteit. Ez a tény mindenféleképpen az alapanyag beszerzésére, eszközök 

készítésére - gyártására, illetve javítására specializálódott településre utal, 

másrészt azonban a kereskedelmi tevékenység lehetőségét is sugallja. Mindezek 

mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy míg az alföldi 

területeken jóval alacsonyabb a gímszarvas csont és agancs aránya a zoológiai 

anyagban is, addig Aszód környezete az állatok természetes élőhelye, vonulási 

útjuk része volt a neolitikumban. Ez a vonás az aszódi állattani anyagban is 

tükröződik, tehát az agancs beszerzésének természetes forrása igencsak kedvező 

volt.  

A gímszarvas agancs megszerzésének két módja a vadászat, illetve a gyűjtögetés. 

Mivel az előbbi módszer egyszeri, az állat pusztulásával jár, ezért hosszú távon 

kevésbé fenntartható az eszközkészítés szempontjából, viszont a szarvas 

vadászata jelentős húsforrás lehetett a neolitikum korszakában (VÖRÖS 2005). A 

második módszer nem befolyásolja az állatállományt, a vetett agancs 

gyűjtögetése nem károsítja a természetet sem, így a hosszú távú gazdálkodás 

alapja lehet. Természetesen az agancsgyűjtéshez ismerni kell a környező 

területen élő állatállományt, annak szokásait, használt útvonalait és 

pihenőhelyeit, de az agancs hullajtásának időpontját is, amely korcsoportonként 

változó. Aszódon mind vadászott, mind pedig vetett agancsot találunk a 

megmunkált, illetve a zoológiai anyagban. Ha csak a dolgozat tárgyát képező 

megmunkált leletanyagot vesszük alapul, egyértelműen kijelenthetjük, hogy az 

alapanyagot túlnyomó részben gyűjtéssel szerezték be. Természetesen itt is 

számolnunk kell hibalehetőségekkel, mivel nem rendelkezünk pontos adatokkal 

a zoológiai anyagban található agancsok pontos számáról és összetételéről, a 

vetett agancsok töredékei azonban túlhangsúlyozhatják e faj fontosságát a 

faunalistában. 

A gímszarvas állomány besorolása kapcsán a megmunkált leletek is egyértelműen 

arról tanúskodnak, hogy a gímszarvas maral típusát (Cervus elaphus maral Ogilby 
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1840) képviselik. A maraloid szarvasok kárpát-medencei megjelenését és 

elterjedését, zoológiai vonatkozásait részletesen Vörös István tanulmányozta 

(Vörös 1975). Munkájából kiderül, hogy mind zoológiailag, mind pedig a 

megmunkált agancsok vizsgálatával jól adatolhatóan a második faunamigrációs 

hullámmal (Körös-faunaszakasz) a késő neolitikum korszakában Magyarországon 

megjelenő maraloid szarvasok alkotják az állatállomány nagy részét (VÖRÖS 2005, 

215-216). A lengyeli kultúrában tehát - a megelőző korszakokkal összehasonlítva - 

egy robosztusabb felépítésű, nagyobb testméretű szarvas maradványai jelennek 

meg. Természetesen a méretbeli eltérés az agancson is mérhető: a maral 

szarvasok jóval nagyobb méretű és súlyú agancsot növesztenek, melyek 

formájukban is eltérőek. Hatásuk még a mai szarvas állományon is megfigyelhető 

(FARAGÓ 2002, 394): a hosszú, vastagabb szárak és a viszonylag kevés, de jól 

fejlett, hosszú, vastag ágak formájában, illetve a jégág hiányában (Vörös 2005, 

216). A felületek jól fejlett gyöngyözése, a sok és fejlett ágakból álló koronák, a 

szár és rózsatő körméretei, illetve a pecsét alakja mind azt mutatják, hogy a 

lelőhelyen többségében kifejlett, erejük teljében lévő bikák agancsából dolgoztak. 

Mindezek mellett fiatalabb állatok agancsát is felhasználták, de összességében 

megállapíthatjuk, hogy az alapanyagként használt agancsok kimagasló 

minőségűek. (VÖRÖS 1975, 67). Ez alátámasztja, hogy a lelőhely és környezete a 

szarvasoknak különösen kedvező élőhelyet, az embereknek pedig az optimális 

alapanyag beszerzésére jó lehetőséget kínált. 

Mint említettük, jóval több vetett agancsot használtak, mind vadászottat. A 

megmunkált leletek között egyetlen vadászott agancs sincs, de a zoológiai 

anyagban jelen vannak. Ez igaz még a kalapácsokra is, ahol pedig hagyományosan 

igen kedvelt a vadászott agancs használata, mivel a csontcsap megnöveli az 

eszköz élettartamát és csökkenti sérülésének veszélyét.  

Az agancs nagyon kedvelt alapanyag volt az őskor folyamán, egészen a fémek 

tömeges elterjedéséig, mivel anatómiai funkciója miatt remekül képes a hirtelen, 

erőteljes erőhatások elnyelésére. Ez különösen alkalmassá teszi durva munkához 

alkalmazott eszközök készítésére. A kőeszközök ridegek, rosszul reagálnak a 

hirtelen erőhatásokra (könnyen törnek, vagy repednek), ezért kiváltásuk, vagy az 

aganccsal kombinálásuk jelentősen megnövelte élettartamukat, csökkentette 

sérüléseiket. Emellett az agancseszközök önmagukban is alkalmasak voltak 

számos nehéz munka (pl. favágás) elvégzésére, amely például a kőben szegény 

területeken előnyös lehetett. Mindezek mellett bizonyára beszerezhetőségük 

határt szabott elterjedésüknek, ami magyarázata lehet az alföldi lelőhelyeken 

talált kevesebb agancseszközre. 
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90. ÁBRA: A GÍMSZARVAS AGANCS RÉSZEI ÉS ELNEVEZÉSEIK (BILLAMBOZ  1977, FIG. 3 

NYOMÁN). 

Az agancs alsó, tövi része tartalmazza a legtöbb kompakt állományt, itt a 

legszilárdabb. Emiatt ez a rész kitűnően alkalmas az említett nehéz munkára 

szánt eszközök készítésére, ezért az agancs tövi részéből nagyon gyakran 

készítenek kalapácsot, kalapács-balta kompozit eszközt, illetve csákányt. 

Tapasztalataink szerint a Kárpát-medencében (pl. Franche-Comté-ban is 

gyakran, de nem kizárólag. BILLAMBOZ 1977, 110, Fig. 32) a balták, fejszék és egyéb 

éllel rendelkező nehéz munkára alkalmazott eszközöket leggyakrabban az agancs 

középső szegmenséből készítették. Ezekhez az eszközökhöz felhasználták az alsó 

és a felső szár egy-egy részét és a középág csonkját. 
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91. ÁBRA: A SZARVASAGANCS JELLEMZŐ METSZETEI. 

A korona felé haladva a szárban egyre kevesebb a kompakt állomány, így az egyre 

sérülékenyebb. Ennek megfelelően a felső szárat sokkal kisebb arányban 

használták fel eszközkészítésre, sokszor hulladékként jelenik meg a 

leletegyüttesekben. Aszódon hét darab tipikus eszköz (foglalat) készült az 

agancsszárnak ebből a felső traktusából (l. Tipológia 1.4.3.4.2.2. alfejezete). Ehhez 

szükség volt a szár nagy körméretére, de a koronaágak levágásával kialakítható 

volt a betéteszköz befogadására alkalmas hely a száron pedig a nyéllyuk. 

A szárak részleteit önmagukban Aszódon ritkán használták fel, de legalább 

néhány (3 db) szigonyt találtunk, amiket vastagságuk alapján a szárból, minden 
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bizonnyal az alsó szár részletéből készítettek (hasonló megfigyelése tett 

BILLAMBOZ 1977, 120). Ez részben ellentmond a más lelőhelyeken megfigyelteknek 

(ott természetesen nem csupán a szigonyok, de hulladékaik is ismertek), ahol a 

felső szár kortexéből (pl. Chalain 4: MAIGROT 2003b, 69, Fig. 47.) és ágakból 

(MAIGROT 2003b, 69, Fig. 47; BILLAMBOZ 1977, 120) is készítették a harpúnákat. 

Jelenleg nem dönthetjük el, hogy ezt kulturális különbség okozza-e. 

Az ágakat a legtöbb esetben levágták, önmagukban nem volt rájuk szükség az 

eszközkészítés során. Kétségtelen, hogy a legtöbb esetben pontütőket, illetve 

nyomóárakat készítettek belőlük. Erre a célra általában a szerkezeti ágakat 

(szem-, középág) használták, mivel azok meglehetősen sok kompakt állománnyal 

rendelkeztek. Ezek mellett ritkán nyélként, vagy hegyként hasznosították az 

ágakat. Mivel ezekhez az eszközökhöz nem volt feltétel a falvastagság, így akár a 

koronaágakból is kialakíthatták ezeket. 

 

2.2.4. ÖSSZEGZÉS 

Az Aszód-Papi földek lelőhelyén előkerült csonteszközipart áttekintve azonnal 

szembeötlik, hogy a vadállatok kiaknázása jócskán meghaladta a háziállatokét. Ez 

jórészt a megmunkált agancsok nagy számával magyarázható, azonban a csont- 

és agyareszközök között is szép számmal találunk olyanokat, amelyhez 

vadállatok szolgáltatták az alapanyagot. Ez a tény különösen fontos, hiszen a 

csonteszközipar összetétele kulturálisan lényeges, a közösség vadvilághoz fűződő 

viszonyát (gazdasági vonatkozásban mindenféleképpen) mutatja. Különösen 

érdekes ez annak fényében, hogy a kemény állati nyersanyagok megmunkálását 

nehezen változó, a hagyományokhoz ragaszkodó területnek tekintjük (CHOYKE 

2009), amely még a késő neolitikum korszakában is jórészt háziipar, csak kis 

százalékban számolunk szakképzett kézművesek által előállított szerszámokkal. 

Jelenleg lelőhelyünk eszközeit nem áll módunkban összehasonlítani, más, 

hasonlóan nagyszámú leletanyaggal, így a fenti megállapítás jelentőségét egyelőre 

felbecsülni sem tudjuk, de az adatok gyarapodásával remélhetőleg választ 

találunk majd (vagy újabb és újabb kérdéseket?) erre a kérdésre is. 

 

2.2. AZ ESZKÖZKÉSZÍTÉS TECHNIKÁI  ÉS AZ ESZKÖZÖK 

KARBANTARTÁSA  

A technikai megfigyelésekről szóló rész bevezetésében ismét szükséges 

megemlítenem, hogy Aszódon az eszközök megtartása sajnos messze áll az 

ideálistól (ellentétben más lelőhelyekkel, ahol a kivételes megtartás remekbe 
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szabott technológiai és használati megfigyeléseket tett lehetővé, lásd: MAIGROT 

2003b, 77), így a megmunkálás technológiai vonatkozásait nem volt lehetséges 

teljes egészében rekonstruálni, megfigyeléseink bizonytalanságait így több 

esetben hangsúlyoznunk kell. A megmunkálás első lépéséről (débitage) általában 

kevés információval rendelkezünk, mivel lelőhelyünkön ismeretlen okok miatt 

nem maradt meg ezek hulladéka. Noha feltételezzük, hogy a zoológiai anyag 

feldolgozása során e darabokat kiselejtezték, ma csupán a kész eszközökön 

látható ismertetőjegyek adnak támpontot az azonosításukhoz. Jobb a helyzet a 

megmunkálás későbbi fázisaiban, a formálás nyomai és a megújítás 

ismertetőjegyei a legtöbb esetben felismerhetőek az eszközökön. A technikai 

ismertetőjegyek azonosításában és az egyes folyamatok felismerésében nagy 

segítséget jelentettek a saját kísérleteimből lassacskán épülő kísérleti 

összehasonlító gyűjtemény. Természetesen nagyon sok alaptechnika is van még, 

amelyet nem állt módomban személyesen is kipróbálni. A leletanyag 

tanulmányozásának előrehaladtával sok új összetett technika létére 

következtettem, amelyek kísérleti rekonstrukciója jelenleg még hiányos, 

gyűjteményemet tehát korántsem tekinthetem teljesnek, még sok kísérlet 

elvégzése szükséges, amelyek ennek ellenére sem garantálják például a töréses 

technikák sikeres rekonstrukcióját. 

 

2.2.1. A KÉSZÍTÉS TECHNIKÁI 

Tanulmányunkban a készítés technikáit két nagy fázisra osztjuk és külön is 

kezeljük: elkülönítjük egymástól a készítés [az előforma előállítását célzó 

„débitage” és további formálás (az eszköz végső formájának kialakítása)] és a 

karbantartás (hegyezés, élezés, javítás, megújítás) technikáit. A felosztás nem 

pusztán praktikus, de a készítési folyamat két nagy és igen eltérő vetületét is 

tükrözi.  

 

2.2.1.1. AZ ELŐFORMA KÉSZÍTÉSE, A „DÉBITAGE” TECHNIKÁI 

2.2.1.1.1. CSONT 

A csontok felhasználása során nem minden esetben történt előforma gyártás 

(débitage), esetenként a készítési folyamatnak ezt a lépését kihagyták, a csontot 

egészben, változtatás nélkül használták fel, csupán kialakították a végső formát. 

Ilyen eszközök a fibula hegyek, amikor az alkalmas formájú csontot csupán ki 

kellett hegyezni kissé és már készen is állt a használatra, de ide sorolhatóak a 

kapart felületű csontok is, amikor a kialakított munkafelületek számától 
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függetlenül mindig a teljes csontot használták fel, így maga az alapanyag, 

(bármilyen változtatás nélkül) egyben az előforma is volt.  

 Az esetek többségében azonban az alapanyagot első lépésben szándékosan 

átalakították, mielőtt kialakították volna belőle az eszközt; ezt az első lépést 

nevezzük débitage-nak. Az állatcsontok esetében a módszernek két nagy 

csoportját különböztethetjük meg: a törést (fracturation) és a bevájást 

(rainurage). Ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk, Aszódon, szemben a 

számos különböző töréses technikával a bevájásos technikák egyetlen változatát 

használták.  

 A teljes egészében ad hoc eszközöket, amelyek alapanyagát a 

konyhahulladékból válogatták ki, elméletileg nem tárgyaljuk a débitage 

technikáinál, hiszen az előforma kialakulásában bár antropogén, de sokkal 

inkább tafonómiai folyamatok játszottak szerepet. Gyakorlatilag azonban a kész 

eszközök esetében lehetetlen különbséget tenni a szándékosan, az eszközkészítés 

céljából törött, illetve a konyhahulladékból kiválogatott szilánkok között. A 

szóban forgó darabokról így csak annyit jelenthetünk ki, hogy egyik és másik 

forrásból is származhattak, és szándékos törésként kezeljük őket, akár eszköz 

előforma kialakítása, akár velőkinyerés volt az eredeti cél. 

 

2.2.1.1.1.1. BEVÁJÁS ÉS HASÍTÁS  

(débitage par bipartition avec rainurage, Groove and Splinter technique) 

A „metapódium technika”, vagy a bevájás és hasítás alkalmazása során előnyt 

kovácsoltak abból, hogy a párosujjú patások kéz- és lábközépcsontjai két 

csontból, a 3. és 4. végtagsugárból nőnek össze. Az összenövési vonal állatfajtól 

függően a kifejlett példányokon is többé-kevésbé jól látható marad.  

A débitage első lépéseként e vonal mentén karcolnak be egy minél egyenesebb 

vonalat (92. ábra bal oldal), amely egyben vezetővonalként működik az epifízis 

két fele között a további bevájás (rainurage) során. Éppen ezért fontos, hogy ez a 

kezdővonal egyenes legyen, mivel az ekkor ejtett hiba a későbbiekben már nem 

korrigálható, sőt, egyre súlyosabbá válik. A bevájás során a kezdővonalnál vétett 

apró „kanyar” egyre mélyebbé, hangsúlyosabbá válik (93. ábra), hiszen a penge, 

illetve árvéső az első vonallal kialakított mederben fut, annak formáját ebben a 

fázisban már nem lehet megváltoztatni. A bevájást addig mélyítik, amíg elérik a 

velőüreget. Ez a diafízisrészen viszonylag könnyen kivitelezhető, az epifízisek 

területén azonban nem. Eltérően viselkedik a két epifízis is: a proximalis vég 

nagyjából egyenes és lapos felszínén a bevájást könnyebb mélyíteni, és itt kisebb 

a csont vastagsága is. Ezzel ellentétben a disztális epifízis vastagabb 
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csontmennyiséget tartalmaz, és ez, valamint a két ízületi csiga közötti keskeny 

hely is megakadályozza, hogy a bevájást a velőüregig mélyítsük.  

  

92. ÁBRA: BERAJZOLT VONAL, MAJD A VELŐÜREGIG MÉLYÍTETT BEVÁJÁS.  

 

93. ÁBRA: ROSSZ KEZDŐVONAL ÉS ÍGY HULLÁMOS BEVÁJÁS. 

A teljesen előkészített bevájást a débitage befejező szakasza, a hasítás követi, 

melynek célja, hogy az előkészített csontot a bevájt vonal mentén kettéválasszuk. 

Ennek eredményessége jórészt a bevájás gondosságán múlik. Általánosságban 

elmondhatjuk, hogy amennyiben az szabályosan, egészen a velőüregig hatolt, a 

hasítás mindig sikeres, a végeredményként kapott két fél csont pedig szabályos 

lesz. A hasításhoz a csontot puha anyagú üllőre helyezzük, ami a leggyakrabban 

egy farönk, de a célnak a kötöttebb talaj is tökéletesen megfelel. Az alátámasztás 

célja az, hogy a hasítás során fellépő erőket elvezesse, azok ne verődjenek vissza, 

kárt téve a csontban, mint történik az egy kemény üllő (pl. kő) esetén. Az éknek 

alkalmazott eszköz anyaga nem különösebben fontos, lehet csont, agancs, 

keményfa, vagy kő (pièce esquillé28) is (94. ábra). Ezek közül (mi, mai kísérleteink 

során) legritkábban a követ használjuk, mivel ebben a munkafolyamatban a 

kemény anyagú ék igen sérülékeny. Természetesen a neolitikumban, amikor 

bőven rendelkezésre álltak a lelőhelyeken az éknek alkalmas pengék és szilánkok 

akár a pattintás melléktermékeiként is, a tartósság nem feltétlenül volt szempont. 

Sajnos a kőeszközanyag vizsgálata erre a szempontra nem terjedt ki, így ezt nem 

tudjuk bizonyítani. A puha/lágy anyagú ékek tartósabbak, a csontból, illetve 

agancsból készültek a legjobban használhatóak. Aszódon típusos ékekkel csak 

elvétve találkozunk a leletanyagban, de akár csont-, vagy agancsszilánkok is 

betölthették ezt a funkciót, amelyek nem jutottak el a megmunkált 

gyűjteménybe. Az ék esetében az egyetlen légyeges szempont, hogy éle legyen 

                                                        

28
  A pièce esquillé nagyon vitatott típus. Felmerült például, hogy az eredetileg pièce esquillé-

nek meghatározott leletek egy része magkő, esetleg köztes eszköz lehetett (részletesen és további 
irodalommal: LE BRUN-RICALENS 2006, 96-97). A típus funkciójának meghatározása tehát legalábbis 
problematikus. 
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annyira vékony, hogy elérje a vájat alját. Az él szélessége általában nem haladja 

meg a 10-13 mm-t, minél szélesebb az él, annál nagyobb az esélye, hogy az ék a 

visszaverődő erőhatások miatt sérül, főként a sarkoknál. A szétválasztáshoz 

szükséges harmadik eszköz pedig egy kalapács. Előnyös, ha ez is puha anyagú, 

keményfa, vagy agancs, de akár kőkalapáccsal is dolgozhatunk. Az anyag ez 

esetben nem igazán a munkavégzés hatékonysága szempontjából lényeges, 

hanem az ék épségének megőrzése végett.  

A hasítás során (94. ábra) a csontot vízszintesen helyezzük az üllőre, majd az 

ékkel kis közönként kis és közepes erejű ütésekkel föl-alá haladunk a csont 

mindkét oldalán, egészen addig, amíg egy roppanást nem hallunk és észre nem 

vesszük a megjelenő és kezdetben még apró repedést. Az első repedés a 

legtöbbször a proximalis epifízis közelében szokott jelentkezni, ahol a 

csontszövet elég vékony. Amint elkezd itt kettéválni a csont a további ütéseket a 

nyíló rés előtt haladva végezzük a diafízis, majd a disztális epifízis területén, így 

hasítva lassan két félre az alapanyagot. A csont szétrepedése szinte mindig így 

megy végbe, mivel a jól előkészített bevájás során az epifízisek közül a proximalis 

esetében több csontanyagot tudunk eltávolítani, így amikor ott a hasítás sikeres, 

a repedés fennakadás nélkül tud a diafízisen tovább haladni, míg a disztális 

epifízis kompakt állománya jóval vastagabb, így az „adja meg magát” legkésőbb a 

hasító erőnek. 

A sikeres hasítást követően két, teljesen szimmetrikus, egyenértékű félre esik szét 

a metapódiumcsont. A felezett csontok szélein körben jól látszik a bevájás 

nyoma, a diafízisen mélyebben, az epifízisek területén sekélyebben. A bevájás 

(95. ábra) az eszközként használt árvéső, vagy penge szélességétől függően 

meredekebb, vagy nyitottabb V-átmetszetű. Oldalfalán jól látható mély, 

párhuzamos barázdák futnak. A kezdővonal megrajzolását követően a bevájás  

  

94. ÁBRA: A BEVÁJÁSSAL ELŐKÉSZÍTETT CSONT KETTÉHASÍTÁSA. 
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folyamata során egyirányú mozgás a jellemző, a kőeszköz (penge, vagy árvéső) 

szélesíti az árkot, mély nyomokat hagyva a falában. Az kissé fel is fényesedik a 

csont többi részéhez viszonyítva.  

Kísérleti eszközök esetében a hasítást követően még az ék által hátrahagyott 

nyomok is látszanak. Ahol az ék és a csont érintkezett egymással, akár még a kis 

erejű ütés hatására is beszakad a még megmaradt vékony csontréteg, ami 

jellegzetes formájú szilánkot hagy hátra (95. ábra). Az epifízisek területén, 

elsősorban a disztális részen, ahol a bevájás során átvágott kompakt állomány 

alatt sűrű, szivacsos állomány található, az ék az anyag összenyomódását okozza. 

Ezen a helyen nem történik szilánkolódás, de a benyomódott felület igen 

jellegzetes, és tartósabb is a szilánkoltnál (PROVENZANO 2001, Fig. 272.). A 

szilánkolódás nyomai a régészeti eszközök esetében sajnos nagyon ritkán, vagy 

egyáltalán nem figyelhetők meg, mivel a további használat során ezeket a 

szilánkokat eltávolítják, vagy lekopnak.  

 

 

95. ÁBRA: A BEVÁJÁS ÉS HASÍTÁS  ÁLTAL HAGYOTT ISMERTETŐJEGYEK A CSONTON: BEVÁJÁS 

ÉS SZILÁNKOLÓDÁS, BESZAKADÁSOK A SZÉTVÁLASZTÁS MENTÉN . 

Végül a disztális vagy proximális epifízis eltávolítása után kapjuk meg a felezett 

hegyek előformáját.  

Ez a technika kétségtelenül a neolitikum során a juh/kecske és őz kéz- és 

lábközépcsontok kettéválasztásának leggyakrabban alkalmazott módja. 

Ritkábban nagypatások, szarvasmarha és szarvas metapodiumcsontokat is így 

választottak ketté. Ennek megfelelően az aszódi leletanyagban szinte az összes 

kiskérődző hegy (Schibler 1/1, 1/2 típus) és a masszív hegyek (Schibler 1/6 és 1/9 

típus) egy része is ezzel a technikával készült, összesen 261 darab. A technika nem 

csupán hazánkban volt ennyire általános, a felső-paleolitikumtól kezdve egész 

Európában ismert és gyakorolt eljárás volt. Emiatt az érdeklődés is hamar 

feléledt, s számos kutató rekonstruálta kísérletekkel (RIGAUD 1972, CAMPS-

FABRER–D’ANNA 1977; MURRAY 1979; NEWCOMER 1974; SIDÉRA 1993; BEUGNIER 1997; 

PROVENZANO 2001, SCHIBLER 1981).  
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96. ÁBRA: BEVÁJÁS ISMERTETŐJEGYEI.  

Ismertetőjegyek: a bevájás nyoma a csont körvonala mentén 

         az ék által okozott szilánkolódás végig, kis közönként az 

oldalakon 

          az ék által okozott benyomódás a disztális epifízisen 

 

Bevájás és hasítás függőleges csonton 

A technika másik változata csupán a hasítás végrehajtásában különbözik az 

elsőtől, amelyet ez esetben nem apránként, a vízszintesen fekvő csonton hajtják 

végre, hanem függőlegesen, a csont hossztengelye mentén. Az éket ez esetben 

akár a disztális epifízis két kondilusza közé, vagy a proximális epifízis vájatába is 

helyezhetik (pl. PROVENZANO 2001, Fig. 272.). Nem rendelkezünk elegendő adattal 

arról, hogy mennyiben befolyásolja a hasítás iránya a végeredményt, de 

lehetséges, hogy ez a neolitikum korában nem is volt lényeges. Annyi bizonyos, 

hogy bár ez a módszer nehezebb, a disztális epifízis kondiluszai közé helyezett ék 

segítségével tökéletes felezés hajtható végre. A proximális irányból végzett 

hasításkor fennáll a veszélye, hogy az erő kitér a bevájással előkészített irányból 

valamelyik oldalra, mivel épp a legvastagabb csontanyaggal rendelkező, így 

legnagyobb ellenállást jelentő rész marad a végére, ahol az általunk indított 

hasító erő már veszített mind az intenzitásából, mind a pontosságából is. 

Feltehető azonban, hogy a neolitikumban nem a technikailag tökéletes felezés 

végrehajtása volt a cél, hanem használható eszköz előformák előállítása, így 

minden bizonnyal a készítőknek nem jelentett gondot, ha még a disztális epifízis 

előtt kifutott a hasítás az egyik irányba. Ebben az esetben a kisebbik félt még 

könnyebb is volt kihegyezni, míg a másik félről eltávolították az epifízist. 

 

Ismertetőjegyek: a bevájás nyoma a csont körvonala mentén 

         az ék által okozott benyomódás 
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Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: üllő (puha anyagú) 

     ék  

     kalapács (puha anyagú) 

 Csont elhelyezése: vízszintesen 

   függőlegesen 

 Erő: kicsi – közepes 

 Ismertetőjegyek: bevájás a csont oldalain 

ék által okozott szilánkolódás 

ék által okozott benyomódás 

 

Bevájás és hasítás az ízületi vég első lépésben történő eltávolításával 

A harmadik és negyedik változat teljes egészében az előző kettő 

munkafolyamatát követi, különbség egyetlen, ám nagyon fontos részletben van. 

Ekkor ugyanis első lépésként az egyik, a későbbiekben fölösleges ízületi véget 

távolítják el. Az epifízis eltávolítható töréssel (ekkor kellően finom feltárási 

módszerek híján szinte teljesen lehetetlen a technika használatának kimutatása), 

míg a másik esetben az epifízis eltávolítása a bevájás folyamatának része: a 

darabolás helyét fűrészeléssel jelölik be. Ez esetben a keletkező hulladék 

jellegzetes, felismerését tovább segíti az eszközön jelentkező fűrészelt felület. A 

további folyamat során ugyanúgy végrehajtják a bevájást, majd a hasítást a 

vízszintesen, illetve függőlegesen elhelyezett csonton (CHRISTIDOU 1999). 

 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: üllő (puha anyagú) 

     ék  

     kalapács (puha anyagú) 

 Csont elhelyezése: vízszintesen 

   függőlegesen 

 Erő: kicsi – közepes 

 Ismertetőjegyek: bevájás a csont oldalain 

ék által okozott szilánkolódás 

ék által okozott benyomódás 

 

Ahogyan a fenti ismertetésből is kitűnik, egyetlen technika is számos, egymástól 

kissé, vagy nagyon eltérő változatban élhetett, akár egyazon lelőhelyen belül is. 

Ez a technika a nagy csoportig (bevájás és hasítás/metapódium technika) 

könnyen azonosítható, maguk a kész eszközök kellő mennyiségű és minőségű 

ismertetőjegyet őriznek meg számunkra a biztos besoroláshoz. A technika finom 



 
212  

kivitelezése, a különböző variációk elkülönítése azonban nagyon nehézkes és sok 

esetben nem is lehetséges. Aszód esetében csak a nagy kategóriát azonosíthatjuk 

biztosan, de a pontos kivitelezést nem, ott sajnos egy, vagy több információnak is 

híján vagyunk. Az ék benyomódása által okozott, a csontszövet beszakadását 

kísérő szilánkolódás hiánya a bevájás mentén a függőleges pozíciójú hasítást 

valószínűsíti. Ez esetben csupán az epifízisek között a csontszövet által okozott 

összenyomódásával kell számolnunk, a diafízistájékon a szilánkolódás teljesen 

hiányzik, azonban ha az epifízist később eltávolítják, ez az ismertetőjegy is 

eltűnik.  

Mindezek mellett feltűnő jellegzetesség, nem csupán Aszódon, de jelenlegi 

ismereteink szerint hazánk teljes területén, a metapódium technika jellegzetes 

hulladékának, az eltávolított epifízisnek a hiánya. Ennek oka lehet, hogy az 

epifízis területén nem történik bevájás (ellentétben például Chalain 4 

lelőhelyével, ahol a régészeti leletanyagból is kimutatható volt: MAIGROT 2003b, 

82, Fig. 57), azaz adataink eltérnek a franciaországi feldolgozások során 

szabályosnak tekintett technikai kivitelezéstől. Az előkészítés elhanyagolása, 

illetve teljes elhagyása azonban ott sem szokatlan jelenség (MAIGROT 2003b, 82, 

Fig. 58). 

A másik szintén logikus magyarázat, hogy emellett a fölösleges epifízist rögtön a 

débitage első lépéseként, töréssel távolították el. Ezek később a zoológiai 

anyagban már nem különböztethetőek meg a természetes törésektől, így 

felismerésük, gyártási, pontosabban débitage-hulladékként való azonosításuk 

lehetetlen. 

Ezek mellett sokszor szerencse is kell a finom kivitelezés egyes lépéseinek 

megértéséhez, illetve rekonstruálásához. Ilyennek tekinthetjük a szintén Chalain 

4 lelőhelyén előkerült metapódiumot (MAIGROT 2003b, 82, Fig. 58), amelyet 

(utólag következtetve) nyilvánvalóan túl vaskos ékkel próbáltak meg 

kettéválasztani, ami beszorult a velőüregbe. Ily módon ahelyett, hogy a csontot az 

előkészített bevájás mentén kettéhasította volna, eltörte, s az egész hulladékká 

vált. 

 

2.2.1.1.1.2. FŰRÉSZELÉS  

(débitage par segmentation avec sciage) 

A fűrészelés egy csont kettéválasztásának az egyik legegyszerűbb módja, azonban 

az őskorban, így a neolitikum korában is csak a csont hossztengelyére 

merőlegesen tudták alkalmazni, mivel nem állt rendelkezésükre olyan hosszú 
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penge, amely hosszanti fűrészelést tett volna lehetővé. Ahogyan azt már 

kifejtettük, a hosszanti irányú darabolást más technikákkal oldották meg. 

A fűrészelés azonban nem volt ismeretlen Aszódon sem. Elsősorban az epifízisek 

leválasztására használták, ezek mellett pedig többször nyelek esetében, amikor a 

diafízisrészt egyben akarták megtartani és a felület simasága is fontos szempont 

volt. 

 

97. ÁBRA: FŰRÉSZELÉSSEL ELŐKÉSZÍTETT, MAJD LEVÁLASZTOTT EPIFÍZIS.  

 

98. ÁBRA: NEM KELLŐ MÉLYSÉGIG ELŐKÉSZÍTETT FŰRÉSZELÉS ÉS EMIATT PONTATLAN 

KETTÉVÁLASZTÁS.  

A fűrészelés tipológiai szempontból nem eszközökkel is elvégezhető munka, 

ehhez csupán egy kb. 2 cm hosszú, nagyjából egyenes él megléte követelmény 

(97-98. ábra). A fűrészelés során a csontot körbe forgatjuk, emiatt később is jól 

láthatóak az irányváltások. A fűrészelés völgye szűkebb keresztmetszetű a 

bevájásénál, oldalai is meredekebbek, jobban közelítenek a V-hez, de valódi V-

alakú vájatot csak majd a fémeszközök bevezetése után figyelhetünk meg. A völgy 

oldalfalain csíkozódás látható, azonban ennek oldalai bár egyenesek, rövidebbek 

a bevájás nyomainál, és nem teljesen párhuzamosak, inkább hegyesszögben 

érintkező kötegek 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: kőeszköz  

 Csont elhelyezése: vízszintesen 

 Irány: kétirányú (oda-vissza) 

 Erő: kicsi – közepes 

 Ismertetőjegyek: vájat a csontfalon körben, rajta jól láthatóak az 

irányváltások 

nyelv alakú szilánk 
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2.2.1.1.1.3. TÖRÉS  

(débitage par fracturation, débitage par percussion) 

A töréses technikák azonosítása jóval nagyobb kihívás elé állítja a kutatót, mint a 

könnyebben felismerhető bevájás és hasítás. Egyrészt sokkal nehezebb felismerni 

a törések különböző fajtáit is, ráadásul a legnagyobb gondot a szándékos, ember 

általi törések és a természetes, illetve tafonómiai eredetű törések elkülönítése 

okozza. Megint elsőrendű fontosságú az eszközök feldolgozása során az 

állatcsontanyag feldolgozását végző archaeozoológus kollégával folytatott 

együttműködés, egymás adatait kiegészítve könnyebb a tafonómiai törések 

azonosítása. Azonban a munka eredményességének kulcsa ez esetben is a 

részletes terepi megfigyelés és dokumentáció. Amennyiben minden adat a 

rendelkezésre áll, már az ásatáson megfigyelt és dokumentált csontegyüttesről 

később bebizonyosodhat, hogy az szándékos emberi manipuláció eredménye. 

A töréses eszközkészítési technikák azonosítása alapvetően amiatt nehéz, hogy 

ezekben az esetekben magán a csonton sokkal kevesebb technikai ismertetőjegy 

marad meg. Ráadásul a keletkező törésfelületeket nagyobb valószínűséggel 

alakítják át később, így a kész eszközön felismerésük igencsak nehézkes. 

Nagyrészt ez az oka, hogy a szándékos és természetes törések eredményesen csak 

kísérletekkel lennének elkülöníthetőek. A töréses technikák kísérleti 

rekonstruálása azonban különösen nehéz feladat. Egy csontot szétverni 

viszonylag könnyű, akár kis darabokra is, azonban ha meghatározott formájú és 

méretű szilánkokat szeretnénk kapni, illetve a csontot meghatározott irányban 

szeretnénk eltörni, a feladat már korántsem ilyen egyszerű. Emiatt töréses 

kísérleteknél mindig jóval hosszabb kísérleti idővel és óriási mennyiségű 

(elpocsékolt) alapanyaggal, illetve fel nem használható hulladékkal kell 

számolnunk.  

A felsorolt nehézségek ellenére azonban nem tekinthetünk el a töréses technikák 

vizsgálatától, hiszen a csont átalakításának (akár kulináris, akár eszközkészítési 

okból) ez a legegyszerűbb és legkorábbi módja, minden bizonnyal a „fejlett” 

neolitikum korában is gyakran alkalmazták. Mai gondjaink a rekonstruálással is 

nyilvánvalóan ebből adódnak. A mai korban már nem a törés a csontfeldolgozás 

elsődleges módja, ezért nem rendelkezünk a megfelelő technikai tudással, 

aminek újbóli megtanulása hosszú és fáradságos folyamat, eredménye pedig 

legalábbis kétséges. Azonban mindenféleképpen célunk és feladatunk, hogy 

minél több ismeretet szerezzünk a töréses technikákról és legalább megkíséreljük 

azonosításukat, akár közvetett bizonyítékok alapján a régészeti leletanyagban is. 

Az alapanyag törését, amely lehet repesztés, vagy szilánkolás, különböző 

folyamatokkal érhetjük el.  
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2.2.1.1.1.3.1. DIREKT TÖRÉS KEMÉNY ÜTŐVEL  

(éclatement par percussion direct dure) 

A legegyszerűbb darabolási módszer az egyszerű ütés. Ekkor az előformának 

megfelelő szilánkokat, illetve csontdarabot kemény ütővel, direkt töréssel állítjuk 

elő. Ez alapvetően nagyon gyakori technika, melynek azonban a legtöbb esetben 

célja nem az eszköz előforma gyártása. A konyhai húsfeldolgozás során gyakran 

alkalmazott technika, viszont akár ennek a melléktermékeként, akár szándékosan 

eszköznek alkalmas szilánkok is keletkeznek. Mivel ez a legegyszerűbb töréses 

technika, minden bizonnyal ezt alkalmazta az ember a legrégebbi idők óta. 

Amennyiben szándékosan verünk szét egy csontot (99. ábra), hogy eszköznek 

alkalmas szilánkot nyerjünk, gondoskodnunk kell alátámasztásról (üllő) és 

ütőről. Ebben az esetben mindkettő kemény anyagú, kő. Az üllő formája, és a 

csont elhelyezése nagyrészt attól függ, hogy mekkora szilánkokat szeretnénk 

előállítani. A lehetőségek tárháza nagy: az üllő lehet sima felületű, amin a teljes 

csontot elhelyezzük, vagy akár egy természetes szikladarab, aminek csak 

nekitámasztjuk csontunkat. Ugyanígy az ütő formája és súly is eltérő nagyságú és 

formájú szilánkokat eredményez. Alkalmazhatunk nagyjából kerek, élektől 

mentes ütőkövet, vagy természetes szikladarabot, illetve többé-kevésbé élezett 

eszközt is. Szintén a variációk számát növeli, hogy más a végeredmény, ha a 

csontot helyezzük az üllőre és azt ütjük, illetve ha a csonttal ütünk rá az üllőre 

(ez az üllő technika a köveknél – sur enclume, INIZAN et al. 1995, 30). 

Természetesen maga a széttörésre kiválasztott csont anyaga is fontos. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy ezt a technikát a legtöbbször hosszúcsontok 

esetében alkalmazzák, végeredményként pedig nagy, robosztus szilánkok 

keletkeznek. Kísérleti módszerekkel már eddig is sokszor, sokan rekonstruálták 

sikeresen (CAMPS-FABRER–D’ANNA 1977; DAUVOIS 1974; VINCENT 1984; SIDÉRA 1993; 

MONNIER et al. 1977; BEAUNE 2000). Maga a technika könnyű és gyors, nem 

igényel nagy mesterségbeli tudást, viszont nem precíz, a keletkező szilánkok 

méretét és formáját szinte lehetetlen előre megjósolni, vagy befolyásolni. 

Az ezzel a technikával készült előformák széle szabálytalan, gyakran 

szilánkolódott, lehet szögletes, vagy lekerekített is, és sokszor éles. Aszódon az ad 

hoc eszközök egy részéről feltételezzük, hogy előformáit ezzel a technikával 

állították elő (PROVENZANO 2001, Fig. 271, 270: 5-6). 
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99. ÁBRA: DIREKT TÖRÉS KEMÉNY ÜTŐVEL (©TECHNOS 2010). 

Ismertetőjegyek: ütközési pont (impakt) helye (csak egyes esetekben) 

         törésfelületek a széleken, szilánkolódás 

 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: ütő (kemény anyagú) 

 Csont elhelyezése: változó 

 Erő: közepes - nagy 

 Ismertetőjegyek: impakt helye 

       törésfelület 

 

A technika speciális formája, amelyet velőkinyerés céljából, de eszközkészítésre is 

alkalmaztak, a spiráltörés. Ebben az esetben nem a csont darabokra zúzása volt a 

cél, kifejezetten a diafízisrészt törték el, mégpedig oly módon, hogy a spiráltörés 

hatására a csont egyik oldalán hosszanti szilánk maradjon vissza, amelyet azután 

könnyen ki lehetett hegyezni, vagy élezni és eszközként használni. A két 

felhasználás nem zárta ki egymást. Azokat a csontokat, amelyeket velőkinyerés 
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céljából spiráltöréssel nyitottak fel, ezt követően felhasználhatták eszköz 

előformaként is. A csontok spiráltörése tafonómiai folyamatok (taposás) folytán is 

kialakulhat (MYERS et al. 1980; LYMAN 1984, 1989, 1997; MILLER 1975), amelyeket 

sokszor csak a spiráltörés megléte miatt eszközként azonosítanak, holott nem 

azok (pszeudo-eszközök). Saját leleteink között éppen ennek kiküszöbölése 

végett csak azokat a tárgyakat soroltuk az eszközök közé, amelyeken további 

megmunkálási vagy használati nyomok találhatóak. 

Aszódon a régészeti leletanyagban, bár nem túl gyakran, de előfordulnak 

spiráltörésen kialakított eszközök, így a hegyek között (pl. 1/3, 1/6 típus). Ezekben 

az esetekben, mivel a legtöbbször konyhai felhasználásra kevéssé kedvelt 

metapódiumcsontokról van szó, feltételezzük, hogy eszközkészítés céljából törték 

el őket, azonban tafonómiai folyamatokat, a taposást, majd a szerencsésen törött 

csont eszközzé alakítását nem zárhatjuk ki a lehetőségek közül. 

 

Ismertetőjegyek: impakt helye 

         spiráltörés – törésfelület a diafízisen 

 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: ütő (kemény anyagú 

 Csont elhelyezése: vízszintesen 

 Erő: közepes - nagy 

 Ismertetőjegyek: impakt helye 

       törésfelület 

 

2.2.1.1.1.3.2. DIREKT TÖRÉS FESZÍTÉSSEL  

(débitage par flexion) 

Nagyon egyszerű darabolási mód, hétköznapi hasonlattal egy faág kettétöréséhez 

hasonlíthatnánk. A legfőbb különbség az eltérő alapanyagok tulajdonságaiból 

adódik. Míg egy vékony, száraz ágat könnyedén törünk ketté, addig egy friss 

csont esetében ez ennél komolyabb feladat. Lelőhelyünkön nem gyakori 

technika, annak ellenére, hogy eszközigénye csekély, és nem tartozik a bonyolult, 

vagy nehezen elsajátítható darabolási módok közé, jelenlétére csupán közvetett 

bizonyítékaink vannak. Aszódon elsősorban bordák darabolására használták, 

ritkaságának talán részben az az oka, hogy lelőhelyünkön a bordából készült 

eszközök is ritkábban fordulnak elő, mint máshol.  

A feszítéses törés során a bordán a törés kívánt helyén előkészítésként 

körbefűrészeljük a csontot (100. ábra). Ennek általában nem marad nyoma, mivel 
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azt később az eszköz kialakítása során eltüntetik. A technikára elsősorban az 

egyenlő nagyságú, egyenes szélű darabokból következtethetünk, mert előkészítés 

nélküli törés esetén a végeredmény kevésbé egyenletes. A törés előkészítés nélkül 

is végrehajtható, úgy azonban nem irányítható annyira a törés helye és felszíne. 

Az előkészített csontot ezután kézzel addig feszítjük, amíg az az előkészítés 

mentén kettétörik. A fenti hasonlathoz visszakanyarodva, puszta kézzel egy 

száraz ágat könnyedén törünk ketté, de ez nem feltétlenül igaz mondjuk egy friss 

marha bordára (AVERBOUH-PROVENZANO 1999, Fig. 3; PROVENZANO 2001, Fig. 273: 

a.). A feszítés során a darabolni kívánt csontot beékelhetjük, és ha még ez sem 

bizonyul elegendőnek, karunkat megtoldhatjuk egy kötéllel is, hogy nagyobb erőt 

fejthessünk ki. A célunk, hogy ezzel a darabolással kontrollált hosszúságú 

előformákhoz jussunk. 

 

100. ÁBRA: BORDA DARABOLÁSA FŰRÉSZELÉSSEL ELŐKÉSZÍTETT VONAL MENTÉN TÖRÉSSEL.  

A csonton visszamaradt ismertetőjegyek alapján következtethetünk az 

alkalmazott darabolási technikára. Amennyiben előkészítésként befűrészelték a 

csontot, a fűrészelés nyoma látható marad. Mindezek mellett a feszítés során a 

csont egyik felülete jobban ki volt téve a feszítőerőnek, itt a szövetek 

szétfeszülnek a nyúlás miatt, míg a másik felületen összenyomódnak és a 

szövetek zúzódásos jellegeket mutatnak (PROVENZANO 2001, Fig. 273: b). 

Mindezek mellett, mint minden törésfelületnél, itt is megfigyelhetőek a nyelv 

alakú szilánkok (AVERBOUH-PROVENZANO 1999, Fig. 3 d) 

 

Ismertetőjegyek: 

 szöveti összenyomódás-húzás 

 nyelv alakú szilánk a törésfelületen 

 

Vázlatos összegzés: 
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 Segédeszközök: nem feltétlenül szükséges,  

     fa a beékeléshez és kötél 

 Csont elhelyezése: szabadon, vagy beékelve  

 Erő: közepes - nagy 

 

2.2.1.1.1.3.3. FELEZÉS KÖZVETETT HASÍTÁSSAL  

(débitage par percussion indirect tendre) 

A metapódiumcsontok olyan nagy szerepet játszottak az eszközkészítésben, hogy 

átalakításukra számos eltérő módszert is alkalmaztak, attól függően, hogy mit 

kívántak elérni. Kétségtelenül a bevájás és hasítás technikája volt a csont 

elfelezésének leggyakrabban alkalmazott módszere, azonban nem minden 

esetben ezt a megoldást választották. Bár az aszódi leletanyagban nem túl nagy 

számban, de mégis érzékelhető mennyiségben találunk olyan leleteket, amelyek 

elemzése során a hasítás egy másik, előkészítést nem igénylő módja került 

előtérbe. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a bevájás és hasítás technikája a 

gondos előkészítés miatt időigényes megoldás volt, bár ebben az esetben a felezés 

nagyon biztonságosan végrehajtható és jól kontrollált, a végeredmény pedig 

standardizált alapforma. Az előkészítés nélküli hasítás előnye, hogy gyors, 

hátránya viszont, hogy a felezés kevésbé ellenőrizhető, a végeredmény pedig nem 

garantált, nagy a veszteség kockázata. 

Az előkészítés nélküli hasításhoz a metapódium technikával ellentétben kemény 

alapot érdemes választani (kő, modern kísérlet esetében akár beton is lehet), 

mivel ennél a technikánál számítunk a visszaverődő erőhatásra, amely segít a 

csont kettérepesztésében. Ezen túl szintén szükséges egy kalapács, illetve egy ék, 

melyek az előzőekhez hasonlóan lehetnek puha/lágy anyagúak, vagy kemények 

is. Ahogy a metapódium technika esetében, a puha ék, illetve ütő ez esetben is 

tartósabbnak bizonyult. Ez esetben az ék anyaga talán még fontosabb, hiszen 

nagyobb erővel dolgozunk, így az eszközök sérülésének, elhasználódásának is 

nagyobb a veszélye. Végül emellett itt is még egy igen fontos tényezővel kell 

számolnunk, mégpedig az ék vastagságával, illetve vékonyságával. 

Ennél a technikánál a disztális epifízis két kondilusza közé helyezzük az éket, 

majd függőlegesen repesztjük ketté a csontot. Az ízületi csigák közötti távolság az 

állatfajra jellemző, így e technikánál a legnagyobb kihívás, hogy olyan éket kell 

találni, amelyik elég vékony, mégis tartós ahhoz, hogy a két kondilusz közé 

helyezhessük és a másik végét kalapálhassuk, s ezt az ék töredezés nélkül kibírja. 

Kísérletekkel sikerült igazolni, hogy az ék szerepére a csont és az agancs a 

legalkalmasabb (Aszódon sajnos nem találunk típusos agancsékeket, és a 

csontékek is nagyon ritkák). Ezekből lehetséges olyan vékony, mégis kellően 
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szilárd éket kialakítani, amely alkalmas a feladatra (PROVENZANO 2001, Fig. 272; 

AVERBOUH-PROVENZANO 1999, 10-11). Az ék behelyezése után előbb kis erővel 

kezdjük a kalapálást, hogy az ék benyomódhasson a csontszövetbe és így 

rögzüljön. Ezt követően van lehetőség az erő növelésére, ami szükséges a 

repesztéshez, hiszen itt előkészítés híján minden oldalon több milliméternyi 

kompakt csontszövetet kell szétválasztanunk. A folyamat az előzőekben 

ismertetetthez nagyon hasonlóan zajlik. Addig ütjük az éket, amíg meghalljuk az 

első reccsenést, amit a szemmel is észrevehető első repedés kinyílása követ, majd 

még addig ütjük egyre mélyebbre, de már kisebb erővel az éket, amíg a repesztés 

végig nem halad a csont hosszán. A proximális epifízis ezzel a technikával 

általában nem válik el teljesen, mivel az éket nem tudjuk olyan mélyre ütni, a 

repedés csak a közelébe ér, így a végződés kettéválasztását kézzel fejezzük be. A 

végeredmény az első repedés függvénye. Ha az nem a csont középtengelyén indul 

meg, akkor a két fél is aszimmetrikus lesz (101. ábra). Emiatt nagyon fontos, hogy 

lehetőségeink szerint az éket minél pontosabban helyezzük a csontok 

összenövési helyére. 

Sokáig azt feltételeztük, hogy ez a módszer valószínűleg több gyakorlatot igényel, 

de ha valaki jól tudja, a kettéválasztásnak sokkal gyorsabb és ugyanolyan 

eredményes módja, mint a bevájás és hasítás. Azonban kísérletekkel igazoltuk, 

hogy akár kevés gyakorlattal is lehetséges előkészítés nélküli hasítással tökéletes 

feleket előállítani (CHOYKE–TÓTH 2013, Fig. 5).  

 

101. ÁBRA: KETTÉHASÍTÁS INDIREKT TÖRÉSSEL.  

  

102. ÁBRA: A HASÍTÁS ÁLTAL HAGYOTT ISMERTETŐJEGYEK.  

Az aszódi leletanyag esetében nagyon valószínű feltételezés, hogy a tárgyak egy 

részét így állították elő. Bizonyíték a felezett hegyeken megfigyelt törésfelület 
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(102. ábra), amelyen a bevájás és hasítás technikájának semmilyen nyomát nem 

láttuk (pl. Ltsz.: 66.19.17., 88.1.144., 88.1.787., 88.1.309.), azonban az ék 

benyomódásának helyét egyetlen esetben sem sikerült megfigyelni. 

 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: üllő (kemény anyagú) 

     ék (csont/agancs) 

     kalapács (puha anyagú) 

 Csont elhelyezése: függőlegesen 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: ék által okozott benyomódás a kondiluszok között 

       törésfelület a csont szélein 

 

2.2.1.1.1.4. KOMPOZIT TECHNIKA (BEVÁJÁS ÉS HASÍTÁS+TÖRÉS) 

(débitage par bipartition avec rainurage+percussion) 

Végül, de nem utolsó sorban említést kell tennünk egy speciális technikáról, 

amelyet eddig csupán egyetlen formai csoportnál, a negyedelt proximális 

metapodium hegyeknél (1/2a típus) sikerült azonosítani (lásd: Tipológia 1.4.1.1.2.1. 

alfejezet, bővebben CHOYKE–TÓTH 2013). 

Ezeken a tárgyakon azt figyeltük meg, hogy az alapanyag, a metapodiumcsonton 

egymást követően két felezést (débitage) hajtanak végre, s az előforma csak ezek 

után áll elő. Az első felezést a neolitikumban megszokottnak tekinthető bevájás 

és hasítás technikájával végezték el. A második felezés technikájáról azonban 

megoszlanak a vélemények. Más lelőhelyeken (pl. Makedónia, CHRISTIDOU 2005) 

kétszer egymás után ugyanazt a megoldást alkalmazva (Bevájás és hasítás) 

alakítják ki a negyedelt előformát. Ezzel szemben az aszódi leletanyag 

tanulmányozása egy másik ehetőséget vet fel: az első felezés a megszokott, 

viszont a második nagy valószínűség szerint valamilyen töréses technika. Erre 

csupán a végleges tárgyak megfigyeléséből következtethetünk: míg a hegy egyik 

éle a megszokott bevájt felületű, addig a másik élen nem ezt, hanem 

törésfelületet látunk. Esetenként a törés nem teljesen egyenes lefutású, vagy kissé 

szilánkolódott. Nyilvánvalóan az akkori mestereknek, ellentétben mai utódaik 

egyelőre sikertelen rekonstrukciós kísérleteivel szemben (CHOYKE–TÓTH 2013), 

nem okozott semmiféle nehézséget a negyedelt előformák előállítása töréses 

technikával. Jogosnak tűnik azonban a feltételezésünk, hogy az egykori 

közösségekben sem volt mindenki birtokában e technikai tudásnak, tehát a 

negyedelt árak előállításához bizonyos többlettudás szükségeltetett. Ezt sejteti a 

tisztán töréses technikával előállított eszközök alacsonyabb száma is. Eddigi 
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kísérleteink a technika pontos rekonstruálására csak részleges eredményeket 

hoztak, viszont sikerült kizárni a lehetséges technikák közül a kemény ütővel 

kivitelezett direkt törést, valamint az indirekt törések egy részét (CHOYKE–TÓTH 

2013, 344-347: bevájt/előkészítetlen epifízis ékként használt kődarabbal, ugyanez 

kőbaltával álló helyzetben beékelt, ékeletlen, ill. fekvő helyzetű csonton). 

Valószínűsíthetően a megoldást azonban ennek ellenére a közvetett töréses 

technikák között kell keresnünk (pl. a medulláris oldalon enyhén bekarcolt 

vezetővonal). 

 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: üllő (puha anyagú) 

     ék (lehet puha – csont/agancs – vagy kemény – kő - 

anyagú) 

     kalapács (puha anyagú) 

 Csont elhelyezése: függőlegesen? 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: egyik élen bevájás, a másik élen törésfelület 

 

2.2.1.1.2. AGYAR 

2.2.1.1.2.1. TÖRÉS 

A vadkanok alsó szemfogát, agyarát, gyakran használták fel mind dísztárgyként 

(csüngőpár), mind eszközként. Általánosan jellemző, hogy az agyarakat nem 

egészben, hanem foglemezekre (lamellákra) hasítva hasznosították. A csüngőknél 

rendszerint csak két részre hasították a fogat, míg az eszközök esetében ennél 

többet is előállítottak. A kész eszközök kevés információval szolgálnak a débitage 

technikáját illetően, de az élek egyenetlensége töréses technikát valószínűsít. 

Irodalmi utalásokból (MAIGROT 2003b, 78) azonban tudjuk, hogy az agyarak 

lamellákra választásának több módja is létezik.  

Ez egyik esetében az agyarak oldalsó éleit bevájják, majd ék segítségével 

kettéhasítják azt (mint a metapódium technikánál). Ez a technika kontrollálható 

előforma gyártását teszi lehetővé. Ekkor az oldaléleken jól megfigyelhetőek a 

bevájás nyomai, amelyeket a későbbi formálás sem semmisít meg teljesen. Erre a 

technikára azonban Aszód leletanyagában nem találunk példát 

Szintén egyszerű technika a szilánkolás (MAIGROT 2003b, 77-78). Ekkor egy 

ütőkővel szilánkokat törünk le az alapanyagból (percussion lancée), így alakítva ki 

a kívánt formát. A leválasztott szilánkok eltérő méretűek és formájúak, 

meglehetősen kicsik és nem hosszúkásak, önmagukban nem alkalmasak a 
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további eszközzé alakításra. Ennél a technikánál tehát csupán egy előformát 

tudunk kialakítani, az alapanyag többi része mind hulladékká válik. A technika 

jól azonosítható, mivel mind a szilánknegatívok, mind pedig az ütközési pont 

(point d’impact) jól láthatóak maradnak a felületen. Aszódon ezt a technikát 

egyáltalán nem figyeltük meg a leletek elemzése során, mivel törekedtek az 

értékes nyersanyag gazdaságos felhasználására. 

Az előkészítés nélküli közvetett törés jóval gyorsabb módja az előforma 

előállításának, azonban jóval nagyobb a véletlen aprózódás lehetősége is. E 

technika során kevésbé irányított a hasítás, a végeredményként kapott darabok is 

változatos méretűek és formájúak, általánosságban azonban hosszúkásak. Ennek 

nyomai ráadásul nehezen megfigyelhetőek a kész eszközön, de az oldalsó élek 

egyenetlenségei töréses technikára utalhatnak. Ezeket a későbbi formálás sem 

tünteti el teljesen. A törés esetében az alapanyagot nem készítik elő, csupán egy 

üllő, egy ék és egy kalapács szükséges a törés végrehajtásához. A csontból 

készített éket a fogüregbe helyezik, és közvetett ütéssel hasítják az el hosszanti 

irányban. Aszódon nem lehetséges a technika biztos azonosítása, azonban 

lehetséges volt használata, a kész eszközök között számos darab oldalsó élei 

törésfelületek. 

Mindezek mellett még egy lehetőséggel kell számolnunk. A vadkanagyar 

lamellákra hasítása a természeti hatások kihasználásával is megtörténhetett, azaz 

ez esetben az ember nem aktív cselekvő a folyamat során, noha nyilvánvalóan ő 

az „értelmi szerző”, megfigyeli a természetes folyamatokat, amelyeket a saját 

érdekei szerint használ ki. A megfigyelés lényege, hogy az intenzív és ismétlődő 

hőtágulás a fogakban hosszanti repedéseket hoz létre, amelyek végül lamellákra 

repesztik a fogat. Ezek a lamellák szolgálnak később az eszközök előformájául. 

Mivel ez esetben is repesztésről van szó, a természetes, hőtágulás által előidézett 

törést nagyon nehéz megkülönböztetni az ember általi szándékos hasítástól. A 

lamellák szélei mindkét esetben törésfelültek, a különbség csupán annyi, hogy a 

szándékos hasításnál az ék nyomot hagy a fogon, amit szerencsés esetben 

azonosíthatunk. A természetes hőingást mesterségesen is utánozhatták, így nem 

volt szükséges hosszú időt várni az alapanyag széthasadására. P. Pétrequin 

(MAIGROT 2003b, 78 személyes közlésre utal) személyes tapasztalata szerint 

például a vadkanagyar hőforrás közelébe helyezve lamellákra hasad szét. 

Az aszódi leletanyag elemzése egyértelműen arra utal, hogy a fogakból 

repesztéssel (=hasítással) állították elő a lamellákat. Az eszközök szélei 

törésfelületek, kissé hullámosak, esetenként szilánkok is kitörtek belőlük. Nem 

azonosíthatjuk azonban, hogy ember repesztette-e szét a fogakat, vagy a 

természetre bízták azt, illetve melegítéssel elősegítették-e a természetes 

folyamatokat.  
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Vázlatos összegzés: (természetes repesztés, illetve ember által imitált természetes 

repesztés) 

 Segédeszközök: nincs  

 Agyar elhelyezése: szabadon, vagy a földbe szúrva 

 Erő: nincs, illetve a természetes hőingadozás 

 Ismertetőjegyek: törésfelület az éleken 

 

Vázlatos összegzés: (bevájás és hasítás) 

 Segédeszközök: csont ék, puha anyagú (agancs) kalapács, puha anyagú (pl. 

fa) üllő 

 Agyar elhelyezése: vízszintesen, vagy állítva 

 Erő: kicsi-közepes 

 Ismertetőjegyek: az éleken bevájás nyoma 

       ék lenyomata az ütési pontoknál, beszakadások, 

szilánkok 

 

Vázlatos összegzés: (hasítás közvetlen töréssel/szilánkolás) 

 Segédeszközök: ütőkő, üllő 

 Agyar elhelyezése: vízszintesen 

 Erő: kicsi-közepes 

 Ismertetőjegyek: szilánknegatívok 

       ütési pontok 

 

Vázlatos összegzés: (hasítás közvetett töréssel, előkészítés nélkül) 

 Segédeszközök: csonték, puha anyagú (agancs) kalapács, puha anyagú (fa) 

üllő 

 Agyar elhelyezése: függőlegesen 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: törésfelület az éleken 

       a fogbélüregben, ahol az éket betámasztották, ék 

lenyomata 
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2.2.1.1.3. AGANCS 

2.2.1.1.3.1. DARABOLÁS  

(débitage par segmentation) 

2.2.1.1.3.1.1. FŰRÉSZELÉS 

(débitage par sciage) 

A fűrészelés a darabolás egyik legegyszerűbb módja, akár csont, akár pedig 

agancs a szétválasztandó alapanyag. A fűrészelés során egy kőeszközzel (nem 

szükségszerű, hogy tipológiai értelemben eszköz legyen) körkörösen haladva 

dolgozunk az alapanyagon (103. ábra). Az egyes irányváltások jól láthatóak 

maradnak később is, amennyiben az eszközzé formálás későbbi fázisában nem 

csiszolják le azt. A fűrészelést szabályosan addig folytatjuk, amíg elérjük a 

szivacsos állományt, majd kettétörjük az agancsot.  

  

103. ÁBRA: FŰRÉSZELÉS, ÉS KETTÉVÁLASZTÁSRA ELŐKÉSZÍTETT AGANCS.  

  

104. ÁBRA: A FŰRÉSZELÉSSEL ELŐKÉSZÍTETT AGANCS KETTÉVÁLASZTÁSA.  

A bevájás ismertetőjegyeként említettük a hosszú, párhuzamos vájatokat a vágási 

felületen. Ez esetben a csíkok bár szintén egyenesek, de valamivel rövidebbek, és 

nem annyira szabályosan párhuzamosak, sokkal inkább hegyesszögben egymásba 

kapcsolódó csíkkötegek (105. ábra). Maga a fűrészelés fala sokkal zártabb, mint a 

bevájás során, de mivel kőeszközzel dolgozunk, inkább U, mint V alakúak. Sok 
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esetben akkor használták ezt a darabolási módot, amikor fontos volt az 

elválasztott felület egyenletessége, a fűrészelés ugyanis nagyon egyenletes és sima 

felületet hagy maga után összevetve más technikákkal. Csupán a kettétörés 

eredményeként kell számolnunk némi szilánkolódással a szivacsos állomány 

területén. A keletkező formák jellegzetes nyelv alakú szilánkocskák (languette). A 

kipattogzás azonban általában nem jelentett problémát, mivel a későbbi 

átalakítás során ezt eltávolították, ha útban voltak. 

  

105. ÁBRA: A FŰRÉSZELÉS ISMERTETŐJEGYEI AZ AGANCSON .  

Megállapíthatjuk, hogy bár a fűrészelés nagyon egyszerű darabolási mód, sem 

Aszódon, sem pedig más, hasonló korú lelőhelyen nem különösebben kedvelt. 

Más technikákat sokkal gyakrabban alkalmaznak az agancsokon, megfigyeléseink 

szerint viszont a fűrészelés az ágak elsődleges eltávolítási módja. Ez minden 

bizonnyal azzal magyarázható, hogy amennyiben az eltávolított agancságat 

további felhasználásra szánták, akkor a legtöbb esetben fontos volt az ágtő 

felszínének egyenletessége. Sokszor a levágott agancságból nyél készült, 

amelyekhez szintén jó választás volt a fűrészelés, azonban nem mindig ezt a 

kézenfekvő megoldást választották.  

A középágak esetében szinte kizárólagos a fűrészelés, ami biztossá teszi, hogy a 

nagy T-alakú balták/fejszék kialakításának során kritikus volt a középág helyes 

darabolása. Ekkor ugyanis a középág csonkjával megvastagított részen alakították 

ki a nyelezésre szolgáló lyukat, amely az eszköz funkcionalitása szempontjából 

életbevágó volt. Ennek fényében nem meglepő, hogy a középágakat fűrészeléssel 

választották le, ami egyenes, sima felszínt hagyott maga után, amely később sem 

zavarta az eszköz nyelét, így adva stabilitást az eszköznek. 

 

Vázlatos összegzés: 

 Segédeszközök: kőeszköz 

 Irány: kétirányú (oda-vissza) 

 Erő: kicsi-közepes 
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 Ismertetőjegyek: szűk, meredek falú vájatvölgy 

       körkörös csíkozódás a vájatfalon 

 

2.2.1.1.3.1.2. FORGÁCSOLÁS  

(sectionnement par entaillage avec percussion lancée) 

Vitathatatlanul az agancs darabolásának legelterjedtebb módja, nem csupán a 

késő neolitikum korszakában és Aszód lelőhelyén, de szinte minden korszak 

összes lelőhelyén. 

Maga a forgácsolás technikája az agancs kompakt állományának kivésését jelenti, 

éles eszközzel végzett, egymást követő sikeres szilánkolással. Ezzel a módszerrel 

a vágat egyre mélyül, ami végül lehetővé teszi a szétválasztást töréssel. Az él 

segítségével csak rétegenként hatolhatunk egyre mélyebbre az alapanyagban. A 

folyamat kisebb-nagyobb anyagdarabkákat, forgácsokat eredményez, melyek jó 

megtartási körülmények és alapos feltárási technikák mellett fontos és könnyen 

azonosítható ismertetőjegyei a technikának (MAIGROT 2001b, Fig. 2, 4). A másik 

azonosító jegy, amelynek megfigyelését nem befolyásolják ezek a tényezők, maga 

a vágat, amely a sorozatos forgácsolás miatt síklapos (facettált) (110-111. ábra). Ezt 

a technikát már igen korán felismerték és leírták (pl. FEUSTEL 1973; BILLAMBOZ 

1977, 1982; SUTER 1981), azonban egészen az utóbbi időkig kísérleti 

rekonstrukciójára csak kevesen vállalkoztak (BILLAMBOZ 1977; SIDÉRA 1993; 

PROVENZANO 1999, 2001; SCHIBLER 2001; MAIGROT 2001b). 

A megmunkáláshoz egy vágóéllel rendelkező eszköz szükséges, melynek anyaga 

jelentősen befolyásolja a megmunkálás idejét és minőségét, a leeső forgácsok és a 

fogácsolt vájat alakját és a megmunkálás eredményességét is. Az él 

megválasztásától függ, hogy milyen mélyen képes az alapanyagba hatolni. Ha a 

választott eszköz nem elegendően kemény, az agancsot inkább összenyomja és 

felületét bezúzza, de nem hatol bele az anyagba (106-107. ábra). Másrészt az 

eszköz élének el kell viselnie az ismétlődő sokkhatásokat és előnyös, ha közben 

nem szilánkolódik (jelentősen). 
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106. ÁBRA: EGYIRÁNYÚ FORGÁCSOLÁS CSISZOLT KŐBALTÁVAL. FORGÁCSOLÁSSAL 

ELŐKÉSZÍTETT FELÜLET. 

  

107. ÁBRA: ELŐKÉSZÍTETT FORGÁCSOLÁS ÉS SZÉTVÁLASZTOTT AGANCS.  

  

108. ÁBRA: FORGÁCSOLÁSSAL LEVÁLASZTOTT AGANCSÁG ÉS A LEESETT FOGÁCSOK.  

Száraz agancson végzett kísérletek tanulsága szerint csiszolt kőeszközökkel 

(MAIGROT 2001b, 168; Fig 2,6; saját tapasztalat hasonló) a munka előrehaladtával 

az eszköz sokat veszít élességéből és ezért egyre kevésbé hatol be az anyagba; bár 

éle nem csorbul, gyakran újra kell élezni. Ekkor a leválasztott szilánkok, 

forgácsocskák felületesebbek, jóval apróbbak, nyomuk is sekély az agancson. Ez a 

jelenség ellentmond a régészeti leletanyagon megfigyelteknek.  
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Ezzel ellentétben a vízben áztatott agancs sokkal könnyebben forgácsolható, a 

megmunkálás ideje jelentősen csökken (MAIGROT 2001b, 168, Fig. 2,5, 106-108. 

ábra). Mindennél sokkal fontosabb, hogy az áztatott agancson eredményesebb a 

forgácsolás, az él könnyebben és mélyebbre hatol az alapanyagba, abból nagyobb 

szilánkokat választ le, a régészeti tárgyakon megfigyeltekhez hasonlóan facettált 

felület alakul ki. A leválasztott szilánkok nyomai tiszták, szögletesek és. Így tehát 

ez a fogás amellett, hogy hatékonyabb, idő- és energiabefektetés szempontjából 

takarékosabb, jobban kíméli a vélhetően értékes kőeszközöket is, ráadásul sokkal 

inkább megfelel a régészeti leletanyagon megfigyelteknek (109. ábra). Tehát 

összegzésként kijelenthetjük, hogy az agancsok elsődleges darabolását (azaz a 

débitage-t) Aszódon is minden bizonnyal áztatott állapotban végezték el. 

Én magam a harmadik, szakirodalomban megjelenő lehetőséget, a gőzölést nem 

próbáltam ki, mivel meggyőzőnek tartom Y. MAIGROT kísérleteit (2001b, 168), aki 

ezt a lehetőséget is alaposan tanulmányozta és dokumentálta. Azt a megfigyelést 

tette, hogy bár a gőzölési idő növelésével (5-től egészen 180 perc időtartamig) az 

agancs egyre kezelhetőbbé válik, a kőeszköz egyre hatékonyabb munkát képes 

végezni, de ennek ellenére minden esetben összességében a szilánkok sekélyek, 

meglehetősen kis méretűek, téglalap alakúak és csíkozottak. Végződéseik 

vízszintes párkányai alig látszanak, a szilánkok nem távoznak az agancsról, 

hanem feltorlódnak. Összességében mind a forgácsok, mind pedig a megmunkált 

anyag meglehetősen fényesnek tűnik. Az eredményeket maga Maigrot sem tartja 

kielégítőnek, s a (jelenleg vizsgált) régészeti anyag sem támasztja alá a technika 

alkalmazását. 

 

109. ÁBRA: FORGÁCSOLÁSSAL LEVÁLASZTOTT AGANCSÁG.  

Vázlatos összegzés: (száraz/gőzölt agancs forgácsolása közvetlen ütéssel) 

 Segédeszközök: csiszolt kőbalta 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: téglalap alakú, csíkozott, sekély távozó forgácsok 

       forgácsolt vágat nagyon nyitott, fényes 

       vágat felülete nem facettált, távozott szilánknegatívok 

sekélyek, nem lépcsős a végződése 
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Vázlatos összegzés: (áztatott agancs forgácsolása közvetlen ütéssel) 

 Segédeszközök: csiszolt kőbalta 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: téglalap alakú, csíkozott, mély távozó forgácsok 

       forgácsolt vágat keskeny, felülete durva, csíkozott 

                                           vágat felülete facettált, mély távozott szilánknegatívok, 

lépcsős végződés 

 

2.2.1.1.3.1.2. FORGÁCSOLÁS KÖZVETETT, POZÍCIONÁLT ÜTÉSSEL 

(sectionnement par entaillage avec percussion posée indirecte) 

A már részletesen kifejtett kőbaltával, közvetlen ütéssel végzett forgácsolás 

mellett a szakirodalmi utalások egy másik, mindennapi szinten alkalmazott 

technikát is említenek: ez a vésővel, pozícionált közvetett ütéssel végrehajtott 

forgácsolás (BILLAMBOZ 1977; SIDÉRA 1993; PROVENZANO 1999, 2001; SCHIBLER 1981; 

2001). 

 Ennél a technikánál nem csiszolt kőbaltával végezzük a forgácsolást, 

hanem közvetett tárggyal, vésővel (110-111. ábra). A technika kétségtelen előnye, 

hogy a vésőt pontosabban lehet pozícionálni, így a szétválasztást is pontosan a 

kívánt helyen lehet végrehajtani. Ez különösen az agancságak tövénél lehet 

előnyös, ahol az ágak hajlása miatt nincs elegendő hely a balta számára, egy véső 

azonban gond nélkül befér és könnyen irányítható is. Másik lehetőségként 

számolnunk kell azzal is, hogy amikor keskeny, meredek vágatot szándékoztak 

létrehozni, csupán ez a technika biztosította a kellő pontosságot, akár a szár 

szétválasztásánál is. 

  

110. ÁBRA: KÖZVETETT POZÍCIONÁLT FORGÁCSOLÁS BRONZVÉSŐVEL (!). KETTÉVÁLASZTÁSRA 

ELŐKÉSZÍTETT AGANCS.  
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111. ÁBRA: KETTÉVÁLASZTOTT AGANCS ÉS A LEESETT FORGÁCSOK. 

A kísérletek egyik legfontosabb tanulsága, hogy feltételezéseinkkel ellentétben a 

két technika, a közvetlen kőbaltás forgácsolás és a közvetett vésőélű eszközt 

alkalmazó vésés által hátrahagyott ismertetőjegyek nagyon hasonlóak (MAIGROT 

2003, Fig. 61.). Mindkét esetben a leválasztott forgácsok mérete, formája és 

csíkozottsága az eltérő forgácsolási szög ellenére is hasonló. A csíkozottságot a 

kőeszközök élének a használat következményeként keletkező mikro-

szilánkolódása okozza, ami azonban egyáltalán nem befolyásolja az eszközök 

használhatóságát. Mindezekből leszűrhetjük, hogy igencsak nehéz dolga van a 

kutatónak, aki csupán az agancson hátrahagyott ismertetőjegyek alapján próbálja 

megkülönböztetni a forgácsolás technikáit, különösen, mivel agancson a véső 

által hagyott benyomódás sajnos igen ritka még kísérleti darabokon is.  

Talán a forgácsolás völgyének vizsgálata jelenti a legbiztosabb elkülönítési módot 

a közvetlen forgácsolás (percussion lancée) és a vésés, avagy a pozícionált 

közvetett ütés (percussion indirect posée) között. Az előbbi forgácsolást André 

Billamboz gyors, de kevéssé pontos technikaként „une travail rapide et peu précis” 

(BILLAMBOZ 1977, 100) írja le. Ez véleményünk szerint is tökéletesen megfelel a 

valóságnak. Ezzel szemben a vésés legfőbb jellemzője a pontosság és 

egyenletesség, amely után a keletkező völgy (mélyedés) szabályos, nem 

figyelhetünk meg melléütéseket (110-111. ábra). A vésőél pontos elhelyezése sokkal 

egyszerűbb, mint ugyanarra a pontra egy méretes kőbaltával ütni. A leválasztott 

szilánkok pedig nagyon szabályosan sorakoznak egymás mellett. Formájuk 

téglalap alakú, méreteik és vastagságuk is megközelítően azonos. Szélességük is 

szabályos, a vésőt ugyanolyan szögben helyezzük a nyersanyagra, így annak 

megközelítően ugyanakkora élrésze érintkezik azzal. Ezzel szemben a közvetlen 

forgácsolás esetében az ütések során a munkát végző személy kezében kissé forog 

a balta, ami így nem mindig ugyanolyan szélességben éri a nyersanyagot, ami 

természetesen kissé eltérő formájú forgácsokat választ le. Ezt tetézik a 

melléütések és az eltérő erejű csapások, amelyek szintén kissé eltérő 

forgácsolódást okoznak. Mindezekből egyértelműen következik, hogy a 

közvetlen, kőbaltával történő forgácsolás elsajátítása bizonyára hosszabb 

tanulóidővel járt, amennyiben fontosnak tartották az egyenletes munkát. Sok 
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gyakorlással a fentebb vázolt, az ismertetőjegyek meglepő változatosságát 

előidéző tényezők mérsékelhetőek, kiegyenlítődnek, de vélhetően sohasem lehet 

teljesen kiküszöbölni őket. 

Mindezekből kitűnik, hogy bár támpontot adhat a különböző technikák 

elkülönítéséhez az ismertetőjegyek változatossága, de figyelembe véve, hogy ezek 

a jegyek önmagukban is mennyire változatosak lehetnek a megmunkálást végző 

személy tapasztalatának függvényében, a technikák elkülönítése ezeken az 

alapokon nem tűnik igazán meggyőzőnek. Ezt a véleményünket nálunk sokkal 

kiterjedtebb kísérletsorozatokat végrehajtott kollégáink is osztják, így Noёlle 

Provenzano, aki így ír: „Néanmois, il demeure parfois hasardeux de vouloir à tout 

prix établir unde distinction, car il faut tenir compte de la dextérité de l’artisan. 

Nous avons pu observer que lorsque nous avons commencé nos expérimentations, 

la differenciation des diverses techniques était patente sur les objets 

expérimentaux. Mais au fur et à mesure que notre main s’est aguerrie, le geste est 

devenu de plus en plus précis, le travails’est effectué de plus en plus rapidement et 

avec de moins en moins de „ratés”. Il nous est même parfois arrivé de douter de la 

technique employée sur les objets que nous avions pourtant nous-même produits. 

C’est pourqoi, il faut noter que si la percussion lancée est effectivement un moyen 

rapide, il peut également donner un résultat relativement précis et soigne”29 

(PROVENZANO 1999, 276). 

A régészeti anyag megfigyelése nyomán azt gondolnánk, hogy fenti kételyeink 

eloszlathatóak a változatosságok felismerésével. Azonban a felsorolt változatokat 

jobbára saját tapasztalatomra támaszkodva írhattam le. A régészeti leletanyagban 

ezekből csak alig látunk egy-egy példát. Ezzel szemben sokkal inkább az a 

benyomásunk, hogy a régészeti anyag homogén, jól és szabályosan kivitelezett 

forgácsolást tartalmaz és azokon a felületeken, ahol a munka nyomai 

megfigyelhetőek voltak, a vájat és a leválasztott szilánkok is meglehetősen 

szabályosak voltak. 

 

Vázlatos összegzés: (közvetett szimmetrikus forgácsolás) 

 Segédeszközök: puha kalapács (pl. agancs), véső 

 Erő: közepes 

                                                        

29 „Mindamellett néha kockázatos mindenáron különbséget tenni, hiszen számításba kell venni a 
kézműves ügyességét. Megfigyelhettük, hogy, amikor elkezdtük a kísérleteket, az egyes eltérő 
technikák különbözősége nyilvánvaló volt a kísérleti tárgyakon. De apránként, ahogy a kezünk 
hozzászokott, a mozdulat egyre pontosabb lett, a munka is egyre gyorsabban ment és egyre 
kevesebb lett a rontott darab. Néha még kétségünk is támadt a tárgyon alkalmazott technikát 
illetően, holott azt mi magunk állítottuk elő. Ezért meg kell jegyezni, hogy noha az ütés valóban egy 
gyors módszer, attól még viszonylag pontos és gondos eredményt hozhat." 
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 Ismertetőjegyek: szokszögű keresztmetszet 

      szimmetrikus vájat 

 

Vázlatos összegzés: (közvetett aszimmetrikus forgácsolás) 

 Segédeszközök: puha kalapács (pl. agancs), véső 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: sokszögű-félkörös keresztmetszet 

      aszimmetrikus vájat 

 

Figyelembe véve említett fenntartásainkat a különböző forgácsolási technikák 

elkülönítését illetően, térjünk át a szétválasztás eltérő módjaira. A keresztirányú 

körkörös forgácsolás a forgácsolás klasszikus formájának tekinthető. Ekkor a vájat 

az agancs teljes kerületén körbefut, ami információval szolgál a forgácsolás 

irányát illetően (112. ábra). Ha az alapanyagot a forgácsolás alatt rendszeresen 

forgatják (ellentétes irányú munkavégzés), akkor szimmetrikus, V-alakú vájat 

alakul ki, a forgácsolt felületek pedig sokszögű mintázatot fognak mutatni. 

Amennyiben a munkavégzés csak az egyik irányból történik, akkor a kialakuló 

vájat aszimmetrikus lesz, amelynek két fele eltérő formákat mutat: egyik oldala 

sokszögű lesz, míg a másik ívelt, majdnem kör alakú. 

 

112. ÁBRA: SZIMMETRIKUS  ÉS ASZIMMETRIKUS FORGÁCSOLÁS (MAIGROT 2003B, FIG. 62. 

NYOMÁN). 

Aszódon mindkét technikára találunk példát, minden bizonnyal az alkalomtól 

függően hol az egyik, hol pedig a másik technikát választották. Az utóbbi 

azonban sokkal ritkábban fordul elő. 

Ennél sokkal ritkábban, elsősorban az ágak darabolásánál más technikát is 

alkalmaztak. Ezekben az esetekben az ágat szimmetrikusan kezdték 

körbeforgácsolni, de minden bizonnyal nem fértek hozzá egy részéhez, így azon a 

helyen ékszerűen futnak össze a forgácsolási nyomok. Ezt a fajta szétválasztást 

elsősorban alsóbb ágakon figyelhetjük meg, amelyek átmetszete eleve ovális. Ez a 
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darabolási mód azokban az esetekben fordulhat elő, amikor teljesen a tőnél 

szeretnék a kettéválasztást elvégezni, ami az alsóbb ágaknál nagyon gyakori. A 

technika ismertetőjegye a sokszögű keresztmetszet, amely az aljánál ék alakban 

találkozik (113. ábra: 1). 

 

113. ÁBRA: MÁS FORGÁCSOLÁSTÍPUSOK (MAIGROT 2003B, FIG. 64. NYOMÁN). 

Lelőhelyünkön ezeket a forgácsolástípusokat figyeltük meg, de ismét utalnunk 

kell, a tafonómiai nehézségekre különösen az agancs leletanyag értékelése során. 

Ez esetben a súlyos vízkővel borítottság és a felület erőteljes erodáltsága okoz 

gondot. Nem zárhatjuk ki, hogy más forgácsolástípusok is jelen voltak a 

leletanyagban, melyek azonosíthatatlanul bújnak meg a vastag vízkőréteg alatt. A 

szakirodalomban a felsoroltak mellett még legalább két eltérő forgácsolási típust 

találtunk (MAIGROT 2003b, Fig. 64.). Ezek közül az egyik (sokszögű 

keresztmetszetű lapos aljjal, 113. ábra: 3) a korona és az ágak speciális, időkímélő 

darabolása. Ez a típus véleményem szerint még vízköves állapotban is könnyen 

felismerhető lett volna a leletanyagon, ám nem fordul elő Aszódon. A másik 

típusnál csupán két oldalról forgácsolják az agancsot, majd eltörik, így a 

keresztmetszeten ék alakú nyomok látszanak (113. ábra: 2). Ennek ismertetőjegyei 

nagyon hasonlóak a körkörös forgácsoláshoz, így bár jelenlétét nem igazoltuk 

Aszódon, teljesen nem is zárhatjuk ki azt. 

Amint a forgácsolás során kialakul a vájat, magát a darabokra választást töréssel 

végzik el. A szivacsos állományig körbeforgácsolt, jól beáztatott agancsot 

általában hajlítással szét lehet törni, de más megoldás is választható volt. Sok 

esetben, különösen a szár darabolásakor a szivacsos állomány önmagában is 



 
235 2. Technológia 

nagyon kemény, így a körbeforgácsolt agancsot a földhöz, vagy egy üllőként 

használt nagyobb kőhöz verhetjük, de akár nagyobb ütőkövet (vagy 

agancskalapácsot) is használhatunk a szétválasztáshoz.  

A nem megfelelően előkészített (nem elég mély) forgácsolás kétféle, jellegzetes 

szétválasztási hibát eredményezhet: az egyik a repedés, a másik pedig a törés 

túlfutása. Ez utóbbi a könnyebben felismerhető: ekkor az agancs nem a 

forgácsolással előkészített vonal mentén törik el, hanem azon túlfutva egy szilánk 

is visszamarad. Bár nem gyakran, Aszódon is találkozunk ezzel a hibával (pl. 

Ltsz.: 88.1.106., 36. kép: 4). A forgácsolás közben fellépő másik jellegzetes hibát, a 

repedést nem sikerült azonosítanunk a leletanyagban. 

 

2.2.1.1.3.1.3. KOMPOZIT TECHNIKÁK 

(FORGÁCSOLÁS/FŰRÉSZELÉS+TÖRÉS)  

(débitage par entaillage ou sciage et percussion) 

Sajátos kombináció, azonban Aszódon és jelenlegi ismeretink szerint más 

magyarországi késő neolitikus lelőhelyeken is a leggyakoribb darabolási technika. 

Gyakorisága megelőzi a fentebb részletesen is ismertetett körkörös forgácsolást és 

fűrészelést is (114. ábra). 

 

114. ÁBRA: KOMPOZIT TECHNIKA (FORGÁCSOLÁS+TÖRÉS, ILL. FŰRÉSZELÉS+TÖRÉS)  

HULLADÉKAI (CHUTES DE DÉBITAGE). 

A technika lényege, hogy két darabolási módot ötvöz. Az agancs kerületének egy 

részét, általában nagyjából a felét körbeforgácsolják, vagy nagyon ritkán 

befűrészelik, majd a kettéválasztást töréses technikával hajtják végre, amellyel az 

agancs teljes másik, nem előkészített oldalát lehasítják. A szétválasztás első 

lépése és annak ismertetőjegyei tökéletesen megegyeznek az ismertetettekkel. 

Fűrészelés esetén ugyanúgy megfigyelhetőek a kisebb irányváltások, mint amikor 

teljesen körbefűrészelik az alapanyagot. A forgácsolások közül megfigyeléseink 

szerint inkább a szimmetrikus változatot alkalmazzák, de ritkábban az 

aszimmetrikus is előfordul.  
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Az agancs darabolásának ez az összetett (kompozit) módja a második lépésben, a 

kettéválasztás aktusában tér el a megszokottól. Ez a kettéválasztás sokkal 

nehezebbnek tűnik, mivel az agancs eltörése még akkor sem könnyű feladat, ha 

teljes kerületén tökéletesen előkészített, viszont ez esetben csak a fele kerületet 

készítettük elő, így nem csupán a teljes szivacsos, de a kompakt állomány felét is 

töréssel kell szétválasztanunk. Mivel a technika nagyon gyakori és széles körben 

alkalmazták, minden bizonnyal maga a szétválasztás sem lehetett túl bonyolult, 

rekonstrukciós kísérleteink ennek ellenére eddig nem jártak sikerrel.30 A régészeti 

leletanyagon megfigyelt ismertetőjegyek alapján egyértelműen valamilyen töréses 

technikát valószínűsítünk, leginkább a direkt törések és a feszítéses megoldások 

tűnnek valószínűnek. A nem előkészített felület minden esetben hosszú (vagy 

közepesen hosszú), nyelv alakú szilánkkal törik le, ami nagyon hasonló a máshol 

szétválasztási hibák között felsorolt túlfutott szilánkhoz. Széleiken törésfelületet 

látunk, viszont nem figyeltük meg egyetlen esetben sem az ütközés helyét (point 

d’impakt). 

Teljesen biztosak lehetünk benne, hogy az ilyen szilánkok létrehozására 

szándékosan törekedtek. Véleményünk szerint, bár egyelőre nehéznek tűnik a 

technika kivitelezése, előnye, hogy a visszamaradt hosszú szilánk hordozhatja 

magát a későbbi eszközt, a további megformáláshoz szükséges energia befektetés 

jelentősen csökken, nem kell nagy mennyiségű nyersanyagot eltávolítani, csupán 

a munkaélet megformálni. Mindezek mellett azt is megfigyeltük, hogy nem 

csupán a törés által hátrahagyott szilánkot hasznosítják, de a visszamaradó 

szilánknegatívnak ugyanez a szerepe egy másik eszköz (pl. kalapács/fejsze az 

agancs bázisrészéből és T-alakú balta a középrészből) gyártási folyamatában. 

Tehát összegzésként megállapíthatjuk, hogy a kompozit technika alkalmazása 

előnyös volt az agancshulladék minimalizálásában, de azt is meg kell említenünk, 

hogy ennek ellenére a bázisrész sokszor került a hulladékba, nem használták ki a 

technika nyújtotta előnyöket. Kérdéses, hogy ennek az volt-e az oka, hogy 

bővében voltak az alapanyagnak, vagy más körülmények (pl. kulturális szokás) 

határozták-e meg a gyártási folyamatot. Mindezek mellett, főképp a nagy 

mennyiségben talált T-alakú balták különböző töredékei felvetik annak 

lehetőségét, hogy Aszód épp ezeknek az eszközöknek a gyártására, javítására 

szakosodott település volt. Ez esetben érthető, hogy nagyobb volt a kereslet az 

                                                        

30 Nejma Goutas és Pierre Bodu szíves szóbeli közlése (2013. november 8.) alapján ők egy 
alkalommal sikerrel jártak hasonló technika kísérleti rekonstrukciójával, amelyet egyirányű  hosszú 
forgácsolással készítettek elő, majd kemény ütővel közvetlen ütéssel törtek ketté. Az eredményül 
kapott törésfelület meglehetősen hasonló a leletanyagon megfigyeltekhez. A jövőben meg kell 
ismételnünk kollégáink kísérletét a saját leleteinken megfigyelt ismertetőjegyek 
figyelembevételével. 
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agancs középső része, mint a bázisrész iránt, amely emiatt gyakrabban került a 

szemétbe. 

 

Vázlatos összegzés: (kompozit technika fűrészeléses előkészítéssel) 

 Segédeszközök: kőeszköz a fűrészeléshez  + ütőkő 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: fűrészelés nyoma a kerület felén szűk vájattal, 

irányváltásokkal 

       hosszú nyelv alakú szilánk  

       a szilánk szélei törésfelületek 

 

Vázlatos összegzés: (kompozit technika forgácsolásos előkészítéssel) 

 Segédeszközök: kőbalta vagy véső és kalapács a forgácsoláshoz + ütőkő 

 Erő: közepes 

 Ismertetőjegyek: sokszögű forgácsolás nyoma a kerület felén 

       hosszú nyelv alakú szilánk  

       a szilánk szélei törésfelületek 

 

Az agancs megmunkálásáról, főként a débitage technikáiról és termékeiről máig 

nem rendelkezünk elegendő információval, a kísérleti rekonstrukció sok esetben 

nem történt még meg. Maga a kutatás is viszonylag későn kezdett el érdeklődni 

az agancsmegmunkálás egyes lépései iránt, így a technikai rekonstrukció 

korántsem teljes. Nyilvánvalóan nehezíti az azonosítást, hogy az agancs rosszabb 

megtartása nem csupán Aszódon okoz problémát, így főként a töréses, hasításos 

darabolási módok ismertetőjegyei nagyon nehezen azonosíthatóak. 

Számos töréses-hasításos darabolási mód ismeretes, amelyek jórészt a 

paleolitikum időszakában voltak elterjedt módozatok az agancs megmunkálására, 

míg a neolitikum során ritkábban alkalmazták őket. Teljesen azonban nem 

tűntek el, ezt éppen Aszód példázza, ahol az összetett technikák voltak a 

legkedveltebbek a megmunkálás során. Mivel egyelőre én sem jártam sikerrel a 

kompozit technikák rekonstrukciójával, mások kísérletei csupán igen érdekes és 

ígéretes lehetőségeket vetítenek fel (BAUMANN-MAURY 2013; TEJERO et al. 2012). 

 

2.2.2. AZ ESZKÖZ MEGFORMÁLÁSÁNAK TECHNIKÁI 

A kemény állati nyersanyagokból készült eszközök megmunkálását túlnyomó 

részben pattintott és csiszolt kőeszközökkel, sokkal ritkábban csonteszközökkel 

végezték, a kész tárgyakon megfigyelhető megmunkálási nyomok is ezektől az 

eszközöktől származnak, attól függetlenül, hogy az alapanyag állatcsont, agancs, 
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vagy vaddisznóagyar volt-e. Természetesen alkalmazkodtak az egyes alapanyagok 

sajátos tulajdonságaihoz, így, bár ugyanazon technikák nyomait láthatjuk a 

felületen (kaparás, csiszolás, hámozás), azokat eltérő mennyiségben, illetve 

kombinációban alkalmazták. Egyes technikákat jobban, míg másokat kevésbé 

kedveltek egy-egy alapanyag esetében. 

 

2.2.2.1. CSONT 

2.2.2.1.1. KAPARÁS 

Nagyon gyakori technika. A felület tisztítását, illetve az egyenetlenségek 

eltávolítását általában kaparással végezték el. Mindezek mellett az eszközök 

végső formájának kialakításában is fontos szerepet játszott. Különösen a hegyben 

végződő eszközök esetében szinte kizárólag kaparással adták meg a hegy végső 

formáját. Erről tanúskodnak az eszközökön megfigyelhető, a felületet sűrűn 

beborító hullámvonalkötegek, amelyek a kaparás ismertetőjegyei (115. ábra). 

         

115. ÁBRA: A KAPARÁS ISMERTETŐJEGYEI.  

A kaparás szélsőséges, ám nagyon jól felismerhető formája a trace de brutage (116. 

ábra). A nyomot a csont felületén meg-megugró kőeszköz hagyja, ami miatt a 

kőeszközzel érintkező szélességben a felületen vékony, párhuzamos vonalkák 

sorozatát figyelhetjük meg. A meg-megugró, zökkenő kőeszköz a csonttal 

érintkezve mélyebben nyomódik be annak felületébe. Ilyen nyomokat intenzíven, 

nagy erejű és sebességű kaparás okoz. Ezek a nyomok nagyon gyakoriak minden 

olyan eszköztípuson, amelyen intenzív kaparást alkalmaztak, így a hegyeken, 

vagy az irhavakarókon. 

A kaparás egyszerre nagyobb anyagmennyiséget 

képes eltávolítani, a felület mélyebb rétegeit is 

érinti, így az eszköz formájának nagyobb mértékű 

átalakítását teszi lehetővé. Mindemellett 

sajátossága, hogy nem képes (vagy csak nagyon 

nehezen és tökéletlenül) korrigálni a felület 

116. ÁBRA: TRACE DE 

BRUTAGE.  
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egyenetlenségeit, inkább azok vonalát követi. Így a kaparás után is jól 

következtethetünk egy esetlegesen kevéssé jól sikerült felezésre, vagy törésre, 

mivel a visszamaradó szilánkokat és kitörések éleit bár elsimítja, de el nem 

tünteti. 

 

2.2.2.1.2. CSISZOLÁS 

Szintén nagyon gyakori technika az eszközök formájának kialakítására, bár kissé 

ritkábban fordul elő Aszódon, mint a kaparás. Hagyományosan a kutatás a 

kaparás és csiszolás arányának eltérését a csiszolókőnek alkalmas alapanyag 

elérhetőségével, így a lelőhelyen fellelhető csiszolókövek gyakoriságával, illetve 

ritkaságával szokta magyarázni (CHOYKE 2007, 645), azonban e nyilvánvaló okok 

mellett társadalmi konvenciók, berögzült tradíciók is állhatnak, amelyek 

árnyalhatják a képet. Aszód esetében például a csiszolókőnek alkalmas 

nyersanyagok könnyen beszerezhetőek voltak a környéken, ami magyarázhatja az 

előfordulás gyakoriságát. 

Aszódon tehát gyakran megfigyelhetjük a csonteszközökön csiszolás nyomait. A 

csiszolás jellegzetes, párhuzamos vonalakból álló nyomokat hagy a felületen (117. 

ábra). Jó megtartású csiszolás esetén a párhuzamos vonalkák távolsága, illetve 

mélysége jól jelzi a csiszolókő szemcseméretét. Emellett megfigyelhetjük a 

csiszolás irányát, de a munkavégzés közbeni irányváltásokat is, a vonalkötegek 

irányeltéréseinek alapján.  

   

117. ÁBRA: CSISZOLÁS KÍSÉRLETI REKONSTRUKCIÓJA ÉS A  HÁTRAHAGYOTT ISMERTETŐJEGYEK.  

A kaparással ellentétben a csiszolás csak kis mélységig hat a felületre, annak csak 

felszíni régióira terjed ki, így csak kisebb mértékű formaváltoztatásra 

használható. A felület elegyengetésére azonban sokkal alkalmasabb a kaparásnál, 

mivel tökéletesen képes eltüntetni bármilyen egyenetlenséget, kitörést, szilánkot, 

lyukat, de az élek is teljesen simává varázsolhatóak a segítségével. Nagy előnye, 

hogy a végeredmény makroszkóposan tökéletes síkfelület, a kiindulási formák 

nyomai nélkül. Ez elsősorban ékszerek, vagy különlegesen igényesen kidolgozott 

eszközök esetén előnyös. Hosszú távon csiszolással is elérhető nagyobb mértékű 
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formaváltozás, ugyanúgy, mint kaparással, csakhogy ez sokkal nagyobb idő és 

erőbefektetést kíván, valamint sokkal több anyagveszteséggel és törmelékekkel 

jár, hiszen maga a csiszolókő is fogy a munka során, a szemcsék pedig tömeget, 

helyesebben sarat alkotnak. Talán ez az oka, hogy tisztán csiszolással megformált 

eszközökkel csak egyes időszakokban, Magyarországon a középső neolitikus 

vonaldíszes kultúrkörben találkozunk (SIDÉRA 2012: 54, Fig. 23). 

Tapasztalataink szerint a legcélravezetőbb, ha a csiszolás és kaparás technikáját 

egymással kombinálva, felváltva alkalmazzuk, attól függően, épp mire van 

szükségünk. A nagyobb formaváltoztatásokat így kaparással, míg az élek és 

egyenetlenségek elsimítását, valamint a végső felületkialakítást csiszolással 

végezzük. Ez persze megnehezíti a dolgunkat, hiszen az egymásra rétegződő 

kaparási és csiszolásnyomok elkülönítése bonyolult, akár teljesen el is fedheti 

egyik a másikat. Azonban a régészeti leletanyag megfigyelése során arra a 

következtetésre jutottunk, hogy minden bizonnyal a neolitikumban is hasonló 

módon jártak el, több tárgyon is mindkét technika nyomai láthatóak, és 

feltételezhetjük, hogy az esetek egy részében, amikor az eszköz felülete és a rajta 

látható nyomok ellentmondanak egymásnak (sima felület kaparásnyomokkal), 

hasonló történhetett. 

Sok esetben a csiszolás (pl. a bordasimítók, illetve ékek esetében) csupán az 

eszköz aktív részére terjed ki, míg más estekben, például a hegyek többségénél a 

felület teljes kialakítását ezzel a technikával végzik el.  

 

Vázlatos összegzés:  

 Segédeszközök: csiszolókő, víz 

 Erő: változó 

 Ismertetőjegyek: hosszú, vékony, párhuzamos csíkcsoportok 

 

2.2.2.2. AGYAR 

2.2.2.2.1. KAPARÁS 

A vadkanagyar eszközök felületén a leggyakrabban kaparás nyomait figyelhetjük 

meg. Ezzel a technikával simították el az előforma kialakítása, az agyar lamellákra 

hasítása, vagy hasadása során keletkező éleket, de kaparással alakították ki a 

munkaélet is. A vadkanagyar eszközök esetében azt látjuk, hogy a lamellák 

önmagukban még nem alkalmasak eszköznek. Ahhoz, hogy tökéletesen 

működjenek, egy ívet kell kialakítani a munkaélen. Sokáig ezt nem kötötték a 

funkcióhoz, hanem sérülés utáni helyreállításnak tekintették, de ma már tudjuk, 

hogy ez az oldalnézetből ívesnek látszó felület szükséges. Feltételezések szerint 
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ez az ív teremti meg a munkaélnek azt a szögét, amely az eszköznek hosszú 

élettartamot és hatékonyságot biztosít.  

A kaparás ennél az eszközcsoportnál (vadkanagyar kaparók) a fog belső, 

dentinnel fedett oldalán látható, az eszköz formáját követő hosszú, hullámos 

vonalkötegek formájában. A zománccal fedett oldalon ellenben soha nem 

figyeltünk meg kaparásnyomokat. 

 

2.2.2.2.2. CSISZOLÁS 

A kaparás mellett viszonylag ritkán alkalmazták a csiszolást, főként a lamellák 

belső felületének elegyengetésére (pl. Ltsz.: 80.36.151d; 80.36.151e). Egy esetben 

(Ltsz.: 80.36.151a) azonban a zománc oldalon látunk kevés csiszolási nyomot. Ez 

persze nem azt jelenti, hogy az agyar kaparókon nem látunk csiszolásnyomokat, 

azonban azok túlnyomó többsége nem az eszköz eredeti megformálásához, 

hanem a megújításhoz köthető (l. tipológia). 

 

2.2.2.2.3. FÚRÁS 

Aszódon nem találtunk a leletanyagban horgokat, csupán kaparókat. A fúrás 

technikáját a horgok esetében nagyon gyakran alkalmazzák, hiszen ott a teljes 

forma körvonalát így alakítják ki. A kaparók esetében a technikának 

egyértelműen alárendelt szerepe van és a forma kialakításában egyáltalán nem 

játszik szerepet. Az eszköz kialakításának végső mozzanatában jelenhet meg, 

függesztőfuratként az eszköz inaktív vége közelében.  

Megfigyeléseink szerint a furat mindig kerek. Gyakoribb, hogy a zománc felől 

fúrják át az eszközt, de néhány esetben mindkét oldalról elindították a fúrást. 

 

Összefoglalásként ki kell emelnünk, hogy bármely technika, illetve technikák 

ismertetőjegyeit látjuk is az agyarból készült eszközökön, azok nem feltétlenül 

tükrözik a teljes munkafolyamatot, hiszen csupán azokat figyelhetjük meg, 

amelyek az utolsók a sorban. Mindent, ami az eszköz korábbi formálására 

utalhat, akár teljesen el is tűnhetnek a későbbi használati nyomok, illetve 

megújítás ismertetőjegyei alatt. A hasított vadkanagyar kaparók esetében 

azonban elég jó helyzetben vagyunk, mivel a munkaél megújításai általában nem 

fedik el teljes egészében a korábbi formálási nyomokat. Ez csupán a nagyon 

használt, teljesen kimerített eszközök esetében nem igaz, ahol annyiszor 
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helyezték át a munkaélet és oly sokszor újították meg azt, hogy az eredeti 

kialakítás nyomai már egyáltalán nem láthatóak az eszköz felületén. 

 

2.2.2.3. AGANCS 

2.2.2.3.1. FORGÁCSOLÁS  

Az agancs megmunkálásának leggyakoribb technikája, a megmunkálás 

folyamatának (chaîne opératoire) minden szakaszában hangsúlyos (118. ábra). Azt 

gondolhatnánk, hogy az eszköz formájának kialakításakor a forgácsolás már 

túlságosan pontatlan, a leletanyag vizsgálata azonban azt mutatja, hogy ha 

szükség volt rá, nagyon finoman is képesek voltak az akkori mesteremberek ezzel 

a viszonylag durva technikával az agancs megmunkálására, minden bizonnyal a 

pozícionált indirekt módszerrel (vésővel forgácsolás; pl. Ltsz.: 80.35.570.; 

80.36.154., 88.1.241.). Természetesen elsősorban azokban az esetekben volt 

lehetséges a forgácsolás alkalmazása, amikor nem volt szükség nagyon finom 

kidolgozásra. Ennek megfelelően igen változatosan, sok mindenre használták a 

forgácsolást a forma kialakítása során is:  

 az előformák egyenetlenségeinek eltávolítására 

 a vázlatok egyes formai átalakítására: pl. a szigonyok válldudorainak 

kinagyolása 

 a durva munkára szánt eszközök élének kialakítására 

 a pontütőknek, nyeleknek használt ágak végrészéről a gyöngyözés 

eltávolítására 

 gyöngyözés eltávolítására a felületről (hámozás, 118. ábra jobb oldal) 

 rózsa körüli gyöngyök eltávolítására 

 nyéllyuk előkészítésére. Arról vita folyik, hogy ezt forgácsolásnak, vagy a 

felület meghámozásának tekintjük. Egyes kutatók (MAIGROT 2003, 93) ezt 

nem sorolják a valódi forgácsoláshoz, mivel a munkavégzés igen hegyes 

szöge miatt csak nagyon sekélyen hatol be az alapanyagba, inkább 

érintőleges, mint merőleges. Úgy vélem, hogy amennyiben a felület 

meghámozását ide soroljuk (lást ugyanott MAIGROT 2003, 93), akkor a 

nyéllyuk előkészítését is jogos ide sorolnunk, mivel nagyjából mindkettőre 

igaz a munkavégzés igen hegyes szöge és az, hogy csak felületesen 

hatolnak be az alapanyagba. Az is bizonyos, hogy meghatározó az eszköz 

végső formájának kialakításában, azt jelentősen befolyásolja. 

Arról megoszlanak a vélemények, hogy a hámozást (decorticage) helyes-e a 

fogácsoláshoz sorolni, azonban technikailag kétségtelenül a hámozás sekélyen 

kivitelezett pozícionált forgácsolás. A technika célja is eltérő a forgácsolás 
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általános alkalmazásától, ekkor egyértelműen a gyöngyözés eltávolítása és a 

felület elegyengetése a cél, ami miatt nagy felületre kiterjedően alkalmazzák. A 

hámozás felismerése néha nem egyszerű, de ha utólag nem csiszolják át a 

felületet, akkor felismerhetőek a téglalap alakú vésőnyomok a tárgyon, amelyek 

kissé facettált felületet hagynak maguk után. 

   

118. ÁBRA: FORGÁCSOLÁS ÉS HÁMOZÁS (PROVENZANO 2001, FIG. 270: 3-2). 

 

2.2.2.3.2. CSISZOLÁS 

Különösen a kisebb élek esetében fordul elő, hogy a teljes munkaélet csiszolással 

alakítják ki. Mint említettük, a durva munkára szánt eszközök esetében 

gyakoribb, hogy az eredeti kialakítást forgácsolással végzik, de vannak esetek, 

amikor ennél finomabb megoldásra volt szükség, ekkor a forgácsolást követően 

még csiszolással igazítanak a végső formán, és különösen az él szögén. A vésők 

esetében kizárólag csiszolást alkalmaznak a munkaél kialakítására, de az 

agancsból készült apróbb eszközök esetében is előfordul a technika alkalmazása.  

Összességében tekintve az agancsok megformálásakor sokkal ritkábban 

használták a csiszolást, mint a csontokon. Nyilvánvalóan a forgácsolás különböző 

variációit részesítették előnyben, ennek okai azonban racionális okokkal csak 

részben magyarázhatóak, és nyilvánvalóan nagy szerepe volt a megszokásoknak 

is. De ki kell emelnünk azt is, hogy sok esetben alkalmaznak kompozit technikát, 

a forgácsolást csiszolással egészítik ki a tökéletes forma elérése érdekében. A 

durva forma kialakítását fogácsolással végezték, mivel az a technika alkalmas volt 

nagy anyagmennyiségek eltávolítására. Ezt követően a forma finom kialakítását 

csiszolással fejezték be. 

 



 
244  

2.2.2.3.3. KAPARÁS 

Az agancsok esetében a forma kialakításában ez a technika játssza a legkisebb 

szerepet. Ez nem csupán a forgácsolás előnyben részesítése miatt volt így, hanem 

praktikus okokból is, mivel a kaparás nem szünteti meg a felület alapvető 

egyenetlenségeit, csak tompítja azokat. Könnyen megérthetjük, hogy emiatt a 

kaparás a legkevésbé ezen a nyersanyagtípuson alkalmazható eredményesen, 

mivel maga az alapanyag gyöngyözése erősen akadályozza a felület eredményes 

kaparását. Abban az esetben viszont, amikor a gyöngyözést lehámozták a 

felületről, általában nem kaparták át utána a felületet. 

Ennek ellenére van adatunk a technika alkalmazásáról az eszközök formájának 

kialakítása során. Leginkább hegyek, illetve egyenes felületek, például 

nyomóár/pontütő hegyének kialakítása során gyakori, de igazi jelentősége az 

átalakított eszközök létrehozásában fontos. Ezekből Aszódon kevéssel 

találkozunk, azonban szigonyból három is előkerült a lelőhelyen. Ezek a 

bonyolult készítési folyamat részeként, a nagyon tagolt formát leginkább 

kaparással lehet a végső formára igazítani. Ennek nyomait meg is figyeltük a 

szigonyok felületén, ahol különösen a szakák, illetve a váll területén nagyon 

intenzív kaparás borítja a felületet. 

Ha áttekintjük a csiszolás alkalmazását és jelentőségét az eszközök formai 

kialakításában, akkor a kaparással összevetve teljesen eltérő munkamenetet 

látunk. Amíg a csiszolásnál a leggyakrabban a forma kinagyolását forgácsolással 

hajtották végre, majd a csiszolással csak a végleges kialakítást végezték el, addig a 

kaparást önállóan is alkalmazták a forma létrehozására. 

 

2.2.3. A MEGÚJÍTÁS, JAVÍTÁS TECHNIKÁI 

2.2.3.1. AZ AKTÍV RÉSZ MEGÚJÍTÁSA 

A közösség viszonya használati tárgyaihoz a régészet nagyon kevéssé ismert 

területe, kutatása éppen emiatt oly fontos, hiszen módszereink legyenek 

bármennyire is természettudományosak, végső célunk a korabeli emberek 

viselkedésének megértése, mindennapi és ünnepi életük rekonstruálása. Ennek 

egyik kicsiny részlete annak vizsgálata, hogyan kezelték az egyes közösségek a 

kemény állati nyersanyagokból előállított eszközeiket. Mennyire fordítottak 

figyelmet nem csupán az eszközök gondos megformálására és esztétikus 

kialakítására, de azok gondozására, karbantartására. A javítások mértéke és 

kivitelezése fontos információkkal szolgál az egyes eszközök életére vonatkozóan. 

Az eszközök használatának szakaszait M. B. Schiffer írta le (SCHIFFER 1972), az 



 
245 2. Technológia 

emberi élethez először I. Kopytoff hasonlította (KOPYTOFF 1986). Az „életrajz” 

hasonlatot Magyarországon A. Choyke vezette be a kutatásba. CHOYKE 1997]. 

Az eszközök jó hatásfokához a neolitikumban is hozzátartozott a sorozatos 

újraélezés, ahogyan ma például a konyhakések esetében. Minden eszköz, legyen 

az bármilyen alapanyagból, hasznos élete során alkalmazási területtől függően 

kopik, mivel sorozatosan fizikai kapcsolatba kerül a megmunkált anyaggal, és 

ennek során kisebb-nagyobb sérüléseket szenved. Ezek kijavítása fontos része az 

eszköz életének. A legtöbb esetben a megmunkálandó anyaggal közvetlen 

kapcsolatba kerülő aktív rész szorul javításra, amely szerencsés esetben csupán 

újraélezést jelent, azonban ahogy azt fentebb is láttuk, szilánkolódás, illetve törés 

esetén ennél nagyobb javításra van szükség. Mindezek után egyáltalán nem 

meglepő, hogy az Aszódon feltárt kemény állati nyersanyagból készült befejezett 

eszközök túlnyomó többségén valamilyen javítás, megújítás, újraélezés nyomát is 

meg lehetett figyelni. 

A javítások legegyszerűbb módja az újraélezés. Ezt minden eszköztípuson nagyon 

gyakran alkalmazták, megfigyeltük hegyeken (pl. Ltsz.: 66.16.18; 80.35.791c; 

88.1.144), de A. Choyke például a bőrkaparók sorozatos átkaparását is 

újraélezésként értelmezi. Ez is jól mutatja, hogy kisebb mértékű javításra minden 

eszköznek szüksége volt, hogy feladatát a továbbiakban is maradéktalanul 

elláthassa. 

A javításhoz választott technika változatos, az eszköz formájának megfelelő. A 

neolitikumban elsősorban a kaparás és a csiszolás jöhetett szóba a javítások során 

is.  

 

2.2.3.1.1. KAPARÁS 

Kaparást általában azokon az eszközökön alkalmaztak, ahol nem volt kívánalom 

a nagyon egyenletes kiképzés, illetve, ahol a felület eleve egyenetlen volt, és nem 

volt zavaró a kaparás által hátrahagyott kissé egyenetlen felület. Fentebb 

példaként már említettük a kapart felületű csontokat, amelyeken a felületet 

intenzíven borító kaparást megújításnak is tekinthetjük, de véleményem szerint a 

felületet borító intenzív kaparás nem a megújításhoz köthető. Szerintem ez 

lehetett maga a „használat”által hátrahagyott nyom, talán azzal a céllal, hogy 

csontport nyerjenek ki. Általános a kaparásos javítás a vadkanagyar eszközök 

körében, ahol talán azzal magyarázható a technika kedveltsége, hogy az eszköz 

formájának alapvető része egy ív, amelyet a javítás során is meg kellett tartani, 

illetve visszaállítani, így ez volt a kedvezőbb technika. 
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Mindezek mellett más eszközök esetében is alkalmaztak kaparást, bár nem 

ennyire kizárólagos technikaként. A csonteszközök közül például kaparással 

újíthatták meg a különböző hegyeket. 

Az agancsok esetében kizárólag újrakaparás nyomait találtuk a pontütők és a 

nyomóárak (pl. Ltsz.: 64.807.17; 66.19.8.) felületén. Ezek az eszközök eleve a 

kőeszközök készítésének folyamatában vettek részt, így részben logikus volt 

pattintott eszközöket használni mind a kialakításhoz, mind pedig a javításokhoz, 

hiszen ezek lényegében mindig kéznél voltak. Különösen, mivel nagyon gyakran 

szükség volt kisebb igazításokra, hogy az eszközt pontosan lehessen a 

megmunkálandó kövön beállítani. Ugyanez igaznak tekinthető az ütőként 

használt kalapácsokra is (pl. Ltsz.: 80.36.149.), amelyek szintén a kőpattintásban 

játszottak szerepet, illetve ezeknél az eszközöknél is fontos a kalapács felületének 

folyamatos korrigálása, hogy a leütések pontosak legyenek. A leletanyagban nem 

túl nagy számban jelen lévő, elsősorban őzagancsból kialakított hegyek formai 

kialakítása és újrahegyezése is kizárólag kaparással történt (pl. Ltsz.: 88.1.87.; 

88.1.189.). 

 

2.2.3.1.2. CSISZOLÁS 

A kisebb javítások elvégzésére kétségtelenül a csiszolás volt a leggyakrabban 

alkalmazott technika. Előnye, hogy az aktív rész mindennapos felfrissítésén túl 

nagyobb sérülések, törések, szilánkolódások is könnyen javíthatóak vele, a 

végeredmény pedig egyenletes felület lett. A csonteszközök esetében minden 

formai kategóriában nagyon gyakori, mind a hegyeknél (pl. Ltsz.: 88.1.849.; 

88.1.776.), mind pedig a vésők esetében (pl. Ltsz.: 80.36.164.). 

A csiszolással végrehajtott javítás általában csak kisebb felületet érint, ahol éles 

vonalban tér el az eredeti formálás nyoma és a megújításként használt csiszolás. 

A javításokat épp ezért finom kövön végezték, amely keskeny, párhuzamos 

vonalcsoportokat hagyott ismertetőjegyként a felületen. A frissen felújított felület 

facettált, ami hegyek esetén szögletes keresztmetszetet eredményez. Az éleken a 

javítást az élre merőleges mozdulatokkal végzik. 

Agancs alapanyag esetében a csiszolás javításként csupán az éleken fordul elő, 

legyenek azok vésők, vagy nehéz munkára szánt T-alakú balták/fejszék (pl. Ltsz.: 

88.1.869.). Többszörös megújítás/újraélezés esetén jól megfigyelhetőek az eltérő 

„korú” csiszolás nyomai a felületen. Az egyes csiszolási rétegeket nem egyszerű 

elválasztani egymástól, de az eltérő csiszolási irányok segíthetnek ebben. Az 

ásatási gyakorlattal megegyezően megállapíthatjuk, hogy a legutolsó csiszolás 

hagyja mindig azokat a nyomokat, amelyeket nem szakít meg más megmunkálási 

nyom. A nagyon használt és gyakran megújított eszközök esetében a csiszolás 
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nyomai egy idő után jelentősen túlterjednek az érintkezési felületen, amitől az 

eszköz teljes aktív élformája, illetve a teljes eszközrészek közötti arány 

megváltozik. A régebbi csiszolással végzett javítások megkülönböztetésének egy 

másik módja, hogy mivel az eszközt ezt követően tovább használták, a csiszolás is 

megkopott, lekerekedett és felfényeződött a használat következtében.  

Az ékek élének csiszolását két különböző módon, az éllel párhuzamosan, vagy 

arra merőlegesen alkalmazhatták a javítás során. Ez a két mód nagyon könnyen 

elkülöníthető egymástól, de nem függ össze az eszköz formájával. Valószínűleg 

inkább személyes döntéstől függött, ki az egyik, ki a pedig a másik irányú 

csiszolást kedvelte jobban. Ezzel szemben a hegyes eszközök alakításakor 

leggyakrabban ferde irányú csiszolás mellett döntöttek. 

 

2.2.4. JAVÍTÁS 

Jelentősebb sérülések után nagyobb mértékű javításra volt szükség, hogy az 

eszköz funkcióját helyreállítsák. Ezeket a nagyobb javításokat a gyakorlatban elég 

nehéz azonosítani, ezért minden bizonnyal a leletanyagnak csak egy részén 

sikerült rekonstruálni (pl. T-balta/fejsze, kiskérődző metapodium hegyek). Talán 

leginkább a T-balták/fejszék esetében sikerült megfigyelni a nagyobb javításokat, 

amikor a sérült eszköz aktív éle annyira törik, hogy helyben nem javítható. Ekkor 

levágnak egy részt az eszközből és újra kialakítják az élet. Ennek során egyre 

rövidülnek az eszközök. A hegyek esetében a leggyakoribb újraértelmezés, 

amikor az epifízis törése után annak helyét elsimítják, úgy használják tovább az 

eszközt. A régészeti leletanyagban ez a tipológiai csoportok közötti arányokkal 

mutatható ki, a javítások során egyre nő az epifízis nélküli csoportok tagjainak 

száma, amelyek jellegzetes epifízissel rendelkező csoportokra jellemző (pl. 1/1 és 

1/2 típus) débitage-t és formálást mutatnak (bevájás és hasítás). 

 

2.2.4.1. ÚJRAHASZNOSÍTÁS  

Végül szót kell ejtenünk egy jelenleg szintén igen nehezen azonosítható, ám 

nagyon fontos csoportról, amelybe azok az eszközök tartoznak, amelyek életüket 

teljesen más formaként kezdték, de a kiindulási eszköz nagyobb sérülése 

lehetetlenné tette az eredeti forma helyreállítását. Viszont mivel nem akarták 

eldobni a töredéket, inkább teljesen más eszközzé formálták át. Általánosságban 

tehát kijelenthetjük, hogy az újrahasznosítás, vagy a sérült eszközök 

megerősítésének alapvetően az eszköz hasznos életének meghosszabbítása a 

célja. 
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A leletanyagban erre kevés tipikus példát találunk. A leggyakrabban agancsok 

esetében figyeltük meg az újrahasznosítás e módját, a T-alakú balták/fejszék 

esetében. A sérülés jellegétől és mértékétől függően három eltérő 

újrahasznosítást is megfigyeltünk. 

 Az első esetben a rézsútosan kialakított munkaél teljesen letörött, azonban 

röviden, oly módon, hogy a nyéllyukas eszköz többi része még 

megmenthető maradt. Ahogyan azt a tipológiai részben kifejtettük, az 

inaktív véget általában kőeszköz befogadására alakították ki. Az aktív vég 

teljes letörése után a visszamaradt részt kiegyenesítik és az inaktív véghez 

hasonlóan egy második kőeszköz befogadására teszik alkalmassá. Így bár 

eredeti funkcióját elveszíti a tárgy, de továbbra is használatban marad, 

kissé megváltozott szerepben és így a viszonylag nagy befektetett 

munkamennyiség nem vész kárba. Az újrahasznosítás során ugyanazokat a 

technikákat alkalmazták, mint az eredeti megmunkáláskor, a legtöbbször 

a forgácsolást.  

 A második esetben szintén a rézsútosan kialakított aktív él törik le, ám 

hosszú szilánkkal, ami kizárja az eszköz fentebb ismertetett 

újraértelmezését, hiszen a sérülés után egy óriási szilánknegatív marad 

vissza. Ám, ahogyan azt a débitage-technikáinál már kifejtettük, a 

szilánkokat és negatívjaikat nagy mesterségbeli tudást mutatva 

hasznosították újra és ez esetben is ez történt. Ahelyett, hogy a 

szilánknegatívot megpróbálták volna eltüntetni, alapként használták fel 

más eszköz rögzítésére. Ez esetben nem sok átalakítás történt, legfeljebb 

ha az eszköz egyensúlyának megtartásához nagyon szükséges volt, a 

szilánknegatív hosszát kissé megkurtították, esetleg, ha nagyon zavaróan 

zegzugos éllel szilánkolódott az eszköz, az éleket kissé megigazították. 

 A harmadik esetben magát a hosszú szilánkkal letörött aktív élt használták 

újra, ami nagyon szép és jellegzetes újragondolása az eszköznek. A teljes 

épségében letörött aktív élt kompozit eszközökben használhatták tovább, 

megtartva eredeti funkcióját, csak a rögzítésén változtatva, noha ezek az 

eszközök később nyilvánvalóan már kevésbé nehéz munkákban voltak 

csak használhatók. Ezekben az esetekben a teljes szilánkot megtartották és 

csupán nagyjából középtájon alakítottak ki egy vájatot, amely a rögzítést 

segítette. Végül nagyon ritka esetekben a szilánk inaktív végét kurtították 

meg. 

Az újrahasznosítások másik nagy csoportját a hegyek között találjuk. Ez esetben, 

ahogyan azt a tipológiai felosztáskor részletesen ismertettük (1/1, 1/2, 1/6, 1/9 

típusok), nagyon sok típus esetében tartották meg az ízületi véget forgóként. A 

leggyakrabban ez törött le az igénybevétel miatt, s ekkor a legtöbb esetben nem 
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dobták ki az eszközt, hanem, ha amúgy a hossza még megfelelő, akkor a 

törésfelületet csak elsimítják, és tovább használják azt. 

Az egyik véső esetében felmerült (Ltsz.: 88.1.899.), hogy eredetileg minden 

bizonnyal masszív hegyként kezdhette az életét, majd egy csúnyább törést 

követően ahelyett, hogy újra kihegyezték volna, ékké alakították át. Ugyanez a 

helyzet azon ékek esetében is, amelyeket eredetileg az ízületi vég megtartásával 

készítettek és sérüléskor ezeket is tovább használták az epifízis nélkül. 

Közvetlen bizonyítékokkal nem rendelkezünk, de feltételezhetjük, hogy egyes 

esetekben a további hasznosítás egészen addig folytatódik, amíg az eszköz olyan 

apró nem lesz, hogy kénytelenek nyélbe illeszteni és úgy tovább használni. 

Jelenlegi ismereteink szerint ezt tekintjük az eszközök élete alkonyának, mivel 

ezt követően már csak a teljes felhagyás maradt. 

Szintén csak nagyon távoli, inkább közvetett bizonyítékkal rendelkezünk arra 

vonatkozóan, hogy a vadkanagyar kaparók esetében valószínűleg sikertelenül 

szétválasztott, illetve viselés közben sérült, eredetileg agyarpár csüngőnek készült 

tárgyakat kaparókká alakítottak át (pl. Ltsz.: 88.1.89.). Az eljárás részben logikus, 

hiszen ha már nem lehetett az értékes alapanyagot (ritkán beszerezhető, csak 

idős, veszedelmes hímektől) státuszjelző ékszerré alakítani, illetve ékszerként 

már nem funkcionálhatott tovább, akkor legalább használati eszköz váljon belőle, 

ne pedig hulladék. 

 

2.3. MENTÁLIS ÖSSZEILLESZTÉS (REMONTAGE „PAR DÉFAUT”) 

Az összeillesztés évtizedek óta bevett feldolgozási mód a kőeszközökkel 

foglalkozó kutatók körében, a virtuális összeillesztés ötletét azonban csak J. 

Tixier vetette fel 1978-ban (TIXIER 1978), amelyet 1980-ban tárt a kutatók elé 

(TIXIER et al. 1980, 35). J. Pelegrin ezt fejlesztette később tovább (PELEGRIN 1995 

23) és vezette e „mentális összeillesztés” fogalmát. A leletei elemzése során az 

összeillesztést a tárgyakon azonosított technikai ismertetőjegyek alapján végezte 

el, így állítva össze „fejben” az eredeti kiindulási nyersanyagot. Ennek a 

feldolgozási módnak az alkalmazása a csontos anyagok elemzésében viszonylag 

új keletű. Ennek egyszerű oka van: míg a kőeszközök fizikailag összeilleszthetőek, 

mint egy térbeli kirakó darabjai, addig a csontos anyagok akár kevés idő eltelte 

után is annyit vetemednek, hogy ez nem járható megoldás. A csontos anyagok 

esetében az alapanyag színbeli különbségeire is csak igen korlátozottan 

támaszkodhatunk (csont-agancs-agyar elkülönítése), mivel az eltérő tafonómiai 

folyamatok akár ugyanannak a csontnak, illetve agancsnak a darabjait is teljesen 

eltérő színűvé, felületűvé, állagúvá alakíthatják át.  
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Azonban az igény, hogy a rendelkezésünkre álló leletanyagból minél több 

információhoz jussunk, a csontos anyagokkal foglalkozó kutatókban is ott élt, így 

A. Averbouh megalkotta a „hiányos összeillesztés” fogalmát (remontage „par 

défaut”: AVERBOUH-BÉGOUËN-CLOTTES 1999, 292-293; AVERBOUH 2000, 34), amely 

elvében teljesen megegyezik a kőeszközök összeillesztésével, azonban figyelembe 

veszi a csontos anyagok jellegzetességeit, amelyek csak elvi összeillesztést 

tesznek lehetővé, mindig lesz hiányzó darab. Tulajdonképpen majdnem ugyanezt 

az elvet követte korábban A. Billamboz (1977, 105) Franche-Comté beli késő 

neolitikus és kora bronzkori leletanyagának feldolgozása során, aki bár nem ezzel 

a névvel illette, de részletes technológiai vizsgálatokon alapuló elméleti 

összeillesztést végzett. 

Lelőhelyünkön ez különösen nehéz feladat volt a dolgozat számos pontján 

említett különböző leletbeli és adatbeli hiányosságok és bizonytalanságok miatt. 

Ezért tartom szükségesnek itt is kiemelni, hogy eredményeim nem tekintem 

teljes jogú mentális összeillesztésnek, inkább annak egy lehetőségének. Ennek 

oka, hogy az alább felvázolt rekonstrukciók nem ténylegesen összeilleszthető 

agancsokból vonhatóak le, hanem a rendszerből, amelyet a sok feldolgozott 

agancs alapján felállítottam a lelőhely anyagát vizsgálva. 

Aszódon az agancs feldolgozásának két szabályos változatát sikerült 

rekonstruálni. 

 

119. ÁBRA: REKONSTRUÁLT AGANCS KIAKNÁZÁSI SÉMÁK ASZÓDON. 

1. T-balták/fejszék előállítását célzó darabolás: a lelőhelyen ezt a darabolási 

módot figyelhetjük meg a leggyakrabban. Benyomásaink és adataink is azt 

támasztják alá, hogy Aszódon az agancs feldolgozásának elsődleges célja a 

nagyméretű, nehéz munkára alkalmas T-balták/fejszék előállítása volt. Ekkor az 

agancsszáron mindig ugyanazokon a helyeken végezték el az elsődleges 

darabolást. A szár alsó (szár A) és felső részén (szár B), nagyjából középtájon 
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választották kétfelé az agancsot, a legtöbbször megfigyelt kompozit technikával 

(forgácsolás+törés). Így három nagyobb darabot kaptak: az első az agancs tövi 

része a rózsával, a szár alsó részével és a szem-, illetve jégággal; a második darab a 

szár középrésze az alsó és felső szár egy-egy részével és a középággal; valamint a 

harmadik darab az agancs felső traktusa a koronával és a felső szár egy részével. A 

baltakészítésre az agancs középső részét használják, a középág levágásával, a 

nyéllyuk kifúrásával és az él formálásával alakítva ki az eszközt. Az agancs 

bázisrészét pedig a szem- és jégág levágásával egyik végén kalapács, a másik 

végén ékvégű eszközzé formálhatták, de sok esetben nem így tettek, a tőrész 

hulladékba került. 

2. A másik darabolási mód nem sokban tér el az előzőtől, mivel ennek is alapvető 

célja volt, hogy nehéz munkára alkalmas eszközök előformáját biztosítsa. Ennél a 

darabolási módnál az alsó szár minél hosszabb kinyerése volt a cél, ezért a szárat 

közvetlenül a rózsa fölött, egészen a tőnél vágták el. A második darabolási hely 

pedig közvetlenül a középág alatt volt, így szinte a teljes alsó szárat egyben 

nyerték ki, a tőrész felé eső nagy szilánknegatívval. Ezen a részen később 

kialakították az aktív élet és egy nyéllyukat fúrtak az eszközbe. E módszer során a 

tő már nem igen használható tovább, hulladékba kerül. Be kell vallanom 

azonban, hogy e második darabolási mód sokkal ritkábban bizonyítható a 

lelőhelyen, pusztán az alsó szárat felhasználó balta is alig található a leletek 

között. 

 

2.4. ÖSSZEGZÉS  

Megfigyeléseinket összegezve örömmel konstatáljuk, hogy sok új információval 

sikerült gyarapítanunk, eddig sajnos igencsak hiányos ismereteinket elsősorban 

az eszközök nagyobb arányú javítását és teljes átalakítását illetően. Be kell 

látnunk azonban, hogy egyelőre nem is álmodhatunk oly részletes 

megfigyelésekről és messzire vezető következtetésekről, amelyeket például 

Chalain 4 lelőhelyén tehettek (MAIGROT 2003b, 97-101; MAIGROT 2011; pl. különféle 

formájú agancs foglalatba ágyazott kőpengék eltérő újraélezései). Az aszódi 

lelőhelyen ugyanis nem maradtak fenn például használati helyzetben kompozit 

eszközök, így a teljes eszközökhöz viszonyított speciális javításmódok 

megfigyelésére egyáltalán nem nyílt lehetőségünk. Ugyanezt kijelenthetjük a 

javítások másik sajátos formájáról, az eszközök megerősítéséről (pl. MAIGROT 

2003b, 101-104), ami szintén csak a jó megtartási körülmények között 

tanulmányozható. Így csak feltételezni tudjuk, hogy az aszódi telepen is volt 

példa erre a jelenségre, adataink szerint azonban ezt bizonyítani nem tudjuk. 

Lelőhelyünkön nem maradtak fent olyan eszközök, amelyeket a kutatás 
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hagyományosan a javításokhoz köt (pl. dugók/tampon), és sajnos a tárgyak 

repedései esetében is nagyon problematikus a használati sérülések és tafonómiai 

(száradási) repedések közötti különbségtétel, mivel lelőhelyünkön nem 

maradnak fenn a repedések javítására használt tömőanyagok (pl. taplógomba, 

kéreg. MAIGROT 2003b, 102), és arra sem találtunk példát, amikor a repedés 

továbbfutását rá merőleges bemetszéssel igyekeztek megállítani (MAIGROT 2003b, 

Fig 82, 1), holott ez a technika a mészkéreggel nem fedett felszíneken 

azonosítható lehetett volna. 

  ELJÁRÁS ESZKÖZÖK TECHNIKAI 
BEFEKTETÉS 

CSONT 

DÉBITAGE 

Teljes előforma - - 

Bevájás kőeszköz, ék, 
kalapács, üllő 

közepes 

Kompozit: 
bevájás+törés 

kőeszköz, ék, 
kalapács, üllő, ?? 

nagy 

Fűrészelés kőeszköz csekély 

Törés ütőkövek, kő üllő minimális 

Hasítás csonték közepes 

FORMÁLÁS 
Kaparás kőeszköz közepes 

Csiszolás csiszolókő közepes 
 

  ELJÁRÁS ESZKÖZÖK TECHNIKAI 
BEFEKTETÉS 

AGYAR 

DÉBITAGE Törés ék, üllő, kalapács minimális 

FORMÁLÁS 
Kaparás kőeszköz közepes 

Csiszolás csiszolókő közepes 
 

  ELJÁRÁS ESZKÖZÖK TECHNIKAI 
BEFEKTETÉS 

AGANCS 

DÉBITAGE 

Fűrészelés kőeszköz közepes 

Forgácsolás csiszolt kőeszköz, 
v. véső, kalapács 

nagy 

Kompozit: 
forgácsolás/fű-
részelés+törés 

csiszolt kőeszköz, 
v. véső, kalapács/ 
kőeszköz + ütőkö 

maximális 

FORMÁLÁS 
Kaparás kőeszköz közepes 

Csiszolás csiszolókő közepes 

 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy bár a lelőhelyen nem sikerült minden 

technikát rekonstruálni, az alap átalakítási módokat felismerhetjük. A débitage 

technikáit sikeresen azonosítottuk, annak ellenére, hogy – főként – a kompozit 

eljárások kísérleti rekonstrukciója egyelőre nem minden esetben hozott kielégítő 

eredményeket, alapvetően megértettük az átalakítás első lépését és ennek 

variációit. A formálás és megújítás technikáinak tanulmányozása kielégítő 
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eredményeket hozott, azonosításuk a leletanyagon sikeres volt. Megfigyeltük, 

hogy Aszódon a késő neolitikum korszakában nagyon változatos technikai 

megoldásokat alkalmaztak az eszközkészítés folyamatának minden szakaszában. 

Ezek az információk bár jelenleg nem nagyon hasonlíthatóak össze más 

lelőhelyekkel, minden bizonnyal a későbbiekben ki fog alakulni egy a 

kerámiastílusok közötti különbségekhez hasonló kép, ami tükrözi majd az egyes 

közösségek sajátos technikai stílusát.  

Megállapíthatjuk, hogy az eszközkészítés technológiai rekonstrukciójának 

vizsgálata sikeres volt, tehát nem maradhatunk meg az átlagos vagy kevésbé 

szerencsés megtartású leletanyagok esetében sem a statikus, megszokott 

elemzéseknél, hanem keresnünk kell az új módokat, hogy minél több 

információhoz jussunk a rendelkezésünkre álló leletek értelmezéséhez. A jobb 

megtartású leletek ugyanakkor számunkra is értékes bizonyítékokkal szolgálnak, 

megfigyeléseinknek új értelmezési lehetőségeket adnak. 
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3. CSONT-, AGANCS-, ÉS AGYARESZKÖZÖK HASZNÁLATI 

NYOM ELEMZÉSE  

3.1. KUTATÁSTÖRTÉNET  

3.1.1. A HASZNÁLATI-NYOM VIZSGÁLAT ELNEVEZÉSEI 

A tárgyakon található használati nyomok vizsgálata és azonosítása rövid múltra 

tekint vissza, magyar nevezéktana pedig eddig egyáltalán nem létezett, így maga 

az elnevezés, annak jelentése és a különböző nyelvek megjelölései is megérdemlik 

a felsorolást. 

A következő alfejezet bemutatja, hogyan alakult ki ez a módszer és kik voltak a 

legfontosabb kutatók ebben a folyamatban. Ennek eredménye a ma is létező kissé 

különböző vizsgálati módszereket alkalmazó irányzatok kifejlődése, egy-egy 

ország nagyobb szerepe a kutatás irányának meghatározásában. 

Az eredeti megnevezés a Трасология (С. А. СЕМЕНОВ 1957), amelyet a módszerre 

elsőként felfigyelő francia (BORDES 1967) kutatók változtatás nélkül tartottak meg 

és ültettek át saját nyelvükre (Tracéologie/Traces d’utilisation). A nyugati 

világban a franciák nyomán terjedt el ez a vizsgálati mód, ők fejlesztették ki a ma 

is standard vizsgálati módszereket. Emiatt azok a nemzetek, akik az ő 

közvetítésükkel ismerték ezt meg, általában az elnevezést is változatlanul 

átvették és fordították saját nyelvükre [Traceología/Análisis de las huellas de uso 

(E); Analisi delle tracce d'uso (I); Traceology/Use-wear studies/Microwear studies 

(GB); Traceologie/Gebrauchsspuren-Analyse/Verwendungsspuren-Analyse (D) ].31 

Végül elérkeztünk a magyar elnevezések magyarázatáshoz. Természetesen, mivel 

mi is francia közvetítéssel ismertük meg ezt a kutatási módszert, felmerült a 

francia elnevezés használata és átültetése a magyar nyelvre (traszológia). Ezt 

főképp a kő technológiai vizsgálatok magyar nevezéktanával foglalkozó 

cikksorozatban merült fel javaslatként (HOLLÓ–LENGYEL–MESTER 2001, 54). 

Személyes véleményem szerint, annak ellenére, hogy ez az elnevezés 

egyértelműen azonosítja ezt a kutatási módszert, mégsem tartom szerencsésnek 

egy, a magyar nyelvtől ennyire idegen és nyelvünkön jelentéssel nem bíró 

jövevényszó meghonosítását. Különösen, mert csak azok a kutatók értenék meg, 

akik tisztában vannak a nemzetközi elnevezésekkel és amúgy is ismerik a 

használati-nyom vizsgálat mibenlétét. Szerencsésebbnek tartom a módszer más 

elnevezéseinek meghonosítását nyelvünkben (pl. használati-nyom vizsgálat, 

                                                        

31 Az elnevezések forrása a GDRE Prehistos kutatási program honlapja. 
http://gdreprehistos.cnrs.fr/home/works/multilingual-lexicon/ 

http://gdreprehistos.cnrs.fr/home/works/multilingual-lexicon/
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amelyet a fent említett a cikksorozatban is alternatívaként használnak, vagy 

kopásnyom-vizsgálat). Ezek, a többi, európai nyelvhez hasonlóan magyar 

tükörfordításban alkalmazhatóak és véleményem szerint tökéletesen le is fedik a 

tárgyalt kutatási területet. 

 

3.1.2. A HASZNÁLATI-NYOM ELEMZÉS TÖRTÉNETE 

Az 1940-es években S. A. Semenov, szovjet régész fejlesztette ki a ma használati 

nyom/kopásnyom vizsgálat néven ismert módszert. Ő volt tudomásunk szerint az 

első kutató, aki munkája során rutinszerűen, napi szinten alkalmazta a 

mikroszkópos megfigyeléseket, a magyarázatukra pedig néprajzi párhuzamokat 

keresett és kísérleteket végzett. Felállította a használati-nyom megfigyelés 

legfontosabb alaptételét, amely szerint bármely eszköz – anyagától függetlenül – 

a munkafolyamatban, amelyben vesz részt, érintkezésbe kerül a munkavégzés 

anyagával és kölcsönösen nyomokat hagynak egymáson. Ezek a nyomok 

egyediek, a megmunkált anyag és a munka iránya megállapítható az eszközökön 

maradt nyomok vizsgálatával. A kutató feladata, hogy elkülönítse és azonosítsa a 

régészeti leleteken megfigyelhető készítési és használati nyomokat, valamint a 

tafonómiai folyamatok által hátrahagyott jeleket. (SEMENOV 1964). Szintén 

Semenov megfigyelése, hogy bármely anyagon tehetőek megfigyelések (ő maga 

pattintott és csiszolt kövön, csonton, agancson, fogon, kerámián, fémen és fán is 

végzett vizsgálatokat), kísérleteivel pedig bizonyította, hogy a különböző anyagok 

különböző nyomokat hagynak az eszközön. Ezzel funkciójának meghatározása 

többé nem formai analógiák alapján történt (lásd: 1.3. fejezet bevezető). 

Érdeklődésének középpontjában a technikai átalakulás és fejlődés 

tanulmányozása állt. Ennek kielégítésére számos különböző technikát 

alkalmazott, az optikai vizsgálat mellett például interferometriát is. Az 

értelmezés során technikai, gazdasági, kronológiai, földrajzi, de szociális 

szempontokat is figyelembe vett. Vitathatatlan érdeme, hogy lefektette a későbbi 

kutatók számára az új tudományág alapvető módszertanát, létrehozta annak 

strukturális felosztását és hangsúlyozta az eredmények összehasonlíthatóságának 

fontosságát. 

A használati–nyom vizsgálat módszertét gyorsan átvették és továbbfejlesztették a 

francia kutatók elsősorban a paleolitikum korszakából fennmaradt pattintott 

kőeszközök vizsgálatára (PLISSON 1985). Patricia Anderson-Gerfaud felfedezése, 

hogy a kőeszközökön megmaradhatnak a fitolitok, amelyek megfigyelhetőek és 

azonosíthatóak korszakalkotó jelentőségű volt (ANDERSON 1980; ANDERSON-

GERFAUD 1981; 1982). Már a kezdetekkor más nemzetek kutatói is felfigyeltek az új 
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módszerre és azonnal alkalmazni is kezdték (KEELEY 1974, 1980; KAMMINGA 1979; 

VAUGHAN 1985; HAYDEN 1979; MOSS 1983; BRIUER 1976; BROSE 1975).  

A kemény állati nyersanyagokból készült eszközök vizsgálata kezdetben elszórt, 

kisebb tanulmányok formájában (BOUCHUD 1977, CAMPANA 1979, 1980, 1989; 

ANDERSON–STORDEUR 1985; STORDEUR 1988; PELTIER–PLISSON 1986; PELTIER 1986) 

jelentkezett a régészeti szakirodalomban. Mivel ezek a tanulmányok még nem 

mutattak különösebben bíztató eredményeket, ezért nem is váltottak ki nagy 

visszhangot, így az összefogó, minden kemény állati nyersanyagra kiterjedő 

(csont, agancs, elefántcsont, fog) vizsgálati program létrehozása még váratott 

magára. 

Az 1990-es évek hoztak újabb lendületet a kemény állati nyersanyagok használati-

nyom vizsgálatának történetébe, amikor egyszerre többen kezdtek hasonló 

témákkal mélyebben foglalkozni. Az évtized elején a kanadai Geneviève LEMOINE 

(1989, 1991, 1994, 1997) kidolgozott egy módszert a régészeti és kísérleti 

eszközökön megfigyelt használati nyomok azonosítására. Ehhez ő a tribológia 

tudományát használta fel, a felület kopásainak, elváltozásainak megfigyelése 

révén azonosította az egyes nyomokat, amelyeket később ismert néprajzi 

(alaszkai inuit törzsek eszközkészlete) és kísérleti eredményekkel vetett össze. 

Ezzel egyidőben Franciaországban például Isabella SIDÉRA a Párizsi-medence 

neolitikumát vizsgálta (1993, 2001). Az ő módszere a használat okozta 

makroszkópos elváltozások megfigyelésén és a régészeti leletanyag és a kísérleti 

tárgyak közti összehasonlításán alapul. Ez a módszer lehetővé tette számára az 

egyes munkafolyamatok rekonstrukcióját, ám a megmunkált anyag azonosítása 

nem hozott kielégítő eredményt. Az elmúlt húsz ében tanúi lehetünk a módszer 

folyamatosan finomításának (SIDÉRA 2010, 2012, 2013; SIDÉRA-LEGRAND 2006; 

SIDÉRA-FOREST 2003; POLLONI et al. 2004).  

A 2000-es években több, Franciaországban képzett kutató lépett színre, akik 

tovább gazdagították ismereteinket a csonteszközök használatát illetően. Jane 

Griffith (2001; GRIFFITH-BONSALL 2001) és Rosalia Christidou (1999, 2001a-b, 2005, 

2008; CHRISTIDOU-LEGRAND 2005; STORDEUR-CHRISTIDOU 2008) a hagyományos 

használati-nyom vizsgálati módszerek alkalmazását fejlesztik tovább, a 

megfigyeléseket a referenciagyűjtemény anyagával vetve össze. Mára ez a 

módszer vált elfogadottá, jelenleg minden kutató így dolgozik. Az eljárás lényege, 

hogy a régészeti leletanyagot rendkívül alapos és lehetőség szerint objektív 

megfigyelésnek vetik alá, a megfigyelt használati nyomokat részletesen 

dokumentálják, de tartózkodnak az interpretációtól. A magyarázat keresésében a 

néprajzi párhuzamok nyomán régészeti kísérletekkel rekonstruálják a 

munkafolyamatot. A végeredményként kapott eredményt csak akkor tekintik 

kielégítőnek, ha a kísérleti használati nyomok tökéletes egyezést mutatnak a 
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régészetiekkel. Példaként említhetjük Yolaine MAIGROT-t (1994,1997, 2001, 2002, 

2003a-b, 2004, 2005a-b, 2010, 2011; MARTINEAU-MAIGROT 2004), aki vizsgálatait 

alapvetően a franciaországi neolitikum vizes lelőhelyeinek leletanyagán végzi, de 

más használati-nyom kutatóhoz hasonlóan ő is néha kirándulásokat tesz eltérő 

területek felé (MAIGROT 2008). Alexandra LEGRAND (2000, 2005, 2008; LEGRAND-

SIDÉRA 2007, LEGRAND-RADI 2008) pedig I. Sidéra munkatársaként kapcsolódott 

be a kutatásba. 

Külön ki kell emelni Annelou VAN GIJN munkásságát, aki korábban kőeszközök 

kopásnyom elemzésével foglalkozott (1990, 2003, 2008a-b, 2010; GIJN-HOUKES 

2006; BARTON et al. 2009), majd érdeklődése a kemény állati nyersanyagok (2005, 

2006, 2007) és más anyagok felé (kerámia: GIJN-HOFMAN 2008; GIJN–LAMMERS-

KEIJSERS 2010) fordult. Kutatási irányának bővülése fontos a számunkra, hiszen 

azok a szakemberek, akik több területre kiterjedő vizsgálatokat végeznek, jobban 

megértik az egyes anyagcsoportok egymásra gyakorolt hatását, így a 

tanulmányozott eszközt is. A legtöbb esetben azonban nem egy ember végzi a 

teljes információgyűjtést, sokkal gyakoribb, hogy eltérő tudományágak kutatói 

fognak össze (csak válogatásként STORDEUR 1978, 1983; PELTIER-PLISSON 1986; 

MARTINEAU-MAIGROT 2004; BEUGNIER-MAIGROT 2005; NIEUWENHUIS-GIJN 2008; 

GIJN-BOON 2006 munkáit említhetjük). 

Az elmúlt pár évben a kutatás nemzetközivé vált, egyre szélesebb körben, a világ 

egyre több országában végeztek használati nyom vizsgálatokat egy-egy lelőhely 

komplex elemzése során (pl. Lengyelország: KUFEL-DIAKOWSKI 2008; KUFEL-

DIAKOWSKA 2011; Németország: STRUCKMEYER 2011; Amerika: GATES ST-PIERRE 2007; 

STONE 2011b). Ezzel párhuzamosan a jelenlegi nemzetközi kutatási program 

többsége francia kezdeményezésű, ők váltak az újonnan bekapcsolódó kutatók 

oktatóivá, így segítvén meghonosítani egyre több országban ezt a kutatási irányt, 

s találkozókkal, több országra kiterjedő kutatási programokkal koordinálni a 

munkát, minél hatékonyabban növelni az adatmennyiséget, s így megérteni a 

nagy folyamatokat. 

Mint sok tudományterület, a csonteszközök használati-nyom vizsgálata is elérte a 

fejlődés azon szintjét, amikor a kezdetben lefektetett módszereket, 

eredményeket, szabályszerűségeket megkérdőjelezi, vitát nyit hasznosságukról, a 

fejlesztés lehetőségeiről; illetve a zsákutcának bizonyult kutatási irányok és 

módszerek visszaszorulnak. Manapság a használati-nyom vizsgálattal foglalkozó 

kutatók egyre többet foglalkoznak a néprajzi párhuzamok kérdésével: mennyiben 

segíthet a készítési folyamat, vagy a használat rekonstrukciójában, mennyit 

használhatunk fel etikusan. E kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a 

kutatók felismerték, hogy szükséges a néprajzi leletanyag ugyanolyan kritikus, és 

alapos vizsgálata, mint a régészeti és kísérleti anyagé. Elisabeth STONE–észak-
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amerikai néprajzi gyűjtemények tárgyait veti alá használati-nyom vizsgálatnak 

(2011a-b).  

Azt azonban már most megállapíthatjuk, nem csupán a kőeszközök használati 

nyom vizsgálatának története és jelenlegi állása alapján, hogy bár számos kutató 

kapcsolódott be a munkába és örvendetesen gyűlnek az adataink az eszközök 

használatát illetően, egyre világosabb, hogy égetően szükséges kialakítani egy 

központi (vagy pár nagyobb) használati nyom adatbázist, ami a 

természettudományos területekhez hasonlóan (pl. Raman spektrum adatbázisok, 

radiokarbon adatok) referenciagyűjteményként szolgálhat az összehasonlításhoz. 

Valamint az is kijelenthető, hogy széles körű vaktesztekre van szükség.  

 

3.2. A HASZNÁLATI NYOMOK VIZSGÁLATA – RÖVID MÓDSZERTAN  

3.2.1. ALAPELVEK 

A kemény állati nyersanyagokból készült eszközök használati-nyom vizsgálata a 

pattintott kőeszközök hasonló vizsgálataiból nőtte ki magát. A francia iskola 

elsősorban Hughes PLISSON (1985) munkájára alapozva dolgozta ki a 

csonteszközök vizsgálatára ma is alkalmazott módszertant. 1986-os Patricia 

Peltier-vel közös tanulmányukban (PELTIER-PLISSON 1986) vetették papírra először 

a csonteszköz használati-nyom vizsgálat módszereinek alapjait. Nézőpontjuk 

szigorúan a kísérleti jellegű, nem csupán azt vallották, hogy a csonton talált 

használati nyomok egyediek, jellemzőek használatukra, de azt is, hogy régészeti 

kísérletekkel rekonstruálható a munkavégzés módja is. A részletes módszertani 

elemzés egyik legjobb leírását Yolaine MAIGROT doktori disszertációjában találjuk 

(2003b), amely az alábbi alfejezetek alapját képezte.  

 

3.2.2. OPTIKAI ESZKÖZÖK 

A kemény állati nyersanyagokból készült eszközök használati-nyom vizsgálata 

két nagy lépcsőből áll. Első lépésként a tanulmányozni kívánt eszköz egészét 

figyeljük meg, szabad szemmel és kis nagyítással, ez a makroszkópos 

vizsgálat.32 A kis nagyítással történő megfigyelés is általában két szakaszra 

                                                        

32 A disszertáció készítése során az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetének Archeometriai 
Laboratóriumában található zoom-sztereomikroszkópokkal végeztem megfigyeléseimet. Kezdetben 
egy AmScope SZM45T1, majd egy Zeiss SteREO Discovery V.8 műszert használtam. Ez utóbbi 
beszerzését a KMOP-4.2.1/B-10-2011-2 „Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari 
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oszlik. Főképp gyakorlati okok miatt (nem mindig van lehetőségünk 

megfigyeléseinket laboratóriumban végezni) az első megtekintés során kézi 

nagyítót alkalmazunk, ami 5x-östől 20x-os nagyítást tesz lehetővé. Ezt követi a 

megfigyelés második szakasza, amelyet helyesebben kis nagyítású megfigyelésnek 

kellene hívnunk (low power approach), mivel ennek során ráeső fényben, zoom-

sztereomikroszkóp segítségével, mintegy 5-80x-os nagyítással végezzük 

megfigyeléseinket. A műszer előnye, hogy nagy látómezőt biztosít számunkra, 

valamint a megfigyelt tárgyat a szabad szemhez hasonlóan térben látjuk. 

Feltétlenül szükséges, hogy a vizsgálat során szükség szerint változtatni tudjuk a 

fény irányát és erősségét, valamint a nagyítást.  

E lépés során elkülönítjük a tafonómiai folyamatok által hátrahagyott jegyeket, az 

eszköz készítéséhez és használatához köthető nyomokat. Az első két kategóriával 

a nagyobb nagyítással már nem foglalkozunk, a használati nyomok részletes 

megfigyelésére azonban ekkor még nem nyílik lehetőségünk. Azt viszont már 

ekkor meghatározhatjuk, hogy hol voltak az eszköz aktívan használt részei, 

elkülöníthetjük a nyelezés nyomát, megfigyelhetjük és leírhatjuk a kézfényt. A 

használt területek meghatározását követően azok határát is rögzítjük, mivel erre 

a későbbi, nagy nagyítással történő elemzés során már csak korlátozottan nyílik 

lehetőségünk. E szakasz megfigyeléseinek legnagyobb eredménye, hogy az 

eszközön belül tanulmányozhatjuk a készítés és a használat különböző 

nyomainak egymáshoz való viszonyát, ami nagyon fontos az eszköz megújításai, 

funkciójának megváltozása során. 

A vizsgálat második szakasza a mikroszkópos vizsgálat.33 Ez standard 100x-os 

és 200x-os nagyítás melletti megfigyelést jelent, de szükség szerint ettől el is lehet 

térni. Egyes nyomok megfigyelése során 500x-os 10000x-es nagyítást is 

alkalmazhatunk, erre azonban csak nagyon ritkán van szükség. A vizsgálathoz 

ráeső fényű mikroszkóp, vagy pásztázó elektronmikroszkóp szükséges. 

Amennyiben nincs lehetőségünk pásztázó elektronmikroszkóppal dolgozni, 

abban az esetben megnehezíti a vizsgálatot a fénymikroszkópok azon általános 

tulajdonsága, hogy bár nagy nagyítás mellett vizsgálhatjuk a mintánkat, de a 

mélységélesség csekély. Ez a nehézség elektronmikroszkóp esetében nem áll 

fenn, a kamrába helyezett minta minden részlete plasztikusan látszik, a 

                                                                                                                                                                   

kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az 
ELTE-n” című pályázat tette lehetővé. 

33 A disszertáció készítése során az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetének Archeometriai 
Laboratóriumában található AmScope XJP-H109 metallurgiai mikroszkópot, majd Zeiss AxioScope 
A.1 polarizációs mikroszkópot használtam. Ez utóbbi beszerzését a KMOP-4.2.1/B-10-2011-2 
„Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének 
fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTE-n” című pályázat tette lehetővé. 



 
260  

felfényeződés (polish) megfigyelése azonban például nehezebb. Magyarországi 

viszonyok között még kőeszközök esetében is nehézségbe ütközik, 

csonteszközökön pedig eddig sohasem sikerült az érintkezési anyag maradványát 

(residue) megfigyelni, ezért itt is csak a teljesség kedvéért teszünk említést róla, a 

későbbiekben pedig egyáltalán nem tárgyaljuk. 

E szakaszban figyeljük meg részletesen a használat különböző nyomait, azok 

jellemzőit, amelyet a következő alfejezetben részletezünk. Mindkét nagyítással 

ugyanazt a folyamatot végezzük el, ugyanazokat a nyomokat vizsgáljuk. A 

különbség a részletességben rejlik, míg a 100x-os nagyításnál a használati nyomok 

elsődleges leírása zajlik, addig a részleteket a 200x-os nagyítás tárja fel előttünk. 

 

3.2.3. A HASZNÁLAT NYOMAI ÉS TULAJDONSÁGAIK 

A kemény állati nyersanyag eszközök használatának ismérvei, amelyeket itt 

ismertetünk, a fentiek értelmében két nagy kategóriába sorolható: lehetnek 

makroszkópikus, illetve mikroszkópikus nyomok (MAIGROT 1997). 

A makroszkópikus nyomok szabad szemmel is láthatóak. Ezek az elsők, 

amelyeket megfigyelünk az eszközön és a legtöbb esetben pontos 

megfigyelésükhöz és leírásukhoz kisebb nagyítás (0-50x) szükséges. Ezek a 

nyomok három nagy csoportra oszthatóak. 

 Lekerekedés. A felület elváltozása, egyenetlenségeinek regularizációja. 

Olyan deformációk, amelyek leggyakrabban az eszközök aktív végein 

figyelhetőek meg (élen vagy hegyen: 120. ábra). Bár ezek bizonyíthatóan az 

ismételt használathoz köthetőek (CAMPANA 1989), gyakran az eszköz 

megújítása hangsúlyozza ki őket (SIDÉRA 1989, 1993). A lekerekedés 

formájából és elhelyezkedéséből következtethetünk az eszköznek a munka 

során betöltött helyzetére, a mozdulatra és a megmunkált anyagra is. 

Emellett lekerekedés jelzi a kézfényt is melynek elhelyezkedése és mértéke 

szintén fontos információkkal szolgál az eszköz használatát illetően. 

További fontos részletek, például a nyomok formája (íves, szögletes) és 

szimmetriája (egyik oldalon, mindkét oldalon) utalnak az érintkezés 

anyagára, annak keménységére, ill. puhaságára. 
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120. ÁBRA: KÜLÖNBÖZŐ LEKEREKEDÉSEK (MAIGROT 2003B, FIG. 88. NYOMÁN). 

 Szilánkolódás, törés. Az alapanyag olyan kisebb-nagyobb sérülései, 

kipattogzásai, amelyek az eszköz használata miatt következtek be. 

Általában az aktív végen helyezkednek el (121-122. ábra), köztes eszközök 

esetén az inaktív végen is.  

 

121. ÁBRA: IMPAKT TÖRÉS  A HEGYEN. 

   

122. ÁBRA: SZILÁNKOLÓDÁS, TÖRÉS ÉS REPEDÉS (KÍSÉRLETI TÁRGYAK).  

A kipattant szilánkok formája és elhelyezkedésük a tárgyon változatos 

lehet. Bár a kőeszközök esetében a szilánkolódás fontos információkat 

hordoz az eszköz használatára vonatkozóan (TRINGHAM et al. 1974; LAWN-

MARSHALL 1979), a kemény állati nyersanyagok heterogén szerkezete miatt 

a jelenségből nem vonhatunk le olyan messzemenő következtetéseket. A 

szilánkolódás okai és folyamata másképp zajlanak, mint a kőnél, emiatt 

más használati nyomokkal együtt hordoznak információt az eszköz 

helyzetére és a mozdulat irányára vonatkozóan. Ez a heterogenitás okozza, 

hogy a kemény állati nyersanyagok megmunkálásában nem maradt olyan 

hosszan használatban a pattintás (DAUVOIS 1977; VINCENT 1984; AVERBOUH-

PÉTILLON 2011; PÉTILLON-AVERBOUH 2012, 2013). 
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 Lyukak, süppedések, zúzódások, összenyomódások, szövetleválás. A 

csontanyag felületének plasztikus elváltozásai (SIDÉRA 1993). Ezeket a 

felületi módosulásokat olyan anyaggal történő érintkezés okozza, amelyek 

keménysége megegyezik, vagy meghaladja a csontét (agancsét, 

elefántcsontét) (123-124. ábra). Elhelyezkedésük és formájuk közvetlen 

információkkal szolgál az eszköz elhelyezkedéséről és használatának 

módjáról, és az anyag keménységéről, amellyel érintkezett. 

 

123. ÁBRA: ZÚZÓDÁS EGY KALAPÁCSON.  

  

124. ÁBRA: TÖMÖRÖDÉS (KÍSÉRLETI TÁRGY) . 

A makroszkópos jegyek megfigyelése jelenti a használati nyom vizsgálat első 

lépését, amely a használati nyom kutatása során magába foglalja a 

sztereomikroszkópos megfigyelést és leírást is (0-50/70x-es nagyítás), tehát 

helyesebb ezt a kis nagyítású megfigyelés szakaszaként kell azonosítanunk (low 

power approach). Sokáig csak ez a lehetőség állt a kutatók rendelkezésére és a 

mai napig is megkerülhetetlen lépése a vizsgálatoknak. Egyik jelentősége, hogy 

ebben a szakaszban döntjük el a vizsgált tárgyról, hogy az használt volt-e, majd 

ezt követően figyeljük meg és írjuk le a fent felsorolt három nyomcsoportot 

(lekerekedés, szilánkolódás, felületi elváltozások). Ezek megfigyelése ki is jelöli 

számunkra a használt zónákat, az eszköz aktív részét/részeit, illetve a nyelezés, 

kézfény helyét az eszközön. Végül pedig számos használati mód már ebben a 

szakaszban azonosítható. 

A makroszkópos megfigyelési szakaszban a felfényeződést és csíkozódást is 

megkíséreljük felismerni és leírni, azonban annak fő szakasza a nagyobb nagyítás. 

Egyes anyagok és alkalmazási módok már kis nagyítással is jól megfigyelhető 
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nyomokat hagynak, különösen azok, amelyek intenzív felfényeződést okoznak 

(pl. bőr, növény). Ezeknél a határok és a pontos elhelyezkedés és kiterjedés 

megfigyelése már ebben a szakaszban nagyon fontos.  

A mikroszkópikus nyomok, az eszközök használatának eredményei további két 

nagy csoportra oszthatóak: a mikro-fényre és a csíkozódásra. Természetesen e két 

jellemző mellett a fentebb felsoroltakat is megfigyeljük, viszont többlet 

információval kevés esetben egészítik ki adatainkat, legfeljebb, ha határaik, 

felületük fényt és/vagy lekerekedést mutat, ami a sérülés utáni használatra utal. 

A második megfigyelési egység egyértelműen a nagy nagyításé (high power 

approach). A megfigyelés során az eszköz makroszkópos szakaszban kijelölt 

használati nyomokat mutató részeit vizsgáljuk tüzetesen (ezért lényeges az első 

lépés során a pontos és alapos megfigyelés). A mikroszkópos vizsgálat 

önmagában is két szakaszra osztható: először 100x-os nagyítással 

tanulmányozzuk a használati nyomokat, majd ugyanezt 200x-os nagyítással is 

megismételjük és pontosítjuk megfigyeléseinket. Ennek oka, hogy a kisebb 

nagyítással megfigyelt használati nyomok simának tűnnek ugyan (kopott felület), 

de a nagyítás növelésével az első ránézésre sima felület is teljesen új domborzatot 

kezd mutatni, s ekkor van lehetőség a mikro-topográfia megfigyelésére. 

A mikroszkópos vizsgálati szakaszban megfigyelt nyomok: 

 Mikro-fény. A felfényeződés a felület azon elváltozása, amely amiatt 

következik be, hogy az eszköz ezen részlete ismételten érintkezik a 

megmunkált anyaggal (125. ábra). A mikro-fény legfontosabb jellemzője a 

mikro-topográfia, ami a felület eróziójának mértéke. Ezen belül 

megfigyeljük a kiemelkedő felületek formáját (kupolás, fennsík), de a 

mélyen fekvő területeik megjelenését is (durva, szemcsés, sima). A 

felfényeződés szövete megmutatja, hogyan kapcsolódik egymáshoz a 

fényes és nem fényes felület területe. A textúra, kontúr, fényvisszaverő 

képesség (csillogás), kiterjedés (felületi-e, vagy behatol a mikro-topográfia 

mélyebb területeire is), végül pedig az elhelyezkedés (foltokban, sávokban, 

marginálisan…) megfigyelése is fontos adatokat szolgáltat. Meg kell 

említenünk azonban, hogy nagyon hasonló felfényeződéseket igen 

különböző anyagok is hagyhatnak a felületen (PELTIER-PLISSON 1986; 

LEMOINE 1994; MAIGROT 1997; CHRISTIDOU 1999), ami óvatosságra int az 

interpretációt illetően, s felhívja figyelmünket a további kutatások, főként 

a fény fejlődésének jobb megismerésére. Kétségtelen azonban, hogy a 

mikro-fénytanulmányozása árulja el számunkra az megmunkált anyaggal 

való érintkezés helyét, illetve az eszköz elhelyezkedését a munkafolyamat 

során. 
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 Csíkozódás. A felületen megjelenő használati csíkok a csiszoló hatású 

szemcsék jelenlétére utalnak az eszköz és a megmunkált anyag között. E 

szemcsék odakerülhettek szándékos eljárás miatt (pl. bőrök okkerezése), 

vagy véletlenül, az érintkező anyagok szerkezetéből adódóan (pl. piszok, 

homok és talajszemcsék). A csíkok aktív részhez viszonyított 

elhelyezkedése szinte tökéletesen jelzi az eszköz mozgását a 

munkafolyamat során (D’ERRICO-GIACOBINI 1986; PELTIER 1986; PELTIER-

PLISSON 1986; MAIGROT 1997; CHRISTIDOU 1999). A csíkok összességének 

tulajdonságai pedig (hosszúság, szélesség, sűrűség, mélység és forma) jól 

jelzik számunkra a megmunkált anyag jellegzetességeit. A használati 

csíkok önmagukban a nyomok csak egy részletére világítanak rá, nem 

adnak a használat egészére magyarázatot, de az eszköz használatának 

módját többé-kevésbé pontosan jelzik (LEMOINE 1994). 

 

125. ÁBRA: FÉNY ÉS CSÍKOZÓDÁS KÍSÉRLETI KERÁMIASIMÍTÓN.  

A felsorolt eltérő használati nyomok összessége adja meg a kulcsot az egyes 

eszközök értelmezéshez. A megfigyelt nyomokat rögzítjük és a belőlük nyert 

részinformációkat később mérlegelve összegezzük ismereteinket és 

következtetünk az eszköz használatának módjára. 

 

3.2.4. REFERENCIAGYŰJTEMÉNY A HASZNÁLATI NYOMOK AZONOSÍTÁSÁRA 

A referenciagyűjtemény összeállítása elkerülhetetlen és alapvető fontosságú a 

használati-nyom vizsgálatot végző szakember számára. Ez a kollekció az, 

amelynek segítségével a megfigyelt használati nyomokat értelmezni tudjuk, de 

több más kérdésre is ezek a tárgyak ad(hat)nak választ. Természetesen a 

gyűjtemény nem állandó, anyaga az idővel folyamatosan bővül. Kezdetben 

igyekszünk az alapokat összeállítani, de ezt követően speciális kérdésekre 

keressük a választ, s végzünk kísérleteket egy-egy minket érdeklő probléma 

megoldására. A kutatás előrehaladásával mindig lesznek új kérdéseink, amelyre 

választ keresünk. A használati nyom kifejlődése, tulajdonságai igen összetettek, 
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sokváltozós folyamatok eredményei. Emiatt, a tudomány mai állása szerint a 

használati nyomok azonosításához egyedül az összehasonlító gyűjtemény nem 

elegendő, nagyon fontosak azok az eszközök, amelyek jól dokumentált néprajzi 

gyűjteményekből származnak, tehát ismerjük, hogy mire használták őket. 

A referenciagyűjtemény egyik fontos szerepe a készítéstechnikai kérdések 

megválaszolása. Maga a kutató is jobban megérti az egyes tárgytípusok 

készítésének és megformálásának a menetét, ha az maga is elvégzi az elejétől a 

végéig. A saját maga által készített tárgyon könnyebben azonosítja a készítési 

ismertetőjegyeket, s azokat könnyebben különíti el a többi nyomtól. E mellett a 

tárgy funkciójának rekonstruálásához is kísérleteket végzünk, amikhez az 

eszközöket eredeti technikával kell elkészítenünk, lehetőség szerint pontosan 

ugyanúgy, ahogyan azt a régészeti leletanyagon megfigyeltük, tehát képesnek kell 

lennünk erre. Mivel egy-egy funkciót rekonstruáló kísérletsorozat több tárgy 

előállítását is megköveteli, egy idő elteltével, ha nem is oly mértékben, mint a 

vizsgált őskori közösség tagjai, de bizonyos gyakorlatra szert teszünk. 

A készítéstechnikai célú kísérletek második fontos célja, hogy az általunk 

létrehozott készítési nyomok bekerülnek a mintagyűjteménybe, így később 

összevethetőek a régészeti tárgyakkal, s ez alapján azonosíthatjuk a régészeti 

leletanyagon a készítés eltérő jegyeit. Ebbe nem csupán a szándékosan előállított 

nyomok tartoznak bele. Természetesen az eszközkészítés során mi is vétünk 

hibákat, egyes esetekben nem úgy sikerül a tárgy, ahogyan azt elterveztük. Ez, bár 

bosszantó, de fontos információkhoz jutunk általa. Nyilvánvalóan egy régészeti 

leletanyag elemzése során is találkozunk olyan eszközökkel, amelyek valamilyen 

ok miatt nem kissé félresikerültek, s ezen okok megértése is fontos. 

Harmadik fontos célja a készítéstechnikai célú kísérleteknek, hogy vissza tudjuk 

következtetni egy-egy bonyolultabb készítési folyamat egyes lépéseit. A 

többlépcsős, számos eltérő technikát alkalmazó készítési eljárások csupán a 

régészeti leletek vizsgálatával nem érthetőek meg teljesen, még akkor sem, ha 

ennek az ellenkezőjét gondoljuk. Az elméletileg rekonstruált folyamatok mindig 

magukban rejtenek némi bizonytalanságot, amelyeket a sikeres kísérleti 

rekonstrukció eloszlathat. Így a kísérletek egy jelentős hányadának az a célja, 

hogy egyes, általunk feltételezett megmunkálási technikát, annak fogásait, a 

hozzájuk használt eszközöket, pontosan azonosítsuk (pl. negyedelt árak 

előformájának készítése: CHOYKE–TÓTH 2013). A technológiai fejezetben 

részletesen is kitértünk az egyes technikák azonosításának gondjaira. A legtöbb 

buktatóra nem lelünk rá a technikai lánc csupán elméleti rekonstrukciójával, és 

sok esetben a tárgyakon megfigyelt ismertetőjegyek értelmezése sem egyszerű. 

Az összetett technikák azonosítására tehát nagyon hasznos eszköz a kísérlet, bár 
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akár hosszú időt, sok erőfeszítést és rengeteg rontott, s elfecsérelt alapanyagot is 

követelhet, amíg elérjük a célt. 

A referenciagyűjtemény másik fontos szerepe az eszközök használatához kötődő 

kérdések megválaszolásában rejlik, sok kísérletnek ezek egyes részleteinek 

megválaszolása a célja. A használati nyomok azonosítása nem egyszerű feladat, 

hiszen több egymással összefüggő, de különálló kérdésre kell választ találnunk, 

mielőtt végső következtetéseinket levonhatnánk. Az eszközön talált használati 

nyomok teljes megértéséhez azonosítanunk szükséges a megmunkált anyagot, de 

azt is szeretnénk megállapítani, hogy milyen munkafolyamatban vettek részt, 

annak melyik mozzanatában játszottak szerepet, milyen volt a megmunkált 

anyag állapota (friss vagy száraz, valamilyen idegen anyaggal, pl. homokkal, 

hamuval vagy okkererrel kezelve), mi volt a munkavégzés iránya és szöge, 

mennyi lehetett a használat ideje. Ezek az igen változók különböző mechanikai, 

fizikai és kémiai folyamatok függvényei, tehát a használati nyom is komplex és 

változó. Az egyes részkérdések tisztázására külön-külön kísérletsorozatokat kell 

összeállítanunk. 

A használathoz kötődő kísérletek egyik fontos csoportja a módszertani, amelyik 

az eszköz használatának egy vagy több változójára, illetve a használat nyomainak 

felismerésére keres választ (PELTIER-PLISSON 1986; MAIGROT 1997).  

A második nagy csoportot azok a kísérletek alkotják, amelyek konkrét régészeti 

problémát akarnak megválaszolni, az eszköz pontos szerepét illetően 

(csonteszközök használata a kerámia összeállítása során: MARTINEAU-MAIGROT 

2004; GIJN–LAMMERS-KEIJSERS 2010), vagy egy konkrét eszköztípus azonosítása 

(nyílhegyek használata: GUTHERIE 1983; PÉTILLON 2000, 2004, 2005, 2006; 

PÉTILLON–CATTELAIN 2004; PÉTILLON-LETOURNEUX 2008, LETOURNEUX-PÉTILLON 

2008; PÉTILLON et al. 2013; rovátkolt lapocka: ANDERSON-STORDEUR 1985; retusőrök 

azonosítása: TARTAR 2012). 

A tudományos igényű régészeti kísérletek, ahogyan a fentiekből is kitűnik, fontos 

és nagyon hasznos eszközt jelentenek kezünkben számos kérdés 

megválaszolására. Azonban, mint minden módszernek, ennek is vannak korlátai. 

A tudományos kísérlet alapvető követelménye, hogy pontosnak és 

megismételhetőnek kell lennie. Emiatt a kísérletet hosszas tervezés előzi meg, 

amely során gondosan meg kell tervezni a kísérletet. A pontos kérdésfeltevés 

alapvető, a nélkül csak elpocsékoljuk időnket és erőforrásainkat. A kísérletek 

bizonyítékkal szolgálnak állításaink igazolásához, ezért a pontos dokumentáció 

elengedhetetlen, ami sok időt emészt fel. Ez jelenti a legnagyobb korlátot is: a 

gondosan megtervezett, helyesen felépített és kivitelezett, dokumentált kísérlet 

sok időt és erőforrást követel, sok esetben pedig speciális szaktudást is, akár több 

területről is, ami mindig is gátat fog szabni a kutatás lehetőségeinek. 
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A néprajzi gyűjtemények eszközei, ha alaposan dokumentált gyűjtésből 

származnak, a használati nyomok igen fontos összehasonlító tárává válhatnak 

(néprajzi gyűjtemények használhatóságának szerepéről: STONE 2011a-b), azonban 

újra hangsúlyoznom kell, hogy a néprajzi párhuzamokból nyert adatok nem 

alkalmazhatóak kontroll nélkül a régészeti leletanyagon (lásd az esettanulmányt 

a „bőrkaparó” kapcsán). Kétségtelen tény azonban, hogy mai 

eszközhasználatunkban a kemény állati nyersanyagokból készített eszközök 

csaknem teljesen elveszítették szerepüket a mindennapi munkafolyamatokban, 

így a legtöbbször csak találgatunk készítésüket és használatukat illetően. A 

néprajzi gyűjteményekben található tárgyak ebben segíthetnek (BEYRIES 1997), 

ötleteket adhatnak, amelyeket később kísérletekkel igazolhatunk, vagy 

cáfolhatunk. Az eszközök használatának lehetőségei mellett (pl. CAMPANA 1989, 

MAIGROT 1997) fontos információkat kaphatunk a néprajzi leletanyagból a 

kompozit eszközök lehetőségeiről, vagy a nyelezés, rögzítés adatairól. Ezeket 

régészeti tárgyakon szinte teljesen lehetetlen rekonstruálni a hiányzó részek 

miatt. 

Leszögezhetjük tehát, hogy a régészeti kísérletek és a néprajzi párhuzamok 

egymást jól kiegészítő eszközök leleteink értelmezésében. A kísérletileg készített 

és használt eszközök fontos részei a gyűjteménynek, mivel ezekkel 

összehasonlítva azonosíthatjuk a régészeti eszközökön található használati 

nyomokat. Az összehasonlító gyűjtemény nem hagyhatja figyelmen kívül a 

készítés kérdéseit sem, mivel a használati nyomok a készítési nyomokat fedik el, 

azok megértése és elkülönítése fontos része a munkának. Nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül eszközünk felületét sem, amelyre a használati nyom kerül 

(kapart, csiszolt, forgácsolt, vagy természetes), mivel annak változatos 

megjelenése a használati nyomban is variációkhoz vezethet. 

Végül említést kell tennünk arról is, hogy az agancs és a fog az állatok által 

életükben nagyon intenzíven használt vázrészek közé tartozik, akár az élelem, 

akár pedig a pár megszerzésében. Ezen alapanyagok estében az emberi 

változtatások felismerése olykor nehézségekbe ütközhet, azonban elkülönítésük 

nagyon fontos. 

 

3.2.5. A LELETANYAGON MEGFIGYELT HASZNÁLATI NYOMOK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK 

Az aszódi leletanyag használati nyom vizsgálatai során is sok eltérés mutatkozott 

az eltérő alapanyagok megtartása, vizsgálhatósága, a belőlük nyert információk 

mennyisége terén. Ahogyan azt összefoglalóan megállapíthatjuk, a leletanyag 

megtartása, tafonómiai sérülései miatt használati nyom vizsgálatra csak nagyon 

korlátozottan volt alkalmas. 
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Disszertációm készítése során feladatomnak tekintettem, hogy minél több eltérő 

módszer alkalmazásával a lehető legtöbb információhoz jussak a leletek 

elemzésével. Természetesen a munka egyik eleme volt a használati nyom 

vizsgálat. Ezért arra törekedtem, hogy a lehető legtöbb tárgyat vonjam be a 

vizsgálat körébe, ezért kezdetben minden tárgy vizsgálatát tűztem ki célul, nem 

akartam mintavételezéssel rontani az eredményességet. Később azonban be 

kellett látnom, hogy kitűzött céljaim nem valósíthatóak meg. Az ok részben 

technikai: a használati nyom elemzés hosszadalmas folyamat. Egy tárgy teljes és 

alapos megfigyelése, a nyomok rögzítése több napos munkát jelent és több száz – 

több ezer lelet vizsgálata még nem garancia az értelmezés sikerességéhez. A 

másik ok a leletek alapos megtekintése után vált világossá, amikor is 

egyértelművé vált, hogy az előkerült leletek egy része egyáltalán nem vizsgálható, 

másik részük pedig csak részlegesen értelmezhető eredményeket képes adni 

(lásd: 1.3. Tafonómia). 

Éppen emiatt vetődött fel, hogy nem lehet együtt kezelni az eltérő 

anyagcsoportok megfigyeléséből származó adatokat, mivel olyan jelentős 

eltérések tapasztalhatóak közöttük. Ezért az a döntés született, hogy mintegy 

minőségjelzőként bevezetek egy viszonylagos skálát a megfigyelt használati 

nyomok osztályozására. Bizonyára kifinomultabb felosztás is kialakítható lett 

volna, de gyakorlati célokra alkalmasnak tűnt a rossz – közepes - jó megtartás 

szerinti felosztás. A vizsgált lelőhelyen „jó” besorolást alig néhány csonteszköz 

nyert el. A „közepes megtartás”t is elsősorban a csonteszközök érték el, míg az 

agancsból készült darabokat kivétel nélkül a legrosszabb kategóriába kellett 

sorolnom. 

Az alábbiakban igyekszem csak tapasztalataim és a vizsgálatok eredményeinek az 

összefoglalására törekedni, mivel a tipológia tárgyalása során (1.4. Tipológia 

fejezet) minden egyes tárgytípusnál esett szó a használat tárgyalásakor a 

vizsgálatok eredményeiről, illetve rendszerint eredménytelenségéről. A legtöbb 

tanulmányozott tárgyról legalább annyi eldönthető volt, hogy használták. Az 

igazat megvallva azonban ezen a ponton is kell némi adatvesztéssel számolnunk, 

mivel az ásatás és a faunisztikai anyag feldolgozása során azokat a tárgyakat 

válogatták ki, amelyeken nyilvánvalóan látszott az átalakítás, ám az állattani 

anyagban maradhatott számos, kevéssé átalakított, de használt tárgy. Erre utal az 

is, hogy arányaiban a sokkal kisebb mennyiségű B leletanyagban Kovács Zsófia 

sokkal több megmunkált töredéket, köztük számos hulladékot is talált. 
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3.2.5.1. CSONT 

Még a csonteszközök esetében is annyira sérültek voltak az eszközök, a 

használati nyomok pedig oly töredezettek, hogy az értelmezéssel óvatosnak kell 

lennünk, amennyiben szeretnénk szilárdan a tudományosság keretein belül 

maradni. Ez indokolja, hogy a megszokott besorolás helyett egy sokkal durvább 

felosztást alkalmazunk a leletanyag elemzése során és inkább nem választjuk szét 

szigorúan az egyes anyagcsoportokat, hanem csak a nagy kategóriákig bontjuk le 

az értelmezést. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy egymástól 

teljesen eltérő anyagok és munkafolyamatok mikroszkopikusan nagyon hasonló 

nyomokat hagyhatnak maguk után. A használati nyomok kialakulása nagyon sok 

összetevőtől függ (a megmunkált anyag és annak állapota, a megmunkálás ideje, 

ereje, a mozdulat iránya, ereje, a munkavégző gyakorlottsága, a környezet … stb.), 

mi viszont csak a mikroszkóposan megfigyelhető nyomok alapján vonjuk le 

következtetéseinket, és bár nagy általánosságban elkülöníthetőek egymástól a 

nagy kategóriák, egyre világosabb, hogy sok átfedés is létezik közöttük. Ezeket a 

„homályzónákat” egyelőre nagyon nehéz megérteni és megmagyarázni, a jövőbeli 

kutatásnak ez az egyik legfontosabb feladata. 

3.2.5.1.1. PUHA ANYAGOK (BŐR/TEXTIL) MEGMUNKÁLÁSA 

Aszódon, elsősorban a hegyek nagy többségén megfigyelhető volt valamennyi 

használati nyom, annak ellenére, hogy ez a csoport is csupán közepes megtartású 

volt, bár itt inkább az eszközök töredezettsége jelentett gondot. A hegyek között 

minden típusban találtunk olyan eszközöket, amelyek tipikus puha anyaggal 

történt érintkezés nyomait viselik a felületükön. Ezt jelentős, nagy kiterjedésű, 

erősen reflektáló fény, jelentős kézfény, erőteljes, kerek lekerekedés, és intenzív 

csíkozódás jelzi. A csíkozódás általában a tárgy hossztengelyére merőlegesen 

helyezkedik el a hegyen, ami csavaró mozdulatra utal. Ezt azonosítani azonban 

csak elvétve sikerült. Főképp a felezett, illetve negyedelt kiskérődző metapódium 

hegyeken figyeltünk meg intenzív használati nyomokat, azonban ezek is 

töredezettek voltak, így nem lehetett egymástól elkülöníteni az egyes anyagokat. 

Tapasztalataink nyomán egyetértünk azokkal a megfigyelésekkel (SCHIBLER 1981), 

amelyek a kiskérődző metapódium hegyeket többcélú eszközként azonosítja, 

azaz bár ilyen kedvezőtlen megtartási körülmények mellett ezt nem lehetett 

bizonyítani, de nagyon valószínű, hogy az eszközök többségét nem csupán egy 

munkafolyamatban alkalmazták. 

A bordasimítók csak kis számban kerültek elő a lelőhelyen, és sajnos elég rossz 

megtartásúak voltak. Az egyikükön (Ltsz.: 88.1.301.) puha anyaggal érintkezésre 

utaló keresztező csíkozódás mellett sok fény és lekerekedés volt megfigyelhető. 

Még további egy tárgyon figyeltünk meg (Ltsz.: 88.1.745) ferde, hosszú vékony 

csíkozódást.  
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A textiltől származó használati nyomok azonosítása jelen esetben csupán logikai 

alapú, kísérletekkel egyáltalán nem alátámasztott, így ennél a kategóriánál fennáll 

a téves azonosítás lehetősége, amelyet később esetleg újra kell értelmeznünk. 

Meg kell jegyezni, hogy a használati nyom kutatóinak többsége paleolit 

leletanyagok vizsgálatán dolgozik, az ő elemzésükben emiatt nem szerepelnek a 

textiltől származó használati nyomok (kevés kivételtől eltekintve: ZELINKOVÁ 

2007, 44; SOFFER–ADAVASIO 2004, Fig. 4.). Ez nehézségeket jelent a más 

korszakkal foglalkozók számára, részben, mert az amúgy sem túl bőséges 

összehasonlító anyag ezzel is szűkebb, de azért is, hogy a textil megmunkálására 

vonatkozó kísérletek teljes egészében hiányoznak a szakirodalomból és a kísérleti 

gyakorlatból is. A kísérletek másik nagy akadálya, hogy a textilkészítés különösen 

nagy szakértelme igénylő feladat, amit a gyakorlatlan kutató nem tud 

egykönnyen megtanulni. Talán ez is egy visszatartó ok, amiért sok a kísérleti 

hiány, mivel ahhoz mindenféleképpen szükséges szakember segítségét igénybe 

venni, és mint sok más kézműves szakma esetében, a texilkészítő szakemberek is 

egyre kevesebben vannak. 

A leletanyag elemzése során viszont elkülönítettünk egy csoportot, amelyen a 

használati nyom elemzések alapján, még az említett számos bizonytalansággal 

együtt is, nem bőrtől származó nyomokat azonosítottunk, hanem kizárásos 

alapon textiltől kellett származniuk. Ezeket a nyomokat a felület jelentős 

lekerekedése és felfényeződése jellemzi, a teljes felületet beborító sok, keresztező, 

hosszú használati csíkozódással. Egyes esetekben, lelőhelyünkön a teljes oldalsó 

él hullámosra kopott. Ezt a nyomot makroszkóposan más szakemberek is 

azonosították (RICHTER 2006, 36) és szintén a textilkészítéshez kötik. Az eszköz a 

készítés közben a szövőszékre felvetett fonalak igazgatására szolgált. Az aszódi 

egyik darab egy tű töredék inaktív vége (Ltsz.: 88.1.120.), így a hegyes leverőként 

történő azonosítás a filigrán kialakítás miatt kérdéses, de a textilkészítés más, 

finom eszközt igénylő munkafázisában részt vehetett. Végül meg kell 

említenünk, hogy a spatulák között is találunk hullámosra kopott oldalút (Ltsz.: 

64.798.7.). Ez utóbbi csoport volt az, amelyik eredetileg felvetette a 

textilkészítésben történő használat lehetőségét. A rajtuk megfigyelt nyomok nem 

egyeztethetőek össze a bőrmegmunkálás által általunk ismert hátrahagyott 

használati nyomokkal. Kétségeket ébreszt azonban a lehetőség, hogy ezek az 

eszközök egy eddig nem rekonstruálható munkafolyamatban játszottak szerepet, 

amely ilyen, nem bőrnek tűnő nyomot hagynak hátra a felületen. A kérdés a 

jövőben mindenesetre csak kiterjedt kísérletekkel lesz tisztázható. 

 

3.2.5.1.2. KEMÉNY ANYAGOK (CSONT/AGANCS/FA/KÉREG/KERÁMIA) 
MEGMUNKÁLÁSA 
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A kemény anyagokra történő használat általánosságban jól azonosítható és jól 

megkülönböztethető nyomokat hagy a tárgyak felületén. Ezek közül is el szokták 

különíteni a csont- és agancsmegmunkálás, kerámiasimítás eszközeit a 

famegmunkálásra alkalmazottaktól. Sajnos Aszódon e terület azonosításában is 

jobbára csak a makroszkópos nyomokra támaszkodhatunk, a törések, 

szilánkolódások alapján soroltuk ebbe a csoportba a tárgyakat.  

A többé-kevésbé biztosan azonosítható eszközök között meg kell említeni, hogy a 

masszív vésők több darabján is jelentős szilánkolódást figyeltem meg az aktív 

élen (pl. Ltsz.. 80.36.164.), esetenként ezek a szilánkok több rétegben rakódnak 

egymásra. Mivel a korábbi szilánknegatívok határait használati fény és 

lekerekedés fedi, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a tárgyat javítás nélkül 

használták tovább egy olyan munkafolyamatban, amely gyakran okozott 

sérüléseket az élen. Hasonlóan, a bordasimítók között is akadt egy jókora őstulok 

bordából készített darab (Ltsz.: 88.1.63.), amelyen durva szilánkolódás volt, 

minden bizonnyal durva munkára, kemény anyagra alkalmazták.  

 

3.2.5.1.2. NEM AZONOSÍTHATÓ HASZNÁLATI NYOMOK 

A vizsgált leletanyagban sajnálatosan sok tárgyat kell ebbe a kategóriába 

sorolnunk. Bizonyos tipológiai csoportok esetében a használati nyomok 

egyáltalán nem voltak azonosíthatóak, csak a használat tényét sikerült 

megállapítani. Ide tartoznak például az úgynevezett ad hoc hegyek. Ezeket az 

eszközöket eleve rövid ideig használták, aminek a nyomait a rossz megtartás 

mellett nagyon nehéz lenne azonosítani. A csoport hét eszköze használt volt, 

amit egy kevés fény és lekerekedés mutat. Azonban ezek is csak a készítési 

nyomokat teszik kissé elmosódottá (pl. Ltsz. 88.1.438., 88.1.448.), a használatról 

nem sok minden volt megfigyelhető.  

Ezeken kívül jobbára csak a hegyeken megfigyelhető impakt törés utal a 

használatra (Ltsz.: 66.19.19., 88.1.164.), de sem csíkozódást, sem kézfényt nem 

lehetet megfigyelni. Számos más hegytípuson is csak a használat tényét sikerült 

megállapítanunk, többet nem. 

 

3.2.5.2. VADKANAGYAR ESZKÖZÖK HASZNÁLATA  

A vadkanagyar kaparók nem túl népes, de jól elkülöníthető csoportot alkotnak a 

leletanyagban. A vizsgálatok e csoportnál is csak részleges eredményeket hoztak: 

biztosan el lehetett különíteni egymástól a használt (14 db) és a nem használt (3 

db) eszközöket, illetve további 5 db az inaktív vég töredéke volt. A nem használt 

eszközök közül egyet (Ltsz.: 80.36.151a) félkész tárgyként azonosíthatunk. 
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Az eszközökön kézfényt nem lehetett megfigyelni, ahhoz a megtartás nem volt 

megfelelő. A használati nyomok is töredékesek voltak, egyszerre minden nyom 

sajnos sohasem volt vizsgálható. Mindegyik használt eszközön megfigyeltem 

valamilyen fokú felfényeződést és lekerekedést, közelebbről a fény általában a 

dentin oldalon volt jól megfigyelhető, míg a lekerekedés a zománc oldalon. 

Ugyanígy a zománc oldalt érintették a használati kipattogzások is. A mikroszkóp 

alatt megfigyelt fény és a lekerekedés csak a vágóél környékére terjedt ki 

(marginális), általánosságban nagyon fényes volt.  

A csoport esetében a legjobb nyomot mégis az éleken megfigyelhető használati 

csíkozódás adta (pl. Ltsz.: 80.36.162b; 80.36.151j), ami jól jelezte az eszközzel 

végzett munka mozdulatát. Mivel a csíkok elrendezése az élre merőleges, egymás 

között keresztező, nagyon vékonyak és hosszúak, azért a kaparóként történő 

azonosítás megalapozottnak tekinthető. Ugyanilyen funkcióra utalnak a sekély, 

kagyló alakú kipattogzások az élen (Ltsz.: 80.36.151d). A kontaktus anyagát nem 

sikerült egy esetben sem meghatározni, de más kutatók használati nyom 

vizsgálatai alapján fa, kéreg és csont/agancs jöhet számításba (MAIGROT 1995, 

2003b). 

 

3.2.5.3.AGANCSESZKÖZÖK HASZNÁLATA  

Az agancsok megtartása már első pillantásra sem tűnt kielégítőnek, sokkal inkább 

reménytelennek. A leletek mindegyikét kisebb-nagyobb mértékben érintette a 

vízkőlerakódás problémája. A legtöbb esetben ez olyan súlyos volt, hogy akár 

több centiméter vastagságban is beboríthatta a kivált mész a tárgyakat, teljesen 

lehetetlenné téve még a darabolási és készítési ismertetőjegyek megfigyelését is. 

Ezekben az esetekben a használati nyom vizsgálat szóba sem jöhetett. Ahogy azt 

a tafonómiát tárgyaló fejezetben említettük (1.3. fejezet), az sem javított a 

helyzeten, ha megpróbálták eltávolítani a vízkövet, mivel ilyenkor a felület felső 

rétegét is lepattintották, megsemmisítve a használati nyomokat. 

 

3.2.5.3.1. KEMÉNY ANYAGOK MEGMUNKÁLÁSA AGANCSESZKÖZZEL 

Az agancseszközök többségénél a használati nyom vizsgálatok biztos eredményt 

a kemény anyag kategóriáig hoztak, ennél pontosabb meghatározásokra csak 

speciális esetekben nyílt lehetőség, ahol a használati nyom makroszkóposan is jól 

meghatározható, az azonosítás pedig ezeken az alapokon is biztos, és csupán egy 

lehetőséget hagy.  

A kalapácsok, illetve formai alapon kalapácsként azonosított tárgyak vizsgálata jó 

eredményekkel zárult, sikerült mindegyikről egyértelműen eldönteni, hogy 
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valóban ütő eszközként használták őket. Ezt a kalapálási felületen tapasztalt 

zúzódások és benyomódások egyértelműen jelezték, de bizonyos lekerekedést is 

meg lehetett figyelni. Az anyag, amivel érintkezett, azonban sajnos nem volt 

azonosítható, mind a csont-, illetve agancs megmunkálása, mind a kő 

megmunkálás, és a mindennapi használat bármelyik változata szóba jöhet. Az 

agancs kalapácsok a lágy ütők közé tartoznak, amelyek fontos szerepet játszottak 

minden munkafolyamatban, ahol fontos volt a közvetítő eszköz (ék, vagy 

pontütő), vagy a megmunkált anyag épségének védelme.  

 

3.2.5.3.1.1. KŐ PATTINTÁS AGANCSESZKÖZZEL 

A másik sikeresen azonosított csoport a pontütők/nyomóárak csoportja a több 

száz levágott agancság között. Biztosan azonosítani a pontütőket sikerült, a 

nyomóárak jellegzetes használati nyomait kísérletekkel kell még igazolni. A 

pontütők a kő pattintásának folyamatában pengék előállításakor köztes 

eszközként alkalmazott tárgyak voltak. Ezért mind az aktív, mind pedig az 

inaktív végükön találhatóak használati nyomok. A régészeti leletanyagban az 

inaktív vég vizsgálata a vízkőlerakódás miatt nem volt lehetséges (az inaktív 

végen nem távolították el a vízkövet, ott én ezt nem tettem meg a tárgyak 

állapotának védelme miatt), viszont az aktív végek a kísérletek alatt tapasztalt 

jellegzetes nyomokat mutatták. A kalapácsokhoz hasonlóan a felület itt is 

bezúzódik, ahogyan az eszközt a magkő pereméhez illesztik, de ezek a nyomok 

inkább apró egyenes vonalkák, nem gödrök. A zúzódásokon kívül több helyen is 

láthatóak a hegy átkaparásai, ahogy an a felületet megfrissítették. Az eszköz 

használati szilánkolódása nagyon jellegzetes, jól felismerhető. Ha az ág hegyét 

nem megfelelő szögben, vagy helyen támasztották a magkőnek, előfordulhatott, 

hogy a visszaható erő az agancsot is elpattintotta, a hegyen körben hosszú, 

téglalap alakú mély szilánknegatívokat hagyva hátra. Ezek olyannyira jellegzetes 

használati sérülések és nyomok, hogy még a rossz megtartású leletanyagon is jól 

azonosíthatóak.  

A nyomóárak azonosítása kevésbé biztos. Az előző csoporthoz hasonló, kicsit 

hosszabb ágakból kialakított eszközök. Hegyüket kicsit átalakították, ellapították, 

de nem végződnek ékben. A jellegzetes használati nyom a hegy (illetve inkább 

tompa él) fölött mintegy 2-3 cm-rel megjelenő erősen zúzódott, ovális terület. 

Sok eszköz esetében a zúzódás oly mértékű, hogy a szivacsos állomány is 

előtűnik. 

 

3.2.5.3.1.2. FAMEGMUNKÁLÁS  
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Mindezek mellett a T-balta töredékek kínálták a legígéretesebb csoportot az 

elemzésre. Sajnos a megtartással itt is gondok voltak, de volt néhány aktív él-

töredék, amelyeken legalább valamennyi használati nyom vizsgálható volt. A 

makroszkópos nyomok jól alátámasztották az eredeti, szakirodalomban számos 

helyen megjelenő feltételezést, amely szerint ezeket az eszközöket nehéz 

munkára használták, elsősorban fa kivágására és feldolgozására. 34  A 

makroszkópos megfigyelés messzemenőkig igazolta, hogy ezeket az eszközöket 

ténylegesen nehéz munkára alkalmazták, amit alátámasztanak a rajtuk 

megfigyelhető nagy törések és szilánkolódások, ami mellett a használati élen 

lekerekedést és kevés használati fényt figyeltünk meg. Ez utóbbi minden esetben 

elég gyenge volt, amit nem magyarázhat egyedül a megtartás minősége. 

Kiterjedése korlátozott volt, nem lépte túl az él területét és a legtöbb esetben a 

határa éles volt. A lekerekedés is szögletes volt a vizsgálható balták többségénél. 

Mindezek ténylegesen kemény anyaggal, valószínűsíthetően fával történő 

érintkezésre utalnak. Arról azonban nem rendelkezünk információval, hogy a 

megmunkált anyag milyen állapotú (friss vagy száraz) volt, így csak feltételezzük, 

hogy a feldolgozás különböző fázisaiban is alkalmazták ezeket az eszközöket. A 

munkavégzés irányáról, mivel egy esetben sem sikerült használati csíkozódást 

megfigyelni, sajnos semmilyen információval sem rendelkezünk.  

 

3.2.5.3.2. NEM AZONOSÍTHATÓ HASZNÁLATI NYOMOK 
AGANCSESZKÖZÖKÖN 

Az agancsok között is sok megfigyelt nyom nem volt azonosítható, így sok tárgyat 

soroltunk ebbe a kategóriába. Természetesen a csoport nagy számához az 

eszközök rossz megtartása jelentősen hozzájárult, sok nyom az információk 

szűkössége miatt volt azonosíthatatlan. 

 

3. 2.5.4. AZ ASZÓDI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA: ÖSSZEGZÉS 

Használati nyom vizsgálataink összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a 

lelőhely sok tanulsággal szolgált a módszer használhatóságát és hatékonyságát 

illetően. Megállapíthatjuk, hogy a használat nyom elemzés, mint tudományos 

módszer a leletanyag megismerésére és értékelésére hasznos módszer, azonban 

jelentős az eszközigénye és a szükséges befektetett idő miatt alkalmazása 

megfontolandó.  

                                                        

34 A magyar nyelvű szakirodalom ellenben a földművességhez köti ezeket az eszközöket és kapának 
hívja őket. Bővebben lásd: 1.4.3.2.1. alfejezet. 
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Az aszódi leletanyag alapvetően nem volt alkalmas a használati nyom vizsgálatra 

a felület megtartása és tafonómiai sérülések miatt. Ennek ellenére a vizsgálatok, 

bár statisztikailag értékelhető eredményt nem hoztak, jelentős előrelépést 

jelentettek a leletek megértését illetően. Szinte minden lelettípusnál sikerült 

kizárni néhány, a szakirodalomban elterjedt alkalmazási javaslatot és legalább 

nagy kategóriára pontosan (puha, illetve kemény anyag) meghatározni az 

érintkezés anyagát. Ritkábban bár, de esetenként bizonyítékokat szereztünk az 

alkalmazás módját illetően is. Végül ez esetben is szükségesnek tartjuk 

leszögezni, hogy jelen eredményeinket a jövőben más leletanyagon végzett 

célzatos vizsgálatokkal ellenőrizni kell. 
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4. ÉRTÉKELÉS  

4.1. A CSONTESZKÖZÖK  TÉRBELI ELOSZLÁSA AZ ASZÓDI TELEPEN 

Egyértelműen látszik, hogy a telepen nem egyenletesen oszlanak meg a 

megmunkált csont és agancseszközök sem, vannak olyan területek, ahol 

sűrűbben, míg máshol ritkábban fordulnak elő. Legnagyobb számban a lelőhely 

legnagyobb és legtöbb leletetanyagot tartalmazó objektumából, az Árok D-α. 

gödörkomplexumból került elő megmunkált eszköz, illetve hulladék (94 db). A 

leletek közül csupán 28 db tartozott az agancsok közé. Ezek túlnyomó többsége 

kétségtelenül hulladék (csupán egy-egy kalapács, kapa és kapatöredék, egy 

harpúna, valamint egy őzagancs jelent kivételt), azonban az objektum anyagában 

11 db vaddisznó agyar kaparót is találunk, illetve 50 db csonteszköz került elő 

belőle. A csonteszközök között volt 4 db irhavakaró, 11 db spatula (kerek, illetve 

kerek-hegyes végű), és 33 db ár. Különösen a két utóbbi csoport nagy száma 

kétségessé teszi a fenti értelmezést és arra sarkall, hogy más funkciót is fontolóra 

vegyünk.  

E nagyon gazdag leletanyaggal rendelkező objektumot követi a 7. szelvény α. 

gödör 54 db-bal, az összetartozó 27/α+25/α. gödör 43 db-bal, a 46. szelvényből és 

a 22/α. gödörből 42-42 db, míg a 40/α. gödörből 40 db megmunkált töredék 

került elő. 

Közepes leletmennyiséggel képviselteti magát a 31/β. gödör, ahonnan 34 db került 

elő, 63/α. gödörből szintén ugyanennyi, a 41/D gödörben 31 db, az 59. 

szelvényben 30 db, a 27. szelvényben 26 db, a 30. szelvényben 26 db, a 33/α. 

gödörben 25 db, sz 59/α. gödörben 24 db, a 15/α. gödör 22 db volt a leletek 

mennyisége. 

4.2. A SÍROK LELETEI  

A sírokban nem túl gyakran fordulnak elő a megmunkált eszközök, egyértelműen 

kijelenthetjük, hogy Aszódon nem tartoznak a megszokott mellékletek közé (A 

temetkezések feldolgozását és társadalmi-szociális elemzését Siklósi Zsuzsanna 

végezte el. SIKLÓSI 2010, 2012).  

Mindezek ellenére azonban, ha nem is nagy számban, de előfordulnak 

megmunkált csont- és agancseszközök a sírok némelyikében. A funkcionális 

eszközök közül csak két csontár jelenik meg. Az egyik az 55. női sírban (SIKLÓSI 

2012, 424, 25. tábla), egy másik pedig a 138. női sírban (SIKLÓSI 2012, 460, 79. 

tábla). Az árak és nemek közötti kapcsolat egyértelműnek tűnik.  
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Agancseszközök sem jelennek meg túl nagy számban a sírok mellékleteiként. Két 

sírban jelenik meg nagyméretű, nehéz munkára szánt agancseszköz egy agancs 

csákány a 120. sír 4. mellékleteként (SIKLÓSI 2012, 451, 66. tábla), illetve egy 

kalapács a 209. sírban (SIKLÓSI 2012, 491, 117. tábla). Sajnos egyik sír halottjáról 

sem volt eldönthető annak neme, így nem vonhatunk le következtetéseket az 

eszközök és a nemek összefüggéséről. A 120. sír mindenféleképpen különleges, 

innen került elő kettő, a lelőhely összesen hat gombos csont/agancssimítója 

közül (SIKLÓSI 2012, 451, 66. tábla), de volt még két pár vadkanagyar lemezpárja is 

és egyéb mellékleteket tekintve is a lelőhely egyik leggazdagabb sírja. 

A kisebb agancseszközök közül egy nyomóár került mellékletként a 75. női sírba 

(SIKLÓSI 2012, 431, 35. tábla). Ez mindenféleképpen érdekes, hiszen ma a 

kőpattintást a férfiakhoz kötjük, azonban a kép nem feltétlenül ilyen egyszerű. 

Tekintetbe véve, hogy a nők számos olyan munkafolyamatot végeztek, 

amelyekben kőeszközökkel dolgoztak, szükségük lehetett eszközeik 

megélezésére, esetleg újak készítésére, amivel talán nem mindig vártak a 

férfiakra. A nyomóár jelenléte a sírban így teljesen ésszerűnek tűnik. Nem 

ismerjük részletesen a késő neolitikum társadalmi viszonyait, de valószínűnek 

tartom, hogy akár nők is érthettek a kövek pattintásához. 

A fent felsorolt néhány eszköz mellett azonban van néhány olyan állati eredetű 

melléklet, amelyek viszonylag nagy számban jelennek meg a sírokban, nemet 

jelző szereppel bírnak. Ilyenek a vadkan, vagy házi sertés állkapcsok, amelyek 

nem estek át emberi megmunkáláson, azonban a férfi sírokban gyakran 

megjelennek mellékletként. Esetenként nem csupán egyet, hanem többet is 

elhelyeznek a sírban. Ugyanezen körhöz kapcsolhatóak a vadkanagyarból 

hasított lemezpárok, amelyeket kettesével függesztve csüngőként viseltek. A 

megfigyelések szerint legtöbbször ezeket csípőtájékon találjuk meg a gerinc alatt. 

Kevés emberi átalakítás nyomait figyelhetjük meg rajtuk, sokkal inkább az 

alapanyag nehéz elérhetősége és mérete tehette azt értékessé. A lemezekre 

hasítást akár az alapanyag, a vadkanagyar alapos ismeretével könnyedén 

elvégezhették, hiszen a természetben a hőingás következtében természetes 

folyamatként is lemezekre repedezik szét. Ezután a lemezek széleit kaparással és 

csiszolással lesorjázták és a szélesebb vég felé egy-egy furatot készítettek a 

felfüggesztés céljára, azonban ezt leszámítva más átalakításom ezek a tárgyak 

nem estek át. A viselés során leggyakoribb sérülés, hogy a függesztésül szolgáló 

lyuknál eltörött a tárgy. Ilyen esetekben í végeket újra csiszolták és új lyukat 

fúrtak. A sírokban mindig párban jelennek meg, de itt is előfordul, hogy a sírba 

nem csak egy párat, hanem többet is elhelyeznek. 

Szarvas szemfogakból készült gyöngyök szintén előfordulnak a sírmellékletek 

között, kő és kagylógyöngyökkel vegyesen nyaklánccá fűzve a 174. sírból kerültek 



 
278  

elő (SIKLÓSI 2012, 475, 97. tábla). A váz neme e sír esetében sem volt sajnos 

meghatározható. A csontból készült egyéb leletek között említett gyöngy félkész 

forma igazolja, hogy bár a sírokban nem találunk példát rá, de Aszódon is 

készítettek az eredeti szarvas szemfog gyöngyökről csont másolatokat (ún. 

propeller alakú gyöngyök), amelyeket felhasználtak a gyöngyfüzérekhez. Ezek 

más, korabeli lelőhelyen gyakorta megjelennek (pl. Polgár, RACZKY et al. 1997, Fig. 

33-34.), azonban Aszódon ezek sem gyakoriak. 

 

4.3. AZ „AGANCSFELDOLGOZÓ MŰHELY” KÉRDÉSE  

Az L árok/α. gödörben mintegy 40 cm mélységben található agancsfeldolgozó 

műhely kérdése már az ásatás óta élénken foglalkoztatja a kutatókat, s 

természetesen mi is megpróbáltunk minden eszközzel egyértelműen választ adni 

arra a kérdésre, hogy a gödör valóban műhelygödörként funkcionált-e, vagy a 

benne az ásatás során megtalált nagyszámú agancsdarab már tevékenységhez 

kötődik-e, esetleg szemétgödörről van-e szó. 

Az általam tanulmányozott leletanyag vizsgálata, bármennyire is igyekeztem, 

sajnos nem tudta egyértelműen megválaszolni ezt a kérdést. Az ásatás során 

Kalicz Nándor azt figyelte meg, hogy ezen a helyen különösen nagy számban 

talált megmunkált agancstöredékeket és alapanyagdarabokat (KALICZ 1985, 20, 13. 

kép; KALICZ-KOVÁCS 2012, 37), amelyből arra következtetett, hogy a gödörben 

agancsfeldolgozáshoz köthető tevékenység folyhatott. Nincs okunk kételkedni az 

ásató megfigyeléseiben és megérzéseiben, hiszen igaza sokszor bebizonyosodott, 

azonban a leletek elemzése megkérdőjelezi a műhely funkciót. Azt sajnos teljesen 

lehetetlen eldöntenünk, hogy mi az oka annak, hogy az aszódi Petőfi Sándor 

Múzeum leltárkönyvébe már csak mindössze 16 darab került be. Felmerül, hogy 

esetleg az idők során a leletek egy része elveszett, vagy valami adminisztrációs 

hiba miatt nem ehhez az objektumhoz leltározták be anyagát, azonban erre 

semmi bizonyítékkal nem rendelkezünk. Második lehetőségként fontolóra kell 

vennünk, hogy a gödör beleltározott megmunkált leletanyaga ténylegesen csak 

ennyi tárgyból áll és az ásató által a feltáráskor nagy mennyiségként megfigyelt és 

leírt leletek többsége a zoológiai anyaghoz tartozott, amely adatok, ahogyan azt 

már több helyen is kifejtettük, sajnos hozzáférhetetlenek. A leletek alacsony 

száma az első érv a műhely ellen, hiszen az agancsfeldolgozás során nagy 

számban keletkeznek kisebb-nagyobb hulladékdarabok. A tárgyak vizsgálata azt 

mutatta, hogy a hulladékok közé tartozott négy darab agancstő (Ltsz.: 91.1.255a-b, 

91.1.245/1-2). Ezek mellett egy hulladék agancs felső rész (91.1.246+254.) került 

még elő a gödörből. A szártöredékről (Ltsz.: 91.1.248.) csak valószínűsíthetjük, 

hogy hulladék lehetett. Ezek mellett pedig több használt és törött eszközt volt a 
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gödörben. Egy nagy szárból készített nyéllyukas balta (Ltsz.: 91.1.250.) teljes aktív 

éle letörött, de az eszközön használat nyomait találtam. A T-balták mindegyike (4 

db) súlyosan sérült volt, nem megjavítható, kidobott eszköz (Ltsz.: 91.1.247., 

91.1.249., 91.1.251., 91.1.252.). Ezeken a tárgyakon kívül egy kalapács (Ltsz.: 91.1.257.) 

és négy pontütő/nyomóár (Ltsz.: 91.1.253/1-2., 91.1.256a-b.) került még elő a 

gödörből. Ezek mindegyike használt eszköz. A kalapács akár az 

agancsmegmunkálás eszköze is lehetett, ez a magyarázat azonban a 

nyomóárakra/pontütőkre nem alkalmazható. 

Összegzésként a leletanyag elemzéséből azt szűrhetjük le, hogy a gödörben bár 

közepes mennyiségben láttak napvilágot agancs hulladékok, de ezek mellett sem 

félkész eszközök, sem pedig kész termékek nem voltak jelen (a lehetséges 

alapanyagról zoológiai információ híján nincsenek ismereteink és esetleg ebbe a 

csoportba előformák is megbújhatnak). A hulladékokon kívül kész és kőeszköz 

pattintásban szerepet játszó agancságak voltak a gödörben, valamint egy törött, 

de megjavítható balta, valamint több más balta töredékei, amelyek már nem 

javíthatóak meg, tehát kidobott tárgyak. Az adatok hiányosságai miatt ma már ez 

a gödör nem kapcsolható egyértelműen az agancs feldolgozásához, nem tudjuk 

bizonyítani, hogy műhely funkciója lehetett. A ránk maradt leletek vizsgálata 

alapján felmerül, hogy a műhelyként azonosított objektum inkább egy olyan 

hulladékgödör lehetett, amelyben sok volt a megmunkált agancsdarab, és a 

leselejtezett eszköztöredék. 

Végkövetkeztetésként sajnos azt kell levonnunk, hogy bármennyire is szerettünk 

volna megnyugtató választ adni és tudományos érvek alapján eldönteni, hogy a 

kérdéses objektum ténylegesen agancsfeldolgozó műhely volt-e, a ma 

rendelkezésünkre álló adatok alapján ezt nem jelenthetjük ki, de nem is 

zárhatjuk ki a lehetőségét ismerve az adatveszteségeket. 
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5. CSONT- ÉS AGANCSESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ASZÓD-PAPI 
FÖLDEKEN –  TÉZISEK  

Az Aszód-Papi földek késő-neolitikus lelőhelyén feltárt kemény állati 

nyersanyagokból (csontból, fogból és agancsból) készített eszközök 

tanulmányozásának kezdetén alig rendelkeztünk információkkal e nagyon 

gazdag emlékcsoportot illetően. Ugyanakkor hazánkban is minden neolitikus 

lelőhelyen nagy számban látnak napvilágot csont-, agyar- és agancseszközök, 

melyek eddig a kutatásban nem foglalták el az őket megillető helyet, a 

feldolgozásokban kisebb szerepet kapnak, ami végső soron a régészeti értelmezés 

számára is információveszteséget jelent. Kutatásom kezdetén alapvető célként 

tűztem ki, hogy ezt a gyakorlatot megváltoztassam és az Aszódon előkerült 

leletanyag feldolgozásával igazoljam, hogy jelentős információkat nyerhetünk a 

kemény állati nyersanyagokból készült eszközök összetett feldolgozásával, amely 

nyomán például a lelőhelyek gazdasági, társadalmi, háztartási adatai is 

gazdagíthatóak, illetve árnyaltabbá tehetőek.  

A feldolgozás során megkíséreltem több módszert együttesen felhasználni, hogy a 

lehető legtöbb adatot nyerhessük ki a leletanyagból, így a dolgozat módszertani 

szempontból több pólusú munka.  

 

1. Az első hangsúlyos pont, a formai csoportosítás, a tipológia kialakítása volt. Bár 

a régészeti szakirodalomban nagy hagyománya van a különböző leletegyüttesek 

formai alapon történő felosztásának, ezek többsége morfológiai alapokon 

nyugszik. Ez bár jól használható módszer, de nem eléggé részletes, így nem felel 

meg a tudományos feldolgozás mai követelményeinek. Másik nagy hátránya, 

hogy a legtöbb esetben a csoportok elnevezése egyben funkcionális interpretációt 

is magába foglal, ami egészen a használati nyom vizsgálatokkal igazolt 

funkcionális azonosításig kerülendő. Emiatt olyan tipológiai rendszer 

kialakítására törekedtem, amely elnevezései nem hordoznak funkcionális 

értelmezést. A csont- és agyareszközök feldolgozása során különösen hasznosnak 

bizonyult Jörg Schibler (1980, 1981) állatfaj- és csontválasztáson alapuló 

felosztása, ami nem tartalmazott a használatra utaló elnevezéseket, viszont 

előnyös tulajdonsága volt a bővíthetőség, így könnyen lehetett az aszódi (és 

általánosságban nem svájci) leletanyag sajátosságait figyelembe véve módosítani. 

A formai felosztás kialakításával létrejött egy olyan rendszer, amely később is jól 

alkalmazható lesz a hasonló korú lelőhelyek feldolgozása során, a szükséges 

változtatások és bővítések pedig könnyedén beilleszthetőek. 

2. A negyedelt kiskérődző proximalis metapódium árak csoportját a feldolgozás 

során különítettük el a szabályosan felezett hegyek alcsoportjaként. Az 
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elkülönítés jogosságát igazolja, hogy más lelőhelyeken is azonosítottuk a 

tárgytípust. A technológiai lánc rekonstrukciója jelenleg még nem teljes, de a 

készítés során alkalmazott kompozit technika azonosítása sikerrel járt (CHOYKE–

TÓTH 2013). Mindezek mellett megfigyeltük, hogy e speciális ártípus 

alapanyagaként nem az általános juh/kecske és kiegészítően őzcsontokat 

használtak, hanem kifejezetten őz metapódium csontokat választottak. 

3.Az agancsok tipológiai feldolgozására nem állt rendelkezésre jó alapnak 

kínálkozó minta, így ott én alakítottam ki az egyelőre még, teljességre törekvő 

használati nyom elemzés híján, meglehetősen átfogó, a későbbiek során esetleg 

elnagyoltnak bizonyuló csoportokat tartalmazó felosztást. Az osztályozás a 

szarvasagancs anatómiai felosztását követi, külön egységekben tárgyalva az 

ágakból, szár felső, szár középső, illetve az agancs tövéből és a rózsából készült 

eszközöket. Ennek során új morfológiai csoportokat különítettünk el az 

agancseszközökön belül.  

4. A feldolgozás második pillére a leletanyag technológiai vizsgálata volt. A fő cél 

az alapanyagok feldolgozás menetének (chaîne opératoire) minél teljeseb 

rekonstruálása volt. Ennek elengedhetetlen része volt az alaptechnikák megértése 

és felismerése, amelyekhez kiterjedt kísérleteket végeztem, részben, hogy magam 

megértsem a technikai fogásokat, másrészt pedig, hogy a tárgyakon hagyott 

megmunkálási ismertetőjegyeket összevethessem a kísérleti tárgyakkal, így 

biztosan azonosíthassam azokat. A műveleti lánc összetett, minden régészeti 

tárgy esetében több szakaszból áll. Ezt a felosztást követtem a feldolgozás és az 

ismertetés során is, kezdve az alapanyagok beszerzésétől, az elsődleges 

átalakításon (débitage) át, a formálás, megújítás és javítás technikáinak 

ismertetéséig, végigkövetve a tárgy életútját az eldobásig. A technológiai 

szempontú elemzés ilyen nagy leletanyagon, ilyen részletességgel meglehetősen 

ritka, ezért itt is szükséges volt az alapok lefektetésére, különösen a műveleti lánc 

és annak szakaszai kapcsán. A débitage technikáinak ismertetése egyben az 

alaptechnikák rekonstrukciója és részletes leírása is, de hasonló elveket követtem 

a formálás és a javítás technikáinak ismertetésekor is. 

5. A technológiai feldolgozás legnagyobb eredménye, hogy sikerült az alapvető 

darabolási (débitage), formálási és javítási technikákat azonosítani, egy részüket 

pedig pontosan rekonstruálni is. (pl. csont felezése bevájás és hasítással és 

előkészítetlen hasítással; agancs darabolása szabadkézi és pozícionált 

forgácsolással, fűrészeléssel). A technikák vizsgálata során igazoltam, hogy 

Aszódon kompozit technikákat is alkalmaztak az átalakítás e szakaszában (pl. 

csont: bevájás és hasítás+törés, agancs: forgácsolás/fűrészelés+törés). 

Bizonyítottam továbbá a különböző töréses technikák széles körű használatát a 

neolitikumban, főként az eszköz előformák előállítása során. 
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6. A technológiai vizsgálatok másik jelentős eredménye, hogy a hiányos 

összeillesztés módszerét alkalmazva sikeresen rekonstruáltam a csont és agancs 

feldolgozásának műveleti láncát. Végül ez a rekonstrukció azt is megmutatta, 

hogy a lelőhelyen megkülönböztetett figyelmet szenteltek a gímszarvasagancs 

feldolgozásának, amely során különösen a nehéz munkára alkalmas eszközök 

kialakításának leginkább megfelelő darabolásra törekedtek. Ahogyan azt a fenti 

elemzésből is láthatjuk, az agancs megmunkálása rendkívül fontos szerepet 

játszott Aszód-Papi földek lelőhelyén, annak ellenére, hogy minden igyekezetünk 

ellenére sem sikerült bizonyosságot szerezni az „agancsfeldolgozó-műhely” 

jelenlétére. Más, a korszakba tartozó lelőhelyekkel összehasonlítva a megmunkált 

agancsok száma itt kiemelkedő, ami e terület, illetve a területen az őskori 

gímszarvas-populáció fontosságát jelzi. Ebben minden bizonnyal fontos tényező, 

hogy Aszód Magyarország erdős, középhegységi-dombsági területén helyezkedik 

el, ami a mai viszonyok között is igen gazdag vadállománnyal bír. Így lehetett ez 

bizonyára a neolitikum korszakában is, így az őz és szarvas agancs gyakori és 

könnyen hozzáférhető alapanyag volt. Ezzel ellentétben az alföldi lelőhelyeken 

ritkábban dolgozták fel ezt az alapanyagot. Ez a tény már igen korán sugallta azt 

a magyarázatot, hogy a település gazdasági életében kiemelkedő szerepet játszott 

az agancs, mint alapanyag kiaknázása és feldolgozása, a település afféle közvetítő 

szerepet játszhatott az áruk áramlásában. 

7. A munka harmadik pillérét a használati nyomok vizsgálata képezte. Hasonló 

tanulmányokra eddig nem volt példa magyarországi csonteszközanyagon, ezért 

ez esetben is szükség volt részben a terminológia tisztázására, részben a 

feldolgozás lépéseinek kialakítására. Ezért a fejezetet a vizsgálati módszer 

kialakulásának történetével és a metodológia ismertetésével kezdtük. A 

vizsgálatok megkezdésével világossá vált, hogy a tafonómiai folyamatok 

jelentősen befolyásolják egy-egy leletanyag vizsgálhatóságát. Ez a szempont az 

eddigi kutatásban sohasem volt hangsúlyos, mivel leggyakrabban tóparti 

lelőhelyek, kivételesen jó megtartású eszközeit vizsgálták a kopásnyom 

analízissel.  

A használati nyom vizsgálatok bár az előzetesen vártnál kevesebb eredménnyel 

zárultak, de azzal összevetve, hogy eddig semmilyen biztos adatunk sem volt, a 

módszer alkalmazásának első kísérlete eredményesnek tekinthető. Fontos 

tanulságként szolgált, hogy a leletek megtartása és a tafonómia fontos szerepet 

játszanak a vizsgálatok sikerességében. Ez a jövőben fontos szempont lesz a 

leletek vizsgálatra történő kiválasztásában. A vizsgálatok azonban megtartástól 

függetlenül a makroszkópos tartományban sikerrel zárultak. Kevés kivételtől 

eltekintve eldönthető volt, hogy a tárgyon megfigyelhető nyomok emberi 

átalakítás és használat eredményei-e. A makroszkóposan megfigyelhető és 

értelmezhető használati módok maradéktalanul azonosíthatóak voltak. A 
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mikroszkópos megfigyelési szakasz legfontosabb eredményként kijelenthetjük, 

hogy még a rossz megtartású tárgyak esetében is érhetünk el eredményeket a 

módszer alkalmazásával, bár az idő és energiabefektetés miatt meggondolandó a 

kiválasztott minta mennyisége. A mikroszkópos szakaszban el tudtuk különíteni 

a legjobb megtartású tárgyakon talált nyomokról, hogy kemény, vagy puha 

anyagon való használat okozta-e, és esetenként a munkavégzés irányára is 

következtetni lehetett a csíkozódás megfigyelésével. 

8. A vizsgálatok néhány zavarba ejtő eredményt is hoztak, melyekre jelenleg nem 

ismerünk magyarázatot. Ilyen a „kapart felületű csontok” teljesen hiányzó 

használati nyomai (TÓTH 2013), amelyre az egyetlen magyarázat, ha a 

megmunkálási ismertetőjegyeként azonosított kaparás nem a készítéshez, hanem 

a használathoz köthető. Ennek értelmezése egyelőre nem járt sikerrel, mivel 

eddig nem találtunk bizonyítékot a kaparással kinyert csontforgácsok 

felhasználását illetően. Mindezzel teljesen ellentétesek a néprajzi párhuzamok 

adatai, amelyek minden korszakban egyértelműen a bőrmegmunkáláshoz, a 

húsolás/szőrtelenítés munkafolyamatához kötik az eszközök alkalmazását. 

9. Elsőként sikerült hazánkban azonosítani a pontütőket, amelyek a kőeszközök 

előállításának folyamatában fontos szerepet játszottak, különösen a penge 

előállításban voltak nélkülözhetetlenek. A pontütők (és a feltételesen azonosított 

nyomóárak) elkülönítése fontos lépés, mivel ezzel a százszámra előkerülő nem 

meghatározható, tehát általában hulladéknak tekintett levágott agancságak egy 

részét sikerült használtként azonosítani és alkalmazási területükkel összekötni. A 

kőeszközök feldolgozása nem terjedt ki a punch technika, illetve a nyomásos 

technikák azonosítására, ezért lehetőség szerint a jövőben a kőeszközöket e 

szempontból is érdemes lenne megvizsgálni. Mindezek mellett a pontütők és 

nyomóárak pontos alkalmazását kísérletsorozatokkal kell ellenőrizni. 

10. A tafonómia eredetileg nem szerepelt a tervezett vizsgálati módszerek között, 

azonban a munka előrehaladtával világossá vált, hogy szükséges a leletanyagot 

ért tafonómiai folyamatok minél alaposabb feltérképezése. Ez bizonyult később a 

leletanyag kritikai vizsgálatának is, magyarázatot adott számos megfigyelésre, 

különösen a tárgyak mai állapotát és felületi sérüléseiket illetően.  

11. Az aszódi állattani és megmunkált csontok összetételének elemzése 

egyértelmű eltéréseket mutat a nyersanyag preferencia terén. Általánosságban 

elmondható, hogy a magyarországi neolitikum korában a megmunkált állati 

nyersanyagokat egyértelműen az I. osztályba tartozó (tervezett, kötött alapanyag-

választású, többlépcsős készítési láncú) eszközök uralják. Az aszódi leletanyag 

esetében mind a csonteszközökre, mind pedig az agancs eszközökre igaz, hogy a 

jól tervezett, több lépcsősen kialakított eszközök adják a gyűjtemény alapját, 

amelyeket gyakran megújítottak, vagy más feladattal láttak el, ha az eredetit már 
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nem voltak képesek betölteni. Az átmenet különböző fokozatait megtestesítő I-II. 

osztályú, illetve a II. osztályú eszközök (kevésbé tervezett és ad hoc eszközök) 

sokkal kisebb mennyiségben vannak jelen, szinte alig fordulnak elő, és kivétel 

nélkül csont alapanyagból készültek.  

Feltételezéseink és előzetes adataink szerint hasonló technikai színvonal és 

lehetőségek álltak fenn a Kárpát-medence mindegyik késő-neolitikus lelőhelyén. 

Az alapanyag megválasztásának és az eszköz készítésének szabályai azonban 

sokszínű képet mutatnak. Aszódon a csonteszközök készítése során nem 

tartották magukat túl szigorúan a szabályokhoz. Az alapanyag és a testrész 

megválasztása utal az alapvető gazdasági berendezkedésükre, a marhatartás 

túlsúlyára, a vadászat fontosságára és a kiskérődzők hagyományosan fontos 

szerepére az eszközkészítésben. A gyakori kivételek azonban azt a benyomást 

keltik, hogy a „szabályokkal” a csontból készült eszközök esetében nem 

foglalkoztak különösebben. Az eltérő típusok készítésének technikai stílusa is 

alapvetően egységes képet mutat, azonban gyakoriak az ettől eltérő stílusban 

kivitelezett eszközök.  

Ezzel ellentétben, az agancs kezelése és az eszközök készítése, használata és 

megújítása során alkalmazott technikák messzemenően egységesítettek. Az 

agancs alapanyag elsődleges darabolását (débitage) minden esetben ugyanazzal a 

technikával (forgácsolás+törés) végezték el. A darabolási anatómiai helyei 

egységesek, ami sorozatban hasonló kinézetű és méretű előformát eredményez, 

oly módon, hogy a hulladékok is jellegzetesek. Így a végeredményként kapott 

agancseszközök technikai stílusa is azonos, a kész eszközök nem nagyon térnek 

el egymástól formában és méreteikben. Ez összefüggésben állhat az 

agancseszközök készítésének fontosságával, amennyiben feltételezzük, hogy 

Aszód-Papi földek lelőhelye, mint specializált település, fontos szerepet tölthetett 

be az agancseszközök nagymértékű előállításában és kereskedelmében. Ehhez 

még az is hozzájárulhatott, hogy amennyiben Aszód fontos központja volt az 

áruk áramlásának, e településen az itt élő népesség is sokszínűbb lehetett, ami 

több eltérő csontmegmunkálási hagyomány egymás melletti meglétét is 

okozhatta, a kerámiastílusokban megfigyelhető sokszínűséghez hasonlóan.  

12. Következtetésként megállapíthatjuk, hogy a disszertáció céljait sikerült elérni. 

A kiválasztott lelőhely, Aszód-Papi földek leletanyagát összetett formai, 

technológiai és használati-nyom elemzésnek vetettük alá, amelyek 

eredményeképpen jelentősen gyarapodtak ismereteink a közösség mindennapi 

életét, gazdasági berendezkedését, technikai szintjét, de kapcsolatait illetően is. 

Igazoltuk, hogy akár hiányos adatok birtokában is eljuthatunk olyan adatokhoz, 

amelyek segíthetnek átfogó régészeti kérdéseink megválaszolásában. A vizsgált 

leletanyag esetében leszögezhetjük, hogy a település gazdasági életében valóban 
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kiemelt szerepet játszott a gímszarvas agancs feldolgozása, még akkor is, ha a 

település egy objektumára korlátozott műhely meglétét a technológiai 

kritériumok alapján nem látjuk igazolhatónak. A megmunkált csontos anyagok 

elemzése eltérő megmunkálási hagyományokra világított rá, ami megegyezik a 

kerámiastílusok elemzéséből levont következtetésekkel. 

Bebizonyosodott, hogy az itt alkalmazott, eltérő módszerek kialakított 

kombinációja hasznos, a kutatást érdemes folytatni és más leletanyagokon 

alkalmazni. A többféle módszerből nyert információk jól hasznosíthatóak a 

technikai stílus és az egyes lelőhelyek közötti eltérések megfigyelésében, amelyek 

hosszú távon közelebb vihetnek minket a késő-neolitikus életvitel és 

gondolkodásmód megértéséhez. 
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FÜGGELÉK  

ÁBRÁK ÉS KÉPEK JEGYZÉKE  

1. ábra: Tafonómiai tényezők összegzése (BARTOSIEWICZ in press; TÓTH 2009, 4. 
ábra). 
2. ábra: Égett ár (Ltsz.: 88.1.776.). 
3. ábra: Vékony mészkőbevonat a tárgyon és nagyobb konkréciócsomó (Ltsz.: 
66.16.14.). 
4. ábra: A felület elkorrodálása feltehetően a talaj kémhatása miatt (Ltsz.: 
88.1.768.). 
5. ábra: Gyökérnyomok csontárakon. (Ltsz.: 66.16.18.; 66.16.16. és 66.23.1.) 

6. ábra: Mikro- és keskeny repedések (Ltsz.: 64.807.1.) és a tárgy teljes hosszán 
végigfutó szétnyílt repedés (Ltsz.: 64.805.9.1.). 
7. ábra: Leltározás óta töredezett tárgy, amelyből egy darabka el is veszett. 
8. ábra: Friss sérülések csonthegyeken: hosszanti szilánkolódás (Ltsz.: 88.1.321.), 
friss törés a hegyen (Ltsz.: 88.1.447.) és eltérő számon leltározott összeillő tárgy 
(Ltsz.: 88.1.810+813.). 
9. ábra: Tollal körberajzolt tárgyak. (balra: Ltsz.: 80.35.950a; jobbra: Ltsz.: 
88.1.772.) 

10. ábra: 1: (Ltsz.: 64.809.1.) Jó példa a lakk besárgulására és a leltári szám 
elhalványulására is; 2: (Ltsz.: 81.72.10.) Mélyen bekarcolt ásatási adatok a tárgyon. 
11. ábra: Lakk és leltári szám fedi a lábközépcsont felezésének nyomait (Ltsz.: 
88.1.691.) 

12. ábra: A leltári számon (ami önmagában sem apró) jócskán túlnyúló lakkréteg. 
13. ábra: Pontatlan, kibuggyanó ragasztás (Ltsz.: 88.1.642.). 
14. ábra: A tárgy részleteit elfedő textilrögzítés. (Ltsz.: 88.1.651., 88.1.745.) 

15. ábra: Textilszálak a felületbe ragadva (Ltsz.: 88.1.772., 88.1.778.) 

16. ábra: Vastag vízkőréteg és eltávolított felületrészek (Ltsz.: 88.1.428. és 
88.1.79). 
17. ábra: Kiskérődző metapódium disztális hegyekhez felhasznált alapanyag 

18. ábra: Kiskérődző disztális metapódium hegyek faj és csont szerinti eloszlása. 
19. ábra: Kiskérődző metapódium disztális árak (Schibler 1/1 típus) oldalnézet és 

keresztmetszet formái. 
20. ábra: Kiskérődző proximalis metapódium árak (Schibler 1/2 típus) alapanyaga. 
21. ábra: Faj és csont szerinti összesített típusmegoszlás. 
22. ábra: Kiskérődző proximalis metapódium hegyek faj és csont szerinti eloszlása. 
23. ábra: Kiskérődző metapódium proximalis árak (Schibler 1/2 típus) összesített 
keresztmetszet kombinációi. 
24. ábra: Kiskérődző metapódium proximalis árak (Schibler 1/2 típus) oldalnézet 
és keresztmetszet formái. 
25. ábra: Kiskérődző metapódium árak (Schibler 1/1 vagy 1/2 típus) faj és csont 
szerinti eloszlása. 
26. ábra: Kiskérődző metapódium árak (Schibler 1/1 vagy 1/2 típus) faj és csont 
szerinti összesített megoszlása. 
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27. ábra: Felezett kiskérődző metapódium hegyek (Schibler 1/1 vagy 1/2 típus) 
oldalnézete 

28. ábra: Felezett kiskérődző metapódium hegyek (Schibler 1/1 vagy 1/2 típus) 
keresztmetszete. 
29. ábra: Kiskérődző negyedelt proximalis metapódium hegyek faj szerinti 
eloszlása. 
30. ábra: Kiskérődző negyedelt proximalis metapódium hegyek faj és csont szerinti 
eloszlása. 
31. ábra: Kiskérődző negyedelt metapódium proximalis hegyek (1/2a) oldalnézet 
és keresztmetszet formái. 
32. ábra: Csöves csont árak (Schibler 1/3) alapanyagai. 
33. ábra: Kis hegyek ízületi véggel (Schibler 1/4): alapanyagválasztás. 
34. ábra: Kis hegyek ízületi véggel (Schibler 1/4): állatfaj és csont szerinti eloszlás. 
35. ábra: Kis hegyek ízületi véggel (Schibler 1/4) oldalnézeti és keresztmetszeti 
formái. 
36. ábra: Kisméretű diafízis hegyek (Schibler 1/7): alapanyagválasztás. 
37. ábra: Kisméretű diafízis hegyek (Schibler 1/7) faj és csont szerinti eloszlása. 
38. ábra: Kisméretű diafízis hegyek (Schibler 1/7) oldalnézete. 
39. ábra: Kisméretű diafízis hegyek (Schibler 1/7) keresztmetszete. 
40. ábra: Közepes hegy ízületi felszín nélkül (1/8 típus) hegy oldalnézetek és 
keresztmetszetek. 
41. ábra: Masszív hegy epifízissel (Schibler 1/6): alapanyagválasztás 

42. ábra: Masszív hegyek diafízistöredéken (Schibler 1/9): hegyek oldalnézetei és 
keresztmetszetei. 
43. ábra: Ad hoc hegyek oldalnézete és keresztmetszete. 
44. ábra: Bordahegyek (Schibler 1/13) oldalnézetei és keresztmetszetei. 
45. ábra: Típusba nem sorolható hegyek állatfaj és csont szerinti eloszlása. 
46. ábra: Típusba nem besorolható hegyek oldalnézete. 
47. ábra: Típusba nem besorolható hegyek keresztmetszete. 
48. ábra: Masszív véső (Schibler 4/3): alapanyag és csontválasztás. Világosabb 
színnel jelöltem a nagypatás csontokat. Itt a faj nem feltétlenül szarvasmarha. 
49. ábra: Masszív diafízis vésők (Schibler 4/3) él oldalnézete és keresztmetszete. 
50. ábra: Kis vésők (Schibler 4/5) alapanyagválasztás. 
51. ábra: Kis vésők (Schibler 4/5): élek oldalnézete és keresztmetszete. 
52. ábra: Masszív ad hoc véső (Schibler 4/7): alapanyagválasztás. 
53. ábra: Masszív véső ízületi véggel (Schibler 4/13) alapanyagválasztás. 
54. ábra: Kis ulna véső (Schibler 4/14): alapanyagválasztás. 
55. ábra: Kerek-hegyes spatulák (Schibler 12/2) hegyének oldalnézete és 
keresztmetszete. 
56. ábra: Bordasimítók: alapanyagválasztás. 
57. ábra: Bordasimítók (Schibler 12/1) oldalnézete és keresztmetszete. 
58. ábra: Vadkanagyar kaparók alapanyaga. 
59. ábra: Vadkanagyar csüngők alapanyagválasztása. 
60. ábra: Szarvas szemfog gyöngyök. 
61. ábra: Pontütő és nyomóár készítéséhez használt agancsrészek. 
62. ábra: Nyelek készítésére felhasznált agancsrészek. 
63. ábra: Agancs hegyek alapanyagai. 
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64. ábra: Agancs ékek alapanyagválasztása. 
65. ábra: „Halásznyílhegyek” alapanyagai. 
66. ábra: Agancs gyűrű alapanyagválasztás. 
67. ábra: Balták alapanyaga. 
68. ábra: Agancsszáron kialakított balta/fejsze. 

69. ábra: Foglalatok alapanyaga. 

70. ábra: Szigony alapanyaga. 
71. ábra: Agancs csüngők alapanyagválasztása. 
72. ábra: Kalapácsok alapanyagválasztása. 
73. ábra: Csákányok és fokosok alapanyagválasztása. 
74. ábra: Agancs alsó rész hulladékok. 
75. ábra: Agancs felső rész hulladékai. 
76. ábra: Agancs szár középső szakaszának hulladékai. 
77. ábra: A munkafelületek kialakításának sorrendje (Rajz: Biller A.) 

78. ábra: Alapanyagválasztás állatfaj szerinti megoszlása Alsónyék–Bátaszék, 
Aszód–Papi földek és Öcsöd– Kováshalom lelőhelyén. 
81. ábra: Metapódiumcsontok aránya a többi csonthoz képest a vizsgált 
lelőhelyeken. 
82. ábra: Bőrkaparó kialakításához használt csontok az egyes állatokban, ill. 
emberben Aszód–Papi földek lelőhelyén. 
83. ábra: A penge megugrásának („trace de brutage”) nyomai a felületen. 
84. ábra: Éles vonalban végződő munkafelület (Öcsöd-Kováshalom, ID 238). 
85. ábra: a. Bőrkaparó képe és használata (CORNWALL 1968, Fig. 13: 2). b. modern 

analógia. Ugyanaz a műveletsor, fémeszközzel végezve. 
86. ábra: S. A. Semenov rekonstrukciója az eszközök használati módjáról. (SEMENOV 
1964, 185, Fig 99:4). 
87. Ábra: Chaîne opératoire (Averbouh 2000 nyomán) 

88. ábra: A vaddisznó agyar és a fog a részei (PROVENZANO 2001, Fig. 266 nyomán). 
89. ábra: Az őzagancs részei és elnevezései (Provenzano 2001, Fig. 265 nyomán). 
90. ábra: A gímszarvas agancs részei és elnevezéseik (Billamboz 1977, Fig. 3 
nyomán). 
91. ábra: A szarvasagancs jellemző metszetei. 
92. ábra: Berajzolt vonal, majd a velőüregig mélyített bevájás. 
93. ábra: Rossz kezdővonal és így hullámos bevájás. 
94. ábra: A bevájással előkészített csont kettéhasítása. 
95. ábra: A bevájás és hasítás által hagyott ismertetőjegyek a csonton: bevájás és 
szilánkolódás, beszakadások a szétválasztás mentén. 
96. ábra: Bevájás ismertetőjegyei. 
97. ábra: Fűrészeléssel előkészített, majd leválasztott epifízis. 
98. ábra: Nem kellő mélységig előkészített fűrészelés és emiatt pontatlan 
kettéválasztás. 
99. ábra: Direkt törés kemény ütővel (©TECHNOS 2010). 
100. ábra: Borda darabolása fűrészeléssel előkészített vonal mentén töréssel. 
101. ábra: Kettéhasítás indirekt töréssel. 
102. ábra: A hasítás által hagyott ismertetőjegyek. 
103. ábra: Fűrészelés, és kettéválasztásra előkészített agancs. 
104. ábra: A fűrészeléssel előkészített agancs kettéválasztása. 
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105. ábra: A fűrészelés ismertetőjegyei az agancson. 
106. ábra: Egyirányú forgácsolás csiszolt kőbaltával. Forgácsolással előkészített 
felület. 
107. ábra: Előkészített forgácsolás és szétválasztott agancs. 
108. ábra: Forgácsolással leválasztott agancság és a leesett fogácsok. 
109. ábra: Forgácsolással leválasztott agancság. 
110. ábra: Közvetett pozícionált forgácsolás bronzvésővel (!). Kettéválasztásra 
előkészített agancs. 
111. ábra: Kettéválasztott agancs és a leesett forgácsok. 
112. ábra: Szimmetrikus és aszimmetrikus forgácsolás (MAIGROT 2003b, Fig. 62. 
nyomán). 
113. ábra: Más forgácsolástípusok (MAIGROT 2003b, Fig. 64. nyomán). 
114. ábra: Kompozit technika (forgácsolás+törés, ill. fűrészelés+törés) hulladékai 
(chutes de débitage). 
115. ábra: A kaparás ismertetőjegyei. 
116. ábra: Trace de brutage. 
117. ábra: Csiszolás kísérleti rekonstrukciója és a hátrahagyott ismertetőjegyek. 
118. ábra: Forgácsolás és hámozás (PROVENZANO 2001, Fig. 270: 3-2). 
119. ábra: rekonstruált agancs kiaknázási sémák Aszódon. 

120. ábra: Különböző lekerekedések (MAIGROT 2003b, Fig. 88. nyomán). 
121. ábra: Impakt törés a hegyen. 
122. ábra: Szilánkolódás, törés és repedés (kísérleti tárgyak). 
123. ábra: Zúzódás egy kalapácson. 
124. ábra: tömörödés (kísérleti tárgy). 
125. ábra: Fény és csíkozódás kísérleti kerámiasimítón. 
1. kép: Kiskérődző felezett metapódium disztális árak (Schibler 1/1 típus): 1) 
Ltsz: 88.1.578.; 2) Ltsz.: 88.1.773.; 3) Ltsz.: 88.1.730.; 4) Ltsz.: 66.16.16.; 5) Ltsz.: 
88.1.834.; 6) Ltsz.: 88.1.717. 
2. kép: Kiskérődző felezett metapódium disztális árak (Schibler 1/1 típus): 1) 
Ltsz.: 88.1.251., 2) Ltsz.: 88.1.400., 3) 88.1.384., 4) 88.1.24., 5) 88.1.375., 6) Ltsz.: 
88.1.158. 
3. kép: Kiskérődző felezett metapódium proximális árak (Schibler 1/2 típus): 
1) Ltsz.: 88.1.782.; 2) Ltsz.: 88.1.785.; 3) Ltsz.: 88.1.810.+88.1.813.; 4) Ltsz.: 
88.1.849. 
4. kép: Kiskérődző felezett metapódium proximális árak (Schibler 1/2 típus): 
1) Ltsz.: 88.1.283., 3) Ltsz.: 88.1.25., 4) Ltsz.: 88.1.156., 5) Ltsz.: 88.1.144., 6) 
88.1.116. 
Kiskérődző felezet metapódium disztális vagy proximális ár (Schibler 1/1 
vagy 1/2 típus): 2) Ltsz.: 88.1.152. 
5. kép: Kiskérődző felezett metapódium proximális árak (Schibler 1/2 típus): 
1) Ltsz.: 88.1.354., 2) Ltsz.: 88.1.782., 3) Ltsz.: 88.1.849., 4) Ltsz.: 88.1.330., 5) Ltsz.: 
88.1.354., 6) Ltsz.: 88.1.215. 
6. kép: Negyedelt kiskérődző proximális metapódium hegyek: 1) Ltsz.: 
88.1.902., 2) Ltsz.: 88.1.298., 3) Ltsz.: 88.1.23., 4) Ltsz.: 88.1.539., 5) Ltsz.: 
2011.1.86., 6) Ltsz.: 88.1.196. 
7. kép: Kiskérődző felezett metapódium proximális árak (Schibler 1/2 típus): 
4) Ltsz.: 88.1.765. 
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Kiskérődző negyedelt metapódium proximális árak: 1) Ltsz.: 2011.1.85.; 3) 
Ltsz.: 88.1.579. 
Nagykérődző felezett metapódium proximális ár (Schibler 1/6 típus): 2) Ltsz.: 
88.1.769. 
8. kép: Kiskérődző felezett metapódium hegyek: 1) Ltsz.: 88.1.603., 2) Ltsz.: 
88.1.854., 4) Ltsz.: 88.1.607. 
Kis hegy ízületi véggel (Schibler 1/4 típus): 3) Ltsz.: 88.1.324., 5) Ltsz.: 
88.1.517., 6) Ltsz.: 88.1.116. 
9. kép: Kiskérődző epifízis nélküli árak (Schibler 1/7 típus): 1) Ltsz.: 66.23.2.; 
2) Ltsz.: 88.1.602.; 3) Ltsz.: 88.1.804.; 4) Ltsz.: 88.1.780.; 5) Ltsz.: 88.1.731.; 6) 
Ltsz.: 88.1.703. 
10. kép: Masszív hegy diafízis szilánkon: 1) Ltsz.: 88.1.593., 2) Ltsz.: 64.807.3., 
3) Ltsz.: 88.1.320., 4) Ltsz.: 88.1.320., 
Masszív hegy epifízissel 5) Ltsz.: 88.1.150., 6) Ltsz.: 88.1.329. 
11. kép: Különböző hegytípusok: 1) Kutya tíbia ár: Ltsz.:88.1.777.; 2) Sertés 
fibula ár: Ltsz.: 88.1.784.; 3) Kiskérődző ár epifízissel: Ltsz.: 2011.1.84.; 4) Nyúl 
rádiusz ár: Ltsz.: 64.3.1. 
12. kép: Ad hoc hegyek: 1) Ltsz.: 66.19.19., 2) Ltsz.: 64.214.1., 3) Ltsz.: 88.1.357., 
4) Ltsz.: 88.1.31., 5) Ltsz.: 88.1.438. 
13. kép: Bordahegyek (Schibler 1/13): 1) Ltsz.: 88.1.798., 3) 88.1.694., 4) Ltsz.: 
88.1.814., 5) Ltsz.: 88.1.607., 8) 88.1.844.; “Halpecek”: 2) Ltsz.: 88.1.622., Kettős 
hegy: 6) Ltsz.: 88.1.90. 
14. kép: Vésők Schibler 4/1 típus: 1) Ltsz.: 80.36.164. Schibler 4/5 típus: 2) ltsz.: 
88.1.594., Schibler 4/7 típus: 3) Ltsz.: 88.1.254., Schibler 4/3 típus: Ltsz.: 5) Ltsz.: 
80.35.977., 6) Ltsz.: 88.1.859., Egyéb: 4) Ltsz.: 88.1.899. 
15. kép: Vésők: 1) Ltsz.: 88.1.609.; 3) Ltsz.: 66.23.1.; 
Masszív nagypatás epifízis nélküli ár: 2) Ltsz.: 80.35.308a.; 
Nagypatás proximális ár furattal: 4) Ltsz.: 2011.1.92. 
16. kép: Bordasimítók: 1) Ltsz.: 88.1.63., 2) Ltsz.: 88.1.35., 3) Ltsz.: 88.1.745. 
17. kép: Spatulák kerek-hegyes véggel. 1) Ltsz.: 80.35.950b., 2) Ltsz.: 88.1.374., 
3) Ltsz.: 88.1.279., 4) Ltsz.: 88.1.772. 
18. kép: Spatulák kerek-hegyes véggel. 1) Ltsz.: 64.798.7., 2) Ltsz.: 80.35.791., 3) 
Ltsz.: 80.35.950a., 4) Ltsz.: 88.1.249. 
19. kép: Spatulák kerek-hegyes véggel. 1) Ltsz.: 88.1.811., 2) Ltsz.: 88.1.712., 3) 
Ltsz.: 2011.1.81. Spatula kerek-kerek véggel. 4) Ltsz.: 88.1.778. 
20. kép: Spatulák kerek-kerek véggel. 1) Ltsz.: 88.1.9., 2) Ltsz.: 88.1.27., 3) Ltsz.: 
88.1.766., 4) Ltsz.: 88.1.732. 
21. kép: Spatulák kerek-kerek véggel. 1) Ltsz.: 88.1.605., 2) Ltsz.: 88.1.708., 3) 
Ltsz.: 88.1.605., 4) Ltsz.: 88.1.252. 
22. kép: “Irhavakarók”: teljes egy megmunkált oldallal 1) Ltsz.: 88.1.373.; félbe 
törött, proximális vég 2) Ltsz.: 88.1.231.; disztális vég 3) Ltsz.: 80.36.170. 
23. kép: “irhavakarók”. 1) őstulok lapockán kialakított Ltsz.: 88.1.817.; 2) 
barnamedve humeruszán kialakított Ltsz.: 88.1.243.; 3) két, egymás felé dőlő 
megmunkált oldallal Ltsz.: 88.1.242.; 4) ló rádiuszán kialakított Ltsz.: 88.1.76. 
24. kép: „Gombos csiszolócsontok”: 1) Ltsz.: 2011.1.88.; 2) Ltsz.: 80.36.156.; 3) 
Ltsz.: 80.36.169.; 4) Ltsz.: 88.1.212.; 5) Ltsz.: 80.35.264b; 6) Ltsz.: 80.35.264a. 



 
327 Függelék 

25. kép: Egyéb csonttárgyak. Félhold alakú tárgy 1) Ltsz.: 88.1.355., Csontlap 
2) Ltsz.: 88.1.580., Csont prizma 3) Ltsz.: 88.1.636., Tű töredék 4) Ltsz.: 88.1.120., 
Félkész gyöngy 5) Ltsz.: 88.1.492., Spatula 6) Ltsz.: 88.1.775+803. 
26. kép: Vegyes csonttárgyak: Hegy töredékek: 1) Ltsz.: 88.1.145., 2) 64.807.3., 
3) Ltsz.: 88.1.161., Csontlap: 4) Ltsz.: 88.1.846., Hulladékok: 5) Ltsz.: 88.1.232., 6) 
Ltsz.: 2011.1.16., 7) Ltsz.: 2011.1.20. 
27. kép: “Sliccelt csontok”: 1) Ltsz.: 88.1.576., 2) Ltsz.: 88.1.502., 3) Ltsz.: 
88.1.444., Csont csüngő: 4) Ltsz.: 88.1.444., 
Agancs gyűrű töredéke: 6) Ltsz.: 88.1.241., Agancs L-alakú csüngő: 5) Ltsz.: 
88.1.615. 
28. kép: Vadkanagyar kaparók 1) 80.36.151h., 2) Ltsz.: 80.36.162a., 3) Ltsz.: 
80.36.151f., 4) ltsz.: 88.1.110., 5) Ltsz.: 88.1.89. 
29. kép: Vadkanagyar kaparók: 1) Ltsz.: 80.36.151j., 2) Ltsz.: 80.36.151e., 3) 
Ltsz.: 80.36.151i., 4) Ltsz.: 80.36.151c., 5) Ltsz.: 80.36.151b., 6) Ltsz.: 80.36.151d. 
30. kép: pontütők/nyomóárak: 1) Ltsz.: 88.1.344., 2) Ltsz.: 88.1.435., 3) Ltsz.: 
88.1.446., 4) Ltsz.: 88.1.494., 5) ltsz.: 88.1.156., 6) Ltsz.: 88.1.534. 
31. kép: pontütők/Nyomóárak: 1) Ltsz.: 64.807.17., 2) Ltsz.: 80.35.118., 3) Ltsz.: 
88.1.83., 4) Ltsz.: 88.1.109., 5) Ltsz.: 88.1.137., 6) Ltsz.: 88.1.184. 
32. kép: Pontütők/Nyomóárak: 1) 88.1.538., 2) Ltsz.: 88.1.541., 3) Ltsz.: 
88.1.560., 4) Ltsz.: 88.1.662., 5) Ltsz.: 88.1.679., 6) Ltsz.: 88.1.683. 
33. kép: Pontütők/Nyomóárak: 1) Ltsz.: 88.1.866., 2) Ltsz.: 88.1.699., 3) Ltsz.: 
88.1.427., 4) Ltsz.: 88.1.686., 5) Ltsz.: 88.1.741., 6) Ltsz.: 80.36.165., 
34. kép: Agancság ékvégű eszközök: 1) Ltsz.: 88.1.171., 2) Ltsz.: 88.1.296., 3) 
Ltsz.: 88.1.206., 4) ltsz.: 88.1.327., 5) Ltsz.: 88.1.482., 6) Ltsz.: 88.1.453. 
35. kép: Agancság ékvégű eszközök: 1) Ltsz.: 88.1.718., 2) Ltsz.: 88.1.705., 3) 
Ltsz.: 88.1.527., 4) Ltsz.: 88.1.563., 5) Ltsz.: 88.1.587., 6) Ltsz.: 88.1.661. 
36. kép: Forgácsolással díszített agancságak: 1) Ltsz.: 80.35.154., 2) Ltsz.: 
80.35.570., 4) Ltsz.: 88.1.106., 5) Ltsz.: 80.36.155b., 6) Ltsz.: 88.1.562., 
“Halásznyílhegyek”: 3) Ltsz.: 88.1.764., 7) Ltsz.: 88.1.561., Szár hulladék: 8) 
Ltsz.: 64.798.8. 
37. kép: Szár hulladékok: 1) 88.1.34., 2) Ltsz.: 88.1.305., Nyelek: 3) Ltsz.: 
88.1.592., 4) Ltsz.: 88.1.170., 5) Ltsz.: 88.1.216. 
38. kép: T-Balták: 1) Ltsz.: 80.36.149a.; 2) Ltsz.: 88.1.475.; 3) Ltsz.: 88.1.452. 
39. kép: Agancs T-balták: 1) Ltsz.: 80.36.171a., 2) Ltsz.: 80.36.149e. 
40. kép: T-balták: 1) Ltsz.: 80.36.149., 2) Ltsz.: 80.36.149c., 3) Ltsz.: 80.36.171b., 
4) Ltsz.: 88.1.172. 
41. kép: Baltatöredékek. 1) Ltsz.: 88.1.475., 2) 88.1.412., 3) Ltsz.:88.1.507. 
42. kép: Baltatöredékek: Felső rész: 1) Ltsz.: 88.1.559.; 3) Ltsz.: 88.1.507.; Hátsó 
fél: 2) Ltsz.: 88.1.696.; 4) Ltsz.: 88.1.412. 
43. kép: T-balták töredékei: Aktív Él. 1) Ltsz.: 80.36.158i., 2) Ltsz.: 80.36.163a., 
3) Ltsz.: 88.1.179., 4) Ltsz.: 88.1.468. 
44. kép: T-balták töredékei. Aktív él. 1) Ltsz.: 88.1.174., 2) Ltsz.: 88.1.122., 3) 
Ltsz.: 88.1.22., 4) Ltsz.: 88.1.506., 5) Ltsz.: 88.1.261. 
45. kép: T-balták töredékei. Aktív él. 1) Ltsz.: 88.1.108., 2) Ltsz.: 88.1.18., 3) 
Ltsz.: 88.1.66., 4) Ltsz.: 88.1.65. 
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46. kép: Baltatöredékek: hátsó fél: 1) Ltsz.: 88.1.143., 3) Ltsz.: 88.1.306., 6) Ltsz.: 
88.1.360. első fél: 2) Ltsz.: 88.1.107., éltöredék: 4) Ltsz.: 88.1.504., felső rész: 6) 
Ltsz.: 88.1.360., ágvég: 7) Ltsz.: 88.1.363. 
47. kép: T-balták töredékei. Hossztengely mentén kettétört. 1) Ltsz.: 88.1.173., 
2) Ltsz.: 88.1.624., Nyéllyuknál félbe törött 3) Ltsz.. 88.1.38., Aktív él töredék. 4) 
Ltsz.: 88.1.317. 
48. kép: Foglalat 1) Ltsz.: 88.1.483.; 
Csákány 3) Ltsz.: 66.16.14.; 
Kalapács 2) Ltsz.: 88.1.409.; 5) Ltsz.: 80.36.149a.; 
Őzagancs 4) Ltsz.: 88.1.566. 
49. kép: Szigonyok 

50. kép: Agancstő hulladékok. 1) Ltsz.: 91.1.255.; 2) Ltsz.: 88.1.892.; 3) Ltsz.: 
88.1.564.; 4) Ltsz.: 88.1.818. 
51. kép: Hulladékok: A szár középső részei 1) Ltsz.: 88.1.514.; 2) Ltsz: 88.1.302.; 
3) Ltsz.: 88.1.666.; 4) Ltsz.: 88.1.660.; 
A szár alsó része a rózsatővel 5) Ltsz.: 66.54.1. 
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KÉPTÁBLÁK  

 

1. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM DISZTÁLIS ÁRAK (SCHIBLER 1/1 TÍPUS): 1) 
LTSZ: 88.1.578.; 2) LTSZ.: 88.1.773.; 3) LTSZ.: 88.1.730.; 4) LTSZ.: 66.16.16.; 5) LTSZ.:  88.1.834.; 
6) LTSZ.: 88.1.717. 
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2. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM DISZTÁLIS  ÁRAK (SCHIBLER 1/1 TÍPUS): 1) 
LTSZ.: 88.1.251., 2) LTSZ.: 88.1.400., 3) 88.1.384., 4) 88.1.24., 5) 88.1.375., 6) LTSZ.: 88.1.158. 
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3. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM PROXIMÁLIS ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS): 1) 
LTSZ.: 88.1.782.; 2) LTSZ.: 88.1.785.; 3) LTSZ.: 88.1.810.+88.1.813.; 4) LTSZ.: 88.1.849. 
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4. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM PROXIMÁLIS ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS): 1) 
LTSZ.: 88.1.283., 3) LTSZ.: 88.1.25., 4) LTSZ.: 88.1.156., 5) LTSZ.: 88.1.144., 6) 88.1.116. 
 KISKÉRŐDZŐ FELEZET METAPÓDIUM DISZTÁLIS VAGY PROXIMÁLIS ÁR (SCHIBLER 1/1 VAGY 
1/2 TÍPUS): 2) LTSZ.: 88.1.152. 

  



 
333 Függelék 

 

5. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM PROXIMÁLIS  ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS): 1) 
LTSZ.: 88.1.354., 2) LTSZ.: 88.1.782., 3) LTSZ.: 88.1.849., 4) LTSZ.: 88.1.330., 5) LTSZ.: 88.1.354., 
6) LTSZ.: 88.1.215. 
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6. KÉP: NEGYEDELT KISKÉRŐDZŐ PROXIMÁLIS METAPÓDIUM HEGYEK: 1) LTSZ.: 88.1.902., 2) 
LTSZ.: 88.1.298., 3) LTSZ.: 88.1.23., 4) LTSZ.: 88.1.539., 5) LTSZ.: 2011.1.86., 6) LTSZ.: 88.1.196. 
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7. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM PROXIMÁLIS ÁRAK (SCHIBLER 1/2 TÍPUS): 4) 
LTSZ.: 88.1.765. 
KISKÉRŐDZŐ NEGYEDELT  METAPÓDIUM PROXIMÁLIS ÁRAK: 1) LTSZ.: 2011.1.85.; 3) LTSZ.: 
88.1.579.  
NAGYKÉRŐDZŐ FELEZETT  METAPÓDIUM PROXIMÁLIS ÁR (SCHIBLER 1/6 TÍPUS): 2) LTSZ.: 
88.1.769. 

  



 
336  

 

8. KÉP: KISKÉRŐDZŐ FELEZETT METAPÓDIUM HEGYEK: 1) LTSZ.: 88.1.603., 2) LTSZ.: 88.1.854., 
4) LTSZ.: 88.1.607. 
KIS HEGY ÍZÜLETI VÉGGEL (SCHIBLER 1/4 TÍPUS): 3) LTSZ.: 88.1.324., 5) LTSZ.: 88.1.517., 6) 
LTSZ.: 88.1.116. 



 
337 Függelék 

 

9. KÉP: KISKÉRŐDZŐ EPIFÍZIS NÉLKÜLI ÁRAK (SCHIBLER 1/7 TÍPUS) : 1) LTSZ.: 66.23.2.; 2) 
LTSZ.: 88.1.602.; 3) LTSZ.: 88.1.804.; 4) LTSZ.: 88.1.780.; 5) LTSZ.: 88.1.731.; 6) LTSZ.: 88.1.703. 
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10. KÉP: MASSZÍV HEGY DIAFÍZIS SZILÁNKON: 1) LTSZ.: 88.1.593., 2) LTSZ.: 64.807.3., 3) LTSZ.: 
88.1.320., 4) LTSZ.: 88.1.320.,  
MASSZÍV HEGY EPIFÍZISSEL 5) LTSZ.: 88.1.150., 6) LTSZ.: 88.1.329. 

  



 
339 Függelék 

 

11. KÉP: KÜLÖNBÖZŐ HEGYTÍPUSOK: 1) KUTYA TÍBIA ÁR:  LTSZ.:88 .1.777.; 2) SERTÉS FIBULA 
ÁR: LTSZ.: 88.1.784.; 3) KISKÉRŐDZŐ ÁR EPIFÍZISSEL: LTSZ.: 2011.1.84.; 4) NYÚL RÁDIUSZ ÁR: 
LTSZ.: 64.3.1. 

  



 
340  

 

12. KÉP: AD HOC HEGYEK: 1) LTSZ.: 66.19.19., 2) LTSZ.: 64.214.1., 3) LTSZ.: 88.1.357., 4) LTSZ.: 
88.1.31., 5) LTSZ.: 88.1.438. 

  



 
341 Függelék 

 

13. KÉP: BORDAHEGYEK (SCHIBLER 1/13): 1) LTSZ.: 88.1.798., 3) 88.1.694., 4) LTSZ.: 88.1.814., 
5) LTSZ.: 88.1.607., 8) 88.1.844.; “HALPECEK”: 2) LTSZ.: 88.1.622., KETTŐS HEGY: 6) LTSZ.: 
88.1.90. 
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14. KÉP: VÉSŐK SCHIBLER 4/1 TÍPUS: 1) LTSZ.: 80.36.164. SCHIBLER 4/5 TÍPUS: 2) LTSZ.: 
88.1.594., SCHIBLER 4/7 TÍPUS: 3) LTSZ.:  88.1.254., SCHIBLER 4/3 TÍPUS: LTSZ.: 5)  LTSZ.: 
80.35.977., 6) LTSZ.: 88.1.859., EGYÉB: 4) LTSZ.: 88.1.899. 
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15. KÉP: VÉSŐK: 1) LTSZ.: 88.1.609.; 3) LTSZ.: 66.23.1.;  
MASSZÍV NAGYPATÁS EPIFÍZIS NÉLKÜLI ÁR: 2) LTSZ.: 80.35.308A.;  
NAGYPATÁS PROXIMÁLIS  ÁR FURATTAL: 4) LTSZ.: 2011.1.92. 

  



 
344  

 

16. KÉP: BORDASIMÍTÓK: 1) LTSZ.: 88.1.63., 2) LTSZ.: 88.1.35., 3) LTSZ.: 88.1.745. 

  



 
345 Függelék 

 

17. KÉP: SPATULÁK KEREK-HEGYES VÉGGEL. 1) LTSZ.: 80.35.950B., 2) LTSZ.: 88.1.374., 3) 
LTSZ.: 88.1.279., 4) LTSZ.: 88.1.772. 

  



 
346  

 

18. KÉP: SPATULÁK KEREK-HEGYES VÉGGEL. 1) LTSZ.: 64.798.7., 2) LTSZ.:  80.35.791., 3) LTSZ.: 
80.35.950A., 4) LTSZ.: 88.1.249. 
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19. KÉP: SPATULÁK KEREK-HEGYES VÉGGEL. 1) LTSZ.: 88.1.811., 2) LTSZ.: 88.1.712., 3) LTSZ.: 
2011.1.81. SPATULA KEREK-KEREK VÉGGEL . 4) LTSZ.: 88.1.778. 

  



 
348  

 

20. KÉP: SPATULÁK KEREK-KEREK VÉGGEL . 1) LTSZ.: 88.1.9., 2) LTSZ.: 88.1.27., 3) LTSZ.: 
88.1.766., 4) LTSZ.: 88.1.732. 

  



 
349 Függelék 

 

21. KÉP: SPATULÁK KEREK-KEREK VÉGGEL . 1) LTSZ.: 88.1.605., 2) LTSZ.: 88.1.708., 3) LTSZ.: 
88.1.605., 4) LTSZ.: 88.1.252. 
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22. KÉP: “IRHAVAKARÓK” :  TELJES EGY MEGMUNKÁLT OLDALLAL 1) LTSZ.: 88.1.373.; FÉLBE 
TÖRÖTT, PROXIMÁLIS VÉG 2) LTSZ.: 88.1.231 .; DISZTÁLIS VÉG 3) LTSZ.: 80.36.170. 



 
351 Függelék 

 

23. KÉP: “IRHAVAKARÓK” . 1) ŐSTULOK LAPOCKÁN KIALAKÍTOTT LTSZ.: 88.1.817.; 2) 
BARNAMEDVE HUMERUSZÁN KIALAKÍTOTT LTSZ.: 88.1.243.; 3) KÉT, EGYMÁS FELÉ DŐLŐ 
MEGMUNKÁLT OLDALLAL LTSZ.: 88.1.242.; 4) LÓ RÁDIUSZÁN KIALAKÍTOTT LTSZ.: 88.1.76. 
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24. KÉP: „GOMBOS CSISZOLÓCSONTOK”: 1) LTSZ.: 2011.1.88.; 2) LTSZ.: 80.36.156.; 3) LTSZ.: 
80.36.169.; 4) LTSZ.: 88.1.212.; 5) LTSZ.: 80.35.264B; 6) LTSZ.: 80.35.264A. 
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25. KÉP: EGYÉB CSONTTÁRGYAK. FÉLHOLD ALAKÚ TÁRGY 1) LTSZ.: 88.1.355., CSONTLAP 2) 
LTSZ.: 88.1.580., CSONT PRIZMA  3) LTSZ.: 88.1.636., TŰ TÖREDÉK 4) LTSZ.: 88.1.120., FÉLKÉSZ 
GYÖNGY 5) LTSZ.: 88.1.492., SPATULA 6) LTSZ.: 88.1.775+803. 

  



 
354  

 

26. KÉP: VEGYES CSONTTÁRGYAK: HEGY TÖREDÉKEK : 1) LTSZ.: 88.1.145., 2) 64.807.3., 3) 
LTSZ.: 88.1.161., CSONTLAP: 4) LTSZ.: 88.1.846., HULLADÉKOK: 5) LTSZ.: 88.1.232., 6) LTSZ.: 
2011.1.16., 7) LTSZ.: 2011.1.20. 
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27. KÉP: “SLICCELT CSONTOK”: 1) LTSZ.: 88.1.576., 2) LTSZ.: 88.1.502., 3) LTSZ.: 88.1.444., 
CSONT CSÜNGŐ: 4) LTSZ.: 88.1.444.,  
AGANCS GYŰRŰ TÖREDÉKE: 6) LTSZ.: 88.1.241., AGANCS L-ALAKÚ CSÜNGŐ: 5) LTSZ.: 88.1.615. 
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28. KÉP: VADKANAGYAR KAPARÓK 1) 80.36.151H., 2) LTSZ.: 80.36.162A., 3) LTSZ.: 80.36.151F., 
4) LTSZ.: 88.1.110., 5) LTSZ.: 88.1.89. 
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29. KÉP: VADKANAGYAR KAPARÓK: 1) LTSZ.: 80.36.151J., 2) LTSZ.: 80.36.151E., 3) LTSZ.: 
80.36.151I., 4) LTSZ.: 80.36.151C., 5) LTSZ.: 80.36.151B., 6) LTSZ.: 80.36.151D. 
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30. KÉP: PONTÜTŐK/NYOMÓÁRAK: 1) LTSZ.: 88.1.344., 2) LTSZ.: 88.1.435., 3) LTSZ.: 88.1.446., 
4) LTSZ.: 88.1.494., 5) LTSZ.: 88.1.156., 6) LTSZ.: 88.1.534. 
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31. KÉP: PONTÜTŐK/NYOMÓÁRAK: 1) LTSZ.: 64.807.17., 2) LTSZ.: 80.35.118., 3) LTSZ.: 88.1.83., 
4) LTSZ.: 88.1.109., 5) LTSZ.: 88.1.137., 6) LTSZ.: 88.1.184. 
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32. KÉP: PONTÜTŐK/NYOMÓÁRAK: 1) 88.1.538., 2) LTSZ.: 88.1.541., 3) LTSZ.: 88.1.560., 4) 
LTSZ.: 88.1.662., 5) LTSZ.: 88.1.679., 6) LTSZ.: 88.1.683. 
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33. KÉP: PONTÜTŐK/NYOMÓÁRAK: 1) LTSZ.: 88.1.866., 2) LTSZ.: 88.1.699., 3) LTSZ.: 88.1.427., 
4) LTSZ.: 88.1.686., 5) LTSZ.: 88.1.741., 6) LTSZ.: 80.36.165.,  
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34. KÉP: AGANCSÁG ÉKVÉGŰ ESZKÖZÖK:  1) LTSZ.: 88.1.171., 2) LTSZ.: 88.1.296., 3) LTSZ.: 
88.1.206., 4) LTSZ.: 88.1.327., 5) LTSZ.:  88.1.482., 6) LTSZ.: 88.1.453. 
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35. KÉP: AGANCSÁG ÉKVÉGŰ ESZKÖZÖK: 1) LTSZ.: 88.1.718., 2) LTSZ.: 88.1.705., 3) LTSZ.: 
88.1.527., 4) LTSZ.: 88.1.563., 5) LTSZ.:  88.1.587., 6) LTSZ.:  88.1.661. 

  



 
364  

 

36. KÉP: FORGÁCSOLÁSSAL DÍSZÍTETT AGANCSÁGAK: 1) LTSZ.: 80.35.154., 2) LTSZ.: 
80.35.570., 4) LTSZ.: 88.1.106., 5) LTSZ.: 80.36.155B., 6) LTSZ.: 88.1.562., “HALÁSZNYÍLHEGYEK”: 
3) LTSZ.: 88.1.764., 7) LTSZ.: 88.1.561., SZÁR HULLADÉK: 8) LTSZ.: 64.798.8. 
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37. KÉP: SZÁR HULLADÉKOK: 1) 88.1.34., 2) LTSZ.: 88.1.305., NYELEK: 3) LTSZ.: 88.1.592., 4) 
LTSZ.: 88.1.170., 5) LTSZ.: 88.1.216. 
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38. KÉP: T-BALTÁK: 1) LTSZ.: 80.36.149A.; 2) LTSZ.: 88.1.475.; 3) LTSZ.: 88.1.452. 

  



 
367 Függelék 

 

39. KÉP: AGANCS T-BALTÁK: 1) LTSZ.: 80.36.171A., 2) LTSZ.: 80.36.149E. 

  



 
368  

 

40. KÉP: T-BALTÁK: 1) LTSZ.: 80.36.149., 2) LTSZ.: 80.36.149C., 3) LTSZ.: 80.36.171B., 4) LTSZ.: 
88.1.172. 
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41. KÉP: BALTATÖREDÉKEK. 1) LTSZ.: 88.1.475., 2) 88.1.412., 3) LTSZ.:88.1.507. 
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42. KÉP: BALTATÖREDÉKEK: FELSŐ RÉSZ: 1) LTSZ.: 88.1.559.; 3) LTSZ.: 88.1.507.; HÁTSÓ FÉL: 
2) LTSZ.: 88.1.696.; 4) LTSZ.: 88.1.412. 
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43. KÉP: T-BALTÁK TÖREDÉKEI: AKTÍV ÉL. 1) LTSZ.: 80.36.158I., 2) LTSZ.: 80.36.163A., 3) 
LTSZ.: 88.1.179., 4) LTSZ.: 88.1.468. 
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44. KÉP: T-BALTÁK TÖREDÉKEI. AKTÍV ÉL . 1) LTSZ.: 88.1.174., 2) LTSZ.: 88.1.122., 3) LTSZ.: 
88.1.22., 4) LTSZ.: 88.1.506., 5) LTSZ.:  88.1.261. 
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45. KÉP: T-BALTÁK TÖREDÉKEI. AKTÍV ÉL . 1) LTSZ.: 88.1.108., 2) LTSZ.: 88.1.18., 3) LTSZ.: 
88.1.66., 4) LTSZ.: 88.1.65. 
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46. KÉP: BALTATÖREDÉKEK: HÁTSÓ FÉL: 1) LTSZ.: 88.1.143., 3) LTSZ.: 88.1.306., 6) LTSZ.: 
88.1.360. ELSŐ FÉL: 2) LTSZ.: 88.1.107., ÉLTÖREDÉK: 4) LTSZ.: 88.1.504., FELSŐ RÉSZ: 6) LTSZ.: 
88.1.360., ÁGVÉG: 7) LTSZ.: 88.1.363. 
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47. KÉP: T-BALTÁK TÖREDÉKEI. HOSSZTENGELY MENTÉN KETTÉTÖRT . 1) LTSZ.: 88.1.173., 2) 
LTSZ.: 88.1.624., NYÉLLYUKNÁL FÉLBE TÖRÖTT 3) LTSZ.. 88.1.38., AKTÍV ÉL TÖREDÉK . 4) 
LTSZ.: 88.1.317. 
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48. KÉP: FOGLALAT  1) LTSZ.: 88.1.483.;   
CSÁKÁNY 3) LTSZ.: 66.16.14.;   
KALAPÁCS 2) LTSZ.: 88.1.409.;  5) LTSZ.: 80.36.149A.;  
ŐZAGANCS 4) LTSZ.: 88.1.566. 
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49. KÉP: SZIGONYOK  
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50. KÉP: AGANCSTŐ HULLADÉKOK . 1) LTSZ.: 91.1.255.; 2) LTSZ.: 88.1.892.; 3) LTSZ.: 88.1.564.; 
4) LTSZ.: 88.1.818. 
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51. KÉP: HULLADÉKOK: A SZÁR KÖZÉPSŐ RÉSZEI  1) LTSZ.: 88.1.514.;  2) LTSZ: 88.1.302.; 3) 
LTSZ.: 88.1.666.; 4) LTSZ.: 88.1.660.; 
 A SZÁR ALSÓ RÉSZE A RÓZSATŐVEL 5) LTSZ.: 66.54.1.  

 


