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BUDAPEST
RÉGISÉGEI
XXII.
A Budapesti Történeti Múzeum év
könyve — a Budapest Régiségei XXII. kö
tete — a múzeum munkatársainak széles
körű kutatótevékenységéről, az elmúlt
évek munkájának eredményeiről tájéjcoztat. A kötetben található írások mind
egyike Fővárosunk múltjára vonatkozó
ismereteinket gazdagítja. — Az ősember
életkörülményeit megvilágító adatokat
nyújt a Főváros határában — Érden —
folytatott nagy jelentőségű feltárás ismer
tetése. Az őskori kultúrák gazdagságáról
egyébként több közlemény is tudósít. —Az
egyik sok képpel illusztrált tanulmány
Aquincum római kori kőfaragóművésze
tét dolgozza fel. Megismerkedhetünk a
Buda környéki majorságok életével és a
római kori települések sok egyéb jelentős
emlékével is. — A margitszigeti középkori
domonkos apácakolostor, — a gazdag
budai kályhacsempe-anyag, — a Várne
gyedben feltárt európai jelentőségű gótikus
zsinagóga, — valamint a középkori fő
város számos más objektumának bemuta
tása révén ismerkedhetünk városunk rég
múlt évszázadainak történetével. — A bu
dai városházával foglalkozó tanulmány
nemcsak a város rangos épületére, hanem
a XVII—XVIII. századi építőmunkára vo
natkozóan is új adatokat tár fel, a XIX.
századi boltcímer bemutatása pedig a
korai kapitalizmus ipari és kereskedelmi
életére vet fényt.
A hosszabb lélegzetű tanulmányok mel
lett kisebb közlemények sora és nem utol
sósorban gazdag illusztrációs anyag se
gíti az olvasót, hogy mindjobban megis
merhesse Fővárosunk történetét és a Bu
dapesti Történeti Múzeum munkáját.
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TANULMÁNYOK

GÁBORINÉ CSÁNK VERONIKA

AZ ÉRDI KÖZÉPSŐ-PALEOLIT TELEP

A Budapest határán fekvő őskőkori telep, melyet 1963—64-ben tártunk fel, a moustiéri kultúra —
tágabb értelemben a neandervölgyi ember korának—a feltárás időrendjében harmadik települése Magyar
országon. Jelentőségét nemcsak az eddig fölfedezett lelőhelyek kis száma adja meg, hanem sok más olyan
tényező, mely összefügg az utolsó eljegesedés régibb szakaszának paleolit-fejlődéstörténeti kérdéseivel—,
a korszak kronológiájának, a műveltség osztályozásának problémáival —, a neandervölgyi-praesapienssapiens váltási időszak, a moustiéri embercsoportok és európai elterjedésük kérdéseivel. Érd lokálisan új
pont Magyarország szegényes középső-paleolitikumában — regionálisan azonban Közép- és Kelet-Európa
őskőkorában jelent új lelőhelyet, és a szűkebb régészeti problematikán túl a geokronológiai vizsgálatokra
és a radiokarbon kormeghatározásokra épült fázis-fácies beosztást is mozgásba hozta.
A moustiéri kultúra két korábbi lelőhelyét, Tatát és a Subalyuk-barlangot 1909-ben, ill. 1932-ben
fedezték fel1. Hozzájuk kapcsolódik néhány kis, rétegtanilag fiatalabb korú kultúrák alatt fekvő leletanyag,
— mindegyik barlangi előfordulás —, melyek inkább csak nyomai a bükki és a dunántúli „centrum"
kapcsolatainak, pontosabban alkalmi vadásztanyáinak, az embercsoportok által bejárt földrajzi körzetet
jelzik. Annak ellenére tehát, hogy a tatai ősemberi telep újabb ásatással, új leletanyaggal és modern feldol
gozási módszerekkel felfrissítette a moustiéri magyarországi képét2 — Érd, mint addig érintetlen lelőhely,
több mint 50, ill. 30 év után az első, állandó jellegű településben és teljes egészében feltárt moustiéri lelő
helyünk. Az, hogy Budapest határán fekszik, éppúgy nem specifikuma, mintha bárhol lenne Európában —,
mégis úgy látjuk, hogy valamely természeti, zonális-életföldrajzi körülmény hozta létre, — de az, hogy
magyar nyelvű első ismertetése e helyen jelenik meg, szintén nem véletlenszerű.
Amikor Tompa F. a Budapest Történetének 1. kötetét megírta — 1942-ben —•, a főváros területén
ősemberi települést nem ismertünk. A régészeti „rendszertan" jegyében ismertette a tágabb földrajzi
egység (?) paleolit lelőhelyeit, és mintegy helyet készített elő a neandervölgyi állomás számára3. Tompa F.,
akinek Magyarország őskoráról szóló szintéziseinek és alapvető korszakbeosztásának értékét alapjaiban
még sokáig nem fogjuk elvitatni, a paleolitikumot egy üvegcsőnek fogta fel, melyben ide-oda billentésre
egy golyó szalad egyik végéről a másikra, s bár ez a hasonlat vulgárisan hangzik, ez a mechanikus migrációs
elgondolás éppen a moustiéri kultúránál jelent meg. A jugoszláviai Krapina-barlangra és a bükki Suba
lyukra gondolt — talán nem véletlenül —, melyek összekötő-vonala Budapest környékét érinti. Sajnos
azonban a majdnem érintő légvonalon a két földrajzi pont között Érd teljesen egyedi jellegű műveltséget
képvisel, régészeti anyaga mindkettőtől eltér. A zártabb budapesti, Buda-hegyvidéki földrajzi egység
őskőkori telephiányán nem változtatott a Remete-barlang részbeni feltárása sem, ahol azonban a mélyebben
fekvő pleisztocén rétegeket még nem ismerjük4.
Az érdi lelőhelyet teljesen feltártuk. Az ásatások befejezése után a település kiterjedését fúrásokkal
ellenőriztük, s így mint zárt lelőhely, leletanyag, kőzettani-sztratigráfiai, geokronológiai, paleontológiái,
növénytani, települési-régészeti szempontból alkalmas komplex módszerű vizsgálatra. Szerencsés véletlen,
hogy a tipológiai-régészeti vizsgálattól a radiokarbon-kormeghatározásig, mindegyik rokontudomány
számára rendkívül bőséges anyagot szolgáltat.
Az érdi moustiéri jellegét tekintve kívül esik mind az említett vándorlási koncepción — vagy csak
egyes szálai jeleznek némi összeköttetést—,mind a középső-paleolitikum nálunk eddig ismert formakörén,
és több szempontból speciális lelőhely a közép-európai területen is. Mielőtt anyagát és kultúráját ismer
tetném, egyedi sajátságait kell körvonalazni.
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A lelőhelynek különleges a geológiai-morfológiai helyzete. Az eddig ismert telepektől eltérően, nem
barlangi és nem melegforrásnál keletkezett travertin lelőhely. A moustiéri kultúrának szabad ég alatti,
völgyfőben kialakult vadásztanyája, éspedig egy régibb, vékonyabb alsó és egy felső rétegkomplexummal.
További különlegessége, hogy nyíltszíni település ellenére az itt élt embercsoport barlangimedve
vadász volt — a faunában, vadászzsákmányban ez az állatfaj dominál —, tehát a vadászati specializációja
nem tért el a szokásos közép-európai lelőhelyekétől. Ennek ellenére —, és feltehetően többezer éves idő
tartam mellett5 — mégsem átmeneti tanyahely, hanem egy visszatérő embercsoportnak a kultúra belső
tartalmában is némi fejlődést mutató vadásztelepe.
Speciális ezenkívül a lelőhely kultúrája, régészeti anyaga is. Teljesen eltér a Subalyuk-barlang, Tata és
a hozzájuk kapcsolódó átmeneti telepnyomok műveltségétől. Technológiai-tipológiai szempontból egy más
„fácies", csoport a hazai és közép-európai moustiériben, melynek keletkezése, eredetének körvonalai
•egyelőre csak halványan rajzolódnak ki.
A lelőhellyel kapcsolatban sajnos csupa specialitással állunk szemben —, mutatva a moustiéri kultúra
rendkívül nagy területi variabilitását — és ez mind a régészeti-történeti, mind pedig a kronológiai vizsgá
latnál számos új, nehezebben megoldható problémát vet fel. Nemcsak hazai, hanem sokkal tágabb vi
szonylatban is. A lelőhely rétegsora a Riss-Würm interglaciális végétől az utolsó eljegesedés végéig,
egyes részein lerövidítve mutatja a würmi, különösen a korai-würmi eljegesedés egész menetét, a másik
oldalon olyan települési megfigyelések állnak rendelkezésre, melyek közelebb vezethetnek a moustiéri élet
formájának egy zoológiai és régészeti, paleoetnográfiai, éspedig zárt, teljes egységen belüli vizsgálatához.
A lelőhely publikációja komplex monográfiát igényel, mely felöleli a rokontudományok vizsgálatait is.
Ezért e helyen kizárólag a régészeti anyag rövid értékelését tudjuk megadni, a kultúra összetételét és helyét a
nagy moustiéri körben. A dolgozat nem tárgyalhatja a telep rétegtani viszonyait —, a döntően fontos
adatokat sem — a paleontológiái vizsgálatok eredményeit, a topográfiai, egyben paleoetnográfiai megfi
gyeléseket és végül a pontos kormeghatározás eredményeit sem. A lelőhely feldolgozásának problémaköre
— mint minden paleolitikus telep esetében — annyira szétágazó, hogy az eredményekről csak előzetes
jelentést, a komplex munkából csak részletet, régészeti jellemzést adhatunk.
1. A lelőhely Érd-Parkváros (Ilkamajor) közelében, az érdi fennsíkon fekszik. Geomorfológiai szem
pontból a terület táblás-töréses szerkezetű, miocén-pleisztocén rétegek fedik. A régibb, többé-kevésbé
összefüggő geológiai rétegsorokra kevés lösz települt, mely az utolsó eljegesedés alatt különböző klimatikus
hatásoknak volt kitéve, így a felső rétegösszletek jól mutatják a Würm-eljegesedés egyes, helyenként
hiányos vagy redukált, krioturbációs jelenségekkel, tundrapályákkal csonkított rétegképződési szakaszait.
A fennsíkot ÉNY—DK irányú fő törésvonalak és ezekre merőlegesen fekvő újabb táblás törések szab
dalják fel. A törésvonalak mentén völgyek alakultak ki, ezeknek irányát, hátravágódását az előbbi geológiai
szerkezet határozza meg.
A lelőhelyen széles, ma 15 m mély völgy húzódik a Duna irányába. Ebbe egyik oldalról két kisebb —
az ásatások előtt rejtett — és sokkal sekélyebb oldalvölgy torkollt közvetlenül egymás mellett. (1. kép.)
Torkolatuk a fővölgy fölött jelentős szintkülönbséggel DNY-i fekvésű. A rétegsorok D-i vagy közel D-i
dőlést mutatnak, ezek a lelőhelytől kis távolságra egy természetes feltárásban jól láthatók. A törésvonal
mentén kialakult völgyfők csupán 18—22 m hosszúságúak és DNY-i irányban szélesedő, mészkő-környe
zettel körülvett, szabálytalan alakú teknőt alkotnak. A paleolit lelőhely környékén a szarmata korú
mészkőösszlet laza, porlós, mésziszapos anyaga alkalmas volt arra, hogy az ÉK—DNY irányú törésvonal
mentén a lefutó víz 3—4 m mély völgyteknőket alakítson ki. Feltehető, hogy a paleolit lelőhelyhez hasonló
kis völgyfők a közelben máshol is vannak, betemetődnek és talán éppúgy emberi települést takarnak, mint
amilyet feltártunk. (2. kép.)
Hangsúlyoznunk kell, hogy az érdi fennsík szarmata mészkőösszlete sehol sem mutat karsztos
jelenségeket, vagy legalábbis nem olyan mértékben, hogy barlang képződésére gondolni lehetne. A terület
geológiai szerkezete, kora egyszerűen kizárja, hogy itt barlang, fedett üreg, sziklaeresz képződött volna.
A területen csak egészen kezdetleges karsztosodási jelenségek figyelhetők meg — pl. a völgytalpakon
víznyelőkezdemények alakultak ki —, ezek azonban csak a rövid tartamú völgyfejlődési szakaszba tartoz
nak, és a kitöltés, rétegfelhalmozódás megindulásáig tartottak. A völgyfők fejlődése megállt, az oldalfalak
ismételt omlásai néha vízállásokat hoztak létre (következményei ismét karsztos kezdemények), a rétegfel
halmozódás rohamos felgyorsulása azonban ezeknek a továbbfejlődését megakadályozta és lezárta.
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1. kép. Az érdi régibb kőkori telep ásatása _
Ausgrabung der altsteinzeitlichen Siedlung von Érd
2. kép. Az ásatás területe Ny felől
Das Grabungsgelände von W

A két völgyteknőt jóval a Würm-eljegesedés előtt kitakarította a víz, a csupasz mészkő-környezet
maradt csupán, s ezekben a száraz, töredezett mészkőfalakkal körülvett, szabálytalan alakú „teknőben"
települt meg az ember. Az első betelepülés, az alsó vékonyabb kultúrréteg még a mállékony mészkőn
fekszik, majd kb. a Würm 1 periódusának kezdetétől folyamatos üledékfelhalmozódással a két völgyfő
feltöltődött, befedte az alsó, majd a felső település maradványait. A kitöltés kitűnően bontható rétegsora
egészen a Würm 3 maximumáig tart. Alsó részében átlag 140 cm vastagságú kultúrréteg-komplexum
alakult ki.
A két völgyfőt, teknőszerű területet, a továbbiakban már mint emberi lakóhelyet — lakóteret — fogjuk
fel. Ezek, mint említettük, szorosan egymás mellett húzódnak, s köztük a mészkő alacsonyabb falat alkot.
(3. kép.) A település két része között némi mélységkülönbség van — egyik nagyobb területű, mélyebb,
másik sekélyebb és szűkebb —, a nagyobb lakótér hosszabb, a fővölgyre nyíló torkolata szélesebb, míg a
kisebb medence csak a szűkebb területen vágódott be a mészkő-környezetbe.
Több tényező, így elsősorban a rendkívül nagy mennyiségű állatmaradvány —, kb. 250 m2-en 15 000
meghatározható állapotban maradt állatcsont — arra mutat, hogy az a terület nemcsak rendkívül védett és
relatíve „meleg" volt, hanem minden valószínűség szerint vadváltónál feküdt. A mélyebb harántvölgyben,
melynek talpától a lakótér 8 m magasan fekszik, időközönként víz folyt — a magasabban elhelyezkedő
enyhén D-i dőlésű kis völgyteknőben viszont a laza mészkő a csapadékot azonnal elvezette. Erre utal a
nagyobb medencében, annak alján feltárt gyenge kis víznyelőkezdemény, mely azonban a betelepülés
idején eltömődött, majd a további rétegfelhalmozódással fejlődése teljesen megszűnt.
A lelőhely morfológiai képe természetszerűleg a feltárás végén alakult ki a legjobban, amikor a lakó
terület, a két völgyteknő úgy maradt üresen, kiaknázva, ahogyan azt az ember először megtalálta. (1. kép)
Ki kell emelni, hogy a két, alacsony mészkőfallal elválasztott lakótér betelepülése egyidejű, és egy
szerre történt, majd rétegződése továbbra is folyamatos volt. Szerencsés körülmény, hogy a rétegképződés,
a feltöltődés sebessége éppen lépést tartott a kultúrrétegek, a lakóhely maradványainak felhalmozódásával,
s így a kultúrát tartalmazó rétegkomplexumban megszakítás nem történt. Csupán az alsó és a felső vas
tagabb települési réteget választja el egymástól egy 20 cm vastag steril mészkőmálladékból-törmelékből
álló réteg.
A lelőhely két kultúrrétege teljesen azonos jellegű leletanyagot tartalmaz. Az első betelepülés rövid
időtartamú, vagy egyelőre csak átmeneti jellegű volt. A völgy talpra, a mészkőaljzatra legalul 20 cm-es
kultúrréteg települt. A régészeti lelet ebben kevés, gyakoribbak az állatmaradványok, de egy tűzhely
maradványa és az eszközkészítés hulladéka biztosan jelzi a település első fázisát. Fölötte következik a
steril, elválasztó réteg. A lelőhely rétegtani viszonyait leegyszerűsítve, erre települt a 80—100 cm vastagságú,
a leletanyagtól szinte tömörré vált, gyakran majdnem cementálódott felső kultúrréteg. Ez a régészeti és
paleontológiái leletanyag tömegét szolgáltatta, és szintenként való felbontása számos települési megfigye
lést eredményezett.
Az ásatás lefolyását, módszerét és eredményeit itt nem ismertethetjük —, előre bocsáthatjuk azonban,
hogy nemcsak vertikális, hanem igen részletes horizontális — minden szitusz-adatra, topográfiai helyzetre
ügyelő elkülönítés egy sor olyan vizsgálati lehetőséget nyújt, mely a régészeti és állattani anyag összefüg
géseivel újszerű paleoetnográfiai megfigyelésekre vezet. A feltárásnak mintegy technikai módszerbeli
legjobb eredményét éppen ebben látjuk; moustiéri lelőhelyen középső-paleolitikus telepen ugyanis rend
kívül ritka eset az, ahol a régészeti és paleontológiái anyag horizontális együttes vizsgálatára lehetőség nyílt.
A telep korának meghatározásában döntő a lelőhely stratigráfiája és geokronológiai besorolása.
Mivel itt Érd régészeti anyagát kívánjuk bemutatni, ennek ismertetésétől el kell tekintenünk. A lelőhely
területén, feltárása közben számos szelvényen vizsgálhattuk a rétegképződés menetét, pontos adatokat
kaptunk az egyes würmi szakaszok klimatológiai és rétegképződési menetéről. Az ásatások végén, a tele
pülés középső részén végül egy 20 m hosszúságú alapszelvényt tartottunk fenn, amely a kőzettani-stratigráfiai vizsgálatok és a korrendi besorolás alapja. Ennek eredménye, igen részletes tagolással rendelkezé
sünkre áll, mivel azonban az a monografikus feldolgozás részét képezi, csak vázlatát adhatjuk. (4. kép.)
A lelőhely rétegtani viszonyait Kriván Pál dolgozta fel, s kézirata alakján adhatjuk az alábbi megfi
gyeléseket.
A lelőhely rétegsora helyi eredetű képződményekből épült fel, és csak kevés benne az allotigén eredetű
kőzetanyag. A törmelékes anyagok a szarmata-mészkőből származnak. Ezeken talajképződési folyamatok
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3. kép. A két lakótér, a kitűzőrúd vonalában az elválasztó mészkő-„fallal"
Die beiden Wohnräume mit der Kalkstein-„Trennwand" in der Linie des Absteckpfahls
4. kép. A település feltárás közben. Középen a fennhagyott rétegszelvény
Die Siedlung während der Freilegung. In der Mitte das Querprofil

indultak meg, és bár a nagy mésztartalom miatt hasonlóak az előbbiekhez, világosan rendzinatalaj jellegűek.
A lelőhely felszínét fedő holocén réteg is mészkőn kialakult rendzina-talaj. Egyetlen kivétel a rétegsor
legalján, a völgytalpra települt, de csak nyomokban fennmaradt vörösbarna erdei talajképződmény — a
rétegtani-kronológiai besorolásnak ez adja az alsó, legrégibb határát —•, mely enyhe, mediterrán vonásokat
mutató éghajlati periódusban képződött.
A kultúrrétegek anyaga szintén helyi törmelék, mészkőmálladék. Amint említettük, ennek felhalmozó
dása lépést tartott a régészeti anyag felhalmozódásával, azaz beágyazódásának menetével.
Az allotigén anyagok lösz-eredetűek. Magában a kultúrrétegben, a felső, vastagabb települési komp
lexumban csak két, nagyon vékony lösz-közbetelepülést találunk, de csak foltokban maradtak fenn,
egyébként a vastagabb löszrétegek a kultúrrétegek fölött fekszenek, a Würm-eljegesedés fiatalabb szaká
szába tartoznak.
A kultúrrétegek mészkő-málladéka legalul üledékfelhalmozódási határokat, határfelületeket mutat,
és így települt a rétegsor kezdetét képviselő vörösbarna erdei agyagra. Magát a kultúrréteget egy üledék
felhalmozódási határfelület, később pedig 9 kis, gyenge tundrafelszín, és 3 rendzina-talajkezdemény,
maradvány és a már említett két löszréteg tagolja fel. Az említett gyenge tundrafázisok egyetlen tundrái
klímájú időszaknak, csupán rezgésszerű talajtani megnyilvánulásai, és nem jelentenek külön éghajlati
fázisokat. Ugyanezt mondhatjuk a talajnyomokról és a kultúrrétegbe közbetelepült löszképződményekről
is. Ezek adják meg a rétegsor finomabb bontását, felosztását. (5. kép.)
A szoliflukciós, talajfolyásos felületek kis éghajlati ingadozások bizonyítékai a Würm-eljegesedés első
felében, de még olyan kismértékű áttelepítést (anyagáthordást) sem jelentettek, amely pl. a tűzhelyek
sértetlenségét, a régészeti és paleontológiái maradványok eredeti helyzetét a legkevésbé befolyásolta volna.
Az ásatások során az összes „kultúrhagyaték", a település minden maradványa annyira elmozdulatlan,
originális fekvésű volt, hogy pl. két kis tűzhelynél a valószínű szélirányt meg lehetett állapítani. Ez a meg
figyelésnek azonban valóban a maximális esete volt.
A kultúrrétegek tehát régészeti szempontból egyetlen, egységes rétegfejlődést, képződést mutatnak,
ugyanakkor pedig a finom kőzettani-stratigráfiai tagolással szinte iskola-szelvénye a régibb, Würmeljegesedés lefolyásának.
A tundrái éghajlat kisebb ingadozásai a települést nem zavarták meg, azt mondhatnánk, semmit nem
jelentettek az itt élő embercsoportok számára. Közvetett hatása azonban megnyilvánult a természeti
környezetben, az állatfajok arányának változásában, s úgy látjuk, ezen keresztül a kőiparban is. A kultúrréteg felső szintjében kibővült az állatfajok száma, a vadászzsákmány, ami ismét további következtetéseket
enged meg.
A lelőhely kronológiája szempontjából nem kevésbé fontosak a kultúrréteget, a táborhelyet fedő
rétegek. A szelvények vizsgálatát erősen sematizálva: a kultúrrétegek fölé két vastagabb löszköteg települt,
közöttük erős tundrásodás, jellegzetes jégzsákok és szoliflukciós jelenségek figyelhetők meg. (6. kép.)
Végül legfelül egy ún. girland-tundra szintje zárja le a Würm-eljegesedés végét, felette a mai, rendzinajellegű talajt találjuk.
Látható, hogy a stratigráfiai megfigyelések és vizsgálati adatok a rétegsort erősen bontják, klimatoló
giai értékelésükre azonban nem térhetünk ki, csupán vázlatát adhatjuk a periodizációnak. A legrégibb
(mediterrán jellegű éghajlatot sejtető) erdőképző klíma-periódus után óceáni, hűvös-nedves éghajlati
szakasz következett. Ennek tartama alatt gyakran ismétlődtek rövid, gyenge, szubarktikus klíma-ingado
zások. Ha ezeket kis „stadiálisként" értelmezzük, úgy a rendzina-talajkezdemények rövid interstadiálisként
foghatók fel. Később az éghajlat világosan hideggé és szárazzá vált, ennek vége felé néha szubarktikus
vonások jelentkeznek. (Erős tundra-jelenségek fagyott altalajon.) A kultúrrétegek felett a további éghajlati
periódusok összevontabban mutatkoznak. A löszképződés egy idő után megszakadt, majd a felső rétegek
(számunkra fedőrétegek) legerősebb tundrái periódusa következett. (Würm 3)
A teljes rétegszelvény számos klímaszakaszra bontható, a kultúrréteget fedő rétegek is 6 különböző,
egymást követő, az üledékképződésben redukáltabban jelentkező periódust tartalmaznak. Bennünket
ezúttal csak a kultúrrétegek kora érdekel közvetlenül, s ennek stratigráfiai meghatározásához két biztos
támpontunk van :
A völgyfő torkolatánál sikerült egy vörösbarna agyagréteg maradványát megtalálni, az alsó kultúrréteg alatt, amely interglaciális korszak erdőképző fázisát jelzi. A felső, vastag kultúrréteg feletti tundra14

5. kép. A telep rétegtani metszetének részlete. A 2 m-es kitűzőrúd 30 cm-étől lefelé az ősembertelep kultúrrétegei következnek
Teil des stratigraphischën Profils der Siedlung. Von 30-sten cm des 2 m langen Absteckpfahls an folgen nach unten die
Kulturschichten der urmenschlichen Siedlung

felszín már egy hideg-nedves, néha szubarktikus ég
hajlati korszakba esik, amely azonban úgy látszik,
nem haladta túl a Würm 1. jégkor maximumát.
A rétegtani klimatológiai megfigyelések által
adott kronológiát helyesebbnek látszik leírás helyett
a szemléltetó'bb klímagörbén bemutatni, melyen Érd
kultúrájának, a kultúrrétegeknek helye elég zárt fel
ső és alsó határokkal kijelölhető. (7. kép.) A korai
Würm-korszak rétegtani, paleontológiái megfigye
léseit és a régészeti lelőhelyek datálását ismerve azon
nal láthatók azok a következmények, melyek-— mint
említettem — a korszak korbeosztásának kérdéseit
mozgásba hozzák.
A rétegtani kérdéseket a települési rétegekre
leszűkítve, ennek anyaga szintén mészkőmálladék.
Az autigén eredetű anyag azonban keveredett agya
gos lösszel, mint láttuk, rendzina-kezdemények is
voltak. Valószínűnek tűnik, hogy az anyag elszíne
ződéséhez maga az emberi település, a meglepően
nagy tömegű hulladék is hozzájárulhatott. Mind
ezek következtében a kultúrréteg anyaga—, a csont
halmoktól, tűzhelyektől, a régészeti leletektől —
6. kép. Jég-ékek; tundrái éghajlatra utaló képződmények
a lelőhely felső rétegeiben
Eiskeile; auf Tundraklima verweisende Gebilde in den oberen
Schichten der Fundstelle

H. GROSS. 1958

mint beágyazó anyag is barnás színű, sötétebb ár
nyalatú, és élesen elválik a környező réteges mész
kőtől. A feltárás során, felületenként a kultúrréteghez érve —, majd ezt egyre mélyebb szintekig bontva
— kitűnően lehetett követni a település kiterjedését.
(8. kép.) Egy-egy felszín preparálásakor kirajzolód
tak a tanyahely maradványai —, a két lakótér,
„teknő" azonos korú települése—a sötétebb kultúrréteg mindenütt elvált a természetes környezet
től. A település geológiai helyzetének köszönhető,
hogy a feltárás — mint egy barlang esetében — fal
tól falig történhetett, és végül zárt egységet képezett.
Az ásatás során a fiatal-paleolitikus nyíltszíni
telepeken vagy a még fiatalabb őskori telepeken al
kalmazott módszert igyekeztünk alkalmazni. Anél
kül, hogy helyszínrajzok és az egyéb dokumentációs
anyag közlésére itt hely volna, nagyon részletes meg
figyeléseket kaptunk a csonthalmok, hulladék, tűz
helyek és a régészeti leletek elhelyezkedéséről, a kőipar típusok szerinti megoszlásáról, a kisebb és na
gyobb méretű lakótér jellegéről, szerepéről és egy
máshoz való viszonyáról. (9. kép.)
A feltárás területe kb. 250 m2, mélysége 3—4 m
volt. Az egyes kisebb területek négyzethálós felbon
tásánál átlag 20 cm-enként bontakozott ki egy-egy
erősebb lakószint, településréteg. Meg kell jegyez
nünk, hogy ezt a vastagságot a hulladékhalmok
kép. A Würm eljegesedés klímagörbéje H. Gross nyomán gyakran elérték, helyenként meghaladták, tehát a
Klimakurve der Würm-Vereisung, nach H. Gross
20 cm-es bontás ugyanazon vastag kultúrrétegkomplexum szintenkénti bontása. Ezeket a szinte
ket a felszín alakulását követve tártuk fel, majd nagyobb felületek kialakulása után a szitusz-adatokat rög
zítettük. (10. kép.) A paleontológiái és régészeti anyag részletező különtartása arra az eredményre veze
tett, hogy meg lehetett állapítani, melyik hulladékhalom, mely teleprész, milyen állatfajokat, milyen arány
ban tartalmazott, hogyan oszlott meg ehhez képest a kőipar stb. Két helyen pl. kisebb, alkalmi műhelyt
tártunk fel, ezeknek anyagát külön érdemes vizsgálat alá venni, és a régészeti anyag vizsgálatát ki
egészítve, technológiai szempontból értékelni. Valamennyi vizsgálat természetesen a mennyiségi-össze
tételi szempontot és a statisztikai módszert veszi alapul. **
A vastagabb felső kultúrréteget 5 egymás alatti szintre lehetett bontani. (11. kép.) Az alsó vékonyabb
településréteget egy egységként kezeltük. (Vastagsága és a leletanyag kis mennyisége szintekre bontást
nem kívánt meg.) A település teljes feltárása után a négyzethálós helyszínrajzok mintegy egymás fölé
helyezhetők, s a koordináta-rendszer ismét több települési megfigyelést eredményez. (Lakótér egyes részei
nek lakottsága, feltehető használata.) (12. kép.) A vertikális tagolás rendszerint az egyes, erősebb telep
szintek mélységi sorrendjét követte. Eredménye : a régészeti leletanyag, a kultúra rendkívül lassú alakulá
sának megállapítása, a legfelső szintekben egyes tipológiai elemek megnövekedése és a paleontológiái
leletanyag szintenkénti alakulásának statisztikus megállapítása.
Mielőtt az érdi moustiéri lelőhely faunájáról és flórájáról szólnánk, még egyszer vissza kell térnünk a két
kis völgyfő, a két, mészfallal elválasztott lakótér horizontális megfigyeléseihez.
Az ásatási megfigyelések és a további vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a két terület rétegei szinkronban
állnak egymással. Az alsó kultúrrétegtől (és az alsó, geológiailag datáló szinttől) kezdve a jelenkori rétegig a
stratigráfiai sorrend azonos, vagy jól paralelizálható. A faunisztikai leletanyag alulról fölfelé alakulása is
azonos. Mégis, megfigyelésünk az, hogy a „kis lakótér" felső kultúrrétege az ÉK-i szektorában a nagyobb
lakótér felső kultúrrétegének elsősorban az alsóbb szintjeivel azonos. A kisebb teknő hátsó szektorában
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8. kép. A kultúrréteg felső szintje a nagyobb lakótérben.
Középen tűzhely maradványa
Oberer Horizont der Kultur schient im grosseren Wohnraum.
In der Mitte:.Überreste einer Feuerstelle

ugyanakkor a fauna-akkumuláció olyan mértékű
volt, ami miatt feltehető, hogy ez esetleg nem lakó
hely, hanem hústároló, természetes, fedetlen verem
volt. (13. kép.) A két terület méreteit tekintve egészen
szembetűnő, hogy az állatmaradványok mennyisége
a kisebb teknőben nagyobb és ugyancsak bizonyos
eltérés tapasztalható a kőipar megoszlásában is. A
fenti megjegyzésekből egyébként kitűnik, hogy a
lelőhely nemcsak vízszintesen és függőlegesen tagol
va, hanem a két összetartozó teknő viszonylatában
is vizsgálat tárgya lehet. A kisebbik magasabban
helyezkedik el, mint a nagy lakótér, hátsó szekto
rában kis műhely volt. Annak ellenére azonban,
hogy itt a felszín közelében erős krioturbációs je
lenségekfigyelhetőkmeg, a nagy lakótér felső szint
jei itt is megtalálhatók.
Áttérve a lelőhely paleontológiái anyagára : a te
lepen kb. 50 000 állatcsont-maradvány és fog került
elő, ebből meghatározható 15 000 darab. A nagy
mennyiségű faunamaradvány rétegenkénti és szin
tenkénti statisztikai vizsgálata, az egyes fajok gya
korisági és általában a mennyiségi változás vizsgálata
megtörtént.
A lelőhely faunalistáját Kretzoi Miklós meg
határozása alapján közlöm5* :
Pelobates fuscus
Bufo sp.
Lacerta sp.
Ophidia ind.
Falco
Plecotus auritus
Citellus f. citelloides
Spalax leucodon
Arvicola sp.
Microtus oeconomus
Microtus arvalis
Microtus gregalis
Apodemus sp.
Canis spelaeus
Vulpes vulpes
Alopex lagopus
Ursus arctos
Ursus spelaeus
Martes cf. martes
Putorius sp.
Mêles mêles

— ásóbéka
— varangyosbéka
— gyík
— kígyó
— sólyom
— nagyfülű denevér
— kihalt ürgefaj
— földikutya
— vízipocok
— patkányfejű pocok
— mezei pocok
— szibériai pocok
— erdei egér
— farkas
— róka
— sarki róka
—barnamedve
— barlangi medve
— nyuszt
— görény
— borz

9. kép. A kisebb lakótér ÉK-i oldala állatcsontokkal
NO-Seite des kleineren Wohnraumes mit Faunenüberresten

Panthera sp.
Leo spelaeus
Crocotta spelaea
Ochotona sp.
Lepus timidus
Mammuthus primigeni
Equus sp.
Asinus hydruntinus

— párduc
— barlangi oroszlán
— barlangi hiéna
•— füttyentő nyúl — sarki nyúl
— mammut
— jégkori ló
— jégkori szamár

Coelodonta antiquitatis
Sus scrofa
Rangifer sp.
Megaloceros sp.
Cervus elaphus
kis Bovida
Bison sp.
Capra sp.

gyapjas orrszarvú
vaddisznó
rénszarvas
óriásgím
gímszarvas
bölény
kőszáli kecske

A faunajegyzékből megállapítható, hogy a kisemlősöktől eltekintve a lelőhely anyaga messzemenően
mesterséges jellegű, összetétele elsősorban a vadászat eredménye, tehát nem mutathatja kellően az ökológiai
és klimatológiai képet. Az állattani anyag itt, éppúgy, mint a kőróar, kuitúrhagyaték, az ember kiválasz
tásának eredménye. A barlangi medve előfordulása teljesen dominál — átlagosan 90%-os —, ami a leg
határozottabban vadászati specializációt bizonyít, és összevetve a lelőhely nyíltszíni településével, egyedül
állóvá teszi a moustiéri kultúrában. Az állatokat a közeli környéken ejtették e l — barlang azonban a
közeli körzetben nincs—, és hurcolták a telephelyre.
A faunajegyzék a kultúrréteg szintjeinek állatfajait összesítve tartalmazza, s ezért ellentmondások
láthatók benne. A leletanyag vertikális tagolását, értékelését, ökológiai^klirnatológiai megfigyelések köz
lését az összesítő feldolgozás publikációja számára tartjuk fenn, így itt csupán néhány észrevételre szo
rítkozunk.
A paleontológiái anyag, az egyetlen, valószínűleg véletlen becsúszásból származó Sus-maradyánytól
eltekintve világos hideg-sztyeppei jellegű. Az összetétel az egész rétegkomplexumot tekintve kiegyensúlyozott,
állandósult, a felső szintekben azonban új fajokkal bővült, a barlangi medve dominanciája mellett, Hatá
rozottan hidegjelző ebben a faunában a sarki róka, a kőszáli kecske előfordulása — a felső szintekben a
rénszarvas, ha kis mennyiségben is —, az éghajlat hidegebbé válására enged következtetni.
A kisemlősök száma, az anyag iszapolása ellenére rendkívül csekély, a nagyemlősök száma és faj
összetétele merőben kultúrzoológiai tényező, az ember kiválasztásának eredménye, de természetesen ...alá
van vetve a természetes, egykorú vadállománynak. A vadászott állatfajok között, régészeti.szempontból is
figyelmet érdemel két faj—talán kétféle specializálódás — megjelenése : a barlangi medvéé és a lóé, amely
itt stratigrafiailag együtt jár az orrszarvú fellépésével. A barlangi medve magas számaránya mellett e két
állat aránya nagyon alacsony és nem a vadászat alapjának megváltozását, legfeljebb kibővülését jelen
tette.
' <
A faunára jellemző az Asinus hydruntinus megjelenése — csak a felsőbb szintekben fordul elő —,
amely állat az eddigi Würm-faunák ismeretében határozottan klimatikus, ante-quem kormeghatározást
ad. Az oroszlán pl. ezzel szemben csak az alsó szintekben található.
A paleontológiái anyag szintenként való bontása a faunakép bizonyos összetételbeli változására mutat ;
a két lakótér, teknő anyagának különválasztása, összevetése pedig már paleoetnográfiai megfigyelésekhez
vezet. A két teknőben feltárt faunisztikai anyag nemcsak mennyiségileg, hanem a fajok összetételében is
bizonyos eltéréseket mutat. A barlangi medve mellett az arktikus fajok megjelenése a felső kultúrszintekben
tapasztalható, a ló és orrszarvú előretörése pedig jól párhuzamba állítható a kőipar tipológiai-statisztikai
arányának változásával.
Minthogy a paleontológiái anyag régészeti szempontú értékelése csak a rétegek-szintek szerint bontott
fauna-statisztika és régészeti anyag együttes közlésével lehetséges, további következtetések abból vonhatók
le ; egyelőre csak a paleontológiái kormeghatározást adjuk.
A paleontológiái anyag feldolgozása, szintenkénti tagolása éppúgy két támpontot adott, mint à tőle
függetlenül végzett stratigráfiai-kőzettani vizsgálat. Világosan megállapítható, hogy a telep faunája egy
viszonylag enyhébb periódusból hideg klímaszakaszba mutat átmenetet. Az alsóbb szintekben a hidegjelző
alakok hiányzanak, később az éghajlat lehűlését több állatfaj megjelenése, főleg a sarki róka fellépése jelzi.
Mindkettő együtt az utolsó (Würm) eljegesedést megelőző klímaingadozásnak a korai Würmbe váló
átmenetére utal, amelyben felső korhatárt az Asinus hydruntinus jelenthet.
, ...
A lelőhelyen, a tűzhelyekből (13. kép.) feltűnően nagy mennyiségű faszénmaradvány került élő.
Mennyiségük, megtartásuk is szokatlan a hazai és környező területek moustiérijében. Csupán az 1963. évi,
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10. kép. A nagyobb lakótér egyik hulladékhalmának felszíne
Oberfläche des einen Abfallhaufens im grösseren Wohnraum
11. kép. A kisebb lakótér ÉK-i oldalának legfelső településszintje. Az állatcsontok között a kőszerszámok vannak
jelölve
Oberster Siedlungshorizont an der NO-Seite des kleineren Wohnraumes. Unter den Tierknochen sind die Steinwerk
zeuge bezeichnet

kisebb kiterjedésű ásatás anyagából 400 faszén lett meghatározva. Stieber J. vizsgálata szerint a flóra
túlnyomó része Pinus silvestris, emellett Larix-Picea — a cirbolyafenyővel együtt — egyértelműen hideg
klímára utalnak. Meg kell jegyeznünk, hogy a flóra-meghatározás egyelőre csak a felső kultúrréteg felső
szintjeire vonatkozik. Az alsóbb szintek maradványainak vizsgálata még nem történt meg.
A kőzettani-stratigráfiai, paleontológiái, az eddigi növénytani vizsgálatok eredményét előzetesen
összesítve egy egységes természeti kép, éghajlati és kronológiai periódus, nagyobb időszak rajzolódik ki,
mely Érd kormeghatározását és az ember környezetét adja. Megállapítható, hogy a kultúrrétegek kora
megfelel annak a meghatározásnak, melyet a régészeti leletanyag vizsgálata alapján a moustiéri itteni meg
településéről kapunk.
2. Mielőtt Érd kultúráját, régészeti anyagát és összetételét ismertetnénk, szükségesnek látszik, hogy a
moustiéri komplexum osztályozásáról, területi elterjedéséről, a régészeti komplexum kérdéseiről némi
vázlatot adjunk. Anélkül, hogy a kutatás mai állása mellett — és éppen moustiéri esetében — erről a
nagy korszakról ma bárki a véglegest csak megközelítő képet adhatna, azok számára, akik nem ezzel a
régészeti korszakkal foglalkoznak, egy általánosító áttekintés egyben elősegítheti Érd elhelyezését a középsőpaleolitikumban, a moustiéri műveltségei és csoportjai területi változatainak igen széles körében.
A moustiéri a középső paleolitikum legnagyobb földrajzi kiterjedésű kultúrája, az északi területektől
eltekintve Anglia DK-i részétől a Földközi-tenger partvidékéig és Kelet-európáig mindenhol megtalálható.
Régészetileg meglepően formatartó műveltség — jellegzetes eszköztípusai, ami alatt csak a leglényegesebb
szerszámokat értjük — nemcsak Európa különböző részein, hanem Ázsia nyugati részén és Afrika nagy
részén, különösen az északi partvidéken — tehát egészen különböző természeti feltételek között is azonos
jellegűek. A tipológiai osztályozás 30—60 eszközformát különböztet meg, ami az alsó-paleolitikumhoz
képest lényeges differenciálódást jelent. A gyakorlati használatban ez a szám valószínűleg lényegesen
kevesebb volt — a számunkra tipológiai, az ősember számára funkcionális eszköztípus aránya különböző
—, de a moustiéri hegy, a trapéz alakú kaparókés, az ívelt kaparok, minden változat ellenére olyan egységes
vezérkövülete ennek a műveltségnek, amelynek területi átfogása az utolsó nagy kulturális komplexumot
jelenti a fiatal-paleolitikum felgyorsuló fejlődése előtt. Ennek az alapvetően összefoglaló jellegnek köszön
hető, hogy a moustiéri lelőhelyein, a legkisebb mennyiségű kőipar esetén és a rendkívül nagy korbeli és
földrajzi távolságok ellenére, a tág értelemben vett „moustérien" mindig felismerhető. Ennek okát rend
szerint a kultúra gyökereire, az egymástól távoleső csoportok közös származására szokás visszavezetni.6
Az embertanilag a neandervölgyi típushoz kötött műveltség a Riss-Würm interglaciálisban alakult ki,
vagy jelent meg Európában, és átélve a Würm 1. eljegesedést, valószínűleg nem nyúlt tovább a Würm 1 /2
interstadiális kezdeténél. Kivétel egyelőre csak Spanyolország és egyes mediterrán területek, ahol úgy
látszik, hogy a déli elemek folyamatos, az eredeti kultúrát túlélő behatásaival számolhatunk. Geokronológiailag ez a korszak Milankovich kronológiájában az i. e. 150 000—80 000 közé helyezhető —, a radio
karbon vizsgálatok ezt az időszakot ismerten megrövidítik és egyben összeszűkítik — mindenesetre egy
60—50 000 éves időszak lassú kulturális fejlődése számtalan csoportot, fáciest fejlesztett ki.
A műveltség fő elterjedési területe Európa és a Mediterraneum, hozzá kapcsolódik a Közeikelet és
Észak-Afrika moustiérije, s ezzel a földrajzi kontúrral egyben a kultúra kialakulásának, származásának
problematikája jelentkezik. Kétségtelen, hogy Ny-Európa leggazdagabb, legsűrűbben lakott „eredeti"
moustiérije részben az alsó-paleolitikus műveltségekből formálódott, kezdetben erős clactoni-tayaci
elemeket, ill. acheuli tradíciókat őriz tovább, egyes csoportjai azonban valószínűleg D-i beáramlás ered
ményeként jöttek létre. A Ny-európai moustiéri rendkívüli lelőhely-gazdagsága szinte kényszeríti az innét
való szétsugárzás gondolatát ; ha azonban Közép- és Kelet-Európa speciális jellegű csoportjait, a moustiéri
módosult formáit, az orosz síkság lelőhelyeit, a Kaukázus-Krím micoqui-jellegű anyagát tekintjük — nem
beszélve az embertani leletek kérdéseiről —, ez a sugárzás éppúgy lehetett ellenkező, vagy több irányú is.
Amikor a Közeikeleten egy levallois-jellegű moustiéri alakult ki, közbelépő praesapiens embertípussal,
és innét a kultúra lassan végigjárta a Földközi-tenger É-i partvidékét, akkor alig hagyhatjuk figyelmen
kívül a másik kontinens szerepét a kultúra eredetkérdésében. Hogy ez a beáramlás egy alkalommal, vagy
több hullámban történt-e, ma még nehéz eldönteni. Egyelőre úgy látszik, hogy lényegesebb volt az a
műveltségi alap, amelyen és amelyből a moustiéri autochton módon alakult ki. Ez a régibb korú bázis
sajnos nem minden területen van meg — ami nyilván a valóságot is tükrözi —, de természetes, hogy
ismét a migrációs elméleteket segíti elő.
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A moustiérinek tág értelemben két fő jellegze
tessége a települési módja és a vadászat; gazdálko
dása. A régibb paleolit életformától lényegesen meg
különbözteti a barlanglakás, ennek következtében
lényegesen nagyobb a lelőhelyek száma, döntő mó
don jobb a leletek megtartása, és az, hogy a moustiérit nem az alsó-paleolitikumba soroljuk, hanem
külön középső-paleolitikumot iktattunk be, annak
nagyrészt csak ez az oka. 7 A barlanglakás, a rela
tíve „megtelepültebb", régészetileg megfoghatóbb
i.. >-.v;-.s;-»; ;i!::.-.. .- M i f ^ w ï
életforma révén lényegesen jobban ismerjük a kultú 12. kép. Tüzelőhely maradványa az ősember lakóhelyén
ra iparát, csoportjait, fácieseit, és ugyanúgy a réteg- Reste einer Feuerstelle in der Wohnstätte des Urmenschen
tani helyzeteit, a paleontológiái anyagát, kronoló
giáját is. Egyes helyeken a kultúra embere szabad ég alatt települt meg, a kelet-európai síkságtól ezek
azonban mindig melegforrások közelében vannak, ahol a jégkori éghajlat alatt is melegebb hőmérséklet
volt, a moustiéri ember tehát ezt a növény- és állattani kis biotópot használta ki. Hogy a kultúra leg
régibb szakaszában, a Riss-Würm melegkorszakban és optimális földrajzi övben miért települt barlan
gokba, megoldatlan kérdés, mindenesetre ez a település adja a moustiéri zárt leletegységeit és az osztá
lyozás vertikális-horizontális, kronológiai és földrajzi lehetőségeit.
A moustiéri ember vadászata részben még vadgyűjtés,8 s mint ilyen, valóban közbeeső formája az
alsó-paleolitikum és a fiatal-paleolitikum gazdálkodásának. A lelőhelyeken gyakran feltehető, hogy az
ember elhullott állatokat keresett, a barlangi medve „vadászata" gyakran az állat téli álma idején történ
hetett, mégis ennek ellenére lassan bizonyos specializálódás észlelhető. Az élelmezési bázist rendszerint a
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13. kép. A telep egyik hulladékhalma feltárás közben
Der eine Abfallhaufen der Siedlung während der Freilegung

barlangi medve, vaddisznó, erdei állatok adják, egyes esetekben előtérbe lép a mammut, vagy egyes szarvas
fajták uralkodnak a paleontológiái leletanyagban. Míg az alsó-paleolitikum vadászzsákmánya (figyelembe
veendő' a lelőhelyek lényegesen alacsonyabb száma) inkább esetleges és vegyes, a moustiériben bizonyos
vadászati irányok kezdenek kialakulni. Az eszközkészlet részben szintén a régibb-paleolitikum típusait
viszi tovább, módosítja, de ugyanakkor olyan differenciálódás történt a kőiparban, amely mennyiségileg és
tipológiailag új értékelésre, osztályozásra ad alkalmat.
Az osztályozást itt általános, tipológiai és kronológiai értelemben gondoltuk. A moustiéri földrajzi
csoportjai, úgy látszik, bizonyos ökológiai zónákhoz kapcsolódtak, éghajlati és vegetációs övekre „álltak
be" és valószínűleg ez is megmutatkozik az eszközkészletben, jellegében. Nyilván összefügg ez a vadászat
bizonyos irányú önkéntes vagy kényszerítő specializálódásával — a lelőhelyeken ez a vadászzsákmányban
állatfajarány eltolódásával jelentkezik —, ez a kérdés azonban, és talán éppen a minket közvetlenebbül
érdeklő földrajzi körzetben, további vizsgálatokat kíván meg.
A műveltség csoportosítását a kőipar adja. Ehhez további osztályozási szempont a kőipar tipológiai
jellegének, összetételének és a moustiéri vadászatának zonális összefogása volna.
Az eszközkészítés technológiája mindenhol azonos jellegű ; mindig szilánkfeldolgozásból áll. A régibb
jellegű moustiéri iparok részben acheuli, részben clactoni tradíciókra, mondhatnánk technikai-feldolgozási
fogásokra vezetnek vissza, illetve visznek tovább. Az eszközkészlet azonban lassan módosul, valószínűleg
a clactoni fejlődésvonalán, a levallois csoporton keresztül egyrészt a „vegyes-ipar" jellegű tayacien és a
High—Lodge-jellegű kőipar alakul ki, másrészt a klasszikus moustiéri, melynek egyik alapja szintén a
levallois-jelleg. A nyugat-európai kulturális fejlődést egészen leegyszerűsítve két fonal látható több-kevesebb
biztonsággal: az acheuléen-levalloisien-levallois-moustiéri, és a clactoni-tayaci-charentien-típusú moustiéri
fejlődésvonala. Ezek a műveltségek-csoportok egymásba fonódnak, s mint ismert, korábban egy részük
önálló kultúraként szerepelt az alsó és középső paleolitikum határán. 9 Ma úgy látszik, hogy a moustiéri
komplexum lényegében három kulturális tömbből tevődött össze : a levallois-iból, a tayaciből és a valódi
moustiériből. Van tehát egy „új" elem, amely a kultúra előrelépését, lényegét adja. Ebben külön kört
képez a görgetett kavicsot használó, ún. pontiniano-jellegű technika, s ez a jellegzetes szilánkipar további
fáciesre, technikai módszerre, levallois és nem levallois jellegű iparra osztható. A technológiai megoszlás
az egész moustiéri folyamán állandó, a tipológiai összetétel viszont rendkívül változatos. A moustiéri
technológia osztályozása közvetlenül az érdi ipar szempontjából is fontos; szilánkipar, mely görgetett
kavics felhasználásával készült —, kavicsiparnak lehetne nevezni, ha ez a fogalom nem volna más kultúr
körre és egyben korszakra is fenntartva — és nem először fordul elő a mi tágabb földrajzi körzetünkben.
A lelőhely iparának technológiáját azonban alább ismertetjük.
A moustiéri kulturális alépítményét tekintve egy pillanatig meg kell állnunk a clactoni-tayaci-levallois
jellegű iparoknál. Mindhárom elmosódó körvonalú, lokális jellegű csoport, és jórészt inkább a technikai,
mint a tipológiai jellegzetességei élnek tovább. Az első egy szakóca nélküli szilánkipar, amely kifinomultabb
technikával él a késői acheuli mellett.10 A második jellegzetessége a viszonylag .atipikus szilánkipar ; tulaj
donképpen az egyszerű szilánkokat, pengéket tartalmazó leleteket fogja össze, melyek mintha csupán a
moustiéri kísérőanyagai lennének. Feltűnő, hogy rendkívül különböző területeken bukkan fel, Előázsiától
Ny-Európáig megtaláljuk11, de az egyes lelőhelyeken, mint közvetlen előzmény, mindig vagy egy késői
szakócás kultúra fölött, vagy a moustiéri alatt fekszik. (A kultúra helyzetét komplikálja még a fiatal
Fontéchevade-i leletanyag12, mellyel a mai embertípushoz közelálló embertani anyag került elő. Végül a
levalloisi elsősorban jellegzetes technikájával, az eszközkészítésnek sajátos „előkészített" módjával
kapcsolódik a moustiéribe. Mindezek a moustiéri keletkezésére vonatkozó adatok sajnos nagyrészt a
Ny-európai kultúrára vonatkoznak. Az Alpoktól Kelet felé a műveltség eredete, származása (vagy elter
jedése) meglehetősen bizonytalan, és ez vonatkozik az osztályozásra is.
A szintén elkerülhetetlenül visszatérő kérdés, melynek megoldása a moustiéri földrajzi elterjedéséhez
is támpontot adna, a középső-paleolitikus, részben az alsó-paleolitikumból átnövő kultúra földrajzi
származása.
Ha az acheuli É-afrikai elterjedésére, a levalloisi technika Földközi-tenger vidéki (déli) sávjára
gondolunk —-, vagy a La Quina-típusú moustiéri és a Ferrassie-jellegű moustiéri afrikai vonatkozásaira13
— a legtetszetősebb vándorlási szisztémához jutunk, melynek útja Európa Ny-i és K-i részén végződött
volna. Erre utalhat a spanyolországi moustiéri erőteljessége, hosszú élete, a „vasconi" kapcsolatai,14 a Ke22

lét-Európa déli részén feltűnő moustiéri csoportok (Kaukázusa-Krím, majd tovább a síksági területek felé)
és'á szovjet középázsiai terület lelőhelyei15, melyek az iráni, iraki kultúrával mutatnak kapcsolatot.16
. " A moustiéri eszközkészletét tekintve mintegy 60 szerszámtípus és ezeknek még további változatai
adják a belső csoportosítás alapját. Jellegzetes, hogy ezek az eszközök gyakran kombináltak, és már a
kultúra régibb fázisától kezdve ún. fiatal-paleolitikus elemeket is tartalmaznak. Az eszközkészítésben
gyakran figyelhető meg bizonyos standardizáció, formák és méretek állandósulása, aminek következtében
az ipar néha szériajellegű. A kőiparon kívül adataink vannak a fa felhasználására, és egyes csoportokban
megjelenik a csontmegmunkálás. (Quina típusú moustiéri, alpi csoport). Egyes lelőhelyeken feltűnő a
fegyverek, moustiéri hegyek hiánya, más lelőhelyeken a kaparó-vágó eszközfajták határozottan a zsákmány
feldolgozására utalnak. Ha a moustiéri D alakú kaparok és az eszkimók ulujának megdöbbentő hasonló
ságára gondolunk, úgylátszik valóban először van lehetőség, hogy egy paleolitikus kultúrában férfi-női
szerszámokat, nemek szerinti munkamegosztást tételezzünk fel17, egyben egy-egy vadásztelep, lakóhely
szerszámainak kisebb területen való koncentrálódásából bizonyos munkafajtákra következtessünk.
(Pl. La Ferrassie).
x-' A moustiéri kultúra klasszikus osztályozását a Ny-európai, francia területen kapjuk18. Ez ugyan belső
tartalmában, eszköztípusaival csak a francia és részben hozzá kapcsolódó területekre érvényes, rendszere
azonban, melyet keretként kell felfognunk, az utóbbi években az egész európai kutatás figyelmét erősen a
moustiéri komplexum felé fordította. Tárgyi alapja a hihetetlenül nagy számú lelőhely, az egymás fölötti
rétegekben található rendkívül gazdag kőipar, melynek alapján az egyes csoportokat, fácieseket, úgy
látszik kisebb etnikumokként kell felfognunk, vadásztörzseknek, törzs-csoportoknak, melyek a barlan
gokban többszörösen felváltották egymást. A"váltások közti időtartam azonban gyakran nagyon hosszú.
-,'•**Azosztályozás módszere a tipológiai-statisztikai vizsgálat, melynek alapjait és egész rendszerét
F. Bordes alkotta meg. Munkái néhány év után Nyugattól Keletig erősen hatásuk alá vonták a paleolitkutatást^ a módszer továbbvitelével a fiatal-paleolitikum és mezolitikum új osztályozási rendszere született
meg. A Bordes-szisztéma egyes elméleti problémái körül ugyan vitázni lehet, pl. tipológiai kerete is szűk
a távolabbi területek számára, kétségtelen azonban, hogy a paleolit kutatásnak egzaktabb irányt adott,
és éppen a moustiéri vált központi kérdéssé. A kutatástörténet valószínűleg meg fogja állapítani, hogy a
korábbi esztendők fiatal-paleolitikum, gravetti komplexuma után az utóbbi évek új hulláma a moustiérikomplexum volt Európa-szerte;
A módszer a leletanyagök technológiai és tipológiai sajátságait együttesen veszi figyelembe, osztályoz
za, lényege áíz a gondolat, hogy egy-egy leletegyüttest, kultúra-csoportot, fáciest nem az egyedi eszköztípus
morfológiai5 sajátsága, hanem az adott ipar tipológiai összetétele határozza meg. A statisztikai módszer
iöÖex értékekben és..kumuiatív görbékkel fejezi ki egy-egy csoport iparának jellegét. Ez, bár alapja a francia
leletâïiyag, alkalmazható bármely földrajzi területen és kultúrkörben. Megjegyzendő, hogy ezzel az eszkö
zök egyedi sajátságai, egy-egy esetben esetleg döntő vezértípusok eltűnnek. Valószínűleg nem véletlen,
hogy árrendszer kidolgozása után néhány lokális típusnevet, egy újabb indexet vezettek be, ami egy leletäft^äg értékelését módosíthatja.
A Bordes-féle osztályozás szerint megállapítható egy valódi moustiéri — ez lehet tipikus, levallois és
nem levallois technikát használó +— és acheuli tradíciókat őrző kultúra. További nagy csoport a La Quina
típusú moustiéri, új nevén charenti, amely már szinte külön kultúrának tűnik. Elemei fellépnek más jellegű
csoportokban is. A Ferrassie-típusú csoport ennek egy levallois-technikát alkalmazó változata, s végül
létezik a kultúrának egy „moustiéri denticulé" csoportja. Ezzel a „tayaei" tulajdonképpen megszűnt,
egyes rétegei egyeznek a clactoni és charenti csoporttal, tág értelemben a moustiéri ősét képezi.19
b'Nerh"véletlen- hogy a Bordes-féle csoportok, változatok valamelyikéhez mindegyik, földrajzilag
távöleső moustiéri leletegyüttes hasonlóságot mutat ; —, a moustiéri „Mengyelejev-táblázatának" termé
szetesen számos más ága is van — anélkül, hogy de facto kapcsolatra, népcsoport-vándorlásra, áttelepülésre
gondolnánk; A moustiéri osztályozása földrajzilag is tágult. A második csoportnak — inkább kultúrá
nak nevezhetnénk., melynek egy „chareritien sur galet" változata lehetséges — további változatát sikerült
megfigyelni. Ez a csoport, a „charentien oriental" erősen La Quina-elemeket tartalmaz, elterjedési területe
DK-Franciaország, de a Földközi-tenger partvidékén átnyúlik az olasz területre is.20 Nyomai valószínűleg
á& Alpok D4előterületén is megvannak.
Tovább Kelet felé már jórészt eltérő a moustiéri jellege, Németország területén erősebben a bifaciális
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eszközökkel jellemezhető moustíéri uralkodik (Markkleberg, Mauern, Kosten, Ranis, stb 21 , egyéb ipara az
„általános" moustiéri típusok, majd az Alpoktól kezdve egyre jobban eltérő csoportok, lelőhelyek tűnnek fel.
A közép-olasz területen egy jellegzetes ipar alakult ki, a pontiniano-moustiéri. Eszközei kisméretűek,
görgetett kavics felhasználásával, jellegzetes „pontiniano-technikával", szeleteléssel készülnek.22 Egyike a
legfontosabb műveltségi köröknek, amely több hasonló „moustiéri"-t foglal magába, és a magyar terület
leletei is bizonyos hasonlóságot, vonatkozásokat mutatnak. (Érd, Tata.) A legutóbbi vizsgálatok szerint ez
a pontiniano tipológiai összetételét tekintve egy különös charentien —, nevezhetnénk pontiniano-charentiennek tág értelemben — s ezzel tovább bővül az a kör, amelyen belül az összefüggések halvány vonalait keres
hetjük. É-Olaszország kisebb lelőhelyei nagyrészt levallois jellegű moustiérik, vagy tipikus moustiérik,23
néhány azonban ismét az előbbi kultúra fácies sugárzási körébe tartozhat. (Imola, Poccala, Quinzano,
Loífa.24) Kavicsfeldolgozás plusz charentien jelleg, néha Quina-elemek.)
A kultúra harmadik nagy földrajzi csoportja, összefoglalóan a „titokzatos" alpi csoport a „kvarcitmoustiéri". Nagyrészt magasan fekvő barlangi lelőhelyek (derivátumok?), erős vadászati specializálódással,
(vagy talán csak elhullott állatok gyűjtésével?) és tipológiailag nagyon gyenge kőiparral. Sajátságos, hogy a
Rhône vidékén szintén van egy „alpi moustiéri", amely kissé hasonló a charentihez25, s ennek talán leg
keletibb előfordulása lehet a Cotencher-barlang leletanyaga.26 Az „alpi csoport" az Alpok Ny-i és K-i olda
lán található. Mint egyes É-olasz és ÉNy-jugoszláviai lelőhelyek anyagában, itt a kvarcit felhasználása jel
lemző, s ezzel határainkig jutottunk.
A sorrend a tipikustól a speciális felé haladt, és nem az elterjedés menetét kívánta követni. A magyar
országi moustiéri eredetéről, származásáról ugyanis egyelőre biztos adatunk nincs.
A környező területek felé tekintve, tőlünk É-ra és K-re más, többnyire micoqui jellegű moustiérit talá
lunk. Szlovákiában a neandervölgyi ember mésztufa-lelőhelyének, Gánovcénak a régészeti leletanyaga saj
nos publikálatlan, Bojnice leletanyaga atipikus, talán levallois jellegű.27 Az osztrák lelőhelyek a DK-i
Alpokban helyezkednek el (részben), mindig a hegyvidék szélén, délre nyíló völgyekben. Leletanyaguk ún.
kvarcitipar, Badl-Höhle, Mixnitz, Repolust 28 az „alpi-csoporthoz" tartozik, míg a Gudenus-barang le
letegyüttese, annak ellenére, hogy bizonyos kapcsolatokat az előbbiek felé is mutat, inkább egy acheulomoustiéri29. Az osztrák DK-alpi lelőhelyekhez kapcsolódik néhány ÉNY-jugoszláviai leletanyag (Betalov
spodmol, Postojna), a Krapina-barlang és Veternica ezektől függetlennek látszik, és mindegyiknek vannak
bizonyos tipológiai kapcsolatai a magyar terület, Érd felé is.30 A Déli-Kárpátok, Erdély moustiérije nem
eléggé tisztázott ahhoz, hogy megbízható képet alkossunk róluk. Egyes lelőhelyek, pl. Ohabaponor, tipoló
giailag némileg a „moustérien denticulé"-hez hasonló, de itt is előfordulnak kavicsból hasított eszközök.
Ezen a területen mintha közvetlenül Ny-ról érkező moustiéri csoportok tűnnének fel, s ez esetben valóban
zonális elterjedésre gondolunk a jugoszláv terület felől. Az egyetlen montenegrói lelőhely atipikus ipara alig
változtat a Balkán moustiéri hiányán,31 egy peloponnészoszi leletanyag, mely publikációja alapján valamely
konvergencia révén hasonlónak tűnik Érdhez, ismét D-ről ÉK felé történő hatások gondolatát vetette fel.32
A magyarországi lelőhelyekről egyelőre csupán annyit, hogy a Subalyuk-barlang kultúrája még legin
kább a tipikus moustiérihez hasonlít, Tata pedig egy speciális moustiéri, melynek technológiája bizonyos
eltérés mellett a pontinianóhoz hasonló.
a) Az érdi moustiéri ipar technológiája sajátságos eszközkészítési eljárás, a nyersanyag jellege miatt na
gyon közel áll a pontinianóhoz. Hasonló technológia ugyan ismert néhány más, hasonló kultúrájú lelőhely
ről, részleteiben azonban még nincs kidolgozva a szakirodalomban. A nyersanyagismeret és a feldolgozási
technika olyan összhangban áll egymással, amely maximálisan képes volt kihasználni az adott nyersanyag
lehetőségeit, valószínűleg minimálisra csökkentette a szerszámkészítésre fordított időt, és egy ún. „rossz
nyersanyagból" is jellegzetes eszközöket tudott kialakítani. Mindez elmondható valamennyi moustiéri lelő
helyről, ahol bányanedves tömb-nyersanyagot használtak fel, ami nem befolyásolta a hasítás módját, sem az
eszközök alakját, típusát. A Ny- és közép-európai lelőhelyek túlnyomó részén ez a helyzet áll fenn. Az ettől a
technikától eltérő kultúra új nevet kapott (pontiniano) —, esetleg speciálisnak vagy dérivât jellegűnek hatá
rozták meg — vagy néha egy más jellegű, más kivitelű iparral együtt fordul elő (charentien), de a jobb minő
ségű eszközkészlet mellett technológiailag és tipológiailag sem értékelték.
Az érdi kőipar nem tömb-nyersanyagból készült, a lelőhely embere kizárólag koptatott, görgetett hor
dalékkavicsot használt fel. A technológiát elsősorban, egyben a tipológiai alapkaraktert is ez határozza meg :
a kéreggel borított, gömbölyű vagy szabálytalan alakú kavics jellegzetes feldolgozásmódja.
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A nyersanyag természetes előfordulási helye a településtől 500 m-re fekvő kavicsréteg, mely egy domb
háton bukkan felszínre. A kavicsösszlet túlnyomó részben kvarcitot, kisebb mennyiségben kovát és más kő
zetfajtákat tartalmaz. A leletanyagot nemcsak a nyersanyag természetes formája, hanem kőzettani összeté
tele is erősen meghatározza : az eszközök túlnyomó részben világos, fehér vagy enyhén szürkés színeződésü
kvarcitból készültek. A kőzettani vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az egész eszközkészlet anyaga
ugyanarról a helyről származott, egy helyen lett összegyűjtve, és bár a Duna néhány km-re folyik a lelő
helytől, úgy látszik, az ember még ezt a területet sem kereste fel nyersanyagszerzés céljából. Ugyanakkor
meg kell említeni, hogy a telep embere ismerte a jobb minőségű nyersanyagot, kőzetfajtákat, tudta, hogy
bizonyos eszközfajta miből a legmegfelelőbb. Ezt az ipar tipológiai értékelése és belső alakulása egyértelműen
bizonyítja. Az érdi moustiéri tehát nem volt kizárólag, alapvetően kvarcitra specializált és lehetséges, hogy
más helyen esetleg más nyersanyagot használt.
A nyersanyag mérete feltűnően egységes. Ismerve természetes lelőhelyét, a kavicsréteg méretbeli osztályozódását, mindez határozott kiválasztásra mutat. A feldolgozott kavicsok mérete túlnyomó részben 6—8
cm, csak ritkán fordul elő ennél nagyobb méretű, vagy kisebb, minimálisan 3 cm nagyságú darab az átla
gos és annál nagyobb kategóriába tartozók anyaga kizárólag kvarcit —, az adja az eszközök 3/4 részét — a
kisméretűek egy része viszont más, jobb minőségű kőzet. A kultúrát tehát lazábban „kavicskultúrának" le
hetne nevezni, ha a „pebble-industry" fogalma nem lenne más kultúrkörre fenntartva.
A technológiát elsősorban maga a kavicsfelhasználás, másodsorban a nyersanyag állandósult mérete,
harmadsorban a kvarcit túlsúlya determinálja. Ez bizonyos mértékben nem meghatározza, de befolyásolja
az eszközök alakját is. A feldolgozás jellegzetes kavicshasítási technikával történt, összevetésként, itt csu
pán technológiai szempontból, a pontiniano-moustiérire utalhatunk, a hasítás módja hasonló, de nem azo
nos, elsősorban, mivel ennek a hasítástechnikája eddig a legismertebb. Az eltérés oka már az előbbiekből
érthető, a pontinianóban kisebb a nyersanyag mérete és lényegesen jobb a kőzet minősége. Másik tényező a
nyersanyag mérete, amely csak bizonyos szilánkméretet enged meg. Ettől függ a hasítás módja, a szilánko
kon (eszközökön) a természetes kéreggel borított rész nagysága, elhelyezkedése, ami az iparnak már egy
további, részben már tipológiai jellegzetessége. Csak harmadik tényező a kőzet fajtája, a kvarcit, ami az esz
közök kidolgozásánál, az alakíthatóság, retusálásuk módja terén ad bizonyos jellegzetességeket.
A hasítás módja sematikus, gyakorlatilag 5—6 változata lehetséges, s ezt a technikát jól figyelemmel
lehet kísérni a nyersanyag-darabokon, magköveken, de a kész eszközökön, sőt a hulladékanyagon is. A ka
vics-szeletelés technikája annyiban tér el a pontiniano-moustiéritől, hogy ott a kavics-gerezdek két, egymás
sal párhuzamos hasítással keletkeztek. Ez a kvarcit esetében egyrészt lehetetlen, másrészt törekvés sem volt
rá. Ott az eszközök lényegében mindig két külső és egy belső szeletből adódnak : a két szilánkfajta, alap
forma az érdi iparban is megvan, de sokkal szabálytalanabb, azonkívül az anyag mérete következtében sok
kal több belső szelet adódik, és ezeket néhány más, pl. atipikus háromszögletű, párhuzamos szélű, az ütési
síkon kéreggel fedett, stb. szilánktípus kíséri. A nagyobb méretű kavicsokból több szilánk készült, a kőzet
hasadóképessége viszont jóval gyengébb. Természetes, hogy kisebb méretű kavicsok esetén egy más karak
terű ipar alakul ki — azonos technológia mellett —, amelyen a kultúra csak erős specializáltság esetén tud
változtatni (Pl. tatai moustiéri.). A kavicsfeldolgozásnak itt megfigyelt módját eddig legjobban talán a grotta
deli Arma moustiérijéből ismerjük, ahol egy szétütött kavics szilánkjait újból össze lehetett állítrni, s igya
hasítás egész menetét mutatja.
Egy-egy átlagos méretű nyersanyagból 4—5 használható szilánk keletkezett. A szilánk közvetlen ütés
sel készült, a hasítás sohasem éri át a nyersanyag terjes átmérőjét, így sohasem keletkezett olyan kavicsszelet,
melynek elő-és hátlapja párhuzamos volna. Ennek a kőzet szabálytalan hasadása az oka. A kavicsfeldolgo
zás első lépése, majd további menete többféle volt — ennek részletei alaposan ki vannak dolgozva, itt azon
ban fölösleges volna részleteiben ismertetnünk.
A szilánkok egy része külső, kéreggel fedett kavicsszelet, gyakoribb a citrus-szelet alakú belső szilánk,
melynek ívelt oldalát kortex fedi, gyakori és jól használható szilánkforma a háromszögletű, talonján kéreg
gel fedett típus (ebből készülnek a jellegzetes pontiniano-hegyek, itt azonban ez az eszköz nem ismert, a há
romszögletű szilánkokból kaparok lesznek), a párhuzamos oldalú, vaskos, „pengeszerű" szilánkok, s még
néhány olyan szilánkfajta, amelynek hasítása ugyan nem tudatos, de felhasználásukban határozott terv
szerűség nyilvánul meg.
A jellegzetes feldolgozásmód, a nyersanyag alakja, mérete révén majdnem mindegyik szilánkról — ké25

só'bb eszközró'l — azonnal megállapítható, hogy külső vagy belső szelet-e, s ezt a szempontot nemcsak a
szilánkfajták, hanem az eszközök tipológiai osztályozásánál is figyelemmel lehet kísérni. Az ipar standardizáltságának — a gondolaton, tervszerűségen, kiválasztáson túl — ez a közvetlen technológiai alapja. Az
egész ipart jellemzi a kéreggel fedett eszközök nagy mennyisége.
A szilánkok osztályozásánál megfigyelhető egy hasznos szilánkméret —, 6—12 cm nagyságú — a leg
fontosabb eszközfajták ezekből készültek. Az azonos szilánkméret mellett, egy statisztikai vizsgálat után,
mindig kapunk bizonyos százaléknyi eszközt, mely határozatlanabb típusú, gyengébb kidolgozású, vagy eltér
az állandósult formáktól ; ezek minden esetben a kisebb méretkategóriába tartoznak. Ugyanakkor már a
nyersanyag természetes előfordulásából adódik, hogy az ilyen szilánkok nem kvarcitból, hanem jobb minő
ségű kőzetből vannak; külön figyelmet érdemel ezek tipológiai megoszlása, pl. mennyiségi arányuk válto
zása a lelőhely iparában, ill. a lelőhely, a kultúrréteg egyes szintjeiben.
A technikából következik, hogy a szilánkoknak gyakran nincs leütési síkja, ugyanakkor a kavicsfeldol
gozásból adódnak a jellegzetes, kéreggel fedett talonú szilánkfajták is. Főleg a hároszögletű és párhuzamos
oldalú szilánkokon találunk szinte tipizálható leütési síkokat, melynek leütési szöge a clactoni technikára
emlékeztet. A feldolgozás azonban bármennyire szabványosuk is, a leütési szög a nyersanyag gömbölyűségéből adódik ; ezek tehát csak pseudo-clactoni jellegű eszközbázisok.
A kőzet minőségéből adódnak a szabálytalan szilánkformák ; ugyancsak a kvarcit-nyersanyag az oka
annak, hogy a szilánkok előlapja ritkán határozott jellegű, a hátlapon gyakran nincs bulbus, az észközök
tájolását a kéreggel fedett vaskosabb rész, vagy a leütés pontja határozza meg.
Az érdi ipar jellegzetessége, mondhatnánk specialitása a retusálás módja. A moustiéri kultúra tágabb
körében ismert retusfajtákat itt, a kvarciteszközökön, nem találjuk. A kvarcitnak van egy megmunkálási
módja, retusfajtája, mely ebben az iparban a legjellegzetesebb, arányát tekintve is domináns, s amelyet
jelző keresése helyett leghelyesebb kvarcit-retusnak nevezni. Az érdi iparral kívánjuk ezt a retusfajtát beve
zetni, mivel nagy földrajzi körzetben vele egyező és az eszközök arányát tekintve hasonló nincs, és mivel a
többi retus-meghatározást rá alig használhatjuk.
A retus tulajdonképpen szabálytalanul lépcsős — egyes esetekben határozott törekvés mutatkozik a
meredek élű, lépcsős retusú eszközök előállítására — a kőzet szemcséssége, világos színe miatt azonban első
pillantásra kevésbé szembetűnő, mint a kagylósán hasadó, vagy más karakterű, jobb minőségű és sötétebb
színű kőzetfajtákon. A megmunkálás azonban erőteljes, pl. vaskos élű Quina- és fél-Quina jellegű eszközök
is előfordulnak. Az eszközöknek egy másik, kisebb részén szabálytalan egy-kétsoros retus van. Maga a retu
sálás többnyire a szilánk jellege, alakja szerint történt, ugyanakkor előfordulnak olyan eszközök, melyek az
adott szilánkformán túl alakítva lettek. A megmunkálás minőségére, a retus módjára nézve talán elég meg
említenünk, hogy a kvarciteszközökön gyakran fordul elő hátoldali élretus, (az előlap élének retusálása mel
lett), nagyon gyakori a tompító-retus, és többször találunk hátlapon való, máshol jobb kőzetből Ítészült esz
közök technikáját kitűnően utánzó levékonyítást, („à dos aminci") eszközt is. Az eszközök tipológiai vizs
gálatánál az a benyomásunk, hogy ez a technika eredetileg nem kvarciton alakult ki, de helyi nyersanyagon
tökéletesen alkalmazták.
A retusfajta leírása helyett — ami nem lehet elég plasztikus — néhány összehasonlítási támpontot
adhatunk. Ilyen pl. a Castillo-barlang (béta réteg) kvarciteszközeinek megmunkálása, a Grotte du Pince alsó
rétegének legjobb kvarciteszközei : hasonló retus fordul elő egyes La Quina típusú iparokban, pl. a CombeGrenal K-rétegében, Krapina és Veternica alsó rétegeinek legjobban megmunkált kvarcit-eszközein. Lé
nyegesen gyengébbek a Repolust-barlang eszközei és nyersanyaga miatt, részben technológiai szempontból
is hasonló, de a retus tekintetében összehasonlíthatlatlanul gyengébb pl. a Mixnitz kvarcitipara. Az érdi
leletanyag autopsziás ismeretének pótlására talán ezek az elérhető és ismert analógiák szolgálhatnak tájé
kozódásul.
Ez a retusfajta nyilván nem itt alakult ki — az ember nem itt specializálódott a helyi nyersanyagra sem
— ezt már korábban alaposan ismerhette. Többször megfigyelhető, hogy a más, jobb minőségű kőze
teken ismert retust alkalmaztak a kvarciton, és éppen a legfontosabb eszközfajtákon. Ezenkívül pedig az
egész nyersanyagnak kisebb része, de az eszközöknek 25%-a nem kvarcit, hanem jobb kőzetfajta, %-os ará
nyukat egyes eszközfajták tipológiai feldolgozásánál megvizsgáltuk, ezek retusmódja azonos a más, „riörmál"-moustiéri lelőhelyeken ismerttel, ami alatt mi a„moustérien typique" közép-európai fórmáját értjük.
A technológiai vizsgálat számos részletre statisztikai vizsgálattal tér ki, itt azonban eredményét nem
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adhatjuk. A technológiai jellemzés után —- amely a tipológiai meghatározásnak, osztályozásnak is egyik
fontos alapja — felvetődik a kérdés, hogy az adott nyersanyag — görgetett kavics, túlnyomó kvarcit, gyenge
hasadóképesség, kötött méret — mennyiben befolyásolta az eszközök, ezt megelőzően a szilánkok készíté
sét, mennyiben lehetett tudatos és előre tervezett. A válasz nem lehet érvényes az egész iparra, minden egyes
eszközre. Úgy látjuk, hogy az eszközkészítésben itt bizonyos „kétlépcsős" tudatosság állt fenn. Tudatos volt
a nyersanyag méret szerinti kiválasztása — a feldolgozás gyakorlata mellett ebben szerepet játszhatott a
szállíthatóság—, míg az, hogy a nyersanyag kvarcit vagy jobb kőzet-e, másodrendű volt. Azon észrevétel el
lenére, mely az „idegen" retus kvarciton való alkalmazására vonatkozott, nem látszik törekvés jobb kőzet
fajták gyűjtésére, vagy annak természetes előfordulása arányban állt a szerszámkészlet igényével. Teljesen
gyakorlott, sematizált volt az anyag feldolgozása, a kavicsszeletelési technika. A szilánkok alakja azonban
csak nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem volt előre tervezett. Ez egyébként még egy „klasszikus" moustéri
esetében sem nagyon valószínű. Az sem valószínű, hogy a település lakói időben előre készítettek volna kü
lönféle eszközfajtákat, anélkül, hogy azokra közvetlenül szükség lett volna. Egyébként is jellemző erre a
technikára az anyaggal, helyesebben az idővel való takarékosság — a minimális eszközkészítési-idő —, amit
egy teljesen elméleti „hasznossági index" útján lehetne kifejezni. Viszont határozottan tudatos és tervszerű
volt a lehasított szilánkok kiválasztása bizonyos előre meghatározott, ismert eszköz céljára és ezeknek ilyen
irányú további továbbalakítása, kidolgozása. Ezt egy-egy eszközfajta technológiai osztályozása, belső
statisztikai összetétele igazolja.
A szilánkok (egyben eszközök) előre-tervezettségének kérdésében bizonyos kivételnek helyet hagytunk.
Feltevésünk szerint a szögletes kaparok (racloirs déjetées) egy része és a fiatal-paleolitikus eszközfajták
lehetnek kivételek, azaz előretervezettek. Az előbbieknél bizonyos jellegzetes szilánkformákat találunk,
az utóbbiak pedig — ha arányuk alacsony is, mint minden moustiériben — specializáltabbak, mint a
középső-paleolitikus eszközfajták. Általában azonban úgy látszik, hogy a szilánkok tervszerű hasítására
nem is volt szükség, csupán a kavicsfeldolgozás módjának és a kőzetanyagnak az ismeretére, egy kultúra
meghatározásában pedig végül nem ez, hanem az eszközfajták és mennyiségi arányuk, az ipar összetétele
a döntő. Hogy erre a kérdésre mégis kitértünk, annak oka az eddigi „kvarcit-moustérien" iparok, máshol
valóban gyengébb kivitelű leletanyagok megítélése.
Az érdi ipar technológiai indexeit az értékelésnél, meghatározásnál adjuk, de a technológia alapján
ennek értékei már előre várhatók. Levallois jellegű megmunkálás nincs, facettait eszközbázis gyakorlatilag
nincs. A levallois jellegű kidolgozás teljes hiányát technikai szempontból azonban nem a nyersanyag fajtája,
a kéreggel borított kavics okozza, hanem a kvarcit, másrészt pedig — s úgy látszik elsősorban — ez a
kultúra belső technológiai sajátsága.
Az egész ipar karakterére nézve szükséges hangsúlyozni, hogy a nyersanyag ellenére a leletanyag nem
dérivât jellegű, hanem kiforrt, határozott és jól osztályozható típusokat tartalmazó kultúra, moustéri
vagy mondhatjuk „kvarcit-moustérien". Egyik különlegessége más, hasonló nyersanyagot használó
kultúrával, ill. leletanyaggal szemben éppen a kvarcit feltűnően jó megmunkálása; a moustiéri kultúra
rendkívüli kitűnő alkalmazkodása a helyi nyersanyaghoz.
Áttérve Érd iparának tipológiájára, a leletanyag 808 eszközből áll. Az eszközök 75%-a kvarcitból
készült, ez adja egyben a fő eszközfajtákat, tehát döntően kvarcitipar, ami az egész anyag összhabitusát
erősen meghatározza. Mint fentebb láttuk, a szerszámokat általában másként munkálták meg, mint a
tömb-nyersanyagot és jobb kőzetfajtákat használó moustiéri lelőhelyeken, ezért a leletegyüttes —, amely
természetesen nagyobb mennyiségű szilánkanyagot, hulladékot is tartalmaz — a szokottnál erősebb sze
lekciót kívánt meg. Ismerve a kvarcitiparok eszközmeghatározásának nehézségeit, szándékosan csökken
tettük az eszközök számát, s így végül 180 olyan tárgy maradt, melyen megmunkálás, retus van, s amelyet
esetleg az eszközök közé lehetne sorolni.
A 808 eszközből 788 a felső, vastagabb kultúrrétegből származik. Minthogy az alsó, rétegtanilag
különálló kultúrréteg eszközeinek száma kevés, és a felsőével teljesen azonos jellegű, a felső komplexum
anyagát tekintjük a tipológiai és statisztikai vizsgálat alapjának. Az eszközfajták alaposabb vizsgálatát,
összehasonlítását, belső megoszlásuk ismertetését ennek a dolgozatnak a keretei nem engedik meg, ezért
csupán összesítve adjuk az ipar tipológiáját.
A levallois jellegű megmunkálás az iparban ismeretlen, így csak csekély számú, atipikus, véletlen
adta levallois-szilánk fordul elő. Alakjuk szabálytalan, az ipar összetétele szempontjából jelentőségük
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nincs. Egyetlen pseudo-levallois hegy fordul elő, szabálytalanul facettait talonnal. Anyaga, mint a szilán
koké is, nem kvarcit, hanem jobb minőségű tűzkő. Egyetlen „limace"-jellegű eszközt találunk, amely
azonban a francia típustól eltér. Megmunkálása inkább a clactoni technikára emlékeztet.
Az eszközök között, mint főtípust, legnagyobb számban az egyszerű kaparókat találjuk (277 db).
A nyersanyag azonban erősen befolyásolta a formát és a megmunkálás módját. A típus változatait itt
jóval nehezebb egymástól megkülönböztetni, az él jellege erősen függ a kvarcit természetes hasadásától.
A változatokat csak a véletlen tájolásuk, a leütési pontjuk alapján lehet megkülönböztetni, s mint a techno
lógia alapján várható, gyakran találunk átmenetet az egyszerű és keresztélű kaparok (racloirs transversaux)
között is. Az eszközök további alakítása nagyon határozott, tehát a technológiánál említettek — itt a
kaparok, a mennyiségileg-minőségileg is legfontosabb eszközök esetében — csak részben állnak fenn.
A típus sok esetben nem azonos a nyugat- és közép-európai moustiéri eszközfajtákéval, funkciójuk szerint
azonban ugyanúgy osztályozhatók. A formát ugyanis itt a kavicsfeldolgozás, a szilánksémák adják.
Az egyszerű, egyenes élű kaparok (racloir simple droit) aránya elég magas, de hasonló más moustiéri
lelőhelyekéhez, a gömbölyű kvarckavics viszonylag gyakran ad egyenes élű, főleg gerezd alakú és három
szögletű szilánkfajtákat. Ha azonban a megmunkálás minőségét nézzük — számos azonos szüánk fordul
elő, melyet nem munkáltak meg —, az eszközfajta mennyisége mégis a szükséglet mértékét, a kultúra
egyik vonását fejezi ki. Túlnyomó részben kvarcitból készültek, technológiai jellegzetességük és a kiválasz
tás rendszerességét mutatja, hogy 92 eszköz közül csak 22 darabon nincs kortex maradványa. A szerszám
típus a szilánksémák alapján osztályozható, statisztikusán igen arányos megoszlást, állandósultságot
mutat az egyes szilánktípusok között.
Ennek az eszköznek 5 technológiai-tipológiai változata fordul elő az iparban, osztályozásuk azonban
nemcsak a tipológiai finomítást szolgálja, ami érthető egy meglehetősen egyedülálló leletanyag esetében,
hanem funkcionális megkülönböztetés nélkül a kiválasztás rendszerére, bizonyos paleoetnográfiai
kérdésekre kíván válaszolni. Az első változat alapja a háromszögletű, talonján kéreggel fedett kaparó.
Miután belső kavicsszilánkból készültek, figyelmet érdemel a 90°-nál magasabb leütési szög, az eszközök
technológiai jellegei, melyek a jellegzetes kavicsfeldolgozásból adódnak. A megmunkálás ezeken relatíve
gyengébb, feltűnő azonban a vaskosabb szilánkok erős élmegmunkálása. Néhány példány hasonló a félQuina típusokhoz. A második változat talonján kéreggel fedett, párhuzamos szélű, vaskos szilánkból
készült. Méretük az előbbieknél valamivel nagyobb, a leütési szög hozzávetőlegesen azonos — a részletes
adatoktól itt el kell tekintenünk —, a retus viszonylag gyenge. Harmadik változat az egyenes élű, gerezd
alakú kaparó. Alakjuk egységes, jellegzetes belső kavicsszilánkok, ívelt oldalukon természetes kéreg
maradványával. A citrus-szelet alakú eszköz leütési pontja nem a legvaskosabb részénél helyezkedik el.
A csúcsnál gyakran elvékonyodnak, néha tompítottak. Az élretus jó minőségű, előfordulnak vastagabb
élsíkú példányok is. A hátlap felőli retus ritka, — viszont az éllel szemben levő (kortexes) szél hátoldali
levékonyítása előfordul. A negyedik változat közel áll az előbbihez, alakja azonban már majdnem kör
alakú, az eszköz előlapjának felét, vagy nagyobb részét kortex fedi — tulajdonképpen ezek állnak leg
közelebb a pontiniano gerezdkaparókhoz. Az eltérés : azok jellegzetes belső szeletből készültek —, amellett
hogy megmunkálásuk finomabb, méretük kisebb — a mi típusaink abban a kultúrában másodlagosak, ún.
kéreg-kaparók. Az ötödik változat egyenes kaparói kis számban fordulnak elő, az előbbiektől eltérő,
vagy egyedi példányok. Gyakori köztük a szabályos, jól megmunkált típus, — itt fordul elő az a néhány
eszköz, mely a „tipikus moustérien" formákkal azonos. Néhány példány a háromszögletű kaparókhoz
tartozik, előfordulnak a La Quina típushoz hasonlóak is, ami éppen az egyenes élűek között külön figyelmet
érdemel.
A nem kvarcitból készült eszközök százalékaránya alacsony, külön nem ismertethetjük, meg kell
azonban említeni egy szokatlan nyersanyagot, melynek egyetlen hatalmas tömbje került elő a telepen.
Kovásodott fa, melyet jellegzetes struktúrája miatt nyilván nehéz volt megmunkálni. Szilánkjait több eset
ben felhasználták — így atipikus, egyenes élű kaparónak is —, és a tipológiai vizsgálatnak külön belső
érdekessége, hogy ezt a nyersanyagot milyen célra igyekeztek felhasználni. A típuscsoport variációs
vizsgálata egyébként arra a jellegre vethet közelebbi fényt, amely Érdet más moustiéri lelőhelyektől meg
különbözteti, a fáciesre.
Az egyszerű ívelt kaparok (racloir simple convexe) százalékos aránya a legmagasabb (139 db). Minden
más eszközfajtához mérten ezek a legjobban megmunkáltak. Az azonos kavicsfeldolgozás ellenére a típus
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az előbbinél jóval határozottabb — alakjukat tekintve egy részük eltér az előbbi sémáktól —, azt mond
hatjuk, hogy az iparban ez volt a „céltípus", amit még több más eszköz vizsgálata is alátámaszt. Ezeket az
eszközöket nehezebb osztályozni, aminek az az oka, hogy erre a célra a legjobban használható szilánkokat
használták fel, és megfordítva : a leghasznosabb, nagyobb méretű szilánkokat könnyebben lehetett tovább
alakítani.
Az eszközök mérete átlagosan nagyobb, mint az egyenes élűeké, ugyanakkor kevesebb a természetes
kéreggel borított szerszámok száma. À típus belső tipológiai vizsgálatától ismét el kell tekintenünk, így a
technológiai sémák szerinti osztályozásuktól is, csupán annyit tartunk szükségesnek megemlíteni, hogy az
ívelt kaparok között kevés a kis, háromszögletű forma, jóval több a nagyméretű kavics külső szeletéből
alakított eszköz, s ennél valamivel kevesebb a félkör alakú, citrus-szelet alakú gerezd-kaparó.
A változatokat nézve legfontosabb a Quina típusú kaparó, melynek megmunkálása teljesen azonos a
francia példányokéval. Élük vaskos, meredek, a hátlap vékonyított. A legjobb példányok nem kvarcitból
vannak, a kultúra jellegének megítélésében azonban nagyon fontos, hogy a Quina és fél-Quina típusok,
ha kis számban is, ugyanazon megmunkálással kvarcitból is megtalálhatók. A további változatok forma
tekintetében a szilánk alapsémákat követik. Gyakori az előlapjának nagy részén kéreggel fedett, felül
nézetben szabálytalanul kerek vagy ovális kaparó. Az élsík gyakran meredek, mindig jól retusált, és mint
az egész iparban, gyakori az él hátlap felőli retusálása. Egy harmadik változat lényegében gerezd-kaparó, az
egyenes élűek ívelt változata, a kavics belső gerezdjéből készült. Az eszközök hátát (à dos) kortex fedi, a
kéreggel fedett rész gyakran az eszköz talonjától kezdődik. Az előbbieknél jóval gyengébb kivitelűek a
háromszög alakú szilánkból készült, kortex talonú kaparok; viszont erőteljesen retusáltak a szintén
atipikus háromszögletű, de a nyersanyag belsejéből készült, kortexmentes eszközök. Ismét előfordulnak
párhuzamos szélű, vaskos szilánkból készült formák, ezek megmunkálása azonban rendszerint gyengébb
az előzőkénél, végül egy sorozat vegyes jellegű ívelt kaparót találunk, melyek közt egy-két általános
moustiéri forma is előfordul.
Az egyszerű völgyeit kaparok aránya az iparban alacsony, megmunkálásuk gyengébb minőségű, ami
általában jellemző minden moustiéri lelőhelyre, kivéve a „moustérien denticulé" nyugati csoportot, ahol
azonban valószínűleg a nyersanyag minősége befolyásolta a formát és a típus gyakoriságát. Az érdi
iparban ezek között leggyakoribb változat a citrus-szelet alakú kaparó. Különös, hogy ezek közt is találunk
fél-Quina jellegűt, ami arra engedhet következtetni, hogy bizonyos tendencia volt ezek készítésére. További
változat ismét az atipikus háromszögletű forma, völgyeit éllel, majd mint minden eszköztípusnál egy kisebb
számú változatot találunk, melyben gyakran a legjobban megmunkált eszközök vannak. Valószínűleg
nem véletlen, hogy a kvarcittól eltérő jobb nyersanyag is gyakran ezek közt fordul elő.
A fŐ eszköztípus változatairól kétféle belső osztályozást állítottunk fel. Egyik a kortex elhelyezkedésé
nek arányát mutatja — tehát technológiai —, a másik a szerszámtípusok változatonkénti megoszlását,
tehát tipológiai szempontot tükröz. Egyik a szilánkfajták kiválasztásának rendszerességét, másik a továbbalakítás eredményét mutatja be, a tudatosság „második lépcsőjéről" ad felvilágosítást. A kétirányú vizsgá
lat eredményei közti különbség egy teoretikus index útján volna kifejezhető, a tudatos alakítás indexével.
Az eszközök tipológiai vizsgálatáról meg kell említenünk, hogy a feldolgozás során gyakrabban
fordul elő olyan eszköz, melynek nyersanyagából, ugyanazon nyersanyagdarabból egy másik, hasonló,
vagy esetleg teljesen eltérő szerszámfajta készült.
A kettős kaparok aránya alacsony az érdi iparban, és az él jellegét tekintve több változat fordul
köztük elő. Feltűnő, hogy mindig az egyenes és ívelt, vagy mindkét élükön ívelt típusokat dolgozták ki a
legjobban. A legtöbb formai változat ismét a hasítási technikára vezethető vissza, úgy látszik azonban,
hogy a túlnyomó kvarcit nem volt alkalmas két különálló élű eszköz készítésére, s ez a típus egyébként
is másod-harmadrendű szerepet játszott. Az állandósult szilánkfajtákat inkább a csúcsos és szögletes
kaparókhoz használták fel.
A csúcsos kaparó (racloirs convergents) alacsony előfordulási aránya ellenére egyike az ipar legjobban
megmunkált, legjellegzetesebb eszközfajtájának. Maga a típus — éppúgy mint a többi — többnyire eltér
az általános moustiéri formáktól. Az állandósult forma és kivitel, a megmunkálás, a típuson belüli vál
tozatok kis száma — különösen pl. a kettős kaparókkal összevetve — szembetűnő.
Leggyakoribb az ívelt és egyenes élű típus. Az eszközök túlnyomó része háromszögletű, vagy meg
közelítően háromszögletű szilánkból készült, az egységes jelleget ez a belső szilánktípus adja; az egyszerű
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kaparok lényegében hasonló változatától nemcsak az különbözteti meg, hogy két élük retusált, hanem az is,
hogy alakjuk rendszerint szélesebb, rövidebb s a kisméretűeket is nagyon jól dolgozták ki. A kortextalonú eszközök mellett ismét találunk egy sorozatot, mely kéregtől mentes belső kavicsszilánkból készült,
a harmadik változatba vegyes formák, de gyakran kitűnően megmunkált típusok tartoznak.
A szögletes kaparok nagy része az érdi iparban jellegzetes, szinte speciálisnak nevezhető, de tipológiai
szempontból teljesen eltér a szabályos moustiéri „racloir déjeté"-től. A kavicsfelhasználásból teljesen
más formák adódnak, mint a tömb nyersanyagból. Általában jellemző, hogy az eszköz két éle ritkán
egyenes, már a nyersanyag következtében is gyakran nem csúcsban találkoznak, s a csúcs nem esik olyan
erősen oldalra, mint a tipikus szögletes kaparókon. A legtöbb forma az egyszerű kaparókéra vezethető
vissza, így pl. a gerezd alakúakra, melynek azonban a tengely tol oldalt eső kettős éle van. Az egyik változat
szabálytalan alakú párhuzamos oldalú szilánkból készült, mely néha disztális része felé szélesedik, egyik
oldala és a bázissal szembeeső része retusált. A másik változat jóval karakterisztikusabb. Közelesik a
háromszögletű szilánkból készült eszközökhöz, a formát azonban egy jellegzetes leütési mód, a szilánk
típus adja. A forma háromszögletű, talonja kortex-mentes, egyik oldalát kortex fedi, vele szemben a két él,
egyik rendszerint ívelt, másik völgyeit —erősen oldalt esik. A retus minden esetben jó minőségű. A har
madik változat a gerezd-kaparónak szögletesen megmunkált fajtája. A típuscsoportban előfordul egy
„pseudo pointe à cran" jellegű eszköz, az egyéb változatok közt pedig egy Jabrud-kaparó is.
Fenti eszközfajta nem téveszthető össze a keresztélű kaparókkal. Utóbbiak egyenes élű fajtája a
kavicsfelhasználásból adódó technológiai, ill. szilánksémákra vezethető vissza. Ismét feltűnik az eszközök
típuson belüli azonossága és a jó kidolgozás. A legtöbb gerezd alakú, tájolását tekintve keresztélű kaparó.
Alapjuk erősen ívelt, kortex fedi ; előfordulnak félkör alakú eszközök és kisméretű, trapéz alakú szilánkból
készültek is. Érdekes, hogy a keresztélű kaparok formailag nem mindig követik az előbbiek típusát.
Ennek kevesebb változata fordul elő, ugyanakkor az eszközök jobban megoszlanak a változatok között,
azaz a típus differenciáltabb. Csak a gerezd alakú változat azonos az egyszerű és keresztélű kaparok egy
részével. Méretük általában nagyobb, mint az előbbieké, a retus minősége, erőssége az egyszerű, ívelt
kaparókéhoz hasonló, tehát az egész ipart tekintve jó. Ezek között ismét előfordul néhány Quina vagy
fél-Quina jellegű eszköz; egyéb, szabályos moustiéri típus, figyelmet érdemel, hogy bár a legszebbek jobb
kőzetfajtákból készültek, ugyanezek előfordulnak kvarcitból, azonos minőségű kidolgozással is. Néhány
eszköz szabálytalan trapéz alakú, a belső kavicsszeletből származó gerezd alakú példányok között gyakori
a vaskos, meredek élű, s egy-egy példány közel áll a fél-Quina típusokhoz. A keresztélű völgyeit kaparok
száma kevés, összevetve ezt gyenge megmunkálásukkal az iparban alig lehetett szerepük.
A hátlapon retusált kaparok száma elég nagy (41 db), a ventrális retus azonban inkább technológiai,
mint tipológiai elkülönítést jelent. A felhasznált kavics gyakran adott olyan szilánkot, melynek élét
előnyösebb volt a hátlap felől megmunkálni. Tipológiai értelemben azonban legnagyobb részük ívelt
kaparó. Az eszközfajta részletesebb belső osztályozását —, ami egyben az egész érdi ipar jellegét is mutatja
— a kortex elhelyezkedése, a szilánktípus adja. Többségük külső kavicsszelet, kisebb részük belső gerezd,
legkevesebb itt az atipikus háromszögletű, talonján kéreggel fedett forma, ill. változat.
Meredek retusú kaparó, váltakozó retusú kaparó (racloir à retouche abrupte és racloir à retouche
alterne) az érdi iparban alig fordul elő. A fiatal-paleolitikus jellegű eszközök közül elsősorban a vakarókat
kell megemlítenünk. A fentiektől eltérő funkciójú eszközök —, szintenkénti gyakoriságuk más hasonló
típussal együtt fontos következtetéseket enged meg — alig emlékeztetnek a fenti szilánksémákra, megmun
kálásuk azonban határozottan moustiéri jellegű. A változatok között orros vakaró, egyszerű „grattoir
sur éclat", szögletes vakaró, vakarópengeszerű eszköz, sőt egyetlen szabályos, ún. köröm alakú vakaró
(grattoir unguiforme) is előfordul. Az utóbbi késői paleolitikumra emlékeztető típus előfordulása meglepő
ugyan, de megtalálható a nyugat-európai moustiériben is.33
Az árvésők száma kevés és változataik úgy látszik véletlenszerűek. Kétségtelen, hogy tudatosan
alakítottak, az eszközök csúcsa külön retusált. A fúrók aránya szintén alacsony, köztük ugyanolyan
differenciáltságot tapasztalunk, mint az előbbi fiatal-paleolitikus jellegű eszközöknél, meg kell azonban
említenünk, hogy egy-egy példány feltűnően jól retusált. Az iparon belül is unikális jellegű három fúró,
mely kovásodott fából készült. Általában megfigyelhető, hogy a fiatal jellegű eszköztípusok közül jóval
több készült a kvarcittól eltérő, jobb minőségű kőzetekből, mint a „moustiéri eszközcsoportban". Hasonló
megfigyelésünk van a vaskos hátú kések esetében is ; tehát a nyersanyag és szilánkforma és a fiatal eszköz30

típusok megjelenése összefügg egymással. A természetes hátú kések (couteaux à dos naturel) az egyszerű
gerezd alakú kapar ókhoz állnak legközelebb, élretusuk azonban gyengébb. Arányuk az iparban viszonylag
alacsony; meg kell azonban említeni, hogy a szilánkanyagban viszonylag gyakran fordulnak elő hasonló,
de megmunkálatlan darabok, a típus aránya könnyen kétszeresére, háromszorosára is emelhető volna.
Ä"„raclettek" közé különféle típusváltozatokat sorolunk. Sokkal fontosabb az iparban a csonkított
sziiänk. Vizsgálatuk során úgy látjuk, hogy ez az eszköz egy-egy esetben többet jelent, tipológiai-funkcioná
lis érteke nagyobb, mint amelyet a nomenklatúra (éclat tronqué) fed. Az érdi leletanyagban ez nagyon
jól osztályozható, erősen standardizálódott típus, a kultúra egyik, helyi jellegzetessége. Sorozatszerűségük
azt mutatja, hogy egyes szilánkokat tudatosan, rendszeresen erre a célra használtak fel. Nagy részük
szabálytalanul párhuzamos élű, talonján kéreggel fedett szilánk, a 15—30'mm széles él azonban nem cson
kított, hanem gyakran magas élsíkon retusált. Az él gyakran a hátlap felől is megmunkált. Másik változat
a gerezd alakú szilánk. Alakjuk megnyúlt, keskeny, az eszköz csúcsa 10—20 mm széles, a tengelyre ferdén
álló élt képez. Az él erőteljes, gyakran hátlap felől is retusált. A harmadik változat egyszerű külső kavicssze
let, megmunkálásuk azonban szintén több, mint amit „csonkításnak" nevezhetnénk.
A völgyeit szilánkeszköz (outils à encoches) az érdi anyagban nem jellegzetes, ami egyrészt már a
nyersanyag miatt érthető, másrészt a kultúra a lehető legtávolabb esik a „moustérien denticulé" jellegű
iparoktól. A valódi encoche kevés, néhány eszköz, ill. szilánk megmunkálása clactoni jellegű. Hasonlóan
alacsony a száma és gyenge, atipikus a megmunkálása a fogazott eszközöknek is. Funkciójukat tekintve
atipikus, egyszerű, egyenes élű, hátlapon retusált stb. kaparok, élük retusálás közben véletlenül lett fogazott.
Ugyancsak elenyésző a hátlapon retusált szilánk, a vaskos, meredek retusú szilánkok, stb. aránya is.
Az iparban feltűnik 3 Tayac típusú hegy, típusuk, megmunkálásuk, nyersanyaguk azonossága éppolyan
feltűnő, mint megjelenésük egy „kvarcitiparban".
Az ipar további típusai: törpe-véső, csúcsán völgyeit szilánk, retusált magkő (hachoir) és gyalu
(rabot) ; jellegzetes, de kisszámú eszközfajták. A DNy-európai kultúrában gyakoribb nyeles-eszköz
egyetlen példányban szintén előfordul, s kulturális értékelés szempontjából tovább színezi a leletegyüttes
képét.
A chopperek és chopping-toolok aránya viszonylag magas — több változatuk fordul elő. Az ismert
alapformáknál rendszerint jobban megmunkáltak, a két eszközfajta és változatainak éle rendszerint külön
retusált. A jellegzetes kavicseszközök előfordulása érthető egy kavicsot használó iparban, de éppen a
jellegzetes hasítástechnika révén jól megkülönböztethetők a többi szerszámfajtától.
À felső kultúrrétegben a kőeszközökön kívül egy jól megmunkált csonteszköz, néhány mesterségesen
csiszolt csontszilánk került elő. Az anyagot kiegészíti 4 erőteljesen megmunkált agancs, végül egy lapos,
két párhuzamos vonallal mesterségesen bereszelt kavics,
''""Az eszközkészlet a típusok arányát tekintve egységes kultúrát mutat, s ezt igazolja az 5 szintre tagolt
leletanyag vizsgálata is.
A kísérő leletanyagot a magkövek, ütőkövek, retusőrök, és a hulladékanyag képezi, amely állandó
tartózkodásra, a műhelyek az eszközök helyben való készítésére mutatnak. A leletanyag feldolgozása
során, kísérletképpen külön figyelmet szenteltünk a szilánkanyag vizsgálatára, ami az ipar technológiájáról,
az eszközkészítés szabványosultságáról szolgáltat új adatokat.
b) Az érdi telep kultúrája a moustiériek egyik számos, lokális jelleggel rendelkező, bizonyos értelemben
speciális megjelenési formája, amely — mint jeleztük — egyelőre csak bizonytalan kapcsolatokat mutat
más lelőhelyek, moustiéri csoportok felé.
'''''"'''.'Mielőtt a. kultúra, à kőipar összetételét előzetes értékelésben vázolnánk, azokra a vonásaira utalunk,
melyek jobban köthetők a moustiéri valamely fácieséhez, az általánoshoz vagy ismerthez, földrajzi érte
lemben vett csoportoktól elvonatkoztatott formáihoz. A leletanyagban, kis mennyisége ellenére is jelen
tősége van a Quina és demi-Quina jellegű eszközökhöz hasonló típusoknak, egy szinte „importként" ható
példányon kívül ez azt mutatja, hogy ezek a helyi kvarcit nyersanyagból is előfordulnak. Alig lehetséges
ebben nem tipológiai tendenciát érezni, anélkül, hogy valamely származási vagy evolúciós feltevésre gondol
nánk. Az iparban, ha csupán nyomokként is, feltűnik a tipikus Tayac-hegy —, Magyarországon eddig
még nem fordult elő' — s egy-egy eszköz clactoni jellegű megmunkálása. Kis számban megtaláljuk a tipikus
moustiéri kaparófajtákat-formákat is, ugyanakkor az ipar többi eszközfajtája eltér az általános formáktól.
Ërd kultúrája olyan benyomást kelt, mint amely másutt jellegzetes és általános eszközök tradícióját és
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készítésük ismeretét vitte tovább — ezt alkalmazta a helyi anyagon is —, részben pedig egy attól eltérő
jellegű típuskört alakított ki, amelynek alapja lényegében egy technológia.
A fent említett eszközök szerepét, a kultúra összképének megítélésében természetesen döntőnek
nem tarthatjuk. Az ipar tipológiai jellegzetességei mindenekelőtt a tág értelemben „citrus" eszközök:
gerezd, kéreg- és egyéb hasonló jellegű kaparok, a kavicshasítási technikából származó és azt kihasználó
különféle eszközfajták. Hogy ez a kultúra a gyenge minőségű kvarcitból minőségileg kiváló eszközöket
készített, hogy az eszközök mérete állandósult, alakúk sorozatszerűvé vált, ez az alapjellegen túl a kiforrott
ságát bizonyítja.
Érd iparát és kultúráját átfogóbban tekintve, három lényeges sajátság jellemzi : a kavicsfelhasználás, a
pontinianóéhoz hasonló, kvarcittól „rontott" vagy módosult technológia, tipológiailag pedig a kaparok
feltűnő túlsúlya, erős szerepe. Feltehető, hogy egyben ezek azok a sajátságok, amelyek ezt a kultúrát a
moustiérinek egy átfogó körébe kapcsolják, amelybe különböző lelőhelyek, néha lokálisan módosult
iparok (Tata), és földrajzilag távoleső pontok is tartoznak. A korbeli eltérések és természeti-ökológiai
tényezők különbözősége, a „kör széleihez" közelebb eső, vagy esetleg már előzőleg benne levő más moustiéri
csoportok, esetleg régibb elemek ezt az átfogó jelleget különbözőképpen alakítják, befolyásolják, és úgy
látszik hogy ezt a kavicsfeldolgozó, kaparókban gazdag moustiérit, mely néha más fáciessel együtt jelent
kezik — ennek alapján lehetne csoportokra bontani. — A kérdés vizsgálatához más lelőhelyek iparának
ismertetése lenne szükséges, ez azonban túlesne mostani célunkon, ezért a kultúra kérdéseit Érdre szűkítjük le.
Az ipar összetételének, a kultúra jellegének meghatározását a Bordes-féle módszerrel kíséreljük meg.
Eredményét közvetlenül az ipar kumulatív görbéje, technológiai és tipológiai indexei mutatják (14. kép).
Technológiai indexek:
IL = 1,06
Tidológiai indexek :
Il ty = 0,63
Jellegzetes csoportok:
I. = 1,01

IF = 0,00

IFS = 0,00

Ham = 0,00

IR = 65,52
IAU = 2,78

IC = 28,39
IB = 0,00

IA< = 2,78

II. = 65,64

III. = 8,23

IV. = 2,91

Érd kumulatív görbéje meglepően azonos a charentienével, összetételét tekintve egyedülálló moustiéri
ipar a mi területünkön. Az azonosság vagy azt jelentené, hogy egy feltűnő szokatlan konvergens jelenséggel
kerültünk szembe, amelyet egyes kultúrák homályos régibb gyökereire lehetne visszavezetni, vagy pedig azt,
hogy a Bordes-rendszer a közép-európai területen nem használható. Összevetésül, csupán kiragadott
példaként az abri Chadourne atipikus charentienjének és egy tipikus moustiérinek, Houpevillenek az
összetételi görbéjét adjuk meg.34 Az eltérés, ill. hasonlóság szembetűnő.
A leletanyag meghatározása, az ipar charentien jellegű összetétele több problémát vet fel, s ezek
közül elsősorban a vizsgálati módszer helyességének kérdését, alkalmazhatóságának módját kell érin
tenünk.
Mint fentebb említettük, s részben a leletanyag ismertetése során is láttuk, Érd eszközkészlete, a meg
levő Quina típusok ellenére tipológiailag, a kultúra belső tartalmát tekintve nem charentien. Az eszköz
fajták nagyrészt nem fedik a francia tipológia alapformáit, definícióját, mint láttuk, a technológia, a meg
munkálás módja is eltérő. A leletanyagot elsősorban Önmagában kell tekintenünk, s ezt súllyal a kavics
feldolgozás, a „citrus jellegű" kavicseszközök érthetően magas aránya jellemzi, azt mondhatnánk, hogy
Érd elsősorban önmagához „hasonló", azaz egyedi fáciesű. Kétségtelen azonban, hogy a „charentiennek"
egészen tág értelmű körében előfordulnak hasonló iparok.
Az eszköztípusok funkcionálisan azonban azonosak a francia terminológiával jelölt szerszámokkal,
ugyanúgy meghatározhatók — felhasználható a típussorrend, a statisztikai módszer —, ha az egyes típusok
mellé gyakran indexet kellene is tennünk azzal, hogy „közép-európai", „lokális", „speciális", vagy éppen
„érdi" jellegű. A Bordes-féle módszert tehát csupán keretként használjuk, s az itt közölt kumulatív görbe
nem tipológiai-tartalmi hasonlóságot (sőt azonosságot), hanem funkcionális összetételt jelent. Ebben az
értelemben áll Érd ipara a charentienhez a legközelebb, anélkül, hogy a valódi értelemben vett francia
kultúrával kapcsolata volna. Közös tipológiai vonások is előfordulnak, szűkebb értelemben vett Quina és
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14. kép. Teljes vonal: Érd, —pontozott vonal: Abri Chadourne C rétege, — szaggatott vonal: Houppeville moustérien
iparának kumulatív görbéje
Volle Linie: Érd, — punktierte Linie: Schicht von Abri Chadourne C, — gestrichelte Linie: Kumulative Kurve der
Mousterien-Industrie von Houppeville

fél-Quina jellegű eszközök vannak, s ezek talán egy relatív kormeghatározáshoz adhatnak némi tám
pontot.
A Bordes-rendszert, funkcionális értelemben, összehasonlítás céljára a mi földrajzi régiónkban is
alkalmazhatónak véljük, annál is inkább, mert egyelőre ez az egyetlen lehetőség különböző lelőhelyek
konkrétebb összevetésére. Az érdi ipar, majd több más, területünkön kívül eső leletanyag vizsgálata közben
a módszer alkalmazásának több problémája vetődött fel, bizonyos előfeltételek és további lépések lehetősége
merült fel bennünk. A módszer alkalmazásánál, mint minden statisztikai vizsgálatnál, feltétlenül közre
játszik bizonyos mértékű szubjektív tényező, az, hogy egy eszközt első fokon minek határoznak meg.
Egy-egy ipar relatíve megbízható összetétel-vizsgálatának egyik előfeltétele tehát elsősorban az, hogy
azonos mértékű és irányú szubjektivitás érdekében a kumulatív görbét ugyanazon kéz készítse. A rendszer
kifejezetten a francia anyagra, sőt a dordognei lelőhelyek tipológiájára épült, az eszközfajták jellege, helyi
karaktere e területen kívül nagyrészt eltérő, s különösen a Közép-keleteurópai moustiériben. A Bordes-féle
rendszer nyomán tehát kialakítható volna a közép- és kelet-európai középső-paleolitikum saját tipológiája
—, mely a francia tipológiánál esetleg több vagy kevesebb eszközfajtát tartalmazna, magában foglalná a
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közös típusokat, bizonyára jelentős szerepet kapnának benne a kavicsfeldolgozó iparok sajátos formái,
s amelyet ugyanazon módszer szerint használhatnánk.
Annak ellenére, hogy a mi eszköztípusaink részben eltérnek az ismert alaptípusoktól, a rendszer
módosítását nem tartanánk elvileg helyesnek. Egyes típusok kicserélésével, behelyettesítésével ugyanis
éppen az összehasonlítás egyetlen lehetőségét, logikai alapját veszítenénk el, s ha a módosítást indokoltan
következetesen hajtanánk végre, végül két-két olyan összetételi görbét kapnánk, melynek összevetéséhez
már semmiféle alapunk nincsen35.
Érd kultúrája, összetételét, az eszközfajták arányát tekintve legközelebb a charentienhez áll, anélkül,
hogy az eredeti kultúrával tartalmi, származási kapcsolata azonos korbeli szinten volna. A két terület
távol fekszik egymástól, etnikai kapcsolat, úgy véljük, alig lehetséges. Tipológiai értelemben előfordulnak
olyan fokú hasonlóságok, melyek egymástól távoleső lelőhelyeket kapcsolnak össze. Ha pl. Jabrud 10. réte
gének meghatározása „charentien type Ferrassie" lehet a kaparok aránya és a levallois kidolgozás miatt,
nem kellene tartózkodnunk attól, hogy Érdet egy közép- vagy délkelet-európai sensu lato charentiennek
nevezzük. Mégis szűkítenünk kell azt a kört, amelyhez a leletanyagot kapcsolhatjuk, vagy egyedi jellegeit
kell döntőbbnek tartanunk. Ugyanakkor érdemes megvizsgálnunk, létezik-e olyan charentien ipar másutt,
melynek nemcsak a funkcionális összetétele, hanem eszközeinek egyedi tipológiai jellege is hasonló Érdhez.
Előre kell bocsátanunk, létezik, előbb azonban a mi iparunk jellegzetes vonásait kell áttekintenünk.
A jellegzetes hiperbolikus görbe egyértelműen charentien összetételt mutat, ami az indexekben is jól
kifejeződik. Az 1—8. típusok aránya alacsony, a kultúra értékelésében jelentősége nincs. Döntő a 9—11
eszközfajta együtt kezelhető magas aránya (az ipar 35,09%-a !) —, egy kaparókban gazdag moustiéri —
míg a többi fő eszköztípus egyenletes, de jóval alacsonyabb százalékos arányban fordul elő. A kettős ka
parok gyenge megmunkálásúak, nem jellegzetesek ebben az iparban ; a csúcsos kaparok viszonylag kis
mennyiségük ellenére nagyon jellegzetesek; a 21. típus eszközeinek egy része lokális jellegű; a 22—24.
típus aránya viszonylag alacsony. A 36—38. eszközfajták között, bár ez a görbén nem fejeződik ki, a
„couteau à dos naturelle" itt erősebb hangsúlyt kap. A 40. típus ismét erősen helyi jellegű az érdi iparban —,
lényegében ismét a gerezd alakú eszközök arányát növeli — egyben kissé magasabb az aránya, mint más
hasonló iparokban. Az 59—61. eszközök, a chopperfélék aránya minden charentien jellegű iparban relatíve
magas, kivéve ott, ahol az eszközök levallois technikával készülnek.
Az ipar technológiai indexei jól tükrözik a jellegzetes kavicshasítási technikát. A levallois-index
egészen jelentéktelen, hasonló ritkán található a Ny-európai „rokon-kultúrában". A tágabb és szűkebb
facettálási index: 0, de úgy látszik, hogy ez inkább fácies-jelző, mintsem a kavicshasítás egyszerű követ
kezménye. Az egész ipar extrémen nem levallois kivitelű —, azt mondhatnánk, egészen konzervatívan
alkalmazza a kavicshasításnak a pontinianóéval rokon módját, kifejezi a nyersanyag jellegét — követ
kezésképpen a lamináris index is gyakorlatilag: 0. Megjegyzendő, hogy ha a lamináris indexet tipológiai
értelemben vennénk, úgy mégis akadna néhány pengeszerű eszköz — arányuk jelentéktelen volna —, s
ezek inkább a kultúrréteg felsőbb szintjében jelentkeznének, ahol egyben a kavicstól eltérő nyersanyag
aránya is relatíve magasabb.
A tipológiai indexek szintén egységes jellegű kultúrát mutatnak. A tipológiai levallois-index jelenték
telen, gyakorlatilag néhány bizonytalan, gyengén megmunkált eszközt tartalmaz. Feltűnő az iparban a
moustiéri hegy teljes hiánya, ami nemcsak az ipar tipológiai jellegére, összetételére, hanem a telepen folyó
munka jellegére is utalhat. A moustiéri hegy nélküli moustiéri egyébként nem ritkaság. Az IR feltűnően
erős, ugyanakkor a charentien-index figyelemre méltó, értékelhető ugyan, de jóval alatta van a jellegzetes
francia charentien-Quina-típusú iparokénak. Érd a francia moustiéri osztályozás szerint egy atipikus
charentien, esetleg keleti charentien volna, s ehhez járul még, hogy az indexen belüli Quina-típusú eszközök
aránya (IQu) gyenge. Különlegességük itt az, hogy kis számuk ellenére pregnánsan jelentkeznek, aminek
magyarázatát itt nem kíséreljük meg.
A teljes acheuli index és a „couteau à dos-index' 'alacsony, utóbbi azonban nem fejezi ki a reális
értéket, mivel a természetes hátú kések arányát nem veszi számításba. Az IB = 0 — a bifaciális eszközök
teljes hiánya azonban éppen a magyarországi, elsősorban a dunántúli moustiéri vonatkozásában különösen
figyelmet érdemel. Az azonos jellegű technológia mellett elválasztó jellegzetesség pl. a tatai moustiéritől.
A jellegzetes csoportokat tekintve a levallois csoport a kultúra értékelésénél nem vehető számításba.
A moustiéri csoport döntően magas indexértékkel jelentkezik, a fiatal paleolitikus csoport azonos némely
34
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charentien jellegű iparéval, de a moustiériben általában normális, a „denticulé" csoport a kultúra jellege
szempontjából teljesen jelentéktelen.
Összevetésül néhány lelőhely indexadatait közöljük. A grotte de Rigabe G-rétegének anyaga atipikus
charentien ; az abri Chadourne B-rétege „charentien type Quina-Ferrassie", tehát bizonyos mértékben levallois technikájú ; Moustier J-rétege tipikus moustiéri; végül Tata speciális moustiéri36.
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A grotte de Rigabe és az abri Chadöurne LA1 adatai nem állnak rendelkezésre. Tata indexeiről meg kell
jegyeznünk, hogy a levallois-index és a tipológiai levallois-index nincsen különválasztva egymástól ; az ipar
ban a facettait talonú eszközök dominálnak (53,2 % ) ; és végül nagyfokú a bifacialitás.37
Az összevetés inkább az eltéréseket mutatja, mint a hasonlóságokat. A francia lelőhelyeken elsősorban
a levallois technika jellemző, ami Érden hiányzik. Az IL mindenesetre az abri Chadöurne Quina-Ferrassie
jellegű charentienjeben a legalacsonyabb, mivel az eszközök egy része kavicsból készült, kéreggel fedett. Az
IF—IF S mindegyik lelőhelyen magas, teljesen eltérő a miénktől, a lamináris index relatíve ismét a charentien jellegűekben a legalacsonyabb. A tipológiai jelleget tekintve az IR Chadöurne, Érd és Tata iparában
hasonló; az IC ismét Chadöurne és Érd között áll a legközelebb egymáshoz. Tata iparában feltűnő az
acheuli index burkolt erőssége, mindegyik lelőhelytől különállóvá teszi a nagyfokú bifacialitás. Tipológiai
szempontból tehát Érd viszonylag Chadourne-hoz, technológiai szempontból Tatához áll legközelebb.
Utóbbi lelőhelyen a facettait talonú és bifaciális eszközök nagy száma adja a speciális jelleget.
Érd tehát csak formailag és nem tartalmilag hasonló a tágabban értelmezendő charentienhez. A fenti
összehasonlításból látható, hogy analógiát olyan helyen kell keresnünk, ahol az ipar jellegét az IR erőssége
határozza meg, de lehetőleg levallois technika nélkül, ahol kavicsszeletelő technikával, egy kaparókban fel
gazdagodott „moustiéri"-t találunk. Ebből a szempontból, a már jelzett különbséggel legkézenfekvőbb Tata
volna.
Miután a moustiéritől tulajdonképpen különválasztott charentien-kör kísért Érd formális besorolásá
ban, — a kumulatív görbe szuggerálja a gondolatot, és az egész kérdéssel egy földrajzilag is tágabb, fentebb
már érintett komplexumot szeretnénk megfogni, érdemes egy pillantást vetnünk a nyugat-európai moustiéri
osztályozására, éspedig a Quina-charentien körre. 38
A La Quina típusú moustiéri ( = charentien) jellegzetességei F. Bordes alapján a következők: a leval
lois-index nagyon gyenge, a szűkebb facettálási index alacsony, a tágabb IF valamivel nagyobb mértékű, a
lamináris index nagyon alacsony, „a szilánkok kifejezetten vaskosabbak, mint más iparokban, sőt nemlevallois fáciesűek, mint Pech de l'Azé". A tipológiai levallois-index nagyon alacsony (2,3%), az IR nagyon
erős, (az adott példánál 71,9), és maga a charentien-index is igen magas (45.4). Természetesen nagyon sok
a vaskos, La Quina típusú eszköz. Az LA* = 0 39 . Megjegyzendő, hogy az IC értékelése relatív, a jellegzetes
charentienben 50 körüli, viszont egy Ferrassie jellegű iparban 15—20 is erősnek nevezhető.
A charentien meghatározásáról másutt a következőket kapjuk: túlsúlyban kaparok fordulnak elő, az
IR 55—82 között van, az IC 19—54 között váltakozik. A csoportban előfordulnak levallois technikájú és
nem levallois technikájú iparok, — a fácies pedig mindegyikben lehet levallois és nem levallois karakterű. 40
Bennünket egy olyan nem levallois technológiájú, és nem facettalt eszközöket tartalmazó csoport érdekel,
amelyről feltehető, hogy kavics-nyersanyagot használt s így eszköztípusai is hasonlóak lehetnek az érdiekhez.
Ezt a csoportot választotta külön F. Bordes charentien néven a valódi moustiéritől, és törzsfejlődési
szempontból (nyilvánvaló kapcsolatok a clactoniennel) továbbra is különválasztva tartja. A csoport példa
lelőhelyei: La Quina, Combe-Grenal, Abri des Merveilles, la Chapelle aux Saints.41 — „A Castillo-i béta
réteg (Spanyolország) az első látásra eltérőnek tűnő külleme ellenére a csoporthoz tartozik. Ezt az eltérő
kinézést talán a nyersanyagnak, a kis silex- és finom kvarcit-kavicsnak tudható be. De a diagram, mind
tipológiailag, mind technológiailag, azonos jellegű.42 Castillo béta-rétegének diagramja — kavicsfeldolgozás
mellett — charentien, La Quina-jellegű.43
Amikor a tipológiai-törzsfejlődési kérdésekben ehhez a ponthoz jutottunk, módunkban volt a fent pél
daként említett lelőhelyek anyagát közvetlenül, alaposan megvizsgálni, és Érd leletanyagához meglepő
analógiákat találtunk. 44
Érd kultúráját, mint láttuk, két jellegzetesség határozza meg: a pontinianóéhoz hasonló kavicsfeldol36
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gozás, és a charentienhez hasonló összetétel, a kaparok magas aránya. A kettő összefügg egymással, és Érd
kultúrájának egyben ez az a két vonása, mellyel egy tágabb körbe kapcsolhatjuk. Nézetemet —, Érd adatai
nak ismeretében — megerősítette F. Bordes, aki szerint: „Az a tény, hogy az ipar kavicsból hasított, érthe
tően lecsökkenti az IL-t.... Ennek következménye az a tény is, hogy bőségesen fordulnak elő az ívelt kapa
rok. A probléma az, hogy meg kellene tudni, hogy ezek olyan Quina-típusúak-e, mint CastiUóban — és
mint hiszem, az olasz pontinianóban —, vagy sem.45
37

Minthogy Érdnek a nyugat-európai kultúrákkal semmilyen közvetlen genetikai kapcsolata nincs, ezút
tal a fent említettek közül csak egy leletanyag vizsgálatának néhány megfigyelését közöljük, a Castillo-barlangét.
Az A-réteg szürkésbarna kvarcitanyaga finomabb minőségű, mint Érden. A nyersanyag túlnyomóan
kavics, de mind ezek, mind a belőlük készült eszközök valamivel nagyobb méretűek, mint nálunk. A techno
lógiai, kavicsszeletelési alapséma tökéletesen azonos, ugyanúgy túlsúlyban vannak a „citrus jellegű" eszkö
zök, mint nálunk, emellett azonban bizonyos mértékű laminarizáció figyelhető meg. Az iparban, mint nálunk,
általános a talonján vagy más részén természetes kéreggel fedett eszköz. Minthogy a kavics mérete itt is na
gyobb, mint a pontinianóban, a háromszög alakú belső kavicsszilánkok (eszközök) itt is megtalálhatók. Az
ipar egy fiatalabb „kavics-charentien". Nagyon sok a viszonylag vaskosabb gerezd-kaparó, félbehasított ka
vicsból készült eszköz. Egy-egy eszközsorozat áttehető volna az érdi iparba és viszont. A béta-réteg anyaga
már döntően kvarcitipar. A laminarizáció eltűnt, a kultúra idősebb az előbbinél. Az eszköztípusok még
meglepőbben azonosak az érdiekkel, a retus azonban a jobb nyersanyag következtében finomabb. Az egész
technológia teljesen azonos módszerű, de itt már fellép néhány határozottan pontiniano-típusú eszköz is
(Pl. pontiniano-hegy.)46
Megállapítható, hogy a charentien — eredeti és tág értelemben — kifejezetten kedvelte a kavics-nyers
anyagot, a kavicsszeletelő-technikát, sőt a kvarcitot. Mindegyik lelőhely anyagát „kíséri" bizonyos mennyi
ségű kvarc-kavics eszköz. Több lelőhely, így pl. Combe-Grenal egyes rétegeinek ipara támasztja alá ezt a
megfigyelésünket.
Combe-Grenal K-rétegének ipara — valódi charentien — feltűnően nagy számban tartalmaz kvarc-ka
vicsból készült eszközöket, és eltekintve attól, hogy az IF—IF S itt is erős (a nem kvarcitból készült eszközök
miatt), egész összetétele is hasonló az érdi kőiparéhoz. Nagy számban fordul elő kortexes eszköz, a nyers
anyag minősége néha még gyengébb, mint nálunk, a retus jellege, minősége azonos. A retusszög a Quina és
fél-Quina típusokon sem nagy, a kisebb méretű eszközök néha megtévesztőén hasonlóak az érdiekhez.47
Ha csak egyetlen további példát tekintünk, Mas-Vielt, a Dordogne-tól DK-re —, ahol az eszközök je
lentős részét szintén kvarcit-kavicsból hasították—olyan hasonlóságokat találunk, melyek egy pontiniano
technológiájú „charentien" felé vezetnek.48 A kvarcitipar kumulatív görbéje, most már érthetően azonos
Érdével.
Egy másik Quina-jellegű charentien, a Grotte de la Balanzière (Nîmes közelében) fele részben szintén
kvarcitból készült eszközöket tartalmaz, s tipológiai összetétele szintén hasonló. 49 A Grotte du Prince alsó
rétegének anyagában számos analóg kvarciteszköz fordul elő, ugyanígy a Barma Grandeben is, s bár az ipar
levallois technikájú tipikus moustiéri, az összetételi görbéje ismét egy, most már egészen tágan értelmezendő
„charentient" mutat. 50
Az analógiákkal ismét nem genetikai-elterjedési elképezelést kívánunk kelteni, hanem Érd kultúráját
deduktív módon meghatározni, kétségtelen azonban, hogy egy földrajzi zóna, „mediterrán"-sáv alakul ki,
mely magában foglalja az olasz moustiéri egy részét, a pontinianót, s amelynek további technológiai-tipoló
giai összetételi kapcsolatait jelzik esetleg egyes ÉNy-jugoszláviai lelőhelyek, de úgy véljük, Érd is.51
Az olasz pontiniano-moustiéri —, melyhez nálunk Tata ipara hasonló, s amellyel Érd technológiája is
közös jellegű — úgy látszik, bizonyos értelemben szintén egy. különös „charentien". H. de Lumleytől is
merjük a Fossellone egyik rétegének vizsgálati eredményeit, melynek ipara ismét a nagy pontiniano, cha
rentien komplexumba tartozik. A leletanyag kifejezetten nem levallois technikájú, az eszközök nagyrésze
kisméretű kvarc-kavicsból készült, túlnyomó részükön kortex maradványa van, egy „pontiniano-technikájú
charentien".52
Néhány lelőhely indexét és jellegzetes tipológiai csoportjait alább mutatjuk be :
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A táblázatban kihagyott indexadatok nem állnak rendelkezésre. Mas-Viel adatai a kvarcitiparra vonat
koznak. Minthogy az eszközök talonja döntő többségben sima, feltehető, hogy a technológiai indexek ebben
a leletcsoportban alig térnek el a mieinktől. Ugyanez vonatkozik Fosselone technikájára is, ahol az alacsony
(0) levallois-index és a levallois csoport eléggé érzékelteti a kavicshasítás technológiáját.53 Az összevetéshez
további magyarázat, úgy véljük nem szükséges.
Úgy látjuk, Érd kultúrája egy nagy kiterjedésű kultúrakomplexumba tartozik, olyan, földrajzilag is tág
értelmű charentien jellegű iparok körébe, melynek technológiája a kavicshasítás, tipológiáját a nyersanyag
külső-belső szeleteiből készített eszközök adják meg. Utóbbi jellegzetességét ugyanúgy index útján is kife
jezhetjük, mint az IQu-t. Az, hogy Érd iparában ehhez még bizonyos, kis mennyiségű Quina-elem is járul, egy
tovább vizsgálandó problémát jelent.
A moustiérinek ez a köre messze elterjedt Közép-Délkeleteurópában, a vizsgálat körét azonban ismét
szűkebbre kell vonnunk. Érd kultúrájának esetleges kapcsolatait keresve megvizsgáltuk az északolasz, az
ÉNy-jugoszláviai terület és a DK-i Alpok részben irodalomban is ismert moustiéri lelőhelyeinek anyagát,
és azok a lelőhelyek, melyeket a moustiéri kultúra egészen vázlatos áttekintésében említettünk, nem véletlen
jelzések voltak.
Az eredeti pontiniano körtől Északra több olyan lelőhelyet ismerünk, melyek iparában—részben más
fáciesű kultúra mellett — számos analógiát találunk. Úgy látszik, egy részük a hegyvidék előterében helyez
kedik el, azt a feltevésünket sem tagadhatjuk el, hogy az egész „pontiniano-charentien" kavicsfeldolgozó
moustiéri, talán bizonyos éghajlati-zoológiái zónához kapcsolódik, melyben helyi fáciesek lehetnek. Quinzano, Poccala, az Apuani-alpok vidékén a Grotta all Onda, del Tasso, Grotta di Equi, s az Imola-i lelet
anyagban, gyakran kis leletegyüttesekben, számos hasonló eszköztípus fordul elő.54 Mindegyikben felismer
hetők a „charentien"-elemek, és a hasonlóság Érdhez, ÉK felé fokozódik. Hogy a kifejezetten Quina típusú
eszközök milyen távolságot fognak át, arra példa lehet a már említett Grotta del Principe legalsó rétegének né
hány eszköze és Calabriában a grotta Scalea jellegzetes típusai.55
.
Jugoszláviában a Krapina-barlang alsó rétege viszonylag nagymennyiségű kvarciteszközt tartalmaz.
A kultúra tág értelemben tipikus moustiéri, a sötétszürke kvarcitból készült gerezd alakú kaparok, kéreggel
fedett, egyéb kavicsszeletekből készült eszközök azonban erősen hasonlítanak az érdiekhez. A kultúra össz
képe eltér a mienkétől, mintha Subalyuk hasonló moustiéri hegyeket tartalmazó, más nyersanyagot használó
műveltségében a feldolgozó-szerszámok egy más fáciest képeznének. Ezek az utóbbi, analóg eszköztípusok
a felső rétegben eltűnnek. Még nagyobb a hasonlóság a Veternica-barlang alsó rétegének anyaga és Érd
ipara között. Az eszközök jelentős százaléka kvarcit, mind a hasítástechnika, mind az eszköztípusok szinte
azonosak. A réteg kultúrája erősen ehhez a körhöz kapcsolódik.56 A Betalov spodmol C-rétegében majdnem
kizárólag kvarciteszközök; vannak. Az ipar technikája, az eszközfajták típusa és aránya (La Quina típusú
kaparok) rendkívül hasonló Érdhez, ugyanazok a kortex-talonú és hátú kaparófajták fordulnak elő, mint
nálunk. Néhány hasonló típusú eszköz található a Spehovka-barlang legalsó rétegének „kvarcitpaleofitikumában" is. 57 Ha a statisztikai összetételen túl az eszközök egyedi tipológiai jellegének mégis jelentőséget
tulajdonítunk, s ez a szempont nem zárható ki, az ÉNy jugoszláviai terület több lelőhelyén találunk néhány
olyan, anyagra, méretre, megmunkálásra, a tipológiai részletekig hasonló eszközt, melyek nem képzelhetők el
valamely közvetlenebb összefüggés nélkül. Úgy tűnik, ez a kör nyúlik fel a szubalpi területre és a DK-i Alpok
területére is.
Az „alpi moustérien" kérdése valószínűleg összefügg Érd és hasonló lelőhelyek kultúrájával. Repolust,
Mixnitz kvarcitipara technológiai szempontból hasonló, s sok a közös tipológiai vonás is. Utóbbi lelőhely
anyagának darabonkénti átvizsgálásával arra a feltevésre jutottunk, hogy a tipológiai eltérést Érd viszonyla
tában csak a nyersanyagdarabok (Geröll) nagyobb mérete okozhatja. A Badl-Höhle iparában ismét egyedi
típusok mutatnak egészen közvetlen rokonságot. Lehetséges, hogy a DK-i Alpok moustiérije valamilyen
kapcsolatban áll a pontiniano technikájú iparokkal, sajnos azonban ezeknek a hegyvidéki vadásztanyák
nak a völgyi településeit nem ismerjük.58
Az említett lelőhelyek, a moustiérinek ez a köre, mint látható, elég erősen kapcsolódik egy korszakhoz,
a R/W interglaciális végétől a W l . végéig terjedő időszakhoz. A kavicsfeldolgozó, pontiniano-technikájú és
charentienhez hasonló összetételű kultúra területétől Északra más jellegű moustiérit találunk. A mi terüle
tünkön Érd-Tata vonalától É-ra általában levallois jellegű iparok fordulnak elő, s lehetséges, hogy ilyen
zonális különbség Nyugat-Európa mediterrán jellegű és északibb részei között is volt. A magyar területen a
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bükki és dunántúli moustiéri között határozott eltérés van, a két terület iparának feltehetően a gyökere sem
közös. A különbség nem két fáciest, hanem két kultúrkört jelenthet a moustiériben. A „kavicsfeldolgozó"
kultúra területe, úgy látszik, a Dunántúlra terjed ki. Fontos lelőhelye Tata.
A tatai moustiéri a pontinianóhoz hasonló, technológiája, maga a nyersanyag alapjellege, lényegében
azonos Érdévél, valószínűleg koruk is hasonló. Tata és Érd technológiai szempontból ugyanazon nagy körbe
tartozik, eltéréseik esetleg korbeli vagy még inkább fácies-jelző értékűek. A két lelőhely közti technikai elté
rést a nyersanyag mérete és a felhasznált kőzet minősége befolyásolja.59 Tipológiailag Tata iparában is a
kavicstechnikából adódó eszközök jellemzőek. Az ún. Tatakaparókat és „Spaltenschaberek"-et itt külön
kezelték, ami az IR mértékét ugyan nem befolyásolja, de kérdés, ha ezeket a megfelelő típushelyre sorol
nánk, az ipar összetételi görbéje nem változna-e meg.
Érd és Tata között a tipológiai, tartalmi eltérés a bifaciális eszközök magas aránya és kis eszközméret
mellett a szerszámok facettáltsága.60 Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a tatai eszközök talonja nem va
lódi facettálást mutat, nem előkészített magkőből hasítottak, inkább a kavicsfeldolgozásnak „stílusbeli" vál
tozata. Érd ipara ebből a szempontból még hasonlóbb a pontiniano technikához, a valódi pontiniano eszkö
zök ugyanis sohasem facettáltak. Lehetséges, hogy Érd és Tata ugyanazon nagyobb kultúrkör két fáciese,
technológiai változata ; ezt a kérdést máshol fogjuk megvizsgálni.
Minthogy Érd iparában az eszközök 1 /4 része nem kvarcitból készült, ezek jellegzetesebben „moustiériek" s egy-két atipikus levallois szilánk is előfordult, felvetődik a kérdés : nem alkalmazott-e ez az embercso
port más helyen más technikát, tömb-nyersanyag esetén nem levallois jellegű volt-e az ipara, hogy olyan
facettait, mint Tatáé? Azaz, vajon ez a leletanyag a kultúrának a valódi, vagy csak az egyik arca?
Nézetünk szerint, amennyiben ez az embercsoport máshol tömb-nyersanyagot használt, levallois
technikájú eszközt készített volna, úgy ezt a másik arcát valószínűleg nem ismernénk fel, más fácieshez
sorolnánk, nem tudnánk kapcsolni Érdhez. Különválasztottuk a nem kvarcitból készült eszközöket és
technológiailag-tipológiailag úgy kezeltük, mintha csak ez lett volna a lelőhely régészeti anyaga. A techno
lógia változatlan —, sőt a típusok megoszlása is hasonló az egész leletegyütteséhez — az érdi csoport más
hol, jobb kőzetlelőhely esetén sem alkalmazott más technikát, nem facettait és eszközkészletének tipológiai
jellege sem lehetett más. Az eltérés Érd és Tata között, a kavicsfeldolgozási technikán belül, fennáll.
Tata kultúrája túlspecializált moustérien, melynek fejlődése megállt, lezáródott. A kavicsfeldolgozás
technikája fejlettebb, mint másutt, pl. Érden, facettalt eszközöket hozott létre. Feltűnő, hogy közelben talál
ható jó nyersanyag ellenére is kavicsot használt,61 specializálódott, az ipar mikrolitikus pontiniano jellegű
lett, kis méretekre adaptált. Ha ezeket a megfigyeléseket —, kizárólag a kulturális fejlődés szempontjából —
összevetjük azzal, hogy Érd ipara jóval egyszerűbb, primitívebb hasítástechnikával dolgozza fel a kavics
nyersanyagot, kvarcit mellett azonban más anyagot is használ (főleg a felsőbb szintekben), és ugyanakkor
Quina típusú eszközök is jelentkeznek benne, arra kell gondolnunk, hogy Érd régészetileg régibb jellegű.
A lelőhely kultúrája: technológiailag a pontinianóhoz, tipológiai (funkcionális) összetételében a
charentienhez hasonló ipar. Kaparókban felgazdagodott moustiéri, melyet a kavicsszármazék-eszközök
jellemeznek. Pontosabb, szűkebb definícióra nem törekszünk. A szorosabb kultúra-meghatározás, s éppen
egy paleolitikus műveltség esetében, sohasem fedi egészen a valóságot, mint minden korszak minden kultú
rájánál benne foglaltatik a „már" és „még", és a szűkebb kategorizálásnál, ad verbum definíciónál fontosabbnak tartjuk a kultúra belső fejlődésének kérdéseit, az embercsoport településmódjára, életformájára
vonatkozó megfigyeléseket; a paleoetnográfiai képet.
Amint a dolgozat bevezetőjében Érd specialitásait, úgy most azokat a kérdéseket foglaljuk össze,
melyeknek vizsgálata részben megtörtént, de nem érintettük, vagy amelyek a további lépéseket képezik.
Ezek: a lelőhely anyagának szintenkénti vizsgálata és a település két „teknőjének", egymáshoz való viszo
nyának megfigyelése. Az ipar kőzettani vizsgálata, a szerszámfajták és kőzetfajták esetleges összefüggésének
kérdése, a belső fejlődés esetleges tüneteinek megállapítása. Végül a régészeti és paleontológiái anyagot
egyformán kultúrhagyatéknak tekintve kívánunk választ kapni kronológiai és paleoetnográfiai problé
mákra. Ez a vizsgálat magában foglalja az állatfajok és a kőipar vertikális és topográfiai kérdéseinek, kap
csolatának lehetőségeit, a táborhelyen folyt munka jellegének közelebbi megfigyelését, a település téli-nyári
jellegének, a vadászat és feldolgozás kérdéseire adható választ. Érd abszolút és relatív kronológiai vizsgálata
és a kultúra kapcsolatai adják meg pontosabb helyét a moustiéri komplexumban, melynek határait fentebb
csak érintettük.62
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V.

GABORI-CSANK

DIE M1TTELPALÄOLITHISCHE SIEDLUNG VON ÉRD

1. Die im Bereich von Budapest gelegene, altsteinzeitliche Siedlung, die wir in den Jahren 1963—64
freigelegt haben, ist die dritte Siedlung der Mousterien-Kultur in Ungarn. Ihre Bedeutung ergibt sich
nicht nur aus der geringen Zahl der bisher entdeckten Fundorte, sondern auch aus zahlreichen solchen
Faktoren, die mit den Problemen der Chronologie
dieser Epoche und der Klassifizierung ihrer Kultur
zusammenhängen.
Érd — als unberührter Fundort — ist nach
mehr als 50 bzw. 30 Jahren unser erster MousterienFundort, wo eine Siedlung von ständigem Charakter
gänzlich erschlossen wurde v
Das Mousterien von Érd fällt ausserhalb des
in Ungarn bisher bekannten Formenkreises des
Mittelpaläolithikums und ist von mehreren Gesichtspunkten auch im mitteleuropäischen Raum ein
spezieller Fundort. Der Fundort hat eine eigenartige
geologisch-morphologische Lage. Abweichend von
den bisher bekannten Siedlungen stehen wir einer
im freien Gelände, in einem Talkopf ausgebildeten
Jägerstation der Mousterien-Kultur mit einem unteren, dünneren und einem oberen Schichtkomplex
gegenüber.
Ihre Eigenartigkeit ist, dass trotz der im freien Gelände entstandenen Siedlung die Menschengruppe dennoch aus Höhlenbärjägern bestand also
ihr Jagdobjekt wich nicht von dem der üblichen mitteleuropäischen Fundorte ab. Dementgegen ist die
Siedlung dennoch kein Jagdrastplatz, sondern auch
dem inneren Gehalt der Kultur nach ein von Zeit
zu Zeit bezogenes Jagdlager, das eine gewisse Entwicklung aufweist.
Die Industrie des Fundortes weicht völlig von
der der Subalyuk-Fföhle und von Tata, und von der
Kultur der ihr anschliessenden, in Spuren erhaltenen
provisorischen Siedlungen ab. Im Zusammenhang
mit dem Fundort stehen wir lauter Spezialitäten gegenüber. Die Schichtenreihe des Fundortes zeigt an
einzelnen Teilen vom Ende des Riss-Würm-Interglazials bis zum Ende der letzten Vereisung in abgekürzter Form den ganzen Verlauf des WürmGlazials,—andererseits stehen uns solche siedlungsgeschichtliche Beobachtungen zur Verfügung, die zu
einer zoologischen und archäologischen Untersuchung der Lebensform im Mousterien näherführen
könnten. Die Aufarbeitung des Fundortes wird in
einer komplexen Monographie publiziert. Deshalb
können wir an dieser Stelle ausschliesslich nur eine
kurze Auswertung des archäologischen Materials und
bloss einen Vorbericht über die Ergebnisse bringen,
sowie aus der komplexen Arbeit nur Einzelheiten
vorführen.

Der Fundort liegt auf dem Plateau von Érd
bei Budapest. Von geomorphologischem Standpunkt ist das Gebiet vom miozän-pleistozänen
Schichten bedeckt. Über den Fundort zieht ein 15 m
tiefes Tal in Richtung der Donau zu. In dieses Tal
münden von der einen Seite zwei kleinere, unmittelbar nebeneinander verlaufende Seitentäler von geringer Tiefe. Ihre Mündung mit bedeutendem Niveauunterschied über dem Haupttal ist SW orientiert. Die Talköpfe sind bloss 18—22 m lang und
bilden einen sich verbreiternden, von Kalkstein
umgebene Mulde von unregelmässiger Form. Die
beiden Talmulden wurden um ein Gutes vor der
Würmzeit vom Wasser ausgespült, — es blieb bloss
die Kalksteinumgebung erhalten und in diesen
trockenen, mit zerklüfteten Kalksteinwänden umgebenen, unregelmässig geformten Mulden siedelte
sich der Mensch an. Die erste Ansiedlung, die untere, dünne Kulturschicht liegt auf dem bröckeligen
Kalkstein, — sodann häuften sich in den beiden
Talköpfen etwa vom Beginn der Wurm 1-Periode
Sedimentschichten ununterbrochen an. Die aufgeschlossene Schichtenreihe hält bis zum Maximum
von Wurm 3 an. In unteren Teil bildete sich ein
durchschnittlich 140 cm mächtiger Kulturschichtkomplex aus.
Die zwei Talköpfe ziehen sich dicht nebeneinander entlang, zwischen ihnen bildet der Kalkstein
eine niedrige Wand. Zwischen den beiden Teilen der
Siedlung besteht einigermassen ein Niveauunterschied, — der grössere Wohnraum ist länger,
während das kleinere Becken sich nur auf einem
engeren Gebiet in den Kalkstein eingeschnitten hat.
Mehrere Faktoren, so vor allem die in äusserst
grosser Menge erhalten gebliebenen Tierüberreste,
— etwa 15 000 bestimmbare Tierknochen auf einem
Gelände von 250 m2 — weisen darauf hin, dass dieses Gebiet nicht nur äusserst geschützt und relativ
„warm" war, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach
an einem Wildwechsel gelegen ist.
Die Besiedlung der beiden, durch eine niedrige
Kalkstein wand getrennten Wohnsiedlungen erfolgte
gleichzeitig, auf einmal und ihre Schichtung hielt
auch weiterhin ununterbrochen an.
Die beiden Kulturschichten des Fundortes enthalten ein Fundmaterial von völlig gleichem Charakter. Auf die Talsohle lagerte sich eine 20 cm dicke
Kulturschicht auf, darüber folgte eine sterile Trennschicht, über die sich die 80—100 cm mächtige Kulturschicht lagerte, deren schichtenweise erfolgte Erschliessung zahlreiche Siedlungsbeobachtungen ermöglichte.
Die Grabungsbeobachtungen geben wir hier
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nicht bekannt, doch lässt sich im voraus sagen, dass
sie eine ganze Reihe von solchen Untersuchungsmöglichkeiten bieten, die durch die Zusammenhänge des archäologischen und zoologischen Materials zu neuartigen paläoethnographischen Beobachtungen führen kann.
Die stratigraphischen Verhältnisse des Fundortes wurden von P. Kriván aufgearbeitet.
Das Material der Kulturschichten ist das Verwitterungsprodukt des Kalksteines von lokalem Ursprung. Eine einzige Ausnahme bildet das am unteren Teil der Schichtenreihe erhalten gebliebene
rötlichbraune Waldbodenrest, — dieser legt die untere, älteste Grenze der stratigraphisch-chronologischen Einreihung fest. Die mächtigeren Lössschichten liegen über den Kulturschichten und gehören
in die jüngere Phase des Würm-Glazials.
Die Kulturschichten zeigen von archäologischem
Gesichtspunkt eine einzige, einheitliche Bildung,
die kleineren Schwankungen des Tundraklimas kommen jedoch in der Änderung des Prozentsatzes bei
den Tierarten und dadurch unseres Ermessens nach,
auch in der Steinindustrie zum Ausdruck. Im oberen
Horizont der Kulturschicht erweiterte sich die Zahl
der Tierarten, was wiederum weitere Schlüsse gestattet.
Über die stratigraphische Periodisation können wir nur eine Skizze geben. Nach der ältesten,
waldbildenden Klimaperiode folgte ein kühl-feuchter
Klimaabschnitt mit schwachen subarktischen Klimaschwankungen.— Später wurde das Klima kälter
und trockener. Über den Kulturschichten zeigen
sich die weiteren Klimaperioden in konzentrierter
Form.
Bei der Mündung des Talkopfes fanden wir die
Reste einer rötlichbraunen Lehmschicht unter der
unteren Kulturschicht vor, — die eine Interglazialzeit andeutet. Die Tundra der oberen, mächtigen
Kulturschicht fällt auf eine kalte Klimaperiode, die
das Maximum des Wurm 1 nicht übersteigt.
Das Material der Kulturschicht ist von bräunlicher Farbe, von dunklerer Abstufung und sondert
sich scharf von dem benachbarten, schichtigen Kalkstein ab. Ohne dass uns hier zur Veröffentlichung
der Situationspläne und des sonstigen Dokumentationsmaterials eine Möglichkeit zur Verfügung
stünde, — erhielten wir sehr ausführliche Beobachtungen über die Lage der Knochenhügel, des Abfalles, der Herde und der archäologischen Funde, —
über die Aufteilung der Steinindustrie je nach Typen,
den Charakter der kleineren und grösseren Wohnsiedlungen und ihr Verhältnis zueinander.
Die Grabungsfläche betrug etwa 250 m2 und
erstreckte sich bis in eine Tiefe von 3—4 m. Bei der
Erschliessung der einzelnen Gebiete entfaltete sich
in Abschnitten von ungefähr 20 cm je ein stärkeres
Wohnniveau. Diese Niveaus legten wir, die Gestaltung der Oberfläche folgend, frei. Die mächtigere,
obere Kulturschicht zerlegten wir auf fünf, sich untereinander befindliche Niveaus. Die untere, dünnere
Siedlungsschicht behandelten wir als eine Einheit.
Die Schichten der beiden Talköpfe können mit44

einander gut in Parallele gestellt werden. Dennoch
war im hinteren Sektor der kleineren Mulde die Akkumulation der Fauna von solchem Masse, weswegen anzunehmen ist, dass der Fundort eventuell
keine Wohnstätte, sondern ein Fleischspeicher, eine
natürliche, unbedeckte „Grube" war. Der Fundort
kann demnach nicht nur waagerecht und senkrecht
gegliedert werden, sondern auch in der Relation der
beiden zusammengehörenden Mulden Gegenstand
der Untersuchung sein.
Das paläontologische Fundmaterial des Fundortes enthielt insgesamt 50 000 Tierknochenreste
und Tierzähne, unter ihnen 15 000 bestimmbare
Stücke. Die Faunaliste des Fundortes veröffentlichen
wir auf Grund der Bestimmungen von M. Kretzoi
auf der S. 17. des ungarischen Teils.
Abgesehen von den Kleinsäugetieren weist das
Material des Fundortes weitgehend einen künstlichen Charakter auf: das Ergebnis der Jagd. Das
zoologische Material ist demnach das Ergebnis der
Auswahl des Menschen. Das Vorkommen des
Höhlenbären dominiert — es beträgt durchschnittlich 90% —, was auf Fundorten im freien Gelände
in der Mousterien-Kultur alleinstehend ist.
Das paläontologische Material hat einen klaren
Kaltsteppencharakter. In den oberen Horizonten
lässt die Fauna: der Polarfuchs, der Steinbock, ferner das Vorkommen des Rentiers — wenn auch in
geringer Menge — entschieden auf das Kälterwerden des Klimas schliessen.
Unter den Tierarten sind zwei auch von archäologischem Gesichtspunkt aus beachtenswert, —
vielleicht als Erscheinen von zweierlei Spezialisierungen — : der Höhlenbär und das Pferd, deren Vorkommen stratigraphisch mit dem Erscheinen des
Nashorns parallel ist. Neben dem hohen Prozentsatz des Höhlenbären ist das Vorkommen dieser
beiden Tiere mit sehr niedrigen Werten vertreten
und bedeuten überhaupt nicht die Veränderung in
der Grundlage der Jagd, höchstens die Erweiterung
dieser.
Charakteristisch ist das Vorkommen des Asinus
hydruntinus, jedoch nur in den oberen Horizonten.
In Kenntnis der bisherigen Faunawelt der Würmzeit
gibt dies entschieden eine klimatische, ante quemZeitbestimmung.
Das in den beiden Mulden freigelegte Faunamaterial zeigt nicht nur quantitativ, sondern auch
in der Zusammensetzung der Arten gewisse Abweichungen. Neben dem Höhlenbären kann das
Vordringen des Pferdes und des Nashorns mit der
Änderung des typologisch-statistischen Verhältnisses der Steinindustrie gut in Parallele gestellt werden.
Das paläontologische Material gab ebenso
zwei Anhaltspunkte, wie die stratigraphisch-petrographische Untersuchung. Es kann klar festgestellt
werden, dass die Fauna der Siedlung einen Übergang aus einer verhältnismässig milderen Periode in
einen kalten Klimaabschnitt zeigt, d. h. sie verweistauf den Übergang der dem Wurm-Glazial vorangehenden Klimaschwankungen des Altwürm.
Aus den Herden kamen in auffallend grosser

Menge Holzkohlenreste zum Vorschein. Der überwiegende Teil der Flora besteht aus Pinus silvestris
und Larix-Picea und verweist mitsamt der Zirbelkiefer eindeutig auf ein kaltes Klima.
Das Ergebnis der stratigraphischen, paläontologischen und bisherigen botanischen Untersuchungen vorläufig zusammenfassend, umzeichnet sich
ein einheitliches Naturbild, eine klimatische und
chronologische Periode, die die Zeitbestimmung
von Erd ergibt.
2. Im weiteren gibt die Verfasserin die europäischen Gruppen des Mousterien und ihre Haupteigenheiten bekannt. Hinsichtlich des Gesamtbildes
können wir im Auszuge bloss auf einige Wahrnehmungen hinweisen.
Bezüglich der Verbreitung der Kultur stützt
sich die Verfasserin auf die bekannte Feststellung,
dass sich das „ursprüngliche" Mousterien Westeuropas zum Teil aus den unteren paläolithischen Kulturen geformt hat, einzelne seiner Gruppen kamen jedoch wahrscheinlich als Ergebnis der südlichen Einsickerung zustande. Das an Fundorten ausserordentlich reiche westeuropäische Mousterien zwingt
uns fast den Gedanken der von hier erfolgten Ausstrahlung auf, — wenn wir jedoch die Gruppen Mittel- und Osteuropas von spezialem Charakter, die
modifizierten Formen des Mousterien betrachten,
konnte diese Ausstrahlung auch aus entgegengesetzter Richtung oder aus mehreren Richtungen
erfolgt sein. Wir können kaum die Rolle des anderen Kontinents in der Herkunftsfrage der Kultur
ausser acht lassen.
Die geographischen Gruppen des Mousterien
schlössen sich dem Anscheine nach an gewisse ökologische Zonen und dies kommt wahrscheinlich
auch im Gerätinventar und in dessen Charakter
zum Ausdruck. Gewiss hängt dies in gewisser
Richtung auch mit der freiwilligen oder zwangsweise erfolgten Spezialisierung der Jagd zusammen,
diese Frage bedarf jedoch noch weiteren Untersuchungen.
Vereinfachen wir die westeuropäische Entwicklung, so können wir mit mehr oder weniger Sicherheit zwei Fäden feststellen: die Mousterien-Entwicklungslinie vom Typ Acheulleen-Levalloisien —
Levallois-Mousterien und die vom Typ ClactonTayac-Charentien. Diese Gruppen verflechten sich
ineinander und ein Teil ihrer bestand an der Grenze
des unteren und mittleren Paläolithikums als selbsständige Kultur. Heute hat es den Anschein, dass
der Mousterien-Komplex sich im wesentlichen aus
drei Kulturblöcken zusammengesetzt hat: aus dem
Levalloisien, Tayacien und dem echten Mousterien.
Hierin bildet die vom Geröllmaterial sich bedienende Technik vom sog. Pontiniano-Charakter einen
eigenen Kreis und diese typische Abschlag-Industrie
lässt sich auf weitere Fazies, technische Methoden,
auf eine Technik von Levallois- und Nicht-LevalloisCharakter teilen.
Die Klassifizierung der Mousterien-Technologieist auch unmittelbar vom Gesichtspunkt der Industrie von Érd wichtig: Erd weist eine Abschlag-

Industrie auf, die mit Geröllmaterial gearbeitet hat.
Die Verfasserin geht im weiteren auf das Bordes-System ein, —: ihrer Ansicht nach kann man
zwar über deren einzelne theoretische Probleme
disputieren, zweifellos ist es jedoch, dass dieses System zur Erforschung des Paläolithikums eine exaktere Richtung gegeben hat und das Mousterien gerade durch dieses zu einer Zentralfrage wurde. Sie
befasst sich mit der bekannten Mousterien-Klassifizierung, bemerkt sodann: es kann kein Zufall sein,
dass ein jeder geographisch weitgelegener Mousterien-Fundkomplex zu all diesen Bordesschen Gruppen und Varianten eine Ähnlichkeit aufweist.
Richten wir unseren Blick auf die benachbarten
Gebiete, so finden wir nördlich und östlich von uns
bereits ein anderes Mousterien vor.
Über die Fundorte in Ungarn vorläufig nur
soviel : die Kultur der Subalyuk-Höhle gleicht noch
am ehesten dem typischen Mousterien, Tata ist hingegen ein spezielles Mousterien, dessen Technologie
der von Pontiniano gleicht.
a) Die Technologie der Industrie von Érd ist
ein eigenartiges Geräterzeugungs verfahren. Die
Steinindustrie arbeitete nicht mit Blockrohmaterial,
der Urmensch des Fundortes verwendete ausschliesslich Geröllmaterial. Die Technologie, zugleich auch
der typologische Grundcharakter wird vor allem
durch die eigenartige Bearbeitungsweise des mit
Kortex bedeckten, runden oder unregelmässigen
Gerölls bestimmt. Der natürliche Fundort des
Rohmaterials ist die von der Siedlung 500 m gelegene helvetische Geröllschicht, die überwiegend Quarzit enthält. Das Fundmaterial wird im starken
Masse nicht nur durch die Form des Rohmaterials,
sondern auch seine petrographische Zusammensetzung bestimmt: die Geräte wurden überwiegend aus
Quarzit gefertigt. —- Gleichzeitig kannte der Urmensch der Siedlung auch das Rohmaterial von
besserer Qualität underwusste dass gewisse Gerätarten aus diesem mehr entsprechen. Dies wird
durch die typologische Auswertung und der inneren
Gestaltung der Industrie eindeutig bewiesen.
Die Technologie wird in erster Linie von der
Kieselbearbeitung, zweitens von dem ständigen
Mass des Rohmaterials und drittens von dem überwiegenden Quarzit determiniert. Dies beeinflusst
bis zu einem gewissen Grade auch die Form der
Geräte. Die Technik ist dem Pontiniano gleich, — in
diesem ist jedoch das Mass des Rohmaterials kleiner und die Qualität des Gesteins wesentlich besser.
Ein anderer Faktor ist das Mass des Rohmaterials,
das nur eine gewisse Abschlagsgrösse zulässt. Nur der
dritte Faktor ist die Gesteinsart, der Quarzit, der der
Bearbeitung und Retuschierungsmethode der Geräte einen gewissen Charakter verleiht.
Das Abschlagsverfahren ist schematisch, praktisch sind 5—6 Varianten möglich. Die Technik
weicht insofern von der des Pontiniano-Moustérien
ab, dass dort die Kieselspalten durch zwei, miteinander parallelen Spaltungen erzeugt wurden. Dies ist
beim Quarzit einerseits unmöglich, andererseits
strebtees man auch nicht an. Die Abschlagsarten der
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Industrie von Érd sind viel unregelmässiger, zufolge punkt im Quarzit, — andererseits und zwar scheinder Grösse des Rohmaterials ergeben sich viel mehr bar in erster Linie ist dies eine innere technologische
innere Spalten und es begleiten sie einige anderen Eigenartigkeit dieser Kultur.
dreieckigen, auf der Schlagfläche mit Kortex beBezüglich des Charakters der ganzen Industrie
deckten Abschläge mit parallelem Rand.
ist es notwendig zu betonen, dass diese Kultur trotz
Ein Teil der Abschläge ist eine äussere, mit des Rohmaterials eine ausgeprägte, entschiedene
Kortex bedeckte Kieselspalte, — häufiger ist die und gut klassifizierbare Typen enthaltende Kultur
innere Spalte von der Form einer Zitrusscheibe, ist. Ihre Eigenartigkeit zeigt sich anderen, ähnliches
deren bogenförmiger Rücken mit Kortex bedeckt ist, Rohmaterial gebrauchenden Kulturen bzw. Funden
— eine häufige und gut brauchbare Abschlagsform gegenüber gerade in der auffallend guten Bearbeiist der dreieckige, am Talon mit Kortex bedeckte tung des Quarzits, — in der ausgezeichneten AnpasTyp — die dicken „klingenartigen" Abschläge mit sung der Industrie an das örtliche Rohmaterial.
paralleler Seite und einige solche Abschlagsarten,
Die Industrie des Fundortes besteht aus 808
deren Spaltung zwar nicht bewusst erfolgte, doch in Geräten. 75% der Geräte wurde aus Quarzit hergeihrer Anwendung dennoch eine entschiedene Plan- stellt,—aus diesem bestehen die Hauptgerätarten.
mässigkeit zum Ausdruck kommt.
Von den 808 Geräten stammen 788 aus der
Die Eigenartigkeit, man könnte sagen, Speziali- oberen, mächtigen Kulturschicht. Da die Zahl der
tät der Industrie ist die Retuschierungsart. Der Geräte der unteren, stratigraphisch abgesonderten
Quarzit hat eine Retuschierungsart, die für diese Kulturschicht gering ist und diese einen völlig
Industrie am typischsten ist und die am richtigsten gleichen Charakter wie die obere hat, — betrachten
Quarzitretusche genannt werden könnte.
wir das Material des oberen Komplexes als GrundDie Retusche ist eine unregelmässige Stufen- lage der typologischen und statistischen Unterretusche, — in einzelnen Fällen zeigt sich zur Er- suchung.
zeugung von Geräten mit steiler Kante und StufenDie Bearbeitung von Levallois-Charakter ist in
retusche eine entschiedene Bestrebung. Die Bearbei- der Industrie unbekannt und so kommt nur eine eintung ist kräftig, — es kommen z. B. Geräte mit zige Pseudo-Levallöis-Spitze vor. Wir treffen ein
dicker Kante von Quina- und demi-Quina-Charakter einziges Gerät von „Limace"-Charakter an, das
vor. — Betreffs der Qualität der Bearbeitung genügt jedoch von dem französischen Typ abweicht. In
est vielleicht bloss zu bemerken, dass auf den größter Zahl finden wir die einfachen Schaber vor
Quarzitgeräten häufig eine Kantenretusche der (277 St.). Der Typ ist in zahlreichen Fällen nicht mit
Ventralseite und die abstumpfende Retusche vor- dem der Gerätarten des west- und mitteleuropäischen
kommt. Wir finden des öfteren eine an der Ventral- Moustérien identisch, — kann jedoch seiner Funkseite angewandte, die Technik der anderseits aus tion nach ebenso klassifiziert werden. Die Form
besserem Gestein gefertigten Geräte ausgezeichnet gibt hier das Kieselbearbeitungsverfahren. Der Pronachahmende Verdünnung (à dos aminci).
zentsatz der Geradschaber (racloir simple droit) ist
Statt der Beschreibung der Retuschierungsart hoch und besteht vor allem aus spalten förmigen und
können wir einige Vergleichsanhaltspunkte geben. dreieckigen Typen. Der Gerättyp kann auf Grund der
Eine solche ist z. B. die Bearbeitung der Quarzit- Abschlagsschemen klassifiziert werden. Die eine
geräte der Castillo-Höhle (Beta-Schicht), — die Variante der Abschlagstypen ist der dreieckige, an
besten Quarzitgeräte in der unteren Schicht der der Basis mit Kortex bedeckte Schaber. Die andere
Grotte du Prince, — eine ähnliche Retusche kommt Variante ist an ihrem Talon mit Kortex bedeckt, hat
in einzelnen Industrien von La Quina-Typ, — auf parallele Kanten und ist aus dickem Abschlag geden bestbearbeiteten Quarzitgeräten in den unteren fertigt, die dritte Variante ist der GeradspaltenschaSchichten von Krapina und Veternica vor. Es kann ber. Die Kantenretusche ist von guter Qualität, es
öfters beobachtet werden, da eine bei anderen Ge- kommen Exemplare mit dickerer Kantenfläche vor.
steinen von besserer Qualität bekannte Retusche auf Die vierte Variante ist beinahe kreisförmig, die
dem Quarzit, gerade auf den wichtigsten Gerätarten Hälfte oder der grössere Teil der Vorderseite des
angewendet ist. Ausserdem ist der kleinere Teil des Grates ist mit Kortex bedeckt, — eigentlich stehen
ganzen Rohmaterials, doch 25% der Geräte, nicht diese dem Ponti niano-Spaltenschabern (Zitrusaus Quarzit, sondern aus einer besseren Gesteinsart, schaber, à spicchio) am nächsten. Der Unterschied
deren Retuschierungsart mit der, die wir von ande- unter ihnen liegt darin, dass jene aus charakteristiren Moustérien-Fundorten kennen, —• worunter wir schen inneren Spalten verfertigt wurden, diese hindie mitteleuropäische Form des „moustérien typi- gegen im Pontiniano sekundäre, sog. Seitenspaltenschaber sind. Die fünfte Variante kommt in gerinque" verstehen, — gleich ist.
Die technologischen Indizes der Industrie von ger Zahl vor, diese sind von den vorangehenden abErd geben wir bei der Auswertung an, — doch sind weichende oder Einzelexemplare. Unter ihnen sind
die Werte dieser auf Grund der Technologie bereits die regelmässigen Stücke mit den Formen des,, mousim voraus zu ersehen. Es kommt weder eine Bear- térien typique" häufig anzutreffen. Der La Quinabeitung von Levallois-Charakter vor, noch ist eine Typ verdient eine eigene Beachtung.
facettierte Gerätbasis praktisch nicht vorhanden. Die
Der Prozentsatz der Bogenschaber (racloir
Ursache des völligen Fehlens der Bearbeitung von simple convexe) ist ziemlieh hoch (139 St.). Im
Levallois-Charakter liegt von technischem Gesichts- Vergleich zu allen anderen Gerätarten sind diese am
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besten bearbeitet. Der Typ ist viel entschiedener als
bei den vorher erwähnten, — bezüglich der Form
weicht ein Teil ihrer von den vorherigen Schemen
ab, — man könnte sagen, dass dies in der Industrie
der „Zwecktyp" war. Angesichts der Varianten ist
der Shaber von Quina-Typ, der ebenso bearbeitet
wurde, wie die französischen Exemplare, der
wichtigste. Die besten Exemplare sind nicht aus
Quarzit, doch zur Beurteilung des Charakters der
Kultur ist es wichtig, dass man die Quina- und demiQuina-Typen, wenn auch in geringer Zahl, so doch
auch aus Quarzit vorfinden kann. Häufig sind die am
Grossteil der Dorsalfläche mit Kortex bedeckten
runden oder ovalen Schaber, die dritte Variante ist
eigentlich ein Spaltenschaber, eine konvexe Variante der geraden. Von viel schwächerer Ausführung
als die vorangehenden sind die aus dreieckförmigen
Abschlägen verfertigten Schaber mit Kortextalon;
— hingegen sind die gleichfalls atypischen dreieckigen, jedoch aus dem inneren des Rohmaterials verfertigten kortexfreien Geräte stark retuschiert.
Der Prozentsatz der Hohlschaber ist in der Industrie niedrig, ihre Bearbeitung, von schwächerer
Qualität.
Der Prozentsatz der Doppelschaber ist in der
Industrie von Érd niedrig. Es ist auffallend, dass
immer die geraden und konvexen oder an beiden
Kanten konvexen Typen am besten bearbeitet sind.
Die Spitzschaber stellen in der Industrie die
bestbearbeiteten, charakteristischsten Gerätarten
dar. Der Typ selbst weicht meistens von den allgemeinen Mousterien-Formen ab. Die Stabilität der
Form, der Ausführung und Bearbeitung ist auffallend. Ihr überwiegender Teil wurde aus dreieckigen
oder annähernd dreieckigen Kieselabschlägen hergestellt.
Der Grossteil der Eckschaber kann als Spezialität der Industrie von Érd bezeichnet werden, doch
weichen sie von typologischem Gesichtspunkt von
dem regelmässigen „racloir déjété" des Mousterien
völlig ab. Aus der Kieselbearbeitung ergeben sich
gänzlich andere Formen wie aus dem Blockrohmaterial. Die eine Variante wurde aus parallelseitigen
Absplissen unregelmässiger Form erzeugt, sie wird
zuweilen ihrem distalen Teil zu breiter, — die eine
Seite und der der Basis entgegengesetzte Teil ist retuschiert. Ihre andere Variante ist charakteristischer.
Sie steht den aus dreieckigem Abspliss verfertigten Geräten näher, die Form ergibt sich jedoch aus
einer charakteristischen Abschlagsweise, aus einem
Abschlagstyp. Die Form ist dreieckig, der Talon
kortexfrei, die eine Seite wird vom Kortex bedeckt,
gegenüber dieser fallen die beiden Kanten stark der
Seite zu. Die dritte Variante ist eine eckig bearbeitete
Art des Spaltenschabers.
Von den Breitschabern (racloir transversal)
sind die meisten spaltenförmig. Ihre Basis ist konvex, von einem Kortex bedeckt; — es kommen halbkreisförmige und auch aus kleinen, trapezförmigen
Abschlägen erzeugte Geräte vor. Unter diesen finden
sich wiederum einige von Semi-Quina-Charakter ; die
übrigen sind von regelmässigem Mousterien-Typ.

Die Zahl der ventralflächigen Schaber ist ziemlich hoch. Ihren grössten Teil bilden die Bogenschaber. Die ausführlichere, innere Klassifizierung
der Gerätart ergibt sich aus der Lage des Kortex und
des Abschlagstyps. Ihr Grossteil ist eine äussere, ein
geringerer Teil eine innere Kieselspalte. Am seitesten
sind hier die atypischen dreieckigen Formen, deren
Talon mit Kortex bedeckt ist, anzutreffen.
Steilschaber oder wechselseitig^ retuschierte
Schaber kommen in der Industrie von Érd kaum vor.
Unter den Geräten jungpaläolithischen Charakters
müssen wir vor allem die Kratzer erwähnen. Typologisch erinnern sie kaum an die obigen Abschlagsschemen, ihre Bearbeitung ist jedoch ausgesprochen
von Mousterien-Charakter. Unter den Varianten
kommen Nasenkratzer, einfache Grattoirs, Eckkratzer, klingenkratzerartige Geräte, ja selbst ein einziger, regelmässiger, sog. Daumennagelkratzer (grattoir unguiforme) vor.
Die Zahl der Stichel ist gering und ihre Varianten scheinen zufallsartig zu sein. Der Prozentsatz
der Bohrer ist ebenfalls niedrig, unter ihnen können
wir dieselbe Differenziertheit beobachten, wie bei
den Geräten von jungpaläolithischem Charakter. Im
allgemeinen lässt sich beobachten, dass von den
Gerättypen jüngeren Charakters viel mehr Exemplare aus einem vom Quarzit abweichenden Gestein
beserer Qualität verfertigt wurden, als in der „Mousterien-Gerätgruppe". — Eine ähnliche Beobachtung
konnten wir auch im Falle der couteaux à dos machen, also das Rohmaterial und die Abschlagsform,
— das Erscheinen der jungen Gerättypen hängen
miteinander zusammen.
Die couteaux à dos naturelles stehen den Spaltenschabern am nächsten, ihre Kantenretusche ist
jedoch schwächer.
In der Industrie ist der Abschlag mit Endretusche viel wichtiger. Unserer Beobachtung nach
bedeutet dieses Gerät in einzelnen Fällen mehr, sein
typologisch-funktioneUer Wert ist höher, als der,
den die Nomenklatur (éclat tronqué) deckt. Im
Fundmaterial von Érd ist dies ein sehr gut klassifizierbarer, stark standardisierter Typ, — eine der
örtlichen Eigenartigkeiten der Kultur.
Die gekerbten Abschläge (outils à encoches)
sind für das Material von Érd nicht typisch. Eine
gleichfalls niedrige Zahl und schwache, atypische
Bearbeitung weisen auch die gezähnten Geräte auf.
In der Industrie fallen auch 3 Spitzen von
Tayac-Typ auf.
Die weiteren Typen der Industrie : Mikrostichel,
and der Spitze gekerbter Abschlag, retuschierter
Kernstein (hachoir) und Hobel (rabot), — alle
Gerätarten sind in geringer Anzahl. Von den in der
südwesteuropäischen Kultur so häufigen gestielten
Geräten kommt ein einziges Exemplar ebenfalls vor.
Der Prozentsatz der Choppers und Chopping-Tools
ist verhältnismässig hoch.
In der oberen Kulturschicht kamen ausser der
Steinindustrie ein gut bearbeitetes Knochengerät,
einige künstlich geschliffene Knochenspäne vor.
Das Material wird durch mehrere kräftig bearbeitete
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Geweihe und schliesslich von einem flachen, durch
zwei Parallellinien geritzten Kiesel ergänzt.
b) Die Kultur der Siedlung von Ërd ist eine
über viele lokale Eigenartigkeiten verfügende, in
gewissem Sinne spezielle Erscheinungsform des
Mousterien.
Bevor wir die Zusammensetzung der Steinindustrie in einer vorläufigen Auswertung skizzieren
würden, verweisen wir auf die Züge, die sich besser
an irgendeine Fazies des Mousterien, an die allgemeine oder bekanntere knüpfen lassen. — Trotz
ihrer geringen Zahl fällt im Fundmaterial denjenigen Typen eine Bedeutung zu, die den Geräten von
Quina- und demi-Quina-Charakter ähnlich sind. In
der Industrie erscheint, wenn auch nur in Spuren,
die typische Tayac-Spitze. In kleiner Zahl finden wir
auch die typischen Shaberarten des Mousterien vor,
— zugleich weichen die übrigen Gerätarten der Industrie von den allgemeinen Formen ab. — Die
Kultur von Érd erweckt einen solchen Eindruck, als
hätte sie die Tradition und Herstellungstechnik der
anderswo typischen und allgemeinen Geräte mit sich
weitergetragen, andererseits einen von diesen abweichenden Typenkreis ausgebildet, dessen Grundlage im wesentlichen eine Technologie ist.
Die Spezialitäten der Industrie sind vor allem
die Geräte von „Zitrus"-Charakter die Spalten-,
Kortex- und sonstigen Schabern ähnlichen Charakters, — sowie die aus der Kieselabschlagstechnik
stammenden Gerätarten. Dass diese Kultur ausgezeichnete Geräte aus dem Quarzit von schwacher
Qualität erzeugt, dass die Grösse der Geräte sich
stabilisiert hat und ihre Form serienartig geworden
ist, — beweist über dem Grundcharakter hinaus
ihre Ausgeprägtheit.
Betrachten wir die Industrie von Érd umfassender, so wird diese durch drei wesentliche Eigenartigkeiten charakterisiert : durch die Kieselbearbeitung,
durch die dem Pontiniano ähnliche, infolge des
Quarzites modifizierte Technologie, typologisch
wiederum durch die überwiegende Zahl der Schaber.
Es ist anzunehmen, dass es zugleich diese Eigenartigkeiten waren, die diese Kultur an einen umfassenden
Kreis des Mousterien anknüpfen, dem verschiedene
Fundorte und auch geographisch weitgelegene
Punkte angehören. Wir versuchen die Kultur mit der
Methode von Bordes zu bestimmen. Das Ergebnis
zeigen ihre kumulative Kurve und ihre Indizes an
(Siehe S. 32—33. im ungarischen Text).
Die kumulative Kurve ist der des Charentien
auffallend gleich, ihre Zusammensetzung betreffend
jedoch in unserem Gebiet alleinstehend. Die Identität würde entweder bedeuten, dass wir einer aussergewöhnlichen konvergenten Erscheinung gegenüberstehen, die auf die verschwommenen älteren
Wurzeln einzelner Kulturen zurückgeführt werden
könnte, — oder aber, dass das Bordessche System
im mitteleuropäischen Raum nicht zu gebrauchen sei.
Die charentienartige Zusammensetzung der Industrie wirft mehrere Probleme auf und von diesen
müssen wir vor allem auf die Frage der Richtigkeit
der Untersuchungsmethode eingehen.
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Das Gerätinventar von Érd ist trotz der vorhandenen Quina-Typen typologisch, dem inneren Gehalt der Kultur nach nicht Charentien. Die Gerätarten decken zum grössten Teil nicht die Grundformen
und die Definition der französischen Typologie. Es
steht jedoch ausser Zweifel, dass im ganz weit aufgefassten Kreise des Charentien ähnliche Industrien
vorkommen.
Die Gerätarten sind jedoch funktionell mit den
durch die französische Terminologie bestimmten
Geräten identisch, es kann daher die Typenreihenfolge, die statistische Methode angewendet werden.
Das Bordessche System gebrauchen wir daher als
einen Rahmen und diese bedeutet eine funktionelle
Zusammensetzung. — In diesem Sinne steht die Industrie von Érd dem Charentien am nächsten, ohne
dass sie mit der im wirklichen Sinne genommenen
französischen Kultur in Zusammenhang stünde.
Wir denken, dass das System in funktionellem
Sinne zwecks Vergleich auch in unserer geographischen Region anwendbar ist und dies umsomehr, da
es zum konkreten Vergleich verschiedener Fundorte
die einzige Möglichkeit bietet.
Die Kultur von Érd steht dem Pronzentsatz der
Gerätarten nach dem Charentien am nächsten, —
ohne dass sich die Verbindung ihrer Herkunft mit
der ursprünglichen Kultur auf dem gleichzeitigen
Niveau befinden würde. In typologischem Sinn kommen solche Ähnlichkeiten vor, die weit voneinander
gelegene Fundorte miteinander verknüpfen. Falls z.
B. die 10. Schicht von Jabrud mit der Definition
„Charentien type Ferrassie" bestimmt werden kann,
so müssten wir uns auch nicht davor zurückhalten,
Érd ein mittel- oder südosteuropäisches sensu lato
„Charentien" zu nennen. Und dennoch müssen wir
den Kreis, an den wir das Fundmaterial anknüpfen
können, verengen. Es lohnt sich gleichzeitig zu untersuchen, ob es anderswo eine Industrie von Charentien-Charakter gibt, bei der nicht nur die funktionelle Zusammensetzung, sondern auch der typologische Charakter der einzelnen Geräte in der Industrie von Érd ähnlich ist. — Die Studie untersucht
im weiteren die kumulative Kurve und die dazu gehörenden Indizes.
Die ganze Industrie ist extrem von Nicht-Levallois-Ausführung, demzufolge zeigt auch der laminare Index praktisch: 0. Auffallend ist in der Industrie
das völlige Fehlen der Mousterien-Spitze. Das IR ist
auffallend stark, - zugleich auch der CharentienIndex beachtenswert, doch bleibt er um Gutes unter
dem der Industrien von typisch französischem Charentien-Quina-Typ und dazu kommt noch, dass der
Prozentsatz der Geräte von Quina-Typ (IQ)
schwach vertreten ist. Ihre Eigenartigkeit liegt hier
darin, dass sie trotz ihrer geringen Zahl pregnant
erscheinen.
Die Formel IB = 0, — das völlige Fehlen der
bifazialen Geräte ist gerade in bezug des ungarischen
transdanubischen Mousterien beachtenswert.
Die Mousterien-Gruppe ist entscheidend hoch,
— die jungpaläolithische Gruppe ist identisch mit
einigen Industrien von Charentien-Charakter, —

der „Denticulé"-Gruppe fällt vom Gesichtspunkt
des Charakters der Kultur eine gänzlich unbedeutende Rolle zu. Zum Vergleich bringen wir die Indexangaben einiger Fundorte. (Siehe S. 36. im
ungarischen Text).
Der Vergleich zeigt eher die Abweichungen, als
die Ähnlichkeiten. — Hinsichtlich des typologischen
Charakters ist das IR von Chadourne in der Industrie von Érd und Tata gleich; — das IC steht wiederum zwischen Chadourne und Érd am nächsten
zueinander. In der Industrie von Tata ist die verhüllte
Stärke des Ächeuleen-Indexes auffallend, die grosse
Bifazialität sondert sie von einem jeden Fundort ab.
Von typologischem Gesichtspunkt steht demnach
Érd relativ zu Chadourne, von technologischem Gesichtspunkt zu Tata am nächsten. Am letzteren
Fundort bedeuten die grosse Zahl der bifazialen und
der über facettiertem Talon verfügenden Geräte den
spezialen Charakter.
Érd ist also der Form nach dem im weiteren
Kreise aufgefassten Charentien ähnlich. Aus dem
obigen Vergleich kann man sehen, dass ihre Analogien an solchen Orten zu suchen sind, wo die Stärke
der IR den Charakter der Industrie bestimmt, —
jedoch ohne Levallois-Technik, — wo wir mit einer
Kieselspaltungstechnik, ein mit vielen Schabern
reicher gewordenes Mousterien vorfinden.
Da der Gedanke des Charentien bei der Einreihung von Érd immer wieder auftaucht und wir
mit der ganzen Frage einen geographisch breiteren,
weiter oben bereits berührten Komplex erfassen
möchten, lohnt es sich auf die Klassifizierung des
westeuropäischen Mousterien einen Blick zu werfen.
Die Verfasserin führt im folgenden die Bestimmung, die Charakteristika des echten Charentien
vor und stellt dann fest: zum Vergleich mit Érd
würde eine solche Industrie interessant sein, die
nicht von Levallois-Charakter ist und keine facettierten Geräte aufweist, von der angenommenen
werden kann, dass sie Geröllmaterial angewendet
hat. Als entfernteste, bloss typologische Ähnlichkeit
können wir auf die Beta-Schicht der Castillo-Höhle
verweisen, deren Material neben der Kieselbearbeitung von Charentien, La Quina-Charakter ist.
Als wir in typologischen Fragen zu diesem
Punkt gelangten, fanden wir überraschende Analogien vor.
Obwohl Érd über keine unmittelbare genetische
Verbindung zu den westeuropäischen Kulturen verfügt, geht die Verfasserin auf das Material einiger
französischer Fundorte ein.
Es kann beobachtet werden, dass das Charentien im ursprünglichen und weiteren Sinne, das Geröllmaterial, die Kieselspaltungstechnik, —ja selbst den
Quarzit ausgesprochen bevorzugt hat. So enthält z.
B. das echte Charentien von Combe-Grenal in
grosser Anzahl aus Quarzitkiesel verfertigte Geräte.
Betrachten wir noch ein weiteres Beispiel, Mas Viel,
wo ein bedeutender Teil der Geräte ebenfalls aus
einem Quarzitkiesel gespaltet wurde, — so finden
wir solche Ähnlichkeiten vor, die in Richtung eines
„Charentien" von Pontiniano-Technologie führen.
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Mit den Analogien wünschen wir keine Vorstellung über die Genetik und Verbreitung zu erwecken, sondern die Kultur von Érd in deduktiver
Weise zu bestimmen, — es ist jedoch zweifelsfrei,
dass sich eine geographische Zone, ein „mediterraner" Streifen ausgebildet hat, der einen Teil des italienischen Mousterien, das Pontiniano umfasst und
deren weitere technologisch-typologische Verbindungen eventuell durch einzelne nordwestliche jugoslawische Fundorte — und wir denken auch Erd
—bezeichnet wird.
Den Index einzelner Fundorte und ihre charakteristischen typologischen Gruppen werden auf S.
38. des ungarischen Textes angeführt.
Wir sind der Ansicht, dass die Kultur von Érd
einem unfangreichen Kulturkomplex angehört, deren Technologie durch die Kieselspaltung und deren
Typologie durch die aus den äusseren und inneren
Spalten des Rohmaterials verfertigten Geräte festgelegt wird. Die Eigenartigkeiten des letzteren kann
ebenso durch einen Index ausgedrückt werden, wie
das IQu. — Dass zur Industrie, von Érd auch noch
Quina-Elemente von gewisser, geringer Menge dazukommen, bedeutet ein neueres, zu untersuchendes
Problem.
Dieser Kreis des Mousterien war in Mittel-Südosteuropa weit verbreitet.
Im Rahmen der Erforschung der eventuellen
Beziehungen der Kultur von Érd, untersuchten wir
das Material der zum Teil auch aus der Fachliteratur
bekannten
Mousterien-Fundorte
Norditaliens,
Nordwestjugoslawiens und der südöstlichen Alpen.
Nördlich von dem ursprünglichen PontinianoKreis sind uns mehrere solche Fundorte bekannt,
in deren Industrie wir zahlreiche Analogien vorfinden. Es scheint, dass sich ein Teil dieser im Vorräum
des Berglandes befindet. Möglicherweise knüpft
sich das ganze kieselbearbeitende Mousterien von
Pontiniano-Charentien-Charakter an eine gewisse klimatisch-zoologische Zone, in der örtliche Fazies enthalten sein können. Die Studie erwähnt damit in Zusammenhang einige norditalienische
Funde.
Die untere Schicht der Krapina-Höhle enthält
hingegen gleichfalls viele Quarzitgeräte. Die Kultur
ist in weiterem Sinne ein typisches Mousterien, —
die aus dunkelgrauem Quarzit verfertigten Geräte
gleichen jedoch stark den Geräten von Érd. Das
Gesamtbild der Kultur weicht von dem unsrigen ab,
in der oberen Schicht verschwinden die analogen
Gerättypen.
Eine noch grössere Ähnlichkeit zeigt sich zwischen dem Material der unteren Schicht der Veternica-Höhle und dem der Industrie von Érd. Ein bedeutender Prozentsatz der Geräte besteht aus Quarzit, — sowohl die Spaltungstechnik, als auch die
Gerättypen sind fast gleich. — In der C-Schicht von
Betalov spodmol befinden sich fast ausschliesslich
Quarzitgeräte. Einige Geräte von ähnlichem Typ
können auch im „Quarzitpaläolithikum" der untersten Schicht der Spehovka-Höhle gefunden werden.
— An mehreren Fundorten im nordwestlichen Ge49

biet Jugoslawiens finden wir einige solche, dem Material, den Massen und der Bearbeitung nach bis in
die typologischen Einzelheiten ähnliche Geräte, bei
denen sich das Fehlen irgendwelches unmittelbareren
Zusammenhanges unvorstellbar ist. Es hat den Anschein, dass dieser Kreis sich auch bis auf das subalpine Gebiet und bis in die südöstlichen Alpen erstreckt.
Die Frage des „alpinen Mousterien" hängt
wahrscheinlich mit der Kultur von Érd und der
Fundorte ähnlichen Charakters zusammen. Die
Quarzitindustrien von Repolust und Mixnitz sind
von technologischem Gesichtspunkt ähnlich und
weisen viele gemeinsame typologische Züge auf. In
der Industrie der Badl-Höhle weisen wiederum einige
nahen Einzeltypen zueinander verwandte Züge auf.
Es besteht die Möglichkeit, dass das Mousterien der
südöstlichen Alpen mit den Industrien von Pontiniano in irgendwelcher Verbindung gestanden haben.
Dieser Kreis des Mousterien, wie zu sehen,
knüpft sich ziemlich stark an eine Epoche, die sich
vom Ausgang des Riss-Würm Interglazials bis zum
Ende von Wurm 1 erstreckt. Nördlich vom Gebiet,
dessen kieselbearbeitende und eine PontinianoTechnik aufweisende Kultur sich ähnlich wie das
Charentien zusammensetzt, finden wir auch ein
Mousterien von anderem Charakter vor. In unserem
Gebiet werden nördlich der Linie Érd-Tata im
allgemeinen levalloisartige Industrien angetroffen.
Im ungarischen Raum besteht zwischen dem
Mousterien des Bükkgebirges und dem von Transdanubien ein entscheidender Unterschied, — vermutlich haben die Industrien der beiden Gebiete
nicht einmal in ihren Wurzeln etwas gemeinsames.
Der Unterschied dürfte nicht zwei Fazies, sondern
zwei Kulturkreise im Mousterien bedeuten. Das
Areal der „kieselbearbeitenden" Kultur erstreckte
sich dem Anschein nach auf Transdanubien.
Das Mousterien von Tata ist dem Pontiniano
ähnlich, seine Technologie, selbst der Grundcharakter seines Rohmaterials im wesentlichen mit der von
Érd identisch. Tata und Érd gehören dem technologischen Gesichtspunkt nach demselben grossen Kreis
an, — ihre Abweichungen sind eventuell von chronologischem oder noch eher von faziesbezeichnendem Wert.
Der typologische Unterschied zwischen Érd
und Tata liegt neben dem hohen Prozentsatz der
bifazialen Geräte und den kleinen Gerätmassen, in
der Facettiertheit der Geräte. Wir müssen jedoch
bemerken, dass das Talon der Geräte von Tata keine
echte Facettierung aufweist. — Es ist möglich, dass
Érd und Tata zwei Fazies, zwei technologische Varianten ein und desselben Kulturkreises darstellen.
Da in der Industrie von Érd 1/4 der Geräte
nicht aus Quarzit hergestellt wurde, stellte sich die
Frage: hätte diese Menschengruppe an einer anderen Stelle eine andere Technik angewendet, wäre die
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Industrie im Falle von Blockrohmaterial nicht von
Levallois-Charakter ?
Wir haben die Geräte, welche nicht aus Quarzit
erzeugt worden sind, abgesondert und technologisch-typologisch so behandelt, als hätte das archäologische Material des Fundortes nur aus besserem
Rohmaterial als der Quarzit bestanden. Die Technologie ist unverändert, — die Gruppe von Erd wandte
woanders — selbst bei besseren Gesteinverhältnissen — keine andere Technik an, ihre Industrie war
nicht facettiert.
Tata stellt ein allzu spezialisiertes Mousterien
dar, dessen Entwicklungsgang stehengeblieben und
abgeschlossen ist. Die Kieselbearbeitungstechnik ist
entwickelter als in Érd. Es ist auffallend, dass man
hier trotz des in der Nähe auffindbaren guten Rohmaterials, Kiesel angewendet hat, die Industrie
nahm die Form eines mikrolithischen PontinianoCharakters an. Vergleichen wir diese Beobachtungen damit, dass die Industrie von Érd des Kieselrohmaterial mit einer viel einfacheren, primitiveren
Abschlagtechnik bearbeitet, jedoch neben Quarzit
auch andere Gesteinsarten benützt und zugleich in
ihr auch dem Quinta-Typ ähnliche Geräte erscheinen, — müssen wir daran denken, dass Érd archäologisch von älterem Charakter ist.
Die Kultur des Fundortes ist technologisch
eine dem Pontiniano, typologisch (funktonell) in
ihrer Zusammensetzung eine dem Charentien ähnliche Industrie - , ein in Schabern sehr reiches Mousterien, das vom Kiesel herstammende Geräte bezeichnen.
So wie in dem einleiteden Teil der Abhandlung
die Verfasserin die Spezialitäten von Érd erörtert
hat, fasst sie zum Schluss all diejenigen Fragen zusammen, deren Untersuchung die weiteren Schritte
bezeichnen. Diese sind: die je nach Horizonten erfolgende Untersuchung des Fundmaterials und die Beobachtung der Wechselbeziehung der beiden besiedelten „Mulden". — Die petrographische Untersuchung der Industrie, — die Frage der eventuellen
Zusammenhänge der Gerät- und Gesteinsarten.
Die Verfasserin möchte, in dem sie sowohl das
archäologische als auch das paläontologische Material für eine Kulturnachlassenschaft betrachtet auf
die chronologischen und paläoethnographischen
Probleme eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Die Untersuchung umfasst die Verbindungsmöglichkeiten der vertikalen und topographischen
Fragen der Tierarten und der Steinindustrie, — die
nähere Beobachtung des Charakters der auf der
Jägerstation verrichteten Arbeit, — die Beantwortung der in bezug der Jagd und Aufarbeitung gestellten Fragen. Die absolute und relative chronologische Untersuchung und die Kulturbeziehungen
von Érd werden seinen genauen Platz im Mousterienkomplex, dessen Grenzen wir im vorangehenden
nur gestreift haben, festlegen.

