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À  MussolinUbarlang ásatásának egyik legfontosabb eredménye, hogy a barlang kitöltéséből 
a paleolitos ősember fontos kultúramaradványai kerültek elő. Ezeknek legnagyobb része kőeszköz, kisebb 
csoportja megmunkált csonttöredék és idetartoznak a barlangban talált egykori tűzhelynyomok is. Követ' 
kezőkben e három, a jégkorszaki ember jelenlétét bizonyító, leletcsoportot külön'külön tárgyalom és a tanul' 
mányozásukból adódó eredményeket is külön fejezetben foglalom össze.

A ) A  jégkorszaki tűzhelynyomok.
Az ősember jelenlétére a Mussolini-barlangban elsősorban a tűzhelyrétegek és a faszénmarad' 

ványok mutatnak. A  legjelentősebb az a sötétbarna agyagréteg, amely az egész Csarnokon és Előtéren 
húzódik végig. Ez a réteg a Csarnok elülső részében sötétszürke, befelé mind sötétebb színű, végül 
a Csarnok hátsó részében egészen fekete. Sötét színeződése koromimpregnációtól ered és faszéndarabokat 
is tartalmaz. A  legtöbb égetett csontdarab is benne fordult elő. Egy második nagyobb, összefüggő tűz' 
helyréteg a barlang elülső részében, az emberi csontmaradványok lelőhelye fölött maradt fenn. A  barlang' 
kitöltés többi részéből faszéndarabok csak elszórtan kerültek elő.

A  fosszilis faszénmaradványokat f H o l l e n d o n n e r  F. tanulmányozta. Eredményeit e monográfia 
külön fejezetében S á r k á n y  S .  tette közzé.

B ) A  paleolitos kőipar.
A  kultúraleletek legnagyobb része a barlang különböző lerakódásaiból begyűjtött rengeteg kőeszköz 

és szilánk. Minden egyes darab, de még a legkisebb szilánk kezelése is a legnagyobb gonddal történt. 
Leírásomban minden fontosabb darabot külön jellemzek és fényképüket is mellékelem.

A  begyűjtött anyag osztályozása, leltározása és meghatározása a helyrajzi, rétegtani és ásvány' 
tani nézőpontok, továbbá a nagyság és a megmunkálás szerint történt. Nagyság tekintetében kicsi és 
nagy szilánkot, kicsi, közepes és nagy töredéket különböztettem meg. Utóbbiak vagy mcgmunkálatlan 
hulladékok vagy megmunkált eszközök. Itt ügyeltem arra is, hogy melyek a csak általánosan pattintottak 
és melyek a céltudatosan kiformált darabok. A  kőeszközök leírásánál ugyanazt a módszert követtem, 
mint a Szeleta'monográfiában.

A  Mussolini-barlangban talált paleolitos anyag teljes egészében 5333 darabból áll. Ezek közül 
750 drb tudatosan megmunkált és szerszámként használt eszköz, míg a többi 4583 drb hulladék és nyers szilánk.

A  paleolitok függőleges eloszlása azt mutatja, hogy majd minden rétegben volt kőeszköz, de 
főtömegük főként két réteghez, a felső világosbarna és az alsó sárgásvörös agyagréteghez volt kötött. 
E  kultúrarétegek fölött és alatt közvetlenül fekvő rétegekben ugyancsak volt paleolit, míg a barlangkitöltés 
középső részéből csak elszórtan került elő.

A  paleolitos anyag tipológiai meghatározására vonatkozólag már ehelyütt előrebocsátom, hogy 
a Mussolini*barlang kőipara gyönyörű Mousterien és pedig az alsó rétegeké a java*, a felső rétegeké 
pedig a későmousterien korból való. Ennek a megállapításnak a megokolását még külön fejezetben részletezem-



108 KADIC

OSRÉGÉSZETI LEÍRÁS.

I. A Z  A L S Ó  K U L T Ü R A R É T E G  K Ő E S Z K Ö Z E I.

H E G Y E K .

Az alsó kultúraréfeg legjellemzőbb kőeszközei: a változatos formájú hegyek. Ennek a típusnak 
legegyszerűbb alakjai a kicsi, széles, hegyes, élesszélű szilánkok, amelyek különben minden paleolitos 
kultúrában megtalálhatók. A  többi hegy jól megmunkált, retusozott peremű, többnyire háromszögalakú 
töredék, amelynek nagysága a középnagyságig változik. Idetartoznak elsősorban a tökéletes kivitelű kicsi 
vagy középnagyságú, szabályos vagy szabálytalan háromszögalakú hegyek. Néhány laposhátú, lándzsaalakú 
hegy, továbbá csőrszerűen hajlott hegyű eszköz és nagy, vastag, széleiken erősen retusozott típusok külön 
csoportot alkotnak.

K IC S I  H E G Y E K .

Többnyire széles és vékony szilánkok, felső végük heggyé kidolgozott. Széleik nagyrészt meg* 
munkálatlanok. A  legkisebb hegyek száma: 16.

K icsi, keskeny hegy. — Kicsi, lapos, hosszúkás szilánk éles heggyel és peremekkel. Alsó oldala 
lapos, míg felső oldalán középütt él fut végig, amely a bázis felé kettéágazik. Anyaga világosszürke 
kvarcit. Hossza 22 mm, szélessége a bázisnál 13 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 15/V., sárgásvörös 
agyag a Csarnok elülső részében. Gyűjtőleltári száma: 1546.

K icsi, keskeny hegy. — Kicsi, keskeny szilánk, hajlott éles peremekkel és finom heggyel. Lapja 
tetőszerű, mediális éllel, háta lapos, síma. Anyaga szarukő, piszkosfehér, finoman erezett patinával. Hossza 
27 mm, szélessége 11 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 12/VI., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtő* 
eltári száma: 1581.

K icsi széles hegy. — Kicsi, lapos éleshegyű szilánk. Szélei egyenesek és élesek. Bázisa szeg* 
letes. Lapján kettéágazó él fut végig, háta lapos. Anyaga sötétszürke kalcedon. Hossza 33 mm, széles* 
sége 21 mm, vastagsága 4 mm. Lelőhelye: Г/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 816.

K icsi, széles hegy. — Kicsi, széles, finomhegyű, szegletes bázisú szilánk. Szélei egyenesek és 
élesek. Lapja síma, a jobbszélen magas éllel, háta egyenetlen. Anyaga sötétszürke kalcedon. Hossza 
30 mm, szélessége 24 mm, vastagsága Г mm. Lelőhelye: 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó 
részében. Gyűjtőleltári száma: 1885.

K icsi, széles hegy. — Nagy lapos szilánk tompa heggyel és ferdén lecsapott, vastag alzaftal. 
Peremei szabálytalanul lefutók, vékonyak és élesek. Lapján éles mediális él fut végig, háta lapos, bázi* 
sán kis bulbussal. Anyaga fekete kalcedon. Hossza 39 mm, szélessége 25 mm, vastagsága Г mm. Lelő* 
helye: 16/V., sárgásvörös agyag, Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1464.

Ê L E S S Z É L Ü  H E G Y E K .

Kicsitől a középnagyságig változó, széles vagy keskeny, többnyire vékony, ritkán vastag három* 
szögalakú töredékek tartoznak ide, amelyek orálisan hegyben végződnek. Peremeik nyersek, élesek. Ide
sorolhatók még azok a középnagyságú formák is, amelyeknek felső vége keskeny hegyben nyúlik meg. 
Számuk összesen 23.
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Kicsi, vastag, élesszélű hegy. — Kicsi, vastag töredék, széles, tompa bázissal és éles heggyel. 
Éles, nyers peremei közül a baloldali erősen, a jobboldali gyengén hajlott. Lapján 3 él látható, háta 
gyengén domború, alsó jobb sarkában lapos bulbussal. Anyaga barna patinájú szarukő. Hossza 40 mm, 
szélessége 32 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 21 /V ., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. 
Gyűjtőleltári száma: 2006. (I. í., 6. á.)

Középnagyságú élesszélű hegy. — Középnagyságú, vékony, háromszögalakú töredék, szegletes 
bázissal és tompa hegyvégződéssel. Gyengén domború lapján hajlott él fut ferdén végig, háta gyengén 
homorú. Peremei élesek. Anyaga zöldesszürke kalcedon. Hossza 50 mm, szélessége 39 mm, vastagsága 
11 mm. Lelőhelye: 12/V., vörösesbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1398. (I. t., 9. á.)

Középnagyságú, élesszélű hegy. — Alakja háromszögű, szélei gyengén hajlottak, élesek és meg- 
munkálatlanok. Bázisa kissé lecsapott és éles peremű. Lapja lefőszerű, lefelé elágazó, mediális éllel, háta 
gyengén homorú. Anyaga barnás, sötéten erezett patinájú szarukő. Hossza 49 mm, szélessége 40 mm, 
vastagsága 11 mm. Lelőhelye 25/V., sötétbarna agyag, a Csarnok hátulsó része. Gyűjtőleltári száma: 1864.
(I. t., 8. á.)

Hosszú, keskeny élesszélű hegy. — Középnagyságú, nyers szilánk, amelynek felső vége keskeny 
heggyé kiformált. Alsó része széles és vastag. Bal pereme éles, a jobboldali perem meredek sima felü- 
ettel letompított. Lapja síma, homorú, a jobboldali peremhez közeleső hosszanti éllel. Bázisán heves 
ütések nyomai látszanak. Háta lapos, kissé homorú. Anyaga hamuszürke, söfétpatinájú szarukő. Hossza 
Г0 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 14 mm. Lelőhelye: 11/V., vörösesbarna agyag, Előtér. Gyűjtő
leltári száma: 957.

Hosszú, keskeny, élesszélű hegy. — Alakja széles, vastag, hajlott. Bázisa lekerekített és heves 
ütéssel megvékonyítotf. Felső vége a jobboldali perem erős beöblösödése és egy terminális pattintástól 
keskeny heggyé formált. Jobboldali pereme erősen hajlott, éles, rajta használati nyomokkal, míg bal 
pereme lefompífoíf. Lapja durván pattintott, háta síma, homorú. Anyaga foltos, szürke szarukő. Lelő
helye: 11/IV., sötétbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1660.

M E  G M U N K Á L  Г  SZ É L Ű  H E G Y E K .

Kicsitől a középnagyságig változó, keskeny és széles, többnyire vékony, ritkán vastag három
szögalakú hegyek, felső végük heggyé kidolgozott. Peremeik többé-kevésbbé megmunkáltak. Számuk: 
45 darab.

Kicsi, széles, megmunkált szélű hegy. — Bázisa széles, egyenesen letörött. Felfelé elkeskenyedik 
és tompa hegyben végződik. Szélei hajlottak, részben élesek, részben tompák és retusozottak. Lapja több 
nagyobb ütéssel meglapífott, háta lapos, egyenetlen. Anyaga fekete szarukő barna patinával. Hossza 
52 mm, szélessége 32 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 8/VI., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtő
leltári száma: 1610. (IV. t., 2. á.)

Megmunkáltszélű, háromszögalakú hegy. — Alakja széles, vastag, gyengén hajlott. Középnagy
ságú. Bázisa nagyon széles, szabálytalanul lekerekített. Innen felfelé fokozatosan keskenyedik és tompa 
hegyben nyúlik ki. Bal pereme gyengén homorú, a jobboldali kissé domború, de mindkettő jól meg
munkált. Lapjának felső részén mediális él fut végig, amely alsó felében nagy pattintással lelapított. Háta 
síma, közepén homorú, bázisán bulbussal. Anyaga szarukő, hamuszürke, feketén erezett patinával. Hossza
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65 mm, szélessége 45 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 29/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó 
része. Gyűjtőleltári száma: 2100.

Csőrszerűen hajlott hegy. ~  Kicsi, vastag és hajlott, de jól megmunkált. Felső része meg
vastagodott és csőrszerűen hajlott heggyé kidolgozott. Bázisa keskeny és vastagon végződő. Szélei sza
bálytalanul hajlottak, jól retusozottak és élesek. Lapja középüft nyeregszerűen benyomott, háta lapos, 
egyenetlen. Anyaga kékesfehér patinájú világosbarna kalcedon. Hossza 56 mm, szélessége 29 mm, 
vastagsága 12 mm. Lelőheiye: 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 1868.

Csőrszerűen hajlott hegy. — Kicsi, széles, vastag, hosszan! kissé elcsavarodott forma. Alul 
széles, felfelé keskenyedő és csőrszerűen hajlott hegyben végződő. Bázisa tompa hegyben fut ki. Bal 
pereme szépen megmunkált, erősen hajlott, éles, míg a jobboldali egyenes. Lapja felső részében íetőszerű, 
alsó részében lapított. Meredeken leeső felületei finoman és jól pattintottak. Háta lapos és egyenetlen, 
bal alsó sarkában kis bulbussal. Anyaga szarukő, amelyet hamuszürke, ft keteerezésű patina von be. 
Hossza 57 mm, szélessége 33 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 25/V, a Csarnok hátsó része, sárgás* 
vörös agyag. Gyűjtőleltári száma: 1895.

Közepes, széles, vastag hegy. — Legszélesebb a közepén, innen felfelé hirtelen elkeskenyedik 
és szép hegyet alkot. Baloldali pereme erősen hajlott, éles és finoman reíusozott. Jobb pereme felső 
részében egyenes, éles, alsó részében síma, ferde felülettel határolt s így a bázis kihegyezettnek tűnik 
fel. Lapja magas, tetőszerű. Felső részében sarkosan lefutó éllel enyhén ferde baloldali és keskeny, 
de meredek jobboldali felületre bontott. A  baloldali felület intenzíven megmunkált. Háta bosszant homorú. 
Anyaga szürke kalcedon, fehér patinával fedett. Hossza 76 mm, szélessége 45 mm, vastagsága 24 mm. 
Lelőhelye: 23/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1803.

Nagy, széles, erős hegy. •— Alsó harmadában a legszélesebb. Felfelé széles, lapos heggyé 
keskenyedik. Megvastagodott alsó része lekerekített és tompa hegyben végződő. Peremei köröskörül ferde 
és jól megmunkált felülettel körülvettek. Lapját síma mállási kéreg fedi, háta lapos, enyhén homorú, 
bázisán erős ütési felülettel. Anyaga világosszürke, finoman rétegzett, mállóit kalcedon fehér patinával. 
Hossza 93 mm, szélessége 50 mm, vastagsága 22 mm.

Közepes, hosszú, keskeny kettőshegy. — Alsó harmadában a legszélesebb, felfelé szabályosan 
elkeskenyedik és szép, speciálisan kiformált hegyben végződik. Alsó vége széles, jobbra irányuló éles 
hegyet alkot. Bal pereme erősen hajlott és finom pattintásokkal lekerekített, míg a jobboldali perem csak 
gyengén görbült, de ugyancsak finoman megmunkált. Lapja és háta laposan hullámos. Anyaga szarukő, 
hamuzöld, sötéterezésű patinával. Hossza 90 mm, szélessége 36 mm, vastagsága 13 mm. Lelőhelye: 
33/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2218. (IV. t., 3. á.)

L A P O S H Á T Ü  L Á N D Z S A H E G Y E K .

Nagyságuk a közepestől a nagyméretűig változik. Lapjukon bazálisan, nagy ütésekkel annyira 
bemélyífettek, hogy kézbefogásuknál a hüvelyk jól beleillik. Mivel az alsó kultúrarétegekben 5 ilyen hegyet 
találtunk, az eszközöknek ez a szándékos kiformálása kétségtelen, így ennek a kultúrafokozatnak külön 
érdekességű típusai.

Kicsi, hosszú, keskeny, lapos hegy. — Kicsi, vékony, egyenes, hosszant kissé elcsavarodott 
töredék. Alul széles, felfelé keskenyedő és szép heggyé kidolgozott. Bázisa ferdén leütött. Peremei gyengén
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hajlottak és finoman megmunkáltak. Mellső felülete alul nagy pattintással lelapított és a hüvelyk számára 
kiformált. Hátsó felülete lapos, egyenetlen, kis bulbussal. Anyaga hamuszürke patinával fedett szarukő. 
Hossza 54 mm, szélessége 22 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye: 12/VI., sárgásvörös agyag, Előtér. 
Gyűjtőleltári száma: 1585.

Kicsi, hosszú, keskeny, lapos hegy. — Alakja kicsi és vékony, de jól megmunkált. Alul széles, 
felfelé keskenyedő és szép hegyben végződő. Peremei gyengén hajlottak és intenzíven retusozottak. Bázisa 
sarkosan leütött. Mellső felületének orális részében gyenge él fut a csőrszcrűcn hajlott hegyvégződés felé, 
míg alsó része erős ütéssel lelapított. Alsó felülete is lapított és felső része gyengén hajlott. Anyaga 
világosszürke kalcedonkvarcif, fehér patinával. Hossza 50 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 8 mm. 
Lelőhelye: 27ÍV., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjfőleltári száma: 2024.

Kicsi, hosszú, keskeny, lapos hegy. — Középnagyságú, felületesen megmunkált tojásalak. Felső 
vége elkeskenyedő és vastag, tompa hegyben végződő. Bázisa lekerekített. Peremei hullámos lefutásúak, 
élesek és csak részben retusozottak. Mellső lapjának orális része tetőszeríí, magas éles tarajjal, míg alsó 
része a hüvelyk számára erős ütéssel behomorított. Alsó oldala lapos, egyenetlen, bázisán kis bulbussal. 
Anyaga hamuszürke patinájú szarukő. Hossza 62 mm, szélessége 26 mm, vastagsága 13 mm. Lelőhelye: 
32/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2212.

Nagy, hosszú, keskeny lándzsahegy. — Nagyon szépen megmunkált eszköz, felső vége elkes
kenyedve tompa, rézsutosan leütött hegyben nyúlik ki, míg bázisa lekerekített. Peremei egyenesek, rész* 
ben meredek retusokkal ellátottak és finoman kidolgozottak. Mellső felületének orális részén tompa mediális 
él fut végig, míg alsó része néhány széles retussal a hüvelyk számára kidolgozott. Alsó oldala lapos, 
síma bázisán gyenge bulbussal. Anyaga világosszürke kalcedonkvarcif, amelyet kékesfehér patina fed. 
Hossza 92 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye: 29/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok 
hátsó része. Gyűjlőlelfári száma: 2084. (IV. t., 1. á.)

Nagy, széles, gondosan megmunkált lándzsahegy. — Felső vége szép, csőrszerű heggyé kidől* 
gozott, alsó része kiszélesedő, bázisa egyenesen lecsapott. Bal pereme gyengén, a jobb erősen ívelt, jól 
megmunkált és finoman retusozott. Mellső felülete orálisan fefőszerűen magas, de két rézsútos pattintás* 
sál letompítoft. A  hegyvégződés felé ferde, éles él fut. A  mellső felület nagyobb alsó része két nagy 
retussal bemélyífeít. Alsó oldala lapos, sík, bázisán erős bulbussal. Anyaga kékesfehér patinájú világos* 
szürke kalcedonkvarcif. Hossza 113 mm, szélessége 40 mm, vastagsága felül 17, alul 14 mm. Lelő* 
helye: 27/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjfőleltári száma: 2025. (IV. t., 4. á.)

F IN O M K IV H E L Ü  H E G Y E K .

A  legszebben kidolgozott kicsi vagy közepes, háromszögalakú, szabályos vagy szabálytalan 
hegyeket sorolom ide. Valamennyi széles alapú, felfelé keskenyedő és jól kiformált hegyben végződő 
eszköz. Széleik gondosan retusozottak, felületükön részben jól megmunkáltak, míg hátlapjuk síma. 
Számuk 7.

Kicsi, vékony, nagyon finoman megmunkált, szabálytalan hegy. — Felső vége szépen kidolgozott, 
bázisa kissé ferdén leütött. Bal pereme erősen hajlott, a jobboldali egyenes lefutású, éles és rendkívül 
finoman retusozott. Felülete hosszanti pattintással lelapítoff és a peremek mentén intenzíven megmunkált. 
Hátlapja síma, alsó bal sarkában bulbussal. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. Hossza 45 mm, széles*
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sége 26 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye: 18/V., zöldessárga agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtő- 
leltári száma: 1668. (I. t., 5. á.)

Kicsi, közel szabályos, finomkivitelű hegy. — Nagyon szépen megmunkált eszköz, amelynek 
bázisa egyenlőtlenül lekerekített. Szélei gyengén íveltek és gondosan kidolgozottak. Domború felületén 
mediális él fut végig, jobboldala és bazális része erősen retusozott. Hátlapja lapos, homorú. Anyaga 
gyengén selyemfényű barna szarukő. Hossza 50 mm, szélessége 28 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye : 
25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 1928. (I. t., 4. á.)

Hossziá, keskeny, nagyon szép kivitelű, szabályos hegy. —- Felső vége szépen kiformált, bázisa 
lekerekített, éles. Peremei gyengén hajlottak, élesek és rendkívül finoman szilánkoltak. Felülete gyengén 
domború, mediális éllel és csak gyenge megmunkálással. Hátlapja síma, homorú. Anyaga szarukő, amelyet 
hamuszürke, fekefeerezésű patina von be. Hossza 5Z  mm, szélessége 23 mm, vastagsága 8 mm. Lelő
helye: 30/1V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjfőlelíári száma: 2168. (I. 1., 7. á.)

Kicsi, vékony, nagyon szép kivitelű, szabályos hegy. — Felső vége gondosan megmunkált, 
bázisa lekerekített. Szélei hajlottak, élesek és nagyon finoman szilánkoltak. Felülete lapított és rajta két 
lefelé divergáló él fut végig. Hátlapja síma, gyengén homorú, alsó bal sarkában lapos bulbussal. Anyaga 
gyenge selyemfényű zöldesszürke szarukő. Hossza 50 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 9 mm. Lelő
helye : sárgásvörös agyag a Csarnok elülső részében. Gyűjtőleltári száma: 1751.

Közepes, közel szabályos, jó kivitelű hegy. — Felső vége gondosan megmunkált, bázisa elvékor 
nyitott és ferdén leütött. Szélei enyhén íveltek, a baloldali nagyon finoman, a jobb perem kevéssé szilán
kolt. Felülete durván kidolgozott, rajta magas gerinc, amely a hegyvégződés és a bázis felé lejt. Hátlapja 
teljesen síma, alul, baloldalt kis bulbussal. Anyaga barna patinájú szarukő. Hossza 65 mm, szélessége 
35 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 19/V., sötétbarna agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjfőlelíári 
száma: 1752. (I. t., 1. á.)

Tökéletes kivitelű, közepes, szabályos hegy. — Felső vége nagyon szépen kiformált, vastag 
bázisa lekerekített. Peremei hajlottak, a baloldali éles és finoman megmunkált, a jobboldali vastag és inten
zíven kidolgozott. Felülete durván pattintott, hátlapja lapos, felső részében enyhén homorú. Anyaga hamu* 
szürke patinával fedett szarukő. Hossza 65 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 7/V., 
sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtőlelfári száma : 700. (I. t., 3. á.)

Közepes, Finom kivitelű, szabályos hegy. Felső hegyes vége letörött, bázisa szabálytalanul lekere* 
kitett. Bal pereme egyenes, a jobboldali enyhén ívelt, de mindkettő éles. Felülete nagy ütésekkel lapított, 
az oldalszélek felé meredeken lejtő és jól megmunkált. Hátlapja síma, bázisán bulbussal. Anyaga fény* 
felen patinával bevont fekete obszidián, míg a megmunkált felületek üvegesen fénylők. Hossza 40 mm, 
szélessége 35 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye: 19/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. 
Gyűjtőlelfári száma : 1750.

V A K A R O K .

Az alsó kultúraréfegek második fontos kőeszköze a vakaró, amely több formacsoporfra bontható. 
A  legtöbb hosszúkás, vékony, hajlott típus, amelynek vakaróéle egyenes és szilánkolt. Nagyszámban kép* 
viseltek azok a formák is, amelyek az előbbiekhez különben nagyon hasonlók, de alsó éles peremük lekere* 
kitett. Nagyon gyakoriak a zömök, magas, egyenes vagy lekerekített vakaróélű eszközök és a háromszög*
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alakú vakarok. A  kivájt és meredek peremű vakarok ritkábbak. Végül feltűnnek a hegyes, széles vakarok 
is, amelyeknek a vakaróéle erőteljesen szilánkolt.

E G Y E N E S  É L Ű  V À K A R Ú K .

Ezek a többnyire hajlott, hosszúkás, vékony vagy vastag töredékek, nagyságra a kicsitől a köze* 
pesig változnak. Alsó éles és egyenes peremük finoman retusozoít és vakaróéllé kidolgozott. Az alsó 
kultúraréiegekből összesen 21 darab került elő.

Kicsi, egyeneséin vakaró. — Felülete vastag és lekerekített, vakaróéle enyhén ívelt, éles és felül 
jól szilánkolt. Alsó lapja síma és lapos. Keresztmetszete ékalakú. Anyaga világosszürke kalcedon, amelyet 
felül mállási kéreg borít. Hossza 30 mm, szélessége 15 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye: 11/V., vöröses* 
barna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma : 956.

Kicsi, egyeneséin vakaró. — Kicsi, hosszúkás töredék, kétoldali hegyvégződéssel. Felső pereme 
valakban lekerekített és letompított. Alsó pereme szembetűnően kivájt és finom retusokkal vakaróéllé kidől* 
gozolf. Felülete domború és rajta több ütési felület látszik. Alsó lapja homorú. Anyaga sötétszürke kai* 
ccdon. Hossza 56 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 33/IV., sárgásvörös agyag, 
a Csarnok hátsó része. Gyűjfőleltári száma: 2130.

Egyeneséin, kicsi vakaró. — Kicsi, hosszúkás töredék, baloldala lekerekített, jobboldala 
kihegyesedő. Felső pereme ívalakúan lekerekített, éles, míg az alsó egyenes és erőteljes retusokkal 
éles vakaróéllé megmunkált. Felülete tetőformájú, rajta mediális él fut végig és helyenként világosbarna 
mállási kéreggel fedett. Alsó oldala síma és lapos. Anyaga selyemfényű világosszürke szarukő. Hossza 
55 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye : 2/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtő* 
leltári száma : 920.

Egyeneséin, kicsi vakaró. — Kicsi, hosszúkás töredék, balszéle ferdén leütött, jobboldali 
vége pedig kihegyezett. Felső pereme ívalakban lekerekített, az alsó egyenes, éles és retusokkal 
vakaróéllé kiformált. Felülete lefőszerű, amelyet hosszanti borda két részre bont. Alsó felülete lapos és enyhén 
homorú. Keresztmetszete ékalak. Anyaga sötétszürke szarukő, amelyet a felületen mállási kéreg borít. 
Hossza 60 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok 
elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1905.

Egyeneséin, kicsi vakaró. — Kicsi, megnyúlt háromszögalakú, egyik végén letompífott, másikon 
kihegyezett töredék. Peremei élesek és finoman szilánkoltak. Alsó pereme egyenes és intenzív patfin* 
tásokkal szép vakaróéllé megmunkált. Felülete síma, íetőszerű, sarkosan lefutó éllel, alsó oldala lapos 
és enyhén homorú. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. Hossza 57 mm, szélessége 28 mm, vastagsága 
8 mm. Lelőhelye: 27/5/., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2050.

Egyeneséin, kicsi vakaró. — Kicsi, megnyúlt háromszögalakú töredék, amelynek baloldali vége 
letompífott, míg a jobboldali kihegyezett. A  háromszög két felső pereme egyenes, keskeny felületekkel 
lefompífotf. Az alsó perem egyenes és erőteljes retusokkal vakaróéllé kiformált. Felülete domború és síma, 
alsó oldala homorú. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. Alsó jobb sarkát világosbarna mállási kéreg 
borítja. Hossza 60 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 29/IV., sárgásvörös agyag, 
a Csarnok hátsó része. Gyűjfőleltári száma: 2092.
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L E K E R E K ÍT E T T  É L Ő  V A K A R Ó K .

Kicsi és középnagyságú, vékony vagy vastag, hosszúkás töredékek, alsó éles peremük lekere
kített és finom szilánkolással vakaróéllé kidolgozott. Számuk összesen 11.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Megnyúlt tojásalakú, vékony töredék, amelynek alsó pereme 
finom pattintásokkal vakaróéllé megmunkált. Felső oldalán szabálytalan hosszanti borda fut végig, míg 
alsó oldala lapított és alig észrevehetően homorú. Anyaga zsírosfényű sötétszürke szarukő. Hossza 48 mm, 
szélessége 25 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 21/V., sötétbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtő- 
leltári száma: 19ГЗ.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Kicsi vastag töredék, amelynek alsó pereme lekerekített és jól 
megmunkált. Felső pereme keskeny felülettel letompítoft. Lapja és háta síma. Anyaga sötétszürke szarukő. 
Hossza 53 mm, szélessége 32 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 28/1V., sötétbarna agyag, Csarnok 
hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 1Г42.

Közepes, lekerekített élű vakaró. — Közepes, lapos töredék, amelynek orális pereme részben 
lekerekített, részben egyenesen leütött. Alsó pereme lekerekített és jól kidolgozott. Felülete durván szilán
kolt, hátlapja gyengén domború. Hossza 73 mm, szélessége 35 mm. Lelőhelye: 30/1V., sötétbarna agyag, 
a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2244.

Közepes, lekerekített élű vakaró. — Közepes, lapos töredék, amelynek baloldali széle meg
vastagodott és ferdén leütött, míg jobb pereme kivékonyodó és lekerekített. Felső pereme beöblösödött, 
az alsó gyengén ívelt és mindkettő finom retusokkal élezett. Felületét hosszanti él osztja ketté és kétoldalt 
lekerekített. Hátlapja síma, baloldali bulbussal. Anyaga barna paíinájú szarukő. Hossza 68 mm, széles
sége 34 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 18/V., zöldessárga agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtő* 
leltári száma: 1680.

Közepes, lekerekített élű, hegyes vakaró. — Közepes, sarkos töredék. Alakja megnyúlt három* 
szög, amelynek hegye balra, megvastagodott bazális része pedig jobbra irányuló. Alsó pereme enyhe ívalak* 
ban lekerekített és erőteljes szilánkolással szép vakaróéllé megmunkált. Felső pereme egyenes. A  bázis 
jobboldali része lekerekített és durván leütött. Felületén szabálytalan, csipkézetten lefutó él látható. Az él 
fölött csak néhány ütés nyoma látszik, míg az él alatti felület laposan szilánkolt. Alsó oldala lapos és csak 
alig észrevehetően homorú. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. Hossza 59 mm, szélessége 30 mm, 
vastagsága 14 mm. Lelőhelye: 29/IV., sárgásvörös agyag, Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 
2093. (II. í„ 5. á.)

M A G A S  V A K A R O K .

Ebbe a csoportba azok a középnagyságú, többnyire vékony, magas töredékek sorolhatók, 
amelyeknek lekerekített, ritkán egyenes pereme vakaróéllé kiformált. Számuk összesen 11.

Közepes magasvakaró, baloldali kihegyezett és jobboldali egyenesen leütött véggel. — Felső 
pereme ívalakban lekerekített és intenzív pattintásokkal élezett. Alsó pereme egyenes, ugyancsak jól relu* 
sozott és ezáltal szép vakaróéllé kiképezett. Baloldali, kihegyezett végét hegynek is használhatták. Felü* 
lefe több erős ütéssel lelapított, míg alsó oldala lapos, sík, csupán megvastagodott jobb végében alig 
észrevehető bulbussal. Anyaga szarukő, amelyet barna patina von be. Hossza 65 mm, szélessége 39 mm, 
vastagsága 15 mm.Lelőhelye: 2Г/У.,sárgásvörös agyag, Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári sz.: 20r8.(H.f.,3.á.)
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Közepes, baloldali végén lekerekítelt, jobb végén kihegyezett magasvakaró. — Felső, éles pereme 
erősen lekerekített és mállási kéreggel szegélyezett. Alsó pereme egyenes, éles vakaróél, retusok nélkül. 
Felülete és alsó oldala lapos, egyenetlen. Anyaga szarukő, amelyet hamuszürke, sötéferezésű patina von be. 
Hossza 60 mm, szélessége 37 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye: 12/VI., sárgásvörös agyag, Előtér. 
Gyűjtőleltári száma: 1586.

Közepes, baloldalán tompán kihegyesedő, jobboldalán egyenesen leütött magasvakaró. — Felső 
pereme jól lekerekített, éles és jobb végén megvastagodott. Alsó pereme enyhén lekerekített és finom 
szilánkolással szép vakaróéllé kiformált. Lapított felületén a vakaróél fölött hosszanti borda fut végig, míg 
alsó oldala lapos és kicsorbulás folytán egyenetlen. Anyaga világosbarna patinájú szarukő. Hossza 58 mm, 
szélessége 38 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 21/V., zöldcssárga agyag, Csarnok elülső része. Gyűjtő
leltári száma: 1636. (II. t., 2. á.)

Közepes, mindkét végén leütött magasvakaró. — Felső pereme szabálytalanul hajlott, éles 
és helyenként megmunkált. Alsó pereme gyengén lekerekített és erőteljes szilánkolással szép vakaróéllé 
kiképezett. Felső oldalát hosszú ütési felület teszi lapossá, míg alsó oldala gyengén homorú és egyenetlen. 
Anyaga selyemfényű sötétszürke szarukő. Hossza 59 mm, magassága 32 mm, vastagsága 8 mm. Lelő
helye : 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 1906.

H Á R O M S Z Ö G A L A K Ü  V A K A R Ó K .

Azokat a kis töredékeket sorolom ide, amelyek formája háromszög, felső lapjuk kihegyezett és alsó 
egyenes vagy lekerekített peremük finoman retusozoít és vakaróéllé formált.

Kicsi, háromszögű vakaró. — Baloldali vége leütött, a jobboldali kihegyezett. Peremei élesek, 
a jobboldali és az alsó finoman szilánkolt és vakaróéllé kidolgozott. Felső oldala háromszögletű, sík ütési 
felülettől lapított, míg alsó oldala gyengén homorú és síma. A  tompa bal végződésben kis bulbus lát
ható. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. Hossza 38 mm, magassága 30 mm, vastagsága 10 mm. Lelő
helye: 32/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjfőleltári száma: 2195.

Kicsi, háromszögű vakaró. — Baloldali pereme durván megmunkált, a jobboldali egyenesen 
leütött, míg az alsó enyhén ívelt és retusokkal vakaróéllé kiképezett. Felülete néhány ütéssel ellapított, 
hátsó oldala lapos, egyenetlen. Anyaga selyemfényű, sötét-világos foltos szarukő. Hossza 42 mm, magas
sága 33 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 20/V., sárgásvörös agyag, Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári 
száma: 1721.

Kicsi, háromszögű vakaró. — Felső peremei durván megmunkáltak, míg az alsó éles, gyengén 
hajlott perem jól szilánkolt vakaróél. Felső, tompán szögletes része megvastagodott, de lefelé ékalakban 
elvékonyodó. Felső és alsó oldala lapos, egyenetlen. Anyaga szarukő, amelyet világosbarna, finoman 
erezett patina von be. Hossza 46 mm, magassága 40 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 25/V., sárgás* 
vörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjfőleltári száma: 1917. (II. f., 1. á.)

Kicsi, háromszögű vakaró. — Sarkai letompítotfak, peremei élesek. Alsó vakaróéle erősen ívelt, 
éles, de gyengén megmunkált. Felső oldala domború, az alsó homorú. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 
48 mm, magassága 37 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye: 26/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó 
yésze. Gyűjfőleltári száma: 1840.
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K 1 V Ä J T  V A K A R Ó K .

Kicsi, többnyire vékony, hosszúkás vagy háromszögű töredékek amelyeknek alsó pereme gyen
gén kivájt és finoman szilánkolt. Az egész anyagban csupán 6 ilyen eszközre találtam.

Kicsi, háromszögű kiváji vakaró. — Baloldali vége lekerekített, a jobboldali tompán kihegyezett. 
Felső peremei megvastagodottak, az alsón egy kicsi, gyengén reíusozolt csorbulás van. Felső oldala lapos, 
az alsó gyengén homorú. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 40 mm, magassága 25 mm, vastagsága 
10 mm. Lelőhelye: 1/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjfőlelíári száma: 821.

Kicsi, háromszögű, kiváji vakaró. — Baloldali pereme durván szilánkok, a jobboldali egyenesen 
leütött, míg az alsó gyengén kivájt és jól megmunkált. Felső és alsó oldala egyenetlenül lapos. Anyaga 
szarukő, amelyet világos- és sötétszürkén erezett patina borít. Hossza 49 mm, magassága 30 mm, vastag* 
sága 10 mm. Lelőhelye: 12/V., vörösesbarna agyag, Előtér. Gyűjtőlelfári száma: 1395.

Kicsi, háromszögű, kivájt kaparó. — Sarkai lekerekítettek. Baloldali pereme megvastagodott, 
a jobboldali elvékonyodott, éles és rajta néhány retus látható. Az alsó perem kivájt része szépen szilánkolt. 
Lapja domború, háta erősen homorú. Anyaga sötétszürke szarukő, felső baloldali szélén mállási kéreg 
nyomaival. Selyemfényű. Hossza 45 mm, magassága 28 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 16/VI. 
sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1605.

M E R E D E K  P E R E M Ű  V A K A R Ó K .

Valamennyi ilyen típusú töredéknek alsó, lekerekített pereme igen meredek és intenzív szilánkolás* 
sál kaparószerű vakaróéllé kiformált. Alakjuk kicsi, vasFg háromszög vagy megnyúlt. Csupán 3 drb tartozik ide.

Kicsi, meredekélű, háromszögű vakaró. — Kicsi, háromszögű töredék, amelynek baloldali pereme 
merőlegesen leütött, a jobboldali meredek, jól megmunkált, míg az alsó ívalakú és merőlegesen lejtő. Ez a 
perem finom szilánkolással széles ívalakú vakaróéllé kiformált. Baloldali vége hegyes. Felülete domború, 
rajta több pattintás, az alsó oldala síma, lapos. Anyaga fénytelen paíinájú, sávozoít obszidián. Hossza 
44 mm, magassága 23 mm. Lelőhelye: 26/V., sárgásvörös agyag, Csarnok hátsó része. Gyűjtőlelfári sz.: 1845.

Közepes, meredekélű, hosszúkás vakaró. — Közepes, hosszúkás töredék, leütött végekkel. Felső 
pereme szabálytalanul letompítoff, míg az alsó perem lapos ívalakban lekerekített és meredek, jól szilánkolf 
felülettel vakaróéllé kiképezett. Felülete homorú, alsó oldala egyenetlenül lapos. Anyaga selyemfényű sötét* 
szürke szarukő. Hossza 55 mm, magassága 22 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 25/V., sárgásvörös 
agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőlelfári száma: 1902.

Közepes, meredekélű, hosszúkás vakaró. — Közepes, hosszúkás, vastag töredék, amelynek bal* 
oldali vége megvastagodott, a jobboldali kivékonyodó és kihegyezett. Felső pereme szabálytalanul meg* 
munkált, hullámos felülettel letompítotf, míg az alsó perem ívalakban lekerekített és meredekállású, jól 
szilánkolt felülettel vakarává kidolgozott. Homorú felső oldalát mállási kéreg borítja, míg alsó lapja egye* 
neflen, lapos. Anyaga selyemfényű vörösesbarna kaleedon. Hossza 59 mm, magassága 26 mm, vastag* 
sága 14 mm. Lelőhelye: 8/1V., vörösesbarna agyag, Előtér. Gyűjfőlelíári száma: 1228.

H E G Y E S  V A K A R Ó K  É S  V Á G Ó E S Z K O Z O K .

Azokat a középnagyságú, lapos töredékeket sorolom ide, amelyeknek egyik vége megvastagodott, 
másik pedig hegyben nyúlik meg. Felső peremük ugyancsak megvastagodott, míg az alsó éles és inten*’
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zív szilánkolással vakaróéllé kiformált. Az egyik darab vágóeszköznek készült. Az egész paleoliíos anyag* 
ban mindössze 3 darab ilyen típusú.

Közepes, széles, háromszögalakú hegyes vakaró. — Baloldali vége tompa, lekerekített hegyben 
nyúlik meg, a jobboldali ferdén leütött. Az alsó perem gyengén ívelt és jól szilánkolt vakaróél. Felső 
oldala lapos és a felső perem mentén tompa él fut rajta végig. Az alsó oldal lapos, szintén enyhén 
homorú, jobb szélén és a hegyvégződésen határozott ütésnyomokkal. Anyaga zöldesszürke patinájú szarukő, 
amelyet a felső peremen drapszínű mállási kéreg fed. Hossza 12 mm, szélessége 39 mm, vastagsága 11 mm. 
Lelőhelye: 23/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1800.

Közepes, széles, háromszögalakú hegyes vakaró. — Bal sarka tompa hegyben végződik, míg 
a jobboldali ferdén leütött. Vakaróéle egyenes és intenzíven megmunkált. Lapos felületéből a felső perem 
mentén erős él emelkedik ki. Alsó oldala ugyancsak lapos, de enyhén homorú. Anyaga hamuszürkén 
erezett patinájú szarukő. Hossza 82 mm, szélessége 44 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 32/IV., 
sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjíőleltári száma: 2215. (II. t., 1. á.)

Nagy, vastag, hegyes vakaró. — Baloldali vége kihegyezett, a jobboldali széles és megvasfa* 
godotf. Felső pereme sík ütési felületekkel letompított. Felülete durván megmunkált, alsó oldala lapos, 
egyenetlen, síma. Anyaga barna szarukő. Hossza 104 mm, szélessége 44 mm, vastagsága 15 mm 
Lelőhelye: 32/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőlelíári száma: 2205. (II. t., 8. á.

P E N G É K .

A  hegyek és vakarok mellett az alsó kultúraréfegekben a pengék a leggyakoribbak. Ennek 
az eszköztípusnak legkisebb formái a kicsi, keskeny, élesszélű pcngchegyek. Utánuk közepes, nagyrészt 
vékony, éles vagy kevéssé finoman szilánkolí peremű pengék következnek. E  csoport legtöbb darabja 
azonban középnagyságú, vastag penge, amelyeknek szélei jól megmunkáltak és finoman szilánkoltak. 
Bázisuk nagyrészt vastag, széles, míg fölfelé a pengealak tompa hegyben végződik. Felületük néhány 
hosszanti ütéssel ellapított és egy, két vagy több él van rajtuk. Alsó oldaluk a legtöbb esetben gyengén 
homorú vagy sík, amelynek bázisán jóhrosszul kivehető bulbus található.

É L E S S Z É L Ü  P E N G É K .

Kicsitől a középnagyságig változó, többnyire hosszú, keskeny, vékony pengék sorolhatók ide, 
amelyeknek szélei megmunkálatlanok és élesek.

Kicsi, hosszú, keskeny pengehegy. — Bázisa egyenesen leütött, míg hegyvégződése éles. Peremei 
gyengén hajlottak, a baloldali éles, a jobboldali letompított. Felületén a baloldali perem mentén él fut végig, 
míg az alsó oldal lapos, sík. Anyaga világosbarna szarukő. Hossza 41 mm, szélessége 12 mm, vastag* 
sága 5 mm. Lelőhelye: 21/V., zöldesszürke agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1629.

Kicsi, hosszú, keskeny, vékony penge. — Kicsi, megnyúlt, nagyon vékony pengelöredék, 
felső vége tompán kihegyezett, az alsó lekerekített. Szélei nagyon élesek. Domború felületét hosszanti 
él osztja ketté, míg hátlapja homorú, sírna. Anyaga barna kalcedon. Hossza 44 mm, szélessége 11 mm, 
vastagsága 4 mm. Lelőhelye: 177V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjíőleltári száma: 121.

Közepes, vékony penge. — Közepes, egyenes bázisú, tompahegyű pengetöredék. Szélei szabály* 
talanul hajlottak, élesek, helyenként finoman szilánkoltak. Felső lapja hosszanti nagy ütéssel ellapítoíi
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és a peremek menfén kél szabálytalan él fut rajta végig. Alsó lapja síma, bázisán gyenge bulbussal. 
Anyaga szarukő, amelyet hamuszürke, finoman erezett patina von be. Hossza 69 mm, szélessége 30 mm, 
vastagsága 6 mm. Lelőhelye: 23/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1(95.

Közepes, vékony penge. — Közepes, széles, vékony pengetöredék, amelynek bázisa és hegye 
egyenesen leütött, szélei pedig élesek. Baloldali pereme ívelt, jól reíusozott, a jobboldali szabálytalan lefu* 
lású és éles. Gyengén domború felületét több ütési felület borítja és alsó részét mediális él szeli át. Alsó 
oldala gyengén homorú, lelapított. Anyaga piszkosfehér patinájú szarukő. Hossza 65 mm, szélessége 32 mm, 
vastagsága 10 mm. Lelőhelye : 22/IV., sárgásbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1652. 
(HL t., 3. á.)

Közepes, vékony penge. — Közepes penge széles bázissal, éles peremekkel és keskeny, kissé 
jobbra hajlott, tompa hegyvégződéssel. Baloldali pereme hajlott, a jobboldali kissé kivájt, de mindkettő 
éles. Felületét középen hosszanti él választja ketté. A  jobboldali rész megmunkált. Alsó oldala homorú, 
lapos és kis bulbust visel. Anyaga zöldesszürke patinájú szarukő. Hossza 78 mm, szélessége 32 mm, 
vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 1915. 
(IV. f„ 5. á.)

M E G M U N K Á L T  S Z É L Ű  P E N G É K .

Kicsi, közepes és nagy, keskeny vagy széles, többnyire vastag pengék tartoznak ebbe a csoportba, 
amelyeknek szélei kevésbbé vagy jobban megmunkáltak.

Közepes, vékony penge. — Közepes, széles bázisú, vékony pengetöredék, felső tompa vége 
balfelé hajlott hegy. Szélei egyenesek és finoman szilánkoltak. Felületén két szabálytalan, tompa él 
fut végig. Alsó lapja egyenes, alig észrevehető bulbussal. Anyaga világoskék kalcedon-kvarcit, amelyet 
fehér patina borít. Hossza 43 mm, szélessége 29 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 33/IV., sárgás
vörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2121.

Közepes, keskeny penge. — Közepes, keskeny, lekerekített bázisú pengetöredék, felső hegyes 
vége ferdén leütött. Bal pereme egyenes, a jobboldali gyengén ívelt, éles és helyenként finoman 
szilánkolt. Laposra lekerekített felületén a balszélhez közel gyenge hosszanti él fut végig. Hátlapja sík, 
lapos. Anyaga selyemfényű világosszürke kaleedon. Hossza 73 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 10 mm. 
Lelőhelye: 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 1877.

Közepes, vastag penge. ■— Közepes, vastag pengetöredék, megvastagodott bázisa lekerekített, 
míg felső vége kéthegyű. Bal pereme hajlott, a jobboldali egyenes, éles és finoman megmunkált. 
Felülete durván szilánkolt, szabálytalanul lefutó hosszanti éllel. Alsó oldala homorú, lapos, bázisán alig 
észrevehető bulbussal. Anyaga barnapatinájú szarukő. Hossza 76 mm, szélessége 33 mm, vastagsága 
16 mm. Lelőhelye: 20/V., sárgásvörös agyag, Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1731.

Közepes pengehegy. — Közepes, alul széles, felfelé elkeskenyedő penge, amelynek felső vége 
letörött. Bal pereme gyengén hajlott, részben reíusozott, míg a jobboldali enyhén kivájt és intenzíven 
szilánkolt. Felülete több nagy ütési felülettel ellapííoít, hátlapja síma és bázisán feltűnő bulbust visel. 
Anyaga barna patinájú szarukő. Hossza 76 mm, szélessége 36 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 20/V., 
sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőlclíári száma: 1732. (IV. t., 6. á.)
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Közepes, széles penge. — Közepes, széles pengetöredék, keskeny bázissal és homorúan kitörött, 
kiszélesedett felső véggel. Szélei egyenesek, élesek és jól szilánkolfak. Felső oldala több nagy retussal 
lapított, az alsó lapos, enyhén homorú és bázisán gyenge bulbus van. Anyaga zsírfényű, barna, áttetsző 
kalcedon. Hossza 68 mm, szélesége 33 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 6/IV., sárgásvörös agyag, 
Előtér. Gyűjfőlelíári száma: 910.

Közepes, keskeny penge. — Közepes, alul széles, felfelé keskenyedő és tompa hegyben vég
ződő, hajlott penge. Bal pereme kivájt, a jobboldali enyhén hajlott és erőteljesen szilánkolt. Bázisa szabály
talanul lekerekített, kimart. Domború felületén a bal perem mentén gyenge tompa él fut végig. Alsó oldala 
homorú. Anyaga fénytelen felületű fekete obszidián. Hossza 91 mm, szélessége 39 mm, vastagsága 15 mm. 
Lelőhelye: 5/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 708.

Közepes, széles penge. — Közepes, széles pengetöredék, bázisa és hegye egyenesen leütött. 
Szélei enyhén hajlottak és jól szilánkoltak. Felületét egy nagy és több kisebb ütési felület teszi 
lapossá, míg alsó oldala síma és bázisán erősebb bulbus látszik. Anyaga barna paíinájú szarukő. Hossza 
63 mm, szélessége 32 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 24/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső 
része. Gyűjtőlcltári száma: 1775. (III. 1., 4. á.)

Közepes, széles penge. — Közepes, széles pengetöredék, egyenesen leütött vastag bázissal 
és elvékonyodó, éles peremű felső véggel. Bal pereme hajlott, a jobb majdnem egyenes, de mindkettő 
éles és finoman szilánkolt. Felületét ívalakú borda osztja ketté. Alsó oldala lapos, bázisán jól kivehető 
bulbussal. Anyaga selyemfényű világosszürke kalcedon. Hossza 73 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 
16 mm. Lelőhelye: 23/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelíári száma: 1804.

Közepes, széles penge. — Közepes, széles pengetöredék, bázisa sarkosan elkeskenyedő, felső 
évge pedig ferdén letörött. Bal pereme gyengén kivájt, a jobboldali enyhén hajlott és jól megmunkált 
Felső oldala egy nagyobb 'és egy kisebb ütés következtében ellapított. Alsó oldala kissé homorú, síma, 
bázisán kevéssé kidolgozott. Anyaga kékesfehér kalcedon-kvarcit. Lelőhelye: 27/V., sárgásvörös agyag, 
a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2034.

Közepes, nagyon széles penge. — Közepes, széles pengeföredék, bázisa keskeny, felső 
vége pedig ferdén leütött. Baloldali pereme enyhén, a jobboldali erősebben hajlott, éles és finoman 
szilánkolí. Felületén szabálytalan él fut végig. Alsó oldala gyengén homorú, síma, bázisán kis bulbussal. 
Anyaga szarukő, amelyet hamuszürke, finoman erezett patina von be. Hossza 83 mm, szélessége 43 mm, 
vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 27/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőlelíári száma: 2076, 
(III. í., 5. á.)

Nagy, széles penge. — Nagy, széles, alul keskeny, felül tompa hegyben végződő penge. Bal
oldali széle közel egyenes, a jobboldali gyengén hajlott, éles és intenzíven retusozoít. Felülete hosszanti, 
ferde pattintások következtében lapított. Alsó oldala lapos, egyenetlen, felső részében homorúan hajlott. 
Bázisán gyenge bulbus van. Anyaga barna paíinájú fekete szarukő. Hossza 115 mm, szélessége 41 mm, 
vasfags. 14 mm. Lelőhelye: 29/IV., sárgásvörös agyag, Csarnok hátsó része. Gyűjtőiéit, sz. : 2086. (V. 1., 4. á.)

Közepes, hosszú, keskeny penge. — Középnagyságú, megnyúlt, vastag pengeíöredék, felső 
vége tompán kihegyezett, az alsó keskeny és egyenesen leütött. Szélei enyhén hajlottak és meredek 
perem-retussal ellátottak. Éles alsó peremrészei is finoman szilánkoltak. Felülete domború, lapított, hátlapja
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sima, homorú. Anyaga zsírfényű világosszürke kalcedon-kvarcif. Hossza TO mm, szélessége 23 mm, vastag* 
sága 9 mm. Lelőhelye: 21/V., zöldessárga agyag, Csarnok elülső része. Gyűjfőlelfári száma: 1626. (V. 1., 3. á.)

Közepes, hosszú, keskeny penge. — Közepes, hosszú, keskeny pengetöredék, vastag, egyenesen 
leütött bázissal. Innen felfelé fokozatosan elkeskenyedik és vékony, finom fúróhegyben végződik. Bal 
peremének alsó része gyengén hajlott, a jobbszéle egyenes és éles. Mindkettő intenzíven megmunkált 
és finoman szilánkolt. Lapított felületén több kisebb hosszanti él fut végig, amelyek a hegyvégződés alatt 
egyesülnek. Alsó oldala síma, bázisán gyenge bulbussal. Anyaga kékesfehér kalccdon*kvaréit. Hossza 
66 mm. szélessége 21 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 25/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó 
része. Gyűjtőleltári száma: 18Г1.

Közepes, hosszú, keskeny penge. — Közepes, hosszú, keskeny pengetöredék, mindkét végén 
keskenyedő. Bázisa egyenesen leütött, míg felső vége kissé jobbra irányuló heggyé kiformált. Szélei 
enyhén hajlottak, élesek és intenzíven megmunkáltak. Tetőszerű felületét borda osztja ketté. Alsó oldala 
enyhén homorú, lapított, bázisán gyenge bulbussal. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 69 mm, 
szélessége 20 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye: 32/IV., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtő* 
leltári száma: 2191. (V. í., 1. á.)

Közepes, hosszú, keskeny penge. — Közepes, hosszú, keskeny pengetöredék, lekerekített bázis* 
sál. Felfelé lekeskenyedő és hegye letörött. Szélei élesek, a baloldali jól szilánkolt. Felületén két szabály* 
tálán él fut végig, alsó felülete alig észrevehetően homorú, bázisán kis bulbussal. Anyaga sötétszürke 
szarukő. Hossza 62 mm, szélessége 21 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 32/IV., sárgásvörös agyag, 
a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 2210. (V. í., 6. á.)

Közepes, hosszú, keskeny penge. — Közepes, hosszú, keskeny pengetöredék, felső vége 
tompa heggyé kidolgozott, míg alsó vége megvastagodott és egyenesen leütött. Bal pereme egyenes, 
a jobboldali enyhén hajlott, de mindkettő éles és jól szilánkolt. Felülete domború, felső részében lekere* 
kitett, alsó részében lapított. Alsó oldala síma, homorú. Anyaga fekete szarukő, amelyet hamuszürke, 
feketén erezett patina von be. Hossza 63 mm, szélessége 20 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 23/V., 
sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelfári száma: 1815. (V. t., 5. á.)

A  T Ö B B I  E S Z K O Z T l P U S .

A  hegyek, vakarok és pengék mellett elenyésző számban más eszköztípusok is előfordulnak. Ezek 
között csupán csak egy fúró van, azonkívül két kis dekadens szakóca, 6 darab díszkosz és egy nagy kőmag.

Kicsi szilánk fúróhegyvégződéssel. — Kicsi szilánk, felső vége fúróheggyé kiformált. Bal 
pereme szabálytalanul éles, a jobboldali ívelt, megmunkált és rajta a retusok egészen az alsó oldalig 
nyúlnak. Utóbbi felület egyenetlenül lapos. Felső oldala a hegy felé magasodó es több kicsi élt visel. 
Bázisa szabálytalanul tompa és éles. Anyaga fekete szarukő. Hossza 22 mm, szélessége 12 mm, vastag* 
sága 5 mm. Lelőhelye: 4/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjfőleltári száma: 1277.

Kicsi, dekadens szakóca. — Kicsi, vastag, mandulaalakú töredék. Peremei szabálytalanul cikk* 
cakkozoítak és élesek. Felületét több, az alsó oldalát kevesebb ütési felület borítja. Mindkétoldali felületi 
megmunkálását tekintve, ez az eszköz dekadens szakócának látszik. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. 
lelőhelye: 11/VI., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 950. (III. t., l a — 1 b. á.)
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Kicsi, dekaaens szakóca. — Kicsi töredék, széles bázisa ferdén leütött, míg hegyvégződését 

ferde ütés tompítja. Felületén gyenge mediális él fut végig és több kisebb ütési felület borítja. Alsó 
oldalán ezek a felületek nagyobbak. Bal pereme jobban, a jobboldali kevésbbé hajlott és helyenként 
megmunkált. Anyaga selyemfényű sötétszürke szarukő. Hossza 42 mm, szélessége 32 mm, vastagsága
15 mm. Lelőhelye: 19/V., zöldessárga agyag. Gyűjtőleltári száma: 1(00. (III. f., 6 a  —6 b. á.)

Kicsi, lapos diszkosz. — Kicsi, lapos, szabálytalanul lekerekített töredék, peremei köröskörül 
élesek és rovátkoltak. Felülete több ütési felülettel lapított, az alsó oldal szintén lapos és kissé vasta
godott bázisán gyenge bulbus van. Anyaga barna patinájú szarukő. Magassága 30 mm, szélessége 
31 mm, vastagsága 6 mm. Lelőhelye : 22/IV., a Csarnok elülső része. Gyűjtőlcltári száma: 1651.

Közepes, vastag diszkosz. — Középnagyságú, vastag, szabálytalanul lekerekített töredék, amely
nek köröskörül éles peremei csak helyenként megmunkáltak. Felülete durván pattintott, az alsó része lapos. 
Anyaga szarukő, amelyet barna patina fed. Magassága 48 mm, szélessége 42 mm, vastagsága 18 mm. 
Lelőhelye: 12/V., vörösesbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1381.

Közepes, vastag diszkosz. — Közepes, vastag, szabálytalanul lekerekített töredék, körösi- 
körül éles peremei helyenként finoman szilánkolfak. Bázisa egyenesen leütött. Felületén egy nagy 
és több kisebb ütési csorba látható, míg alsó oldala gyengén domború. Anyaga szarukő, amelyet zöldes* 
szürke, tömött és finoman erezett patina burkol. Magassága 46 mm, szélessége 50 mm, vastagsága
16 mm. Lelőhelye: 24/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1Г65.

Közepes, széles diszkosz. —- Középnagyságú, vastag, szabálytalanul lekerekífettf töredék. Bázisa 
egyenesen leütött, szélei köröskörül élesek, intenzíven megmunkáltak és finoman szilánkolfak. Felülete 
még az eredeti görgetett felület, alsó oldala durván kidolgozott, rajta mély ütési felületek. Anyaga sötét* 
szürke szarukő, amelyet mállási kéreg fed be. Magassága 51 mm, szélessége 48 mm, vastagsága 1Г mm. 
Lelőhelye: 24/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1788. (V. t., 2. á.)

Nagy, masszív kőmag. — Bázisa széles, felfelé keskenyedik és keresztbefutó éles peremmel 
határolt. Alsó oldala lapos, egyenes, míg felületét több széles és keskeny, hosszant lefutó ütési felület 
borítja. Anyaga zöldesszürke patinájú szarukő. Szélessége 80 mm, magassága 70 mm, vastagsága 45 mm, 
Lelőhelye: 23/V ., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1808. II.

II. A  F E L S Ő  K U L T Ü R  A R É T E G E K  K Ő E S Z K Ö Z E I .

H E G Y E K .

Mint az alsó kultúrarétegekben, úgy a felsőkben is a hegyek a leggyakoribbak. Amíg azonban 
az alsó rétegcsoporf hegyei gyönyörűen megmunkáltak és fejlettségük legmagasabb fokát érték el, addig 
a felső rétegcsoporf hegyei megmunkálás tekintetében messze az előbbiek mögött maradnak. Az alsó réteg* 
csoport paleolitos ipara így a hegyek tekintetében erős hanyatlást mutat.

A  felső kulfúraréfegek hegyei többnyire kicsi és nagy szilánkok, továbbá kicsi és közepes főre* 
dékek, amelyeknek szélei többnyire megmunkálaflanok, élesek és csak egynémelyiké szilánkok. Utób* 
biak széles, vékony vagy vastag, háromszögű töredékek, bázisuk kiszélesedett és megvastagodott, míg 
felső végük minden esetben finom vagy tompa heggyé kiformált. Külön csoportosítottam azokat az érdekes 
hegyeket, amelyeknek a háta igen magas. A  felső kultúraréíegekből összesen 60 darab hegy került elő
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Kicsi, vasíag, keskeny, élcsszélű töredékek, egyenes vagy ferdén leütött bázissal és jól kihe
gyezett felső véggel. A  megmunkálásnak csak nyomai látszanak. Mindössze 6 darab tartozik ide.

Kicsi, keskeny hegy. — Kicsi, hosszúkás szilánk, éles felső és tompa alsó heggyel. Felületén 
két hosszanti él fut végig, alsó oldala lapos. Peremei élesek. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 
35 mm, szélessége 14 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye 11 /III., világosbarna agyag. Gyűjtőleltári száma:r55.

Kicsi, keskeny hegy. Kicsi, hosszú, keskeny töredék, lekerekített bázissal és szépen kifor
mált hegyvégződéssel. Felülete tetőszerű, rajta középen hosszanti él. A  jobboldali felülefrész megmunkált, 
míg az alsó oldal síma. Anyaga zöldesszürke szarukő. Hossza 33 mm, szélessége 13 mm, vastagsága 
8 mm. Lelőhelye: 16/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1359.

Kicsi, keskeny hegy. — Kicsi, megnyúlt szilánk, bázisa szabálytalanul lekerekített, felfelé 
keskenyedő és hegyben végződő. Tetőszerű felületén mediális él látható, alsó oldala lapított. Szélei 
élesek. Anyaga sötétszürke kalcedon. Hossza 32 mm, szélessége 15 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 
12/IIL, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 434.

K IC SI, SZ E L E S, V É K O N Y  H E G YE K .

Kicsi és nagy, vékony, széles szilánkok széles bázissal és tompa vagy finoman kidolgozott hegy* 
gyei. A  megmunkálásnak csak nyomai látszanak. Számuk összesen 18.

Kicsi, vékony hegy. — Kicsi, vékony szilánk, széles alzattal és tompa heggyel. Bal pereme 
hajlott, a jobb egyenes. Felülete az alsó bal sarokban megmunkált, hátlapja gyengén homorú. Anyaga 
selyemfényű, áttetsző, barna kalcedon. Lelőhelye: 5/1V., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 585.

Kicsi, vékony hegy. — Kicsi, vékony, széles hegyben végződő szilánk. Bázisa sarkosan leütött. 
Szélei szabályosan hajlottak és élesek. Felülete gyengén megmunkált, hátlapja egyenetlen, lapos. Anyaga 
selyemfényű sötétszürke szarukő. Hossza 19 mm, szélessége 15 mm, vastagsága 4 mm. Lelőhelye: 16/IL, 
világosbarna agyag. Gyűjtőlelíári száma: 881.

Kicsi, vékony hegy. — Kicsi, vékony szilánk, széles és ferdén lekerekített bázissal. Szélei sza*
bályosan hajlottak és élesek. Felülete nagy ütési felülettel ellapítoíl és a peremek mentén két hosszanti
él fut rajta végig. Alsó felülete enyhén homorú, síma. Anyaga világosszürke szarukő. Hossza 21 mm, 
szélessége 17 mm, vastagsága 4 mm. Lelőhelye: 13/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. 
Gyűjtőlelíári száma: 1191.

Kicsi, vékony hegy. — Kicsi, vékony, széles szilánk, bázisa ferdén leütött és hegye tompa.
Szélei hajlottak, élesek. Felületén mediális él fut végig, alsó jobb sarkában régi sérülés nyomai. Alsó
oldala lapos, enyhén homorú. Anyaga kovasavval átitatott márga. Szélessége 22 mm, vastagsága 7 mm. 
Lelőhelye: 15/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelíári száma: 1313.

Kicsi, vékony hegy. — Nagy, vékony, széles, szabálytalan bázisú szilánk. Felső vége mély, 
jobboldali, terminális hornyolással rendkívül finom heggyé kidolgozott. Felső és alsó oldala lapos, egye* 
netlen. Anyaga selyemfényű sötétszürke szarukő. Hossza 32 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 7 mm. 
Lelőhelye: 20/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1434.
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Kicsi, vékony hegy. — Nagy, vékony, széles szilánk, sarkos bázissal és keskeny, éles hegyi
ben megnyúló felső véggel. Bal pereme egyenes, a jobboldali gyengén kivájf. Felületén több hosszanti 
él látható, alsó oldala lapos. Anyaga kovasavval átitatott márga. Hossza 39 mm, szélessége 26 mm, 
vastagsága 8 mm. Lelőhelye: 4/IV., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjfőlelíári száma: 1148.

Kicsi, vékony hegy. ~  Nagy, vékony, széles szilánk, tompa bázissal és éles hegyvégződéssel. 
Peremei egyenesek, élesek, a baloldali ferdén leütött, a jobboldali rendkívül finoman szilánkolt. Felületét 
szabálytalan lefutású hosszanti él osztja ketté, alsó oldala lapos, gyenge bulbussal. Anyaga barna, feketén 
erezett szarukő. Hossza 40 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 7 mm. Lelőhelye: 1/V., világosbarna 
agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 671.

K IC SI, SZ É L E S, V A S T A G  H E G Y E K .

Ebbe a csoportba a nagy, vastag, széles, megmunkált és éles peremű szilánkok sorolhatók. 
Bázisuk egyenes vagy ferdén leütött, felső végük többnyire tompa heggyé kiformált. A  paleolitos anyag-* 
ban 10 ilyen eszköz van.

Kicsi, vastag hegy. — Kicsi, széles, vastag szilánk, egyenesen leütött bázissal és gyönyörűen 
kidolgozott heggyel. Felülete ferdén lapított, alsó oldala ugyancsak lapos. Peremei élesek. Anyaga sötét* 
szürke szarukő. Hossza 20 mm, szélessége 15 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye: 18/L. zöldesszürke 
agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 150.

Kicsi, vastag hegy. ~  Kicsi, széles, vastag, egyenesen leütött bázisú és tompa hegyű szilánk. 
Felületén 3 él fut széjjel, az alsó oldala egyenetlen, lapos. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 23 mm, 
szélessége 17 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 17/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtő* 
leltári száma: 18.

Kicsi, vastag hegy. — Kicsi, széles, vastag, lekerekített bázisú és tompa hegyű szilánk. Szélei 
ívalakúan lekerekítettek és élesek. Felülete tetőszerű, középen hosszanti éllel, alsó oldala lapított. Anyaga 
sötétszürke szarukő. Hossza 26 mm, szélessége 18 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 4/IV., világos* 
barna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1112.

Kicsi, vastag hegy. — Kicsi, széles, vastag szilánk, amelynek bázisa egyenes, hegyvégződése 
pedig nagyon tompa. Felülete legömbölyített, a bal felületrészt mállási kéreg borítja, míg a jobboldali 
megmunkált. Alsó oldala lelapííott, bázisát lapos bulbus vasfagítja meg. Peremei élesek, a baloldali 
kevéssé retusozott. Anyaga zöldesszürke szarukő. Hossza 28 mm, szélessége 21 mm, vastagsága 11 mm. 
Lelőhelye: 8/IIL, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjfőleltári száma: 271.

Kicsi, vastag hegy. — Nagy, széles, kerekbázisú, éleshegyű szilánk. Szélei enyhén íveltek, 
élesek, a bal perem hornyolt. Felülete tetőszerű, rajta a jobb perem mentén magas borda fut végig. 
Alsó oldala lapos, egyenetlen. Anyaga zöldesszürke szarukő. Hossza 38 mm, szélessége 24 mm, vas* 
tagsága 10 mm. Lelőhelye: 17/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelíári száma: 1426.

Kicsi, vastag hegy. — Kicsi, háromszögalakú, vastag töredék, amelynek bázisa megvastagodott, 
széles hegyvégződése pedig kivékonyodott. Peremei élesek és finoman megmunkáltak. Alsó oldala és 
felülete lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Magassága 35 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 13 mm. 
Lelőhelye: 11/III., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1478.
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Valamennyi olyan kicsi vagy középnagyságú, többnyire széles, vékony vagy vastag töredék, 
amelynek szélei jól szilánkoltak és tompa hegyben végződnek. Az előkerült darabok száma 14.

Kicsi, tompa hegy. — Közepes, háromszögalakú, vastag bázisú, tompahegyű töredék. Felülete 
ferdén ellapííott, a bal perem mentén hajlott, hosszanti éllel. Alsó oldala lapos és jobb szélén meg
munkált. Szélei^élesek. Anyaga fekete szarukő. Hossza 47 mm, szélessége 37 mm, vastagsága 15 mm. 
Lelőhelye: 9/IIL, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 298. (IX. f., 8. á.)

Kicsi, széles hegy. — Kicsi, széles, háromszögű töredék, egyenesen leütött bázissal és tompa 
felső hegy végződéssel. Felülete és hátlapja lapított. Anyaga zöldesszürke- szarukő. Hossza 40 mm, szé* 
lessége 35 mm, vastagsága 7 mm. Lelőhelye: 13/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtő
leltári száma: 848. (VI. t., 9. á.)

Kicsi, széles hegy. — Kicsi, vékony, széles, háromszögű hegy, lekerekített bázissal és tompán 
kihegyezett felső véggel. Bal pereme éles, a jobb lekerekített és szilánkok. Mellső és hátsó felülete lapí
tott. Anyaga barnásszürke szarukő. Hossza 42 mm, szélessége 32 mm, vasiagsága 10 mm. Lelőhelye: 
1Г/П., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2270. (IX. t., 7. á.)

Kicsi, tompa hegy. — Kicsi, vastag, ovaloid töredék, lekerekített bázissal és tompa felső hegy
végződéssel. Lekerekített szélei élesek és részben szilánkoltak. Felülete domború, közepén szögletesen 
lefutó hosszanti éllel, míg alsó oldala egyenetlen és helyenkint megmunkált. Anyaga fekete szarukő. 
Hossza 42 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 13 mm. Lelőhelye: 9/IIL, világosbarna agyag, Előtér. 
Gyűjtőleltári száma: 299.

Kicsi, tompa hegy. — Kicsi, lapos, háromszögű, egyenesen leütött bázisú és tompa hegyű 
töredék. Szélei intenzíven szilánkoltak. Mellső és alsó felülete lapított. Anyaga sötétszürke szarukő. 
Hossza 38 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye : 20/11., világosbarna agyag, a Csarnok 
elülső része. .Gyűjtőleltári száma: 904.

Kicsi, vastag hegy. — Kicsi, vastag, háromszögalakú töredék, bázisa egyenesen leütött, 
felső hegyvégződése pedig tompított. Bal széle tompa, a jobboldali éles, mindkettő szilánkolt. Felülete 
domború és megmunkált, míg az alsó lapos. Anyaga kovasavval átitatott zöldesszürke márga. Hossza 
46 mm, szélessége 31 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 13/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső 
része. Gyűjtőleltári száma: 849. (IX. t., 1. á.)

Kicsi, ovaloid hegy. — Kicsi, megnyúlt tojásalakú töredék, lekerekített bázissal és tompa 
hegyvégződéssel. Mindkét pereme szabályosan lekerekített és finoman rctusozott. Felülete nagyon dom
ború, szilánkolf, alsó oldala lapos. Anyaga fekete obszidián, amit szürke patina von be. Hossza 46 mm, 
szélessége 25 mm, vastagsága 14 mm. Lelőhelye: 18/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. 
Gyűjtőleltári száma: 2273. (IX. í., 3. á.)

Közepes, vastag hegy. —- Közepes, ovaloid, lekerekített bázisú és tompahegyű töredék. Szélei 
köröskörül szabálytalan lefutásúak, hornyoltak és szilánkoltak. Felülete domború és rajta szabálytalanul 
lefutó él húzódik végig. Alsó oldala lapos, bázisán gyenge bulbussal. Anyaga sötétszürke szarukő. 
Hossza 52 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 10/Ш., világosbarna agyag, Előtér. 
Gyűjtőleltári száma: 2237. (VI. í., 11. á.)



ŐSRÉGÉSZETI EREDMÉNYEK 125

Közepes, ovaloid hegy. — Közepes, ovaloid kavicstöredék, lekerekített bázissal és tompa hegy
végződéssel. Bal pereme ívalakra lekerekített és intenziven szilánkolf, míg a jobboldali hasonlóan meg* 
munkált és alsó szöglete legömbölyített. Mindkét felülete lapos, a felső még az eredeti síma kavicsfelülef. 
Anyaga kovasavval átitatott márga. Hossza 57 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 
15/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2262. (VI. 1., 10 á.)

Közepes, lapos hegy. — Közepes lapos töredék, bázisa ferdén leütött, felső vége pedig 
tompa hegyben végződő. Peremei erősen csorbultak és részben szilánkolíak. Felületén több nagy üíési 
felület látható, míg alsó oldala lapos. Anyaga kovasavval átitatott barna márga. Hossza 74 mm, 
szélessége 37 mm, vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 15/IL, a Csarnok elülső része, világosbarna agyag. 
Gyűjtőleltári száma: 2261. (IX. f., 2. á.)

M A G A S H Á T Ú  H E G Y E K .

Megnyúlt, keskeny, kicsitől a középnagyságig változó töredékek, amelyeknek a háta feltűnően 
magas és ívalakban hajlott élben végződik. Felső végük éles heggyé formált. Ennek az érdekes hegy* 
típusnak 12 darabja került elő.

Kicsi, magashátú hegy. — Kicsi, vastag szilánk, lapos alsó és tetőszerűen magasraemelkedő 
felső felülettel. A  tető mindkét része gyengén megmunkált. Bázisa egyenesen leütött, felső vége finom 
hegyben végződő. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 28 mm, szélessége 10 mm, magassága 13 mm. 
Lelőhelye: 15/IL, világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 1035.

Kicsi, magashátú hegy. — Nagy, vastag szilánk, lapos alsó és magas, tetőszerű mellső felü
lettel, amelyet éles, ívalakú borda határol. Alsó és felső vége kihegyezett. Anyaga sötétszürke szarukő. 
Hossza 37 mm, szélessége 10 mm, magassága 18 mm. Lelőhelye: 10/IIL, világosbarna agyag, Előtér. 
Gyűjtőlelfári száma: 350.

Kicsi, magashátú hegy. — Kicsi, vékony töredék, alsó lapos és magas, fetőszerü felső oldallal, 
amely szabálytalan ívalakban lefutó éllel végződik. A  tető baloldali része síma, a jobboldali részben 
megmunkált. Alsó vége tompa, a felső hegyes. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 44 mm, szélessége 
1 1 mm, vastagsága 20 mm. Lelőhelye: 15/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári 
száma: 8Г0.

Közepes, magashátú hegy. — Közepes, vastag töredék, amelynek alsó oldala lapos, míg a felső 
tetőszerűen kiemelkedő. A  tefőrészlet mindkét felülete durván kidolgozott. Alsó vége letompított, a felső 
kihegyezett. Anyaga szürke, barna és pirosán sávozott jászpis. Hossza 60 mm, szélessége 23 mm, 
magassága 20 mm. Lelőhelye: 10/IIL, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 348.

Közepes, magashátú hegy. — Közepes, vastag töredék lapos alsó és magas, félköralakú éllel 
határolt felső oldallal. A  bal felső felületrész megmunkált, a jobboldali síma. Bázisa elkeskenyedő, széles 
felső vége kihegyesedő. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 60 mm, szélessége 20 mm, magassága 
25 mm. Lelőhelye: 12/IIL, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 429. (IX. t., 5. á.)

Közepes, magashátú hegy. — Közepes, gyengén hajlott, töredék, alsó oldala egyenes, a felső 
tetőformájú és szép, ívalakú éles peremmel határolt. A tető baloldala részben szilánkolt, míg a jobb* 
oldali síma. Bázisa ferdén leütött, felső vége kissé jobbra irányuló heggyé kiformált. Anyaga világos*
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szürke kalccdon. Hossza 75 mm, szélessége 16 mm, magassága 26 mm. Lelőhelye: 4/IIL, világosbarna 
agyag, Előlér. Gyűjfőleltári száma: 194. (IX. 1., 4. á.)

V  A K A R Ó K .

A  hegyek mellett a felső kultúrarétegekben a vakarok a leggyakoribbak. Számukat és forma- 
gazdagságukat tekintve még az előbbi csoporton is túltesznek. A  legtöbb vakaró kicsi, közepes és nagy, 
vékony vagy vastag, hosszúkás vagy zömökformájú töredék, jólretusozott vakaróélük többnyire egyenes. 
Van azonban számos, az előbbi alakhoz nagyon hasonló, eszköz, csupán a vakaróélük lekerekített vagy 
pedig meredek peremű. A  vakarok egy másik csoportjába azok tartoznak, amelyeknek egyenes vakaróéle 
fogazottan szilánkok. Vannak továbbá olyan megnyúlt vagy zömök típusok is, amelyeknek vakaróéle 
többé vagy kevésbbé mélyen kivájí. Végül még azokat említem meg, amelyeknek a nagysága a kicsitől 
a középnagyságig változik, többnyire frapézoid ékalakúak és felső részük feltűnően magas. A  felső kultúra- 
rétegekben talált vakarok száma összesen 169.

E G Y E N E S É L Ü  V A K A R O K .

Kicsi, egyenesélű vakaró. — Nagy, vékony, szabálytalan alakú szilánk, amelynek alsó, éles, 
egyenes pereme finoman szilánkok. Mindkét oldala lapított, a hátsó felület bázisán lapos bulbussal. Anyaga 
selyemfényű fekete szarukő. Hossza 34 mm, magassága 22 mm. Lelőhelye: 14/1., világosbarna agyag, 
a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2254.

Kicsi, egyenesélű vakaró. — Nagy, vékony, szabálytalan formájú szilánk, amelynek alsó, éles, 
egyenes pereme finoman megmunkált. Felülete sík, míg az alsót lapos bulbus feszi domborúvá. Anyaga 
selyemfényű fekete szarukő. Hossza 35 mm, magassága 27 mm. Lelőhelye: 16/11., világosbarna agyag, 
a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2266.

Kicsi, egyenesélű magasvakaró. — Kicsi, vékony, szabálytalan töredék, egyenes, finoman meg
munkált vakaróéllel. Mindkét felülete egyenetlenül lapos. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 40 mm, 
magassága 28 mm. Lelőhelye: 6/IV., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 62Г.

Kicsi, egyenesélű magasvakaró. — Kicsi, vékony töredék, magas felső része legömbölyített, 
míg alsó pereme egyenesen leütött és finoman szilánkok. Felülete és alsó lapja lapított. Anyaga sötét
szürke szarukő. Hossza 38 mm, magassága 30 mm. Lelőhelye: H /П., világosbarna agyag, a Csarnok 
elülső része. Gyűjtőleltári száma: 141.

Kicsi, megnyúlt, egyenesélű vakaró. — Kicsi, hosszúkás, magashátú töredék, amelynek bal vége 
tompa heggyé megnyúlt. Alsó pereme egyenes és finoman kidolgozott. Mellső és alsó felülete egyenetlen, 
lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 44 mm, magassága 21 mm. Lelőhelye: 11 /II., világos- 
barna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 832.

Kicsi, egyenesélű magasvakaró. •— Kicsi, vékony töredék, amelynek alsó egyenes, megvasta
godott pereme intenzív retusokkal finom, éles vakaróéllé kidolgozott. Mindkét oldala egyenetlen, lapos. 
Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 50 mm, magassága 30 mm. Lelőhelye: 11/IIL, világosbarna agyag, 
Előtér. Gyűjtőleltári száma: ЗГ6.

Kicsi, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Nagy, vastag, háromszögalakú töredék, felső része
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vastag, szögletes, míg alsó pereme egyenes, jól megmunkált vakaráéi. Felülete gyengén domború, alsó 
oldala egyenetlen, lapos. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 35 mm, magassága 24 mm. Lelőhelye: 
16/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 878.

Kicsi, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Nagy, megnyúlt háromszögalakú szilánk, vastag, ferdén 
leütött felső résszel és egyenes, jól megmunkált vakaróéllel. Felülete domború, alsó oldala lapos. Anyaga 
sötétszürke szarukő. Hossza 40 mm, magassága 19 mm. Lelőhelye: 10/IIL, világosbarna agyag, Előtér. 
Gyűjfőleltári száma: 1544.

Kicsi, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Nagy, vékony, egyenlőszárú háromszögű szilánk, 
jobb oldala ferdén leütött, míg vakaróéle egyenes, éles és finoman kidolgozott. Felületét mállási kéreg 
borítja, míg alsó oldala egyenetlen, lapos. Hossza 42 mm, magassága 25 mm. Lelőhelye: 17/11., világos- 
barna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 57.

Kicsi, egyenesélű vakaró. — Kicsi töredék, amelynek felső része részben lekerekített, részben 
ferdén leütött, míg alsó egyenes pereme szép retusokkal éles vakaróéllé kiformált. Felülete domború, alsó 
lapja egyenetlen, lapos. Anyaga világosszürke szarukő. Hossza 42 mm, magassága 25 mm. Lelőhelye: 
8/П1., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 263. (VI. t., 2. á.)

Kicsi, háromszögű, egyenesélű vakaró. ■— Kicsi, háromszögalakú kavicsíöredék, erősen mállott 
felülettel és megmunkált alsó vakaróéllel. Alsó lapja síma, sarkai lekerekítettek. Anyaga sötétszürke 
szarukő. Hossza 36 mm, magassága 29 mm. Lelőhelye: 6/IV., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári 
száma: 627b.

Kicsi, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Kicsi, háromszögalakú töredék, amelynek felső része 
domború, az alsó homorú. Sarkai lekerekítettek, alsó pereme finom vakaróéllé kidolgozott. Felső jobb szélét 
mállási kéreg burkolja. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 40 mm, magassága 28 mm. Lelőhelye: 
15/11, világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 886.

Kicsi, egyenesélű vakaró. — Kicsi töredék, felső része megvastagodott és legömbölyített, míg 
alsó vakaróéle kivékonyodott, egyenes és jól retusozott. Anyaga szürke kvarcit. Hossza 48 mm, magas* 
sága 29 mm. Lelőhelye: 6/IV., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 622. (VI. t., 5. á.)

Kicsi, egyenesélű vakaró. — Kicsi, lapos, szabálytalan háromszögalakú töredék. Felületét mállási 
kéreg borítja, alsó pereme meredek és finoman szilánkolt. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 41 mm, 
magassága 25 mm. Lelőhelye: 15/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma : 2257.

Kicsi kavicstöredék egyenes vakaróéllel. — Kicsi, lapos kavicstöredék, amelynek felső része 
legömbölyített, míg vakaróéle egyenes, jól megmunkált. Felülete mállott kavicskéreg, alsó oldala egyenetlen( 
lapos. Anyaga fekete szarukő. Hossza 53 mm, magassága 30 mm. Lelőhelye: 17/IL, világosbarna agyag, 
a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2272. (VII. 1., 6. á.)

Közepes, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Középnagyságú, háromszögalakú töredék, felülete 
és valamennyi pereme intenzíven megmunkált, alsó széle pedig finoman szilánkolt. Alsó síma lapját 
mállási kéreg fedi. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 50 mm, magassága 36 mm. Lelőhelye: 
15/IL, világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2258. (VIII. í., 2. á.)

Közepes, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Közepes, háromszögalakú töredék, felső bal sarka 
lekerekített és vakaróéle egyenes, gyengén retusozott. Felülete gyengén domború, alsó oldala egyenetlen,
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lapos. Mindkettőt nagy üfési felületek borítják. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 65 mm, magassága 
48 mm. Lelőhelye: 10/L, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 924.

Közepes, egyenesélű vakarópenge. — Középnagyságú, letörtvégű pengetöredék. Baloldali (alsó) 
pereme intenzíven szilánkolí és vakaróéllé kiképezett. Jobb (felső) pereme éles és megmunkálaflan. Bázisa 
(baloldali vége) keskenyedő, felső vége ferdén letörött. Felületén középen ferdeállású él fut végig, míg alsó 
oldala egyenetlen, lapos. Anyaga kovasavval átitatott szürke márga. Hossza 72 mm, magassága 40 mm. 
Lelőhelye: 14/1., világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 2253.

Közepes, háromszögű, egyenesélű vakaró. — Középnagyságú, háromszögű töredék, amelynek 
alsó, leghosszabb pereme éles vakaróéllé kidolgozott, míg felső, előre és hátrafelé lejtő peremei letompí
tottak. Az alsó vakaróél a felső, elülső peremmel hegyet alkot s így az eszköz fulajdonképen vakaró
hegynek tekinthető. Anyaga vörös kvarcit. Hossza 80 mm, szélessége 50 mm, vastagsága 15 mm. Lelő
helye: 4/IV., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1105.

Nagy vakaró- és vágóeszköz. — Nagy, széles, vastag, tompahátú töredék. Alsó része elvékor 
nyodott és egyenes, éles vakaróéllel végződő. Utóbbin használati csorbák láthatók. Felülete gyengén domború, 
az alsó oldala egyenes. A  magas hát alatt a hüvelyk részére nagy ütési felületek mélyülnek. Az eszköz 
a jobb kézbe nagyon jól illik. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 81 mm, magassága 46 mm. Lelő
helye: 20/L, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 90Г.

Nagy vakaró- és vágóeszköz. — Nagy, széles töredék, háta legömbölyített, megmunkált, vakaró
éle pedig egyenes és erőteljesen szilánkolt. Bal csücske tompa heggyé kiformált, míg a jobboldali 
merőlegesen leütött. Felületei egyenetlenek, laposak, a felsőn a hüvelyk részére gyenge bemélyülés készült. 
A z eszköz a jobb kézbe jól illő vágóeszköz. Anyaga világosbarna, kékesen peftyezett kalcedon. Hossza 
77 mm, magassága 48 mm. Lelőhelye: 15/IL, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2264.

L E K E R E K ÍT E T T  É L Ű  V Á K A R Ó K .

Kicsitől a középnagyságig változó, vékony és vastag, megnyúlt vagy zömök töredékek, alsó 
peremük lekerekített és erőteljes szilánkolással vakaróéllé kidolgozott. A  felső kultúrarétegekben számuk 32, 
vagyis vezértípusok.

Kicsi, lekerekítetí élű vakaró. — Kicsi, háromszögű, gyengén lekerekített, intenzíven refusozotf 
alsó vakaróéllel. Felülete lapos, alsó oldala enyhén homorú. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 
30 mm, magassága 23 mm. Lelőhelye: Előtér. Gyűjtőleltári száma: 593.

Kicsi, lekerekíletí élű vakaró. — Kicsi, háromszögű töredék, amelynek alsó vakaróéle lekerekített 
és jól megmunkált. Felülete szilánkolt, alsó oldala síma. Anyaga vöröses jászpis. Hossza 35 mm, magas
sága 30 mm. Lelőhelye: 11/L, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 822.

Kicsi, lekerekíletí élű vakaró. — Kicsi, szabálytalan töredék, megvastagodott felső résszel és kivéko
nyodott, gyengén lekerekített, intenzíven szilánkolt vakaróéllel. Felső, magas része részben pattintott, míg 
alsó oldala lapos. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 40 mm, magassága 30 mm. Lelőhelye: 16/IIL, 
a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2269.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Kicsi, háromszögű kavicstöredék, alakja háromszögű, sarkai 
lekerekítettek. Felületének egy része még az eredeti mállási felület, mig másik része jól megmunkált
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és gyengén lekerekített, éles vakaróéllé kidolgozott. Alsó oldala sík, durván pattintott. Anyaga erősen 
selyemfényű kékesszürke szarukő. Hossza 41 mm, magassága 29 mm. Lelőhelye: 3/V., Előtér. Gyűjtő* 
leltári száma: ГЗЗ.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Kicsi, vékony, háromszögű töredék, amelynek alsó lekerekített, 
széles, éles pereme finoman szilánkolt. Felülete egyenetlen, alsó oldala gyengén homorú. Anyaga selyem* 
fényű fekete szarukő. Hossza 46 mm, magassága 24 mm. Lelőhelye: 16/П., a Csarnok elülső része. Gyűjtő* 
leltári száma: 2266.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Kicsi, vékony, szabálytalan töredék, jól retusozott, lekerekített 
alsó vakaróéllel. Felületei egyenetlenek. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 43 mm, magassága 23 mm. 
Lelőhelye: 10/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 2240.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Kicsi, magas töredék, bal pereme egyenesen leütött és 
megmunkált, míg a jobboldali ferde lefutású. Alsó, lekerekített vakaróéle finoman szilánkolt. Felületei 
gyengén domborúak Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 45 mm, magassága 40 mm. Lelőhelye: 14/1., 
a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2252.

Kicsi, lekerekített élű vakaró. — Kicsi, vastag, magas töredék, meredekállású, intenzíven meg* 
munkált alsó peremmel és finoman szilánkolt vakaróéllel. A  bal perem szintén lekerekített, retusozott, 
míg a jobboldali szél meredek felülettel letompított. Felső része magas, alsó felülete egyenetlen, homorú. 
Anyaga sárgásszürke kalcedon. Hossza 47 mm, magassága 43 mm. Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtő* 
leltári száma: 1098.

M E R E D E K P E R E M Ű  V A K Á R Ó K .

Nagyságuk kicsitől a közepesig változik, alakjuk többnyire szabálytalan és egyik, meredekállású 
peremük finoman szilánkolf. Ez az él vagy egyenes vagy lekerekített. Ezeknek az eszközöknek száma: 28.

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Kicsi, háromszögalakú szilánk, meredeken lejtő és finoman 
szilánkolt alsó peremmel. Felülete durván megmunkált és lapos. Anyaga szürke obszidián. Hossza 20 mm, 
magassága 14 mm. Lelőhelye: 16/IIL, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 473.

Kicsi, meredek peremű vakaró. —- Kicsi, megnyúlt háromszögalakú szilánk, elülső pereme 
meredeken lejt és jól megmunkált. Bal csücske fúróheggyé kidolgozott. Felületei laposak. Anyaga selyem* 
fényű világosszürke szarukő. Hossza 29 mm, magassága 12 mm. Lelőhelye: 15/IL, a Csarnok elülső 
része. Gyűjtőleltári száma: 883.

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Nagy, vékony, szilánk lekerekített és erőteljesen megmunkált 
alsó peremmel. Felülete az eredeti kavicskéreg, alsó oldala egyenetlen. Anyaga vörös jászpis. Hossza 
40 mm, magassága 23 mm. Lelőhelye: 18/IL, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 22Г4.

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Kicsi, szabálytalan töredék, amelynek elülső, meredeken lejtő 
pereme finom felületi retusokkal borított. Felülete egyenetlen, alsó oldala lapos. Anyaga selyemfényű sötét* 
szürke szarukő. Hossza 35 mm, magassága 28 mm. Lelőhelye: 15/1., a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári 
száma: 2255. (VII. f., 8. á.)

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Nagy, szabálytalan szilánk, amelynek elülső, meredekállású 
pereme az alsó vakaróél mentén finoman szilánkolf. Felső része magas, szabálytalan, alsó oldala lapos. 
Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 32 mm, magassága 25 mm. Lelőhelye: 4/IIL, Előtér. Gyűjtőlelfári sz.: 4Г9

9
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Kicsi, meredek peremű vakaró. — Kicsi, szabálytalan töredék, amelynek elülső, meredek pereme 
intenzív felületi retusokkal borított. Felületei laposak. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 40 mm, magas* 
sága 25 mm. Lelőhelye: 14/1., a Csarnok elülső része. Gyííjtőleltári száma: 2251.

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Kicsi, széles, vastag töredék, szegletes felső résszel és erő* 
teljesen megmunkált, egyenes alsó peremmel. Felülete durván pattintott, egyenetlen, alsó oldala lapos. 
Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 50 mm, magassága 35 mm. Lelőhelye: 10/L, Előtér. Gyűjtőleltári 
száma: 939. (VI. t., 4. á.)

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Kicsi, széles töredék, elülső pereme megvastagodott, meredek 
állású és jól megmunkált. Vakaróéle gyengén lekerekített. Felülete egyenetlen, alsó oldala lapos. Anyaga 
világosszürke kalcedon. Hossza 48 mm, magassága 25 mm. Lelőhelye: 15/IL, Előtér. Gyűjtőlelfári száma : 9Г0.

Kicsi, meredek peremű vakaró. — Kicsi, vastag töredék, legömbölyített felső résszel és jól meg* 
munkált mellső, meredek peremmel, amelynek éles vakaróéle enyhén lekerekített. Felső része magas, 
boltozatos, alsó része lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 45 mm, magassága 24 mm. Lelő* 
helye: 15/1., a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelfári száma: 869.

Közepes, hosszú, keskeny, meredek peremű vakaró. — Közepes, megnyúlt töredék, felső 
pereme tompa, az alsó pedig meredek, gyengén lekerekített, jól megmunkált és vakarává kidolgozott. 
Felületei egyenesek. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 70 mm, magassága 25 mm. Lelőhelye: 15/П. 
a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 2263. (VII. t., 5. á.)

F O G A Z O T T  É L Ű  V A K A R O K .

Olyan vastagháfú, többnyire kicsi töredékek, amelyeknek keskeny, egyenes éle finom retusokkal 
fogazott. Van köztük néhány háromszögű és széles forma is. Számuk összesen 14.

Kicsi, fogazott élű vakaró. — Nagy, háromszögű töredék, vastag, keskeny felső résszel és infen* 
zíven megmunkált alsó, egyenes, kivékonyodott és fogazott peremmel. Mindkét oldala lapos. Anyaga 
selyemfényű barna szarukő. Hossza 21 mm, szélessége 26 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 11/III. 
Előtér. Gyűjtőlelfári száma: 450. (VII. f., 3. á.)

Kicsi, fogazott élű vakaró. —* Nagy kavicsszilánk, amelynek felső része megvastagodott és lekere* 
kitett, míg alsó, egyenes, kivékonyodoft széle fogazottan szilánkolf. Alsó és felső oldala lapos. Anyaga 
sötétszürke szarukő. Hossza, illetve magassága 22 mm, szélessége 33 mm, vastagsága 10 mm. Lelő* 
helye: 11 /III-, Előtér. Gyűjtőleltári száma: ЗГ4. (VII. f., 2. á.)

Kicsi, fogazott élű vakaró. — Kicsi, széles kavicsföredék egyenes és fogazottan refusozoft alsó 
peremmel. Valamennyi széle éles, megmunkálatlan. Felülete még az eredeti kavicsfelülef, alsó oldala 
egyenetlen, lapos. Anyaga fekete szarukő. Magassága 26 mm, szélessége 43 mm, vastagsága 15 mm. 
Lelőhelye: 18/11., a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 516. (VII. f., 1. á.)

Kicsi, fogazott élű vakaró. — Kicsi, széles kavicsíöredék, háta megvastagodott, míg alsó 
egyenes, kivékonyodott pereme retusokkal fogazofíá kidolgozott. Felülete még az eredeti görgeteg* 
felület, alsó oldala egyenes. Anyaga fekete szarukő. Magassága 30 mm, szélessége 52 mm, vastagsága 
14 mm. Lelőhelye: 9/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 300. (VII. f., 7. á.)
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K I V Á J T  V Ä K A R 0 K .

A  felső kultúrarélegek jól képviselt eszköze a kivájf vakaró, amelynek kb. 20 darabja került elő. 
Nagyrészt kicsi vagy középnagyságú töredékek, magas hátuk hajlott, alsó peremük pedig éles, gyengén 
kivájt és gyakran jól megmunkált. Felső felületük többnyire domború, az alsó lapos. Vannak közöttük 
vékonyak, kevésbbé magasak és harántul megnyúltak.

Kicsi, kivájt vakaró. — Kicsi, vastag töredék, magas háta hajlott, alsó enyhén kihomorítotf 
pereme pedig alig szilánkolf. Felső felülete boltozott, az alsó egyenetlenül lapos, de mindkettő durván 
megmunkált. Anyaga sötétszürke szarukő. Magassága 24 mm, szélessége 33 mm, vastagsága 15 mm. 
Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1140. (VII. t., 4. á.)

Kicsi, kivájt vakaró. •— Kicsi, nagyon magas és hajlotlhátú töredék, alig kivájt, jól szilánkolt 
alsó peremmel. Az ív jobb széle éles és ugyancsak megmunkált. Felülete enyhén pattintott, alsó oldala 
lapos. Anyaga selyemfényű fekete szarukő. Magassága 30 mm, szélessége 33 mm, vastagsága 12 mm. 
Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtőlelfári száma: 1120. (VI. 1., 7. á.)

Kicsi, kivájt vakaró. — Háromszögű töredék, amelynek két oldalsó, enyhén hajlott pereme felső 
tompa csúcsba fut össze, míg a harmadik alsó, gyengén kivájt perem finom retusokkal vakaróvá kidoh 
gozott. Felső felülete lapos, háromélű piramist alkot, alsó oldala lapos. Anyaga világosszürke szarukő. 
Magassága 30 mm, szélessége 42 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: I l /Ш., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 
756. (VI. f., 6. á.)

Közepes, kivájt vakaró. — Középnagyságú, vastag, lekerekített hátú töredék, amelynek gyengén 
kivájí alsó pereme megmunkálallan. Peremei köröskörül élesek, retus nélküliek. Felülete boltozott, durván 
pattintott, alsó oldala lapos. Anyaga szürke szarukő. Hossza 40 mm, szélessége 58 mm, vastagsága 17 mm. 
Lelőhelye: 11/L, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 830. (VIII. í., 7. á.)

M Á G A S H Á T Ü  V A K A R O K .

Kicsi és középnagyságú töredékek sorolhatók ide, amelyeknek felső része magas és megvasta
godott, míg vakaróéle egyenes, retusozott vagy gyengén ívelt és éles. A  felső rétegcsoportból 19 ilyen 
kőeszközt gyűjtöttünk be.

Közepes, magashátú vakaró. — Közepes töredék, megvastagodott, egyenesen leütött felső résszel 
és jobbra kinyúlt alsó résszel, amelynek alsó pereme egyenes és megmunkált. Felülete durván szilánkolf, 
alsó oldala gyengén homorú. Anyaga kovasavval áfitafoff szürke márga. Szélessége 42 mm, magassága 
36 mm, vastagsága 14 mm. Lelőhelye: 16/1., a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelfári száma: 8ГЗ.

Közepes, magashátú vakaró. ~  Közepes, lapos, frapézoidalakú töredék, amelynek alsó, gyengén 
lekerekített vakaróéle intenzíven megmunkált. Felületei gyengén domborúak, az alsó síma, a felső meg
munkált. Anyaga világosszürke kalcedon. Szélessége 40 mm, magassága 45 mm, vastagsága 11 mm. 
Lelőhelye: 1Г/II., a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelfári száma: 129.

Közepes, magashátú vakaró. —- Közepes, frapézalakú lapos töredék. Felső és jobb pereme meg
vastagodott, az alsó megvékonyodott és egyenes, éles, finoman megmunkált vakaróélben végződik. Mind
két felülete lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Szélessége 47 mm, magassága 43 mm, vastagsága 
15 mm. Lelőhelye: 17/11., a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelfári száma : 60.

9’
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P E N G É K .

Közöttük a nagy, széles, megmunkálatlan peremű formák uralkodnak. Van azonban több kisebb, 
keskeny és széles penge is. Aránylag kevés az olyan, amelynek a pereme íöbbé-kevésbbé szilánkok. 
Vannak olyan töredékek is, amelyeknek egyik széle vakaróéllé, vagy felső végük fúróvá kiformált. Utób
biakat nem ehelyütt, hanem a megfelelő speciális íípuscsoporloknál tárgyaltam.

É L E S S Z É L Ü  K E S K E N Y  P E N G É K .

Nagyságuk kicsitől a középnagyságig változik, alakjuk hosszú, keskeny, peremeik élesek, meg* 
munkálatlanok. Számuk: 14.

Kicsi, vékony, keskeny penge. — Nagy, vékony pengeföredék, felső vége lekerekített, míg az 
alsó megvastagodott. Peremei élesek, részben hornyoltak. Felületén középen hosszanti él fut végig, 
amely lefelé kettéágazik. Alsó oldala lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 35 mm, szélessége 
15 mm, vastagsága 4 mm. Lelőhelye: 1Г/П., a Csarnok elülső része. Gyű j tőiéit ári száma: 46Г.

Kicsi, vékony, keskeny penge. — Nagy, vékony, alubfölül lekerekített végű pengetöredék. Peremei 
élesek. Domború felületén két oldalsó hosszanti él látható. Alsó oldala hajlott. Anyaga sötétszürke szarukő. 
Hossza 38 mm, szélessége 15 mm, vastagsága 6 mm. Lelőhelye: 4/1V., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 
1135. (VI. 1., 3. á.)

Kicsi, vékony, keskeny penge. — Kicsi, hosszú, keskeny pengeíöredék. Felső vége jobbra irányuló 
heggyé kidolgozott. Peremei mindenütt finoman hornyoltak. Tetőszerű felületét mediális él osztja ketté, alsó 
oldala hajlott és lapos. Anyaga fekete szarukő. Hossza 44 mm, szélessége 6 mm, vastagsága 5 mm. 
Lelőhelye a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelfári száma: 859.

Kicsi, vékony, keskeny penge. — Kicsi, hosszú, keskeny, nagyon vékony pengetöredék, amely* 
nek alsó és felső vége ferdén leütött. Peremei rendkívül élesek. Lapos felületén gyenge, letompított hosszanti 
él fut végig. Alsó oldala lapos, bázisán alig észrevehető bulbussal. Anyaga kovasavval átitatott rnárga. 
Hossza 45 mm, szélessége 21 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 17/11., a Csarnok elülső része. Gyűjtő* 
leltári száma : 11.

Közepes, megnyúlt penge. — Közepes pengeíöredék, bázisán megvastagodott és elkeske* 
nyedő. Felfelé kivékonyodva hegyben végződik. Peremei élesek, részben megmunkáltak. Felülete tetőszerű, 
rajta oldalsó hosszanti él, míg alsó felülete lapos. Anyaga kovasavval átitatott márga. Hossza 74 mmj 
szélessége 30 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 11 /II., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 2246. (VIII. t., 6. á.)

Közepes, megnyúlt penge. — Közepes pengetöredék, bázisa elkeskenyedő, míg felső vége 
kiszélesedik és ferdén letörött. Peremei nagyon élesek. Tetőszerű felületén szabálytalan hosszanti él 
fut végig. Alsó oldala lapos. Anyaga fekete szarukő. Hossza 75 mm, szélessége 31 mm, vastagsága 
11 mm. Lelőhelye: 22/1., a Csarnok elülső része. Gyűjtőlelíári száma: 49Г. (VIII. f., 4. á.)

É L E SSZ É L Ü , S Z É L E S  P E N G É K .

Nagy szilánkok és kicsi, közepes vagy nagy pengetöredékek, amelyeknek szélei élesek vagy 
használtak. Mindössze 14 ilyen penge került elő.

Kicsi, széles, vékony penge. — Nagy, széles, nagyon vékony pengetöredék, felső vége lekere* 
kitett, míg alsó pereme sarkosan leütött. Szélei rendkívül élesek. Felületei laposak, a felsőn két kis
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hosszanti él látszik. Anyaga szürke szarukő. Hossza 30 mm, szélessége 18 mm, vastagsága 4 mm. Lelő
helye: 5/IV., Előtér. Gyűjíőlelíári száma: 1146.

Kicsi, széles penge. — Nagy, széles, megvastagodott bázisú pengeíöredék. Peremei élesek és rész
ben hornyoltak. Tetőszerü felületén középütt él fut végig. Alsó oldala lapos. Anyaga fekete szarukő. 
Hossza 30 mm, szélessége 20 mm, vastagsága 8 mm. Lelőhelye: 3/V., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 742.

Kicsi, széles penge. — Kicsi, vékony pengetöredék, amelynek felső vége lekerekített, alsó vége 
elkeskenyedő. Peremei élesek. A  felületén végighúzódó él ívelt. Alsó oldala lapos. Anyaga fehér-barna 
foltos kalcedon. Hossza 35 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 7 mm. Lelőhelye: 19/11., a Csarnok elülső 
része. Gyűjfőleltári száma: 486.

Közepes, széles penge. ■— Közepes, tojásdad kavicstöredék, tompított hegyvégződéssel és lekere
kített bázissal, amely jobboldalt tompa hegyben nyúlik ki. Peremei élesek, finoman hornyoltak. Felülete 
tető szerű, rajta mediális, hajlott él, amely a baloldali eredeti, mállott görgetegfelülctrészt a jobboldali síma 
felülefrésztől határolja el. Alsó oldala lapos. Anyaga fekete szarukő. Hossza 54 mm, szélessége 38 mm, 
vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjíőlelfári száma: 1124.

Közepes, széles penge. —• Közepes, széles, vékony pengetöredék, lekerekített bázissal és ferdén 
leütött felső véggel. Peremei szabálytalan lefutásúak és élesek. Felülete homorú, rajta több, jelentéktelen 
hosszanti él fut végig. Alsó oldala csak gyengén homorú. Anyaga kovasavval átitatott márga. Hossza 
67 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 17/II., a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári 
száma: 2271.

M E G M U N K Á L T  S Z É L Ű  P E N G É K .

Ebbe a csoportba sorolom mindazokat a nagy szilánkokat, továbbá kicsi, közepes vagy nagy 
pengetöredékeket, amelyeknek peremei részben megmunkáltak. Számuk csupán 13.

Kicsi, kivájt penge. — Kicsi, vastag pengetöredék, felső vége lekerekített, míg az alsó meg
vastagodott. Bal pereme gyengén, a jobboldali mélyen kivájt és finoman szilánkolt. Felületei egye* 
netlenek, laposak. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 33 mm, szélessége 21 mm, vastagsága 6 mm. 
Lelőhelye: 16/IIL, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 468.

Kicsi, keskeny penge. — Nagy, egyenesen leütött végű pengeszilánk. Peremei intenzíven szilán* 
koltak. Felülete legömbölyített, alsó oldala lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 28 mm, széles* 
sége 13 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtőlcltári száma: 1000.

Kicsi, vastag penge. — Kicsi, vastag pengetöredék, leütött felső és lekerekített alsó véggel. 
Peremei részben hornyoltak és szilánkoltak. Felületének orális része kissé megvastagodott, míg alsó részén 
oldalt hosszanti él fut végig. Alsó oldala lapos. Anyaga kovasavval átitatott márga. Hossza 46 mm, széles* 
sége 25 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 11/II., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 2245.

Kicsi, vastag penge. — Kicsi, vastag pengetöredék, szélei erősen hornyoltak és gyengén szilán* 
koltak. Felülete tetőszerű, középen hosszanti éllel, míg az alsó oldala egyenetlen, lapos. Anyaga kova* 
savval átitatott szürke márga. Hossza 50 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 11 /III., 
Előtér. Gyűjfőleltári száma: 2249.

Közepes, vastag penge. Közepes, hosszúkás töredék, lekerekített és megvékonyodoft alsó 
s felső végre!. Peremei szabálytalan lefutásúak, a baloldali éles, rajta a használat nyomaival, míg a jobb*
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oldali perem a hátsó felületén durván hornyolt. Felülete leíőszerű, közepén hosszanti él fut végig, mig alsó 
oldala lapos, szélein az említett hornyolásokkal. Anyaga kovasavval átitatott márga. Hossza 78 mm, 
szélessége 35 mm, vastagsága 13 mm. Lelőhelye: 4/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 199.

Nagy, vastag penge. — Nagy, vastag, felül-alul leütött végű pengetöredék. Peremei nagyon 
szabálytalan lefutásúak és helyenkint reíusozottak. Részben megmunkált, tetőszerű felületén középen hosz- 
szanti él fut szabálytalanul végig. Alsó oldala lapos, enyhén homorú. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 
94 mm, szélessége 46 mm, vastagsága 20 mm. Lelőhelye': 22/III., a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári 
száma: 494. (IX. f., 6. á.)

K IC S I  T Ö R E D É K E K  O L D A L SÓ  F Ü R Ó V É G G E L .

Ezeknek a nagy szilánkoknak vagy kis töredékeknek felső vége jobbra vagy balra irányuló fúró
véggé kidolgozott, összesen 13 ilyen darabot sikerült a felső kultúrarétegekből begyűjtenünk.

Kicsi, jobboldali fúró. —- Kicsi, széles szilánk, amelynek felső vége éles hegyben végződik. Alsó 
vége megvastagodott. Peremei élesek. Felülete tetőszerű, rajta mediális él, alsó oldala lapos. Anyaga sötét
szürke szarukő. Hossza 28 mm, szélessége 18 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 17/11., a Csarnok elülső 
része. Gyűjtőleltári száma: 72.

Kicsi, jobboldali fúró. — Nagy pengelöredék, lekerekített bázissal és ferdén leütött, jobbra irányuló, 
vékony fúróheggyel. Felülete domború, megmunkált, alsó oldala síma, homorú. Peremei élesek, a baloldali 
finoman szilánkolt, a jobb hornyolt. Anyaga barna, áttetsző kalcedon. Hossza 39 mm, szélessége 17 mm, 
vastagsága 7 mm. Lelőhelye: I/V., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 647.

Kicsi, jobboldali fúró. — Kicsi, vastag, megnyúlt töredék, alsó vége tompán kihegyezett, 
míg felső vége jobbra irányuló fúróhegyben végződik. Szélei hajlottak, a baloldali éles, a jobboldali 
tompa. Felülete boltozatos és megmunkált, alsó oldala lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 
47 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtőlelfári száma: 1113.

Kicsi, baloldali fúró. — Nagy, lekerekített bázisú pengetöredék, balra irányuló, éles fúróheggyel. 
Felülete Időszerű és hosszanti ütéstől tompított. Alsó oldala lapos. Peremei íveltek, élesek. Anyaga 
sötétszürke kalcedon. Hossza 36 mm, szélessége 18 mm, vastagsága 9 mm. Lelőhelye: 15/11., a Csarnok 
elülső része. Gyűjtőleltári száma: 894.

Kicsi, baloldali fúró. — Kicsi, vastag pengetöredék, elkeskenyedő bázissal és balra irányuló felső 
fúróvéggel. Felülete teíőszerű és közepén letompított hosszanti él fut végig. Alsó oldala lapított. Szélei 
élesek. Anyaga zöldesszürke szarukő. Hossza 40 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 14 mm. Lelőhelye: 
16/IIL, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 469.

Kicsi, baloldali fúró. — Kicsi, tompán kihegyezett bázisú pengetöredék, ferdén lefutó, balra 
irányuló felső fúróvéggel. Felülete teíőszerű, amelynek alsó részlete nagy ütési felülettel lapított és a hüvelyk 
részére kimélyített. Anyaga fekete szarukő. Hossza 47 mm, szélessége 21 mm, vastagsága 9 mm. Lelő
helye : 12/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 391. (VIII. t ,  3. á.)

K IC S I  T Ö R E D É K E K  F Ü R Ó V É G G E L .

A  felső kultúrarétegekből a fúróknak több formája került elő. A  legkisebbek kicsi és nagy szilánkok, 
amelyeknek felső vége kicsi terminális vagy oldalsó fúróhegyben végződik. Vannak azután nagy, vastag,
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felfelé keskenyedő és jól megmunkált végű szilánkok is, amelyeket az ősember ugyancsak fúrónak hasz
nált és kicsi vagy közepes, vastag töredékek, amelyeknek felső vége szintén terminális fúróheggyé kifor
mált. A  teljes paleolitos anyagban összesen 28 darab fúró van.

Kicsi fúró. — Kicsi, hosszúkás töredék, felső vége fúróheggyé kiképezett. Felülete szilán
kolt, alsó oldala lapos. Jobboldali pereme és bázisa éles, míg a baloldali perem megvastagodott. 
Anyaga világosszürke szarukő. Hossza 22 mm, szélessége 10 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 3/V., 
Előtér. Gyűjtőleltári száma: 730.

Kicsi fúró. — Kicsi, hosszúkás szilánk, amelynek felső vége egy jobboldali hornyolással fúró
heggyé kidolgozott. Felületén hosszanti él fut végig, alsó oldala lapos. Peremei élesek. Anyaga világos* 
szürke szarukő. Hossza 26 mm, szélessége 11 mm, vastagsága 5 mm. Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtő* 
leltári száma : 1109.

Kicsi fúró. — Kicsi kavicstöredék megvastagodott alsó és szép fúróheggyé megmunkált felső 
véggel. A  baloldali kivájt, éles perem finoman szilánkolf. A  bazális felület még az eredeti görgetegfelület. 
Anyaga fekete szarukő. Hossza 33 mm, szélessége 32 mm, vastagsága 16 mm. Lelőhelye: 4/1V., Elő* 
tér. Gyűjtőleltári száma : 1119.

Kicsi fúró. — Kicsi, megnyúlt töredék, szépen kidolgozott felső fúróheggyel. Teíőszerű felületét 
középen hosszanti él osztja ketté, míg alsó oldala lapos. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 40 mm, 
szélessége 17 mm, vastagsága 11 mm. Lelőhelye: 4/IV., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1011.

Kicsi fúró. — Kicsi, vastag, háromszögű töredék, amelynek felső elkeskenyedő vége fúróheggyé 
kiformált. Teíőszerű felülete megmunkált, alsó oldala lapos. Peremei részben megmunkáltak. Anyaga 
világosszürke kalcedon. Hossza 37 mm, szélessége 25 mm, vastagsága 13 mm. Lelőhelye: 9/IIL, Előtér. 
Gyűjtőleltári száma: 291.

Kicsi fúró. — Kicsi háromszögű töredék, megnyúlt felső vége fúróhegyben végződik. Tető* 
szerű felülete megmunkált, alsó oldala lapos. Peremei jól szilánkolíak. Anyaga sötétszürke szarukő 
Hossza 38 mm, szélessége 23 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 5/IV., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 602.

Kicsi fúró. — Kicsi, lapos, háromszögű töredék, egy terminális és egy oldalsó fúróheggyel. Felü* 
létén 3 él látszik, alsó oldala egyenetlen, lapos. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 40 mm, széles* 
sége 32 mm, vastagsága 10 mm. Lelőhelye: 19/Ш, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 498.

Kicsi, vastag fúró. — Kicsi, vastag, trapézalakú töredék, felső vége tompa, jobboldali fúróhegy* 
ben végződik. Felülete durván pattintott, alsó oldala lapos. Anyaga szürke szarukő. Hossza 38 mm, széles* 
sége 30 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 15/III., a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 459

Közepes, vastag fúró. — Középnagyságú, trapézalakú vastag töredék, amelynek felső vége 
terminális, enyhén kivájt, szilánkolt hornyolással szép baloldali fúróvá kidolgozott. Felülete teíőszerű, rész* 
ben megmunkált, míg alsó oldala lapos, bázisán leütött. Peremei durvák. Anyaga kovasavval átitatott 
szürke márga. Hossza 47 mm, szélessége 37 mm. Lelőhelye: 6/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 2229.

Kicsi, vastag fúró. — Kicsi, vastag töredék, szépen kidolgozott terminális fúróvéggel. Felülete 
domború, míg jól megmunkált alsó oldala lapos. Peremei élesek és finoman szilánkoltak. Anyaga vöröses* 
barna kalcedon. Hossza 44 mm, szélessége 27 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 15/111., a Csarnok 
elülső része. Gyűjtőleltári száma: 460.
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Közepes, vastag fúró. — Közepes, vastag, széles kavicstöredék, fúróheggyé kiformált felső vég
gel. Felülete még az eredeti görgetegfelület, alsó oldala lapos. Anyaga szürke kvarcit. Hossza 52 mm, 
szélessége 45 mm, vastagsága 18 mm. Lelőhelye: 15/IL, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 926.

K IC S I  T Ö R E D É K E K  F E L SŐ  K Á P A R Ó V É G G E L .

À  felső kultúrarétegekben 5 olyan kisebb töredéket találtunk, amelynek felső vége meredek 
peremreíussal kaparóéllé kidolgozott.

Kicsi, hosszúkás kaparó. — Kicsi, hosszúkás töredék, amelynek megvastagodott felső vége 
mindkétoldali meredek szilánkolással kaparószerü eszközzé kiformált. Felülete magas, rajta mediális hosz- 
szanti él, míg alsó oldala homorú, lapos. Anyaga fekete szarukő. Hossza 40 mm, szélessége 17 mm, 
vastagsága 12 mm. Lelőhelye: 1/V., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 677.

Kicsi, vastag kaparó. — Kicsi, széles töredék, elkeskenyedő bázissal és széles felső véggel, 
amely lekerekített, meredek és kaparóvá megmunkált. Felülete boltozatos, pattintott, alsó oldala lapos. 
Peremei élesek, szilánkoltak. Anyaga világosszürke kalcedon. Hossza 34 mm, szélessége 33 mm, vas
tagsága 14 mm. Lelőhelye: 13/11., a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 886.

Kicsi, széles kaparó. —• Kicsi, vastag töredék, egyik széle lekerekített, intenzíven szilánkolt és 
széles kaparóvá kidolgozott. Anyaga kékesfehér kalcedon. Hossza 44 mm, szélessége 34 mm, vastagsága 
24 mm. Lelőhelye: 12/1., Előtér, Gyűjtőleltári száma: 1658.

S Z A K Ó C Á K .

A  felső kultúrarétegben több olyan kicsi, szabálytalan vagy többé-kevésbbé mandulaalakú eszköz 
feküdt, amelyek kétoldalúkon megmunkáltak és tulajdonképen dekadens szakócáknak tekinthetők. Az elő
került 4 darab közül az egyik szakóca szabálytalan alakú és a Szeleta= és a Balla-barlangban talál
takhoz hasonló. A  másik tojásdad formájú eszköz alsó, lapos oldala csak kevéssé megmunkált és 
ezáltal félszakócaszerű. Egy harmadik mandulaalakú, mindkét oldalán szilánkolt eszköz, szabályszerű szakóca.

Kicsi, szabálytalan, dekadens szakóca. — Bázisa homorúan leütött, hegye tompán lekerekített. 
Peremei szabálytalan lefutásúak, élesek és finoman pattintottak, helyenkiní hornyoltak is. Domború felü
lete szilánkolf, rajta a jobb peremhez közel hosszanti él fut végig és a hegyvégződés alatt kis mállás 
kéreg borítja. Alsó oldala szintén domború és jól megmunkált. Anyaga selyemfényű világosszürke kal
cedon. Hossza 40 mm, szélessége 33 mm, vastagsága 13 mm. Lelőhelye: 18/IL, Csarnok elülső része. 
Gyűjtőleltári száma: 509.

Kicsi, mandulaalakú, dekadens szakóca. — Bázisa lekerekített, hegye ferdén leütött és legöm
bölyített. Peremei szabályos lefutásuak, élesek és finomon szilánkoltak. Felülete domború, megmunkált. 
Felső részében kis hosszanti él szögellik ki míg bázisát kis darabon mállási kéreg fedi. Hátlapja 
laposan kidomborodó és intenzíven szilánkolt. Anyaga fekete szarukő. Hossza 50 mm, szélessége 30 mm, 
vastagsága 14 mm. Lelőhelye: 4/1V., Előtér. Gyűjtőleltári száma: 1024. (VIII. t., 1. á.)

Kicsi, mandulaalakú, hasított szakóca. — Bázisa szabálytalanul lekerekített, hegye ferdén lefom* 
pított. Szélei szabályosan hajlottak, élesek, finoman retusozottak és részben hornyoltak. Felülete domború, 
durván kidolgozott, alsó oldala lapos és a szélek felé megmunkált. Anyaga kovasavval átitatott leveles
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márga, ez okozta, hogy az eszköz kevésbbé jól sikerült. Hossza 56 mm, szélessége 38 mm, vastagsága 
16 mm. Lelőhelye: I l /Ш., Előtér. Gyűjfőlelfári száma: 2248.

D I S Z K O S Z O K .

Kicsi, közepes és nagy, általában vastag, ritkán vékony, legömbölyített kőeszközök, amelyek
nek felső és gyakran alsó oldala is durván megmunkált. Utóbbi esetben a szakócafípust közelítik meg, 
különben alsó oldaluk lapított. A  felső rétegcsoportból 22 ilyen eszköz került elő.

Kicsi diszkosz. — Kicsi, kerek töredék, mindkétoldali megmunkálással és csipkézetfen lefutó 
peremekkel. Anyaga sötétszürke szarukő. Hossza 37 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 15 mm. Lelő* 
helye: 10/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 333. (VIII. f., 5. á.)

Kicsi diszkosz. — Kicsi, tojásdad eszköz, felső oldala megmunkált, az alsó lapos és sima. 
Peremei körös-körül élesek, szilánkoltak. Anyaga kovasavval átitatott sötétszürke márga. Hossza 
48 mm, szélessége 39 mm, vastagsága 18 mm. Lelőhelye: 11/II., Előtér. Gyűjfőlelfári száma: 835.

Közepes diszkosz. — Közepes, tojásdad töredék, intenzíven szilánkolt felső és lapos, vékony 
mállási kéreggel borított alsó oldallal. Szélei szabálytalan lefutásúak, élesek és a hátsó oldal felől is kidől* 
gozottak. Anyaga fekete szarukő. Hossza 53 mm, szélessége 41 mm, vastagsága 15 mm. Lelőhelye: 
12/11., Előtér. Gyűjtőlelfári száma: 938. (VIII. f., 8. á.)

Közepes diszkosz. — Közepes, vastag, mindkét oldalán durván megmunkált töredék. Szélei felső 
részükön élesek és csipkézettek, míg alsó részükön mindkét oldalról ferde felülettel lelapífoffak. Anyaga 
kovasavval átitatott sötétszürke márga. Hossza 50 mm, szélessége 39 mm, vastagsága 25 mm. Lelőhelye: 
12/IIL, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 421. III.

III. A  K Ő E S Z K Ö Z Ö K  R É T E G T A N I  E L O S Z L Á S A .

A  MussolinUbarlangban történt pontos és rendszeres ásatásnak köszönhető, hogy minden egyes 
eszköz és töredék eredeti fekvése pontosan meghatározható. A  paleolitos anyag függőleges és vízszintes 
eloszlása a mellékelt táblázatból is jól kitűnik. A  következőkben ezeket még bővebben tárgyalom.

A )  A l s ó  k u l t ú r a r é t e g e k .

Élénkvörös agyag. — A  barlanglerakódás e legmélyebb részéből csak 19 kőeszköz került elő 
és ezek is az Előtér legelején feküdtek. Részben szilánkok, részben töredékek és közülük keltő meg
munkált, 17 pedig megmunkálatlan. Valószínűleg csak véletlen, hogy ez a néhány darab a barlangbejáraf 
legkülsőbb pereméről került elő. A  barlang belsejében ebből a rétegből egyetlenegy eszközt sem gyűj
töttünk be, így a fölötte fekvő élénkvörös csontbreccsás réteg is meddőnek mutatkozott.

Sárgásvörös agyag. — Tulajdonképen ez az alsó kultúraréfeg, mert a paleolitok legnagyobb 
része ebben fordult elő. A  paleolitos anyag vízszintes eloszlása a következő volt. összesen 718 darab 
paleolitot gyűjtöttünk ebből a rétegből és pedig 136 kis szilánkot, 108 nagy szilánkot, 137 kicsi, 78 
közepes és 8 darab nagy töredéket, valamifíf 251 megmunkált eszközt. A  megmunkált daraboknak a meg* 
munkálatlanokkal szembeni aránylagosan nagy száma igen feltűnő. A  legtöbb kőeszköz a sárgásvörös 
agyagban a Csarnok középső részében feküdt, míg ennek elülső és hátsó részében, valamint az Előtéren
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csak gyéren kerültek elő. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a régebbi kőkorszak e kultúrafoká
nak ősembere legnagyobbrészt a Csarnok középső részében tartózkodott.

Sötétbarna agyag. — A  sárgásvörös kulfúraréíegre települő sötétbarna agyagból csupán 80 darab 
kőeszköz került felszínre és pedig 18 kicsi és 23 nagy szilánk, továbbá 12 kicsi, 5 közepes és 1 nagy 
töredék, valamint 21 megmunkált darab. À  kőeszközök főleg a Csarnok középső szakaszában feküdtek.

Vörösesbarna agyag. — Az alsó réíegcsoport c legfelső szintjében összesen 91 paleolitot talál* 
tunk, nevezetesen 28 kicsi és 14 nagy szilánkot, azonkívül 8 kicsi, 5 középnag> ságú és 2 nagy föredé* 
kei, valamint 34 megmunkált darabot. Utóbbiaknak aránylagosan nagy száma itt is feltűnő. Ezek az 
eszközök főként a Csarnok elülső részéből kerültek elő.

B) F e l s ő  k u l t ú r a r é t e g e k .

Zöldesszürke barlangi agyag. — A  felső kultúraréíegeknek ez a legalsó tagja csak a barlang 
belső részére szorítkozik, az Előtéren nem mutatható ki. A  Csarnok elülső részében ebből a rétegből 
64 paleolitot gyűjtöttünk be és pedig 16 kicsi, 16 nagy szilánkot, 4 kicsi és 2 közepes töredéket, vala* 
mint 26 megmunkált darabot.

A  föléje települő sárgásbarna rétegből egyetlenegy eszköz sem került elő.

Zöldessárga agyag. — Ebben a kultúraréiegben mindössze 18 darab paleolitot találtunk. Ezek 
közül 2 kicsi és 2 nagy szilánk, 1 kicsi és 8 közepes töredék, azonkívül van 5 darab megmunkált esz* 
köz is. Ez a néhány paleolit főként a Csarnok elülső részében az É*i sziklafal mentén feküdt.

Sötétszürke barlangi agyag. — Paleolitokban meglehetősen gazdag réteg ez, amennyiben 236 
leletet szolgáltatott. Megoszlásuk a következő: 112 kicsi és 43 nagy szilánk, 33 kicsi, 5 közepes és 
1 nagy töredék, valamint 42 darab megmunkált kőeszköz. Ezek a paleolitok legnagyobbrészt az Előtér* 
ről és a Csarnok elülső részéről kerültek elő az É*i sziklafal mellől.

Világosbarna barlangi agyag. — Ez az üledék a felső rétegcsoport fő kultúrarétege, amennyiben 
benne 4948 töredéket és eszközt találtunk. Előbbiek közül 781 darab kicsi, 239 drb közepes és 3 drb 
nagy töredék, míg a megmunkált darabok száma: 631. A  többi lelet szilánk és pedig 2189 darab kicsi 
és 1103 darab nagy szilánk. Ez a gazdag paleolitos anyag főleg az Előtérről és a barlang Csarnokának 
a legelejéről került elő.

*  *
*

A  mellékelt táblázatból és fenti adatokból kitűnik, hogy a Mussolim=barlang paleolitos anyaga 
főleg két réteghez volt kötött és pedig az alsó sárgásvörös és a felső világosbarna agyaghoz. Ez a két 
fulajdonképeni főkultúraréteg, amelyhez a többi paleolitot tartalmazó réteg csupán csatlakozik. Az alsó 
főkulfúraréíeghez így a föléje települő zöldcssárga, sötétbarna és vörösesbarna agyagréteget, a felső főkultúra* 
réteghez pedig az alatta lévő sötétszürke barlangi agyagréteget kell sorolnunk.

Kérdés még, hogy a középső zöldesszürke, sárgásbarna és zöldessárga agyagrétegeket melyik 
csoporthoz csatoljuk? A  Csarnok elülső részében ezekben a rétegekben is volt lelet, míg a Csarnok hátsó 
részében, ahol a felső főkultúraréteg hiányzik, kőeszközöket ezek sem tartalmaztak. Ez a megfigyelésem 
viszont arra mutat, hogy a középső rétegek néhány paleolitja a felső kultúraréfegekhez kell, hogy tartozzék.
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V . zóna
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X . zóna
29—30. négyszögek

XI. zóna
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Sötétszürke 
barlangi agyag II. 98 35 21 2 24 13 5 4 8 6 3 6 1 4 1 2 1 4 1 3 1 1

Zöldessárga 
barlangi agyag 1 3 1 3 4 2 1 1 4 1 1

Sárgásbarna 
barlangi agyag

Zöldesszürke 
barlangi agyag 5 1 3 1 6 1 7 15 4 3 15 1 1
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Vörösesbarna agyag 4 4 1 1 9 17 7 8 4 1 18 7 3 1 7

Sötétbarna agyag 15 12 3 3 7 3 2 5 1 9 7 5 2 7 2 2 3 3 2

Zöldessárga agyag 15 5 13 12 2 10
t

Sárgásvörös agyag 21 7 3 1 10 4 4 6 3 1 2 3 9 3 3 13 17 16 9 14 1 25 1 3 20 12 11 2 9 18 9 23 13 1 33 18 17 39 15 4 47 14 12 12 6 40 8 12 19 12 1 38 13 10 11 7 24

Élénkvörös 
csontbreccsás agyag

Élénkvörös 
plasztikus agyag 7 4 4 2 2



A MUSSOLINI-BARLANG CSOlSITIPARÁNAK FÜGGŐLEGES ELTERJEDÉSE -  (Jelzés ---------- ----- azt jelenti, hogy az illető réteg a zónában hiányzik.)
K adic: Ósrégészcfi eredmények. 2. fáblázat.

A  b a r l a n g k i t ö l t é s  

j é g k o r s z a k i  

r é t e g e i :

I. zóna
1—4. négyszögek

II. zóna
5—8. négyszögek

III. zóna
9 —12. négyszögek

IV. zóna
13—16. négyszögek

V. zóna
17—19. négyszögek

VI. zóna
20—22. négyszögek

VII. zóna
23—24. négyszögek

VIII. zóna 
25 — 26. négyszögek

IX . zóna
27—28. négyszögek

X . zóna
29—30. négyszögek

XI. zóna
31—33. négyszögek
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Világosbarna 
barlangi agyag I. 4 2

/

Zöldesszürke 
barlangi agyag

Sötétszürke 
barlangi agyag I.

Világosbarna 
barlangi agyag II. 3 2 2 1 5 3 3 2 3 3 1 1 3 1

Sötétszürke 
barlangi agyag II. 1 2 2 1 1 1 1 1

Zöldessárga 
barlangi agyag 1 1 2 3 1 4 4 2 2 1

Sárgásbarna 
barlangi agyag

Zöldesszürke 
barlangi agyag 5 1 1 1 2 3 2 2 1 4 4 2 1 1 2 1 2 1 5 1 2 1 1 5 1
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Vörösesbarna agyag 1

Sötétbarna agyag 1 1 1 1

Zöldessárga agyag 1 1 1

Sárgásvörös agyag 4 1 4 2 1 4 4 4 1 1 1 1
i

2 1 1

Élénkvörös 
csontbreccsás agyag

r

Élénkvörös 
plasztikus agyag 2 2 1 1
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Mindezek alapján a Mussolini-barlang kitöltésében nemcsak kőzettani és paleontológiái, hanem 
ősrégészeti szempontból is két rétegcsoportot különböztethetünk meg : az alsó lerrarosszaszerű és a felső, 
mészkőtörmelékes agyagokból álló rétegcsoportot.

A  paleolitos anyag vízszintes eloszlását a két mellékelt alaprajz nagyszerűen feltünteti. Világosan 
mutatják, hogy az alsó kultúrarétegek eszközei az egész Előtéren és a Csarnok teljes hosszában feküdtek- 
Legtömegesebben az Előtér 12. négyszögében, az É*i fal mellett és a Csarnok hátsó részében a 25. 
és 27. négyszögben, a D*i fal mentén fordultak elő. Szép számban még a Csarnok elülső és hátsó 
részének közepéről kerültek a felszínre. A  paleolitos anyagnak ez a megoszlása azt mutatja, hogy az alsó 
kultúraréfegek ősembere az egész barlangot lakta, amelynek egyes részein előszeretettel tartózkodott. így 
különösen az Előtér és a Csarnok elülső részében, ahol a napsütéses sziklafal melegségét élvezte. 
Az a körülmény, hogy az alsó rétegcsoport ősembere a Csarnok hátsó részében is veszély nélkül tartóz
kodhatott és hogy a terrarosszaszerü agyagok még mészkőtermelék-mentesek, arra engednek következtetni, 
hogy a kürtő beszakadása még nem indult meg és így a barlang hátsó szakaszát még magas boltozat födte’

A  felső kultüraréíegek paleolitos anyagának vízszintes eloszlását a 2. alaprajz mutatja szemléltetően. 
Ebben az időben az ősember kedvelt tartózkodási helyei az Előtér és a Csarnok elülső része volt és pedig 
nagyrészt a 4. és a 11. négyszög területén, míg munkálkodásának nyomaira a Csarnok középső részében 
már csak szórványosan, a Csarnok hátsó részében pedig egyáltalán nem akadtunk. Ha szem előtt tartjuk 
még azt a körülményt is, hogy a felső kultúrarétegek tulajdonképen csak a Csarnok középső részéig húzód
nak és hogy a barlang középső és hátsó szakaszában a nagy kőtömbök és a mészkőtörmelék egészen 
a menyezetig halmozódtak fel, úgy arra következtethetünk, hogy a barlang hátsó kürtőjének a kioldása, 
ill. beszakadása ebben az időben indult meg, minek következtében a barlang hátsó szakaszában való 
tartózkodás veszélyessé, sőt lehetetlenné vált.

A  fenti fejtegetésekből egyszersmind az is kitűnik, hogy a paleolitos anyag mennyisége és fel- 
használása a két kultúrarétegben mennyire különböző volt. Az alsó kultúrarétegek eszközeinek száma 908 
és közülük 308 a megmunkált darab. Az alsó kultúra ősembere kőeszközeinek egy részét vagy 
a barlangon kívül készíthette el és oda csak azután hozta magával, vagy kőzetanyagát, amely első
sorban patakgörgeteg volt, a legtakarékosabban és legelővigyázatosabban kezelte. Ezzel szemben a felső 
kultúrarétegeknek aránylagosan kis területre lokalizált kőanyaga kevésbbé volt megmunkált, mivel a belőlük 
előkerült 5265 lelet közül mindössze 704 darab a jobban szilánkolt. A  felső kultúrarétegek embere nagyon 
gazdag kőzetanyaggal rendelkezett és eszközeit kizárólagosan a barlangban készítette el. Munkaközben 
rengeteg nyers darabot tört fel és közülük csak a legfelhasználhatóbbakaf válogatta ki. IV.

IV. T I P O L Ó G I A I  M E G H A T Á R O Z Á S .

Miután előbbiekben a Mussolini-barlang paleolitos anyagát különböző szempontok szerint tár
gyaltuk, tipológiai meghatározására és kronológiai beosztására térhetünk rá. Hogy ezt a feladatot a leg* 
célszerűbben oldjuk meg, rétegtani, őslénytani és ősrégészeti szempontokat kell figyelembe vennünk. 
E  monográfia geológiai részéből tudjuk, hogy a barlangkitöltés jégkorszaki rétegÖsszlete egy idősebb 
terrarosszaszerü, élénkszínű, plasztikus agyagcsoportra és egy fiatalabb, mészkőtörmelékes barlangi agyag* 
csoportra tagolódott. A  két rétegcsoportnak két kőkorszaki kultúra felel meg, amelyeket egymástól
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paleolit nélküli, meddő rétegek választottak el. A  két kőipar így elsősorban rétegíanilag különül el.
őslénytani szempontból különösen az egyes rétegekből begyűjtött faszéndarabok vizsgálata volt 

döntő jelentőségű. Kitűnt ugyanis, hogy az alsó rétegek faszénmaradványai lombosfák szenesedéit darabkái 
és így enyhe éghajlatra utalnak. A  föléjük települt rétegek faszenei olyan erdőségek maradványai, amelyek* 
ben lombos és tűlevelű fák vegyesen tenyésztek. A  felső rétegek fosszilis széndarabkái már kizárólagosan 
tűlevelűek maradványai és így hidegebb éghajlatra vallanak.

Ezeket a fontos ősnövényfani eredményeket a begyűjtött állati maradványok vizsgálata is alá* 
támasztja. Amíg ugyanis a felső rétegek faunájában már szélsőséges steppeelemek és a rénszarvas is 
megjelenik, addig az alsó rétegek csontleletei olyan állatfajok maradványai, amelyek mérsékelten enyhe 
klímára utalnak.

A  fentiek alapján a két kultúrát őslénytani és klimatológiai szempontból is külön kell tárgyal* 
nunk. A  két kőipar ősrégészeti, ill. tipológiai tanulmányozása is hasonló eredménnyel járt.

Az alsó kultúráfokozaí jól megmunkált kőeszközei közül elsősorban a gyönyörűen szilánkolt hegyek 
tűnnek fel. Utóbbiak annyira szépek és kidolgozásuk annyira művészi, hogy az európai paleolitikumban 
párjukat ritkítják. Említésreméltóak a megnyúlt, lapított hátú lándzsahegyek, továbbá a jól kidolgozott három* 
szögalakú hegyek is. E  gondosan megmunkált eszközök mellett olyanokat is látunk, amelyek kevésbbé 
szépen szilánkolfak és érintetlen széleik élesek maradtak.

Az alsó kultúrafokozat második fontos eszköztípusa a vakaró, amelynek számos és változatos 
formája került elő. A  leírórészben egyenes, lekerekített és kivájfélű, valamint magashátú és meredek 
peremű vakaróként tárgyaltam azokat. A z alsó rétegcsoport harmadik fontos eszköze a penge, amely itt 
ugyancsak jól képviselt. Vannak éles és szilánkolt szélűek, továbbá kicsi keskeny és nagy, széles for* 
mák közöttük.

A  többi eszköztípus közül még fúrók, dekadens szakócák, diszkoszok és kőmagok vannak 
a leletek között.

Amint látjuk, a mélyebb rétegek kőeszközei főként jól megmunkált hegyek, vakarok és pengék, 
míg a többi eszköztípus alárendelt szerepű. Ebből viszont az következik, hogy ez a kőipar csakis 
mousterien lehet. Ha szem előtt tartjuk továbbá azt, hogy ennek az iparnak legjellemzőbb eszköze: a hegy, 
oly nagyszerű példányokban jelentkezik, úgy az alsó rélegcsoporf kultúráját csak javamousteriennek 
minősíthetjük.

A  felső rétegcsoport kőiparában ugyancsak a hegyek uralkodnak, azonban távolról sem olyan 
szép kivitelűek, mint az alsó kultúrarétegeké. A  legtöbb begyűjtött példány nagyrészt kicsi vagy közepes, 
vékony, részben vastag, háromszögalakú töredék, peremeik jórészt élesek vagy csak részben kevéssé 
szilánkoltak. A  felső kulíúrarétegek hegyei így az alsó kultúrarétegek hegyeihez viszonyítva, bizonyos 
visszafejlődést mutatnak. A  felső kőipar embere hegyeinek kidolgozására korántsem helyezett olyan nagy 
súlyt, mint a javamousterien hordozója.

A  hegyek mellett a felső kultúrában is a vakarok nagy száma és formagazdagsága tűnik fel* 
Ennek az eszköztípusnak különböző formáit a leírórészben ismertettem behatóan. A z alsó kultúrarétegek 
vakaráival szemben több vonatkozásban ezek is háttérbe szorulnak, habár számuk a felső kultúrarétegben 
jóval nagyobb.

A  harmadik gyakori eszköztípus a penge, amelynek nagy, széles, szilánkolt peremű alakjai a leg*



ŐSRÉGÉSZETI EREDMÉNYEK 143

elterjedtebbek. Az említett főtípusok mellett a felső kuliúraréfegekben még különböző fúrókat és diszkoszoka 
találtunk, míg a kaparok és a dekadens szakócák ritkák.

Ha a fennt tárgyaltakat szem előtt tartva nézzük a felső réfegcsoporf kőiparáf, azt látjuk, hogy ebben 
is a hegyek, vakarok és pengék az uralkodók, vagyis, hogy ebben az esetben is mousferiennel van 
dolgunk, azonban az eszközök kidolgozása korántsem olyan tökéletes, mint az alsó iparé. Más szavakkal : 
a felső kultúrafokozat dekadens jellegű. Habár a felső kőipar embere sokkal nagyobb mennyiségű nyers
anyagot használt fel eszközeinek készítéséhez, azoknak kidolgozása mégis gyengébb volt. Ennek követ
keztében ezt a mousterieni, korának és eszközeinek megmunkálása alapján későmousferiennek kell tekintenünk.

A  Mussolini-barlang pleisztocén üledékeiben ezek szerint a mousterieni úgy rétegfani, mint őslény
tani és ősrégészeti szempontok szerint is jól széiválaszthatóan két fokozatban leltük fel, az alsó rétegcsoport- 
ban: a javamousterient, a felső rétegcsoportban : a későmousferient. Ez a ritka eset, hogy egyugyanazon 
szelvényben egymásfölött a mousterien kultúrának két élesen elhatárolt fokozata fordul elő, nemcsak a magyar- 
országi időrendi beosztás, hanem e kultúrafokozai általános értékelése szempontjából is rendkívüli jelentőségű.

A  p a leo liío s  cson tipar.

A  Mussolini-barlang ásatásának fontosabb leletei közé a barlangkitöltésben talált csonteszközök 
is tartoznak, nevezetesen feltört, simított és megmunkált csonttöredékek. Az ütéstől lepattant kisebb 
és nagyobb csontszilánkok, kicsi, közepes és nagy csonttöredékek száma egyenesen meglepő, mivel köz- 
fudomás szerint a mousterien kultúra idején a csontanyag megmunkálása még igen csekély volt. Ezeknek, 
az ősember kezemunkájától létrejött csoníeszközöknek a kiválasztása természetesen nem volt könnyű, 
mivel a legtöbb esetben nehéz volt eldönteni, hogy melyik tekinthető természetes töredéknek és melyik 
megmunkáltnak. Ennek az elbírálása nagymértékben a gyűjtő szubjektív megítélésétől függ és csupán 
kevés esetben vihető pontosan keresztül. Jelen esetben csupán azokat a csonttöredékeket csoportosítottam, 
amelyek beható és ismételt megfontolás után is valóban eszközöknek bizonyultak.

Hasonlóképen nehéz volt eldönteni, hogy a csonttöredékek simítottsága a használatnak vagy 
pedig a víz mehanikai hatásának a következménye-e? Azokat a csonttöredékeket, amelyek alakjukat a vélet- 
ennek köszönhették és valamennyi peremük lekerekített, koptatott természetes töredékeknek tekintem. 
Vannak azonban olyan töredékek is, amelyek okvetlenül emberi kéz beavatkozásának termékei és a patak 
vízétől csak utólagosan kopíatotíak. Azoknak a töredékeknek a száma, amelyeknek éles peremei és hegyei 
csak helyenként simítottak, — vagyis kétségtelenül az emberi használat nyomait viselik, — nagyon csekély.

A  csonteszközök sinríloftságának megítélésénél különbséget kell tennünk egyrészt olyan meg
munkált és használt csonteszközök között, amelyeknek éles peremei csak kevéssé simítottak és olyanok 
között, amelyeknél az élek általánosan legömbölyítettek. Előbbiek egyszersmind nagyrészt zsírosfényűek is 
(lásd a kőeszközök selyemfényét is), ami valószínűleg a kézben való használat eredménye, míg utóbbiak 
esetében a simított részek fénytelenek, ami valószínűleg a patakágyban történt koptatás következménye.

Végül vannak olyan csonítöredékek is, amelyek ütés és szilánkolás következtében szabályos 
eszközökké ' formálódtak és amelyeknek szerszámjellege kétségtelen. Általában a csonteszközöket hasonló
képen munkálták meg, mint a kőeszközöket, azonban jellegzetes darabok, mint pl. a fiatalabb paleoliíikum 
csontárjai, simítói, csonttűi, valamint egyéb ismert típusai és díszített csonttöredékei, a Mussolini-barlang 
kézművességéből hiányzanak.
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I. Ő S R É G É S Z E T I  L E Í R Á S .

* A Z  A L S Ó  K U L  TŰ R  A  R Ê  LE G E K  C SO N T E SZ K Ö Z E I.

1. Kicsi, megmunkálatlan szilánk. Az a pereme, ahol leütötték, egyenes, megvastagodott, míg 
a másik, lepattant perem éles és lekerekített. Hossza 21 mm, szélessége 14 mm. Lelőhelye: 4/VI., 
Előtér, élénkvörös agyag. Gyűjtőleltári száma: 35.

2. Kicsi, gyengén megmunkált szilánk. Bázisa ferdén leütött, felső vége kihegyezett. Alsó felü- 
eíe a síma csontfelszín, míg felső oldalán néhány ütési felület látszik. Élei lekerekítettek. Hossza 26 mm, 
szélessége 12 mm. Lelőhelye: 12/V., Előtér, sárgásvörös agyag. Gyú'jlőleltári száma: 94.

3. Szilánkolt szélű kicsi szilánk. Bázisa megvékonyodott, leütött, míg felső része heggyé kifor
mált. Peremei jól megmunkáltak. Hossza 31 mm, szélessége 17 mm. Lelőhelye: 16/V., sárgásvörös 
agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 5T.

4. Gyengén megmunkált nagy szilánk. Egy csövescsont szabálytalan töredéke. Bázisa meg
vastagodott, felső vége kivékonyodó. Baloldali pereme több ütéssel kiélezett. Hossza 35 mm, szélessége 
24 mm. Lelőhelye: 12/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtőlclfári száma: 61.

5. Kiskevélyi fogpenge. Még nyers állapotú, közvetlenül a lepattantás után. így a használat leg
csekélyebb nyoma sem látszik rajta, nem simított. Hossza 40 mm, szélessége 15 mm. Lelőhelye: 25/V., 
élénkvörös agyag, a Csarnok hátulsó része. Gyűjtőleltári száma: 186.

6. Kiskevélyi fogpenge. Hosszant hasított kicsi szemfog, nagyon vékony és egy kissé simított. 
Hossza 40 mm, szélessége 15 mm. Lelőhelye: 11/IV., sárgásvörös agyag. Gyűjtőleltári száma: 67.

7. Mélyen bevájt metszőfog. Egy barlangimedve metszőfog, amely a korona alatt kétoldalt mélyen 
bevájt. A  foggyökér vége leütött. Hossza 25 mm, szélessége 12 mm. Lelőhelye: 4/VI., Előtér, élénk
vörös agyag. Gyűjtőleltári száma: 13.

8. Baloldalán kivájt kicsi szilánk. Tojásdad, kicsi, lompahegyű szilánk. Baloldali peremének alsó
része mélyen kivájf. Felületén tompított hosszanti gerinc fut végig, hátsó oldala lapos. Minden oldalán 
erősen simított. Hossza 30 mm, szélessége 6 mm. Lelőhelye: 12/V., sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtő- 
leltári száma: 93. '

9. Kicsi, megnyúlt hegy. Nagy, hosszúkás szilánk, megvékonyodoft és ferdén leütött bázissal. 
Felső vége hegyalakra kidolgozott. Felületén hosszanti gerinc van és minden oldalán simított. Hossza 
50 mm, szélessége 12 mm. Lelőhelye: 30/IV., sötétbarna agyag, Csarnok hátulsó része. Gyűjtőiéit, sz.: 185.

10. Kicsi, vastag, széles hegy. Egy csövescsoní széles töredéke, amelynek egyik végét kétoldali 
ütésekkel tompa heggyé formálták ki. Részben simított. Hossza 58 mm, szélessége 32 mm. Lelőhelye: 
16/V., sárgásvörös agyag, Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 53.

11. Csövescsont töredéke ütési nyomokkal. Kicsi csövescsont töredéke, amelynek mindkét vége 
leütött. Az egyik végen határozottan ütések nyomai látszanak. Hossza 77 mm, szélessége 17 mm. Lelő
helye: 28/V., élénkvörös agyag, Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 18Г.

12. Közepes, megmunkált csonttöredék. Csövescsoní középnagyságú töredéke, amelynek törési 
felületei erősen szilánkoltak. Mindkét vége tompán kihegyezett. A  külső csontfelületen ütések nyoma 
vannak, gyengén simított. Hossza 98 mm, szélessége 20 mm. Lelőhelye: 25/V., sötétbarna agyag, a Csarnok 
hátsó része. Gyűjtőlelfári száma: 183.
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13. Közepes, megmunkált csonftöredék. Csövescsont nagy, vastag töredéke, megmunkált felső, 
széles véggel. Hossza 115 mm, szélessége 25 mm. Lelőhelye: 29/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok hátsó 
része. Gyűjtőleltári száma: 184.

14. Közepes, megmunkált csövescsont. Csövescsonf nagy, hosszú töredéke, amelynek törési
felületei erősen megmunkáltak. Hossza 112 mm, szélessége 26 mm. Lelőhelye: 33/1V., sárgásvörös 
agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 153.

15. Csontgomb. Bordatöredék nagy szilánkja. Mindkét vége laposan leütött, a megmaradt vékony 
compactarész a közepén átlyukasztott. Valószínűleg gombnak használták. Mindenütt simított. Hossza 
48 mm, szélessége 17 mm. Lelőhelye: 1Г/V., sötétbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtó'lcltári 
száma: 62. (X. 1., 3. á.)

16. Csontgomb. Teljesen előbbihez hasonló, de nem simított és a spongiosa érdes felületű. 
Hossza 50 mm, szélessége 16 mm. Lelőhelye: 17/V., sárgásvörös agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtő
leltári száma: 63.

17. Csontvakaró. Közepes, lapos, lekerekített és finoman szilánkolt végű csonttöredék. Jobb
pereme éles és jól megmunkált, míg a baloldali tompított. Felületén mediális él fut végig, alsó oldala az 
eredeti síma csontfelszín. Vakarának használhatták. Hossza 56 mm, szélessége 25 mm. Lelőhelye: 11/IV., 
sárgásvörös agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 66. (X. f., 2. á.)

18. Csontpenge. Csövcscsont középnagyságú, vastag töredéke, amely nagyon gondosan meg
munkált. Felső oldala mentén a velőcsaíoma egy része fut. Alsó oldala lapos, rajta több ütésnyom. Bal 
pereme éles és erőteljesen szilánkolt, míg a jobboldalin a megmunkálásnak csak nyomai vannak. Felső 
és alsó vége lelompítotf. Mindenütt simított és zsírosfényű. Hossza 86 mm, szélessége 24 mm. Lelő
helye : 18/V., sötétbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 80. (X. t., 4. á.)

A  F E L SŐ  K U L T Ü R À R É T E G E K  C SO N T E SZ K O Z E I.

19. Nagyobb darab csont leütött kicsi szilánkja. Hossza 37 mm, szélessége 18 mm. Lelőhelye: 
9/IIL, világosbarna agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 121.

20. Többszörösen megmunkált kicsi csontszilánk. Hossza 32 mm, szélessége 21 mm. Lelőhelye: 
17/11., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 88.

21. Nagyobb csonfdarabról leütött kicsi csonfszilánk. Hossza 35 mm, szélessége 21 mm. Lelő* 
helye: 1Г/II., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjfőlellári száma: 104.

22. Nagyobb csövescsontról leütött nagy csontszilánk. Felülete szilánkolt. Hossza 41 mm, szé* 
lessége 21 mm. Lelőhelye: 16/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 124.

23. Nagy csövescsontról leütött, megmunkált nagy csonfszilánk. Hossza 38 mm, szélessége 31 mm. 
Lelőhelye: 14/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 49.

24. Nagy csontszilánk a megmunkálás nyomaival. Hossza 42 mm, szélessége 26 mm. Lelő* 
helye: 18/IL, világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 123.

25. Sokoldalúan megmunkált kicsi csonttöredék. Hossza 40 mm, szélessége 30 mm. Lelőhelye:
14/1., világosbarna agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 119.

26. Kicsi csonthegy. Egészen kicsi, jól megmunkált csontszilánk, amelynek felső vége heggyé 
kiformált. Hossza 33 mm, szélessége 12 mm. Lelőhelye: 8/1V., sötétszürke agyag, Előtér. Gyűjtőleltári sz: 25.

10
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27. Kicsi csonlhegy. Kicsi, hosszúkás csonfszilánk, lapos heggyé kidolgozol! felső véggel. Bázisa 
kiszélesedett és egyenesen leütött. Kevéssé simított. Hossza 36 mm, szélessége 10 mm. Lelőhelye: 
25/IV., zöldesszürke agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjfőleltári száma: 71. (X. t., 7. á.)

28. Kicsi kettős-hegy. Kicsi, hosszúkás csontszilánk tompán kihegyezett felső véggel. Álsó 
oldala lapos és erősen simított. Felületén mediális él látható. Hossza 44 mm, szélessége 11 mm. Lelő
helye : 24/IV., zöldesszürke agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 109. (X. t., 6. á.)

29. Kicsi kettős-hegy. Nagy, hosszúkás szilánk, felső vége kihegyezett, de hegye letörött. 
A  szilánk lefelé elkeskenyedik és jobboldali hornyolással lapos heggyé kiformált. Felületén két hosszanti 
gerinc fut végig. Mindkét oldala erősen simított. Hossza 46 mm, szélessége 14 mm. Lelőhelye: 21/IV., 
zöldesszürke agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 113. (X. t., 8. á.)

30. Kicsi, széles csoníhegy. Nagy, széles szilánk, amelynek felső vége heggyé kiképezett. Felső 
és alsó oldala erősen simított. Hossza 37 mm, szélessége 11 mm. Lelőhelye: 2Г/III., zöldesszürke agyag, 
a Csarnok elülső része. Gyűjíőleltári száma: 79.

31. Kicsi, széles csonthegy. Előbbihez hasonló, de valamivel nagyobb. Jobboldali pereme jól 
megmunkált és jellegzetesen kidolgozott foggal ellátott. Bázisa letörött. Hossza 43 mm, szélessége 17 mm. 
Lelőhelye: 28/IV., zöldesszürke agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 106. (X. í., 9. á.)

32. Kicsi, széles csonthegy. Csövescsont kicsi, széles töredéke, amelynek felső vége kihegyezett, 
bal felső pereme pedig tompa fogban végződik. Bázisa letörött. Felülete és alsó oldala erősen simított. 
Hossza 55 mm, szélessége 25 mm. Lelőhelye: 29/IV., zöldesszürke agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtő
leltári száma: 178.

33. Kicsi, széles csonthegy. Csövescsont kicsi töredéke, elkeskenyedő és tompa heggyé kifor
mált felső véggel. Bázisa letörött. Kihegyezett része erősen simított. Hossza 63 mm, szélessége 34 mm. 
Lelőhelye: 25/IV., zöldesszürke agyag, a Csarnok elülső része. Gyűjtőleltári száma: 169.

34. Kicsi csonthegy. Nagy, vékony, háromszögű szilánk, amelynek felső vége szép hegyben 
végződik. Bázisa egyenesen leütött. Hossza 43 mm, szélessége 27 mm. Lelőhelye: 12/1V., sötétszürke 
agyag, Előtér. Gyűjtőleltári száma: 85.

35 . Megmunkált nagy szilánk. Lapos, széles, vékony, tojásalakú szilánk, amelynek törési felü
lete jól szilánkolí. Hossza 41 mm, szélessége 25 mm. Lelőhelye: 32/1., zöldessárga agyag, a Csarnok 
hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 131.

36. Kicsi, keskeny csonthegy. Csövescsont hosszú, keskeny töredéke, széles heggyé kiformált 
és jól simított felső véggel. Bázisa szintén megmunkált, vége letörött. Hossza 70 mm, szélessége 20 mm. 
Lelőhelye: 29/П., vörösesbarna agyag, a Csarnok hátsó része. Gyűjtőleltári száma: 164.

37. Megmunkált clefánlcsontdarab. Mammutmcíszőfog kicsi töredéke, amelynek felső vége 
lekerekített, alsó része pedig több ütéssel elkeskenyített és megvékonyított. Felületén a mammutfog jelleg
zetes hosszanti sávozoltsága jól látszik. Hossza 57 mm, szélessége 26 mm. Lelőhelye: 30/1V., zöldes- 
szürke agyag, a Csarnok hátsó része. Gyííjtőleltári száma: 160.

38. Megmunkált csonttöredék. Kicsi, széles csövescsoní sokszorosan megmunkált peremű töre
déke. Hossza 52 mm, szélessége 36 mm. Lelőhelye: 14/IV., sötétszürke agyag, a Csarnok elülső része. 
Gyűjíőleltári száma: 74.

39. Lapos, kerek csontszilánk. Felső vége kiszélesedett és lekerekített, míg alul elkeskenyedő,
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A  mellékelt fáblázatból és a feníi ismertetésből azt látjuk, hogy a Mussolini-barlang számos 
csonteszköze főként a két főkultúraréteghez volt kötött, a sárgásvörös és a világosbarna réteghez, azonban 
a középső kultúrarétegekből, nevezetesen a zöldessziirke és a zöldessárga agyagból is számos csonteszköz 
került elő. Utóbbi előfordulás azért is szembetűnő, mert a középső rétegekben igen kevés paleolitot talál
tunk. Mivel a csonteszközök nem jellegzetesebb típusok, a kulíúrafokozafok kronológiai beosztásánál fel 
nem használhatók. Sokkal inkább a két főkultúraréteghez csatlakoznak és pedig az alsó rétegeké a java* 
mousterienhez, a felső rétegeké pedig a későmousterienhez.

Ö S S Z E H A SO N L ÍT Ó  T A N U L M Á N Y O K .

Az előbbi fejezetekben megállapítottam, hogy a Mussolini-barlang kitöltéséből kikerülő őskőkori 
kultúrák a mousferienhez sorolhatók és pedig az alsó lerakódások kézművessége a javamousterienhez, 
a felső üledékeké a későmousterienhez. Ez a rétegtani, őslénytani és ősrégészeti alapokon nyugvó meg
állapítás, az adott kedvező körülmények mellett nemcsak a Mussolini-barlangi előfordulásra, hanem 
a mousterien-kultúra általános időmeghatározására nézve is nagyjelentőségű. A  barlangprofilunkban 
egymásra települő két mousterien-kultúra ugyanis biztos geológiai alapot és lehetőséget nyújt arra, 
hogy valamennyi eddig ismert európai mousterienkorú leletet revíziónak vessük alá, valamint, hogy két 
mousferien-kultúránkaí a megfelelő európai kultúrákkal összehasonlítsuk és kritikailag tárgyaljuk. Ebben 
a monográfiában csupán azokkal a leletekkel való összehasonlításokra szorítkozom, amelyek a magyar 
korona egykori országainak területéről ismeretesek.

A  tatai mousterien.
Csonkamagyarország eddigi legfontosabb mousterien előfordulása a tatai tó N Y -i partja mentén 

levő tatai lösztelep volt. A  jégkorszak folyamán hőforrásokból lerakodott és hosszú éveken át feltárt 
hatalmas mésztufaréteg helyenként vékony löszlerakódásokat tartalmaz, amelyekből olyan állatfajok marad* 
ványai kerültek elő, amelyek a Mussolini-barlang világosbarna agyagából előkerült faunával megegyeznek.

A  Tatáról nagy mennyiségben begyűjtött paleolitos anyag nyersanyaga patakkavics. A  tatai 
kőipar típusai elsősorban kicsi, részben széles, részben keskeny, élesszélű vagy reíusozott, egyes esetek* 
ben jól megmunkált hegyek, továbbá kicsi, jól szilánkolt vakarok, élesszélű kicsi pengék és néhány 
magaskaparó. A  többezer töredékhez viszonyítva a jobban megmunkált darabok száma csekély. Utóbbi 
leletek azonban bizonyítékai annak, hogy a tatai lösztelep paleolitos műhely volt, ahol az ősember a kör* 
nyék kovaanyagát kőeszközeinek készítésére használta fel.

Ez a nagyrészt hegyek és vakarókból álló kőkorszaki kézművesség minden további nélkül mous* 
feriennek mondható. Tipológiailag a Mussolini-barlang késő*mousterienjével azonosítható, azzal a különb* 
séggel, hogy Tatáról szinte kizárólagosan kicsi, míg a Mussolini-barlangból középnagyságú példányok is 
ismeretesek. Kétségtelen, hogy a két kőipar közötti csekély eltérésnek oka a tatai kovaanyag minőségében 
kereshető. Ennek alapján a tatai mousterient úgy őslénytani, mint tipológiai szempontoknál fogva a Musso* 
lini*barlang felső kőiparával tartom egyidősnek, vagyis későmousterien.

A  Kiskevélyi=barlang mousterienje.
Ennek a pilishegységi barlangnak a lerakódásából két kultúraszintet ismerünk. A  felső, sárgás* 

szürke pleisztocén barlangi agyagból rénszarvas és lóval jellemzett magdalénient, míg a lerakódás leg*
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mélyebb, vörösesbarna agyagából barlangi medve és hiénával jellemzett primitív kőipart. Á z utóbbinak 
érdekesebb darabjai egy kicsi, dekadens szakóca, néhány szabálytalan töredék, amelyeknek éles peremei 
vakaróéllé kidolgozottak, továbbá pár primitív fúró és durván megmunkált penge. Ez a kisszámú és 
primitíven megmunkált kőeszközökkel rendelkező kultúra mindenképen a paleolitikum egy régebbi idő
szakába tartozik. Habár kronológiai helyzetét nehéz megállapítani, mégis úgy gondolom, hogy a tatai és 
a subalyuki felső kultúrával párhuzamosíthafó. Ezek alapján ez a néhány darabból álló kőipar is a késő* 
mousferienbe lenne sorolható.

A  Bordu-Mare barlang mousterienje.

Erdélyben a mousíerien kultúra elsősorban R o s k a  Márton kutatásai következtében vált ismere
tessé. A  lelőhelyek közül különösen az Ohabaponor község határában fekvő Bordu-Mare barlang emlí* 
íésremélíó. A  barlang Előterén több éven át M a l l á s z  József és R o s k a  Márton végeztek ásatásokat. 
À  barlang lerakódása a holocén húmusztakarón kívül 5 kőzettanilag különböző jégkorszaki üledékre fago* 
lódik. Majdnem valamennyi réteg emlősállafcsonfokat és paleolitokat tartalmazott. A  kőeszközök tűzkő* 
és kvarcifból készült kerek, tojásalakú vagy félkör* és írapézformájú vakarok, pengék, hegyek és dekadens 
szakócák. Van egynéhány megmunkált csonftöredék is. Az egyik rétegből egy emberi ujjperc is felszínre 
került. R o s k a  a bordu*marei paleolifos anyagot jellegzetes mousferiennek tartja. Ha a tőle közölt kőeszköz* 
rajzokat a Mussolinkbarlang paleolitjaival hasonlítjuk össze, úgy azt látjuk, hogy e felületesen szilánkolt 
eszközök a legjobban még a Subalyuk felső kultúrájával egyeztethetők. A  két kultúra között mutatkozó 
különbség a kőzettani anyag különbözőségének következménye. A  két kultúra abban is megegyezik, hogy 
mindkettőnek megmunkált csonleszközei is vannak. Hogy a bordu*marei kőipar sem a subalyuki alsó 
kultúrához, sem a krapinai koramousierienhez nem sorolható, azt nemcsak rétegfani, hanem faunisztikai 
és klimatikai körülmények is igazolják.

A  Cholnoky-barlang mousterienje.

A  második fontos erdélyi mousterien*lelőhely a csoklovinai Cholnoky*barlang (Hunyad*megye). 
A  foszfáttarfalmáról híres barlangot ősrégészeli szempontból R o s k a  Márton kutatta át. A  barlang kőzet* 
tanilag különböző üledékei közül a csontbreccsás réteg a legfontosabb, mivel barlangimedve*csonfokon 
kívül paleolitokat és megmunkált csonftöredékeket is szolgáltatott. A  paleolifos anyag nagyrésze meg* 
munkálatiam A  céltudatosan kiformált leletek között szabálytalan félkör* és rombuszalakú vakarok, részben 
retusozotf és részben megmunkálásán peremű pengék, hegyek és dekadens szakócák vannak. Ezeken 
kívül még néhány megmunkált csonftöredék, egy átlyukasztott csonfdarab és néhány faszénmaradvány került elő.

R o s k a  Márton véleménye szerint a Cholnoky*barlang kőipara nem tiszta kultúra, hanem vegyes. 
A  durvábban megmunkált darabokat a mousterienhez sorolja, míg a jobban szilánkolt eszközöket és a meg* 
munkált csonítöredékeket az aurignacienbe teszi. Mivel ez a két kultúra a csontbreccsás*réfegben nem volt 
elkülönítve és a faunában egyedül a barlangimedve képviselt, a Cholnoky*barlang kőiparát más azonos* 
korú kultúrával igen nehéz összehasonlítani. A  tisztán ősrégészeti alapon kettéosztott anyagban valóban 
vannak formák, amelyek a mousíerien kultúra típusaihoz hasonlítanak, ezek azonban legfeljebb a Mussolini- 
barlang felső iparával, vagyis a későmousterienncl azonosíthatók. Hasonló okoknál fogva a többi erdélyi 
mousferienleletet sem vehetjük számításba. Minden jel azonban arra mutat, hogy valamennyi lelet a késő* 
mousíerien szintbe helyezhető.
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À  krapinai mousterien.
A  Magyar Szentkorona egykori országainak terűidéről kétségtelenül a horvátországi Krapina a leg

fontosabb mousterien-lelőhely. Ezt a barlangot éveken át G o r ja n o v Ic- K r a m b e r g e r  professzor ásaíta 
mintaszerűen és eredményeit két monográfiában ismertette. A  barlang Krapina határában, a Krapinica* 
patak felett 25 m magasságban fekszik. Miocén homokkőben alakult ki és alsó részében paíakhordalék, 
felső részében pedig a homokkő mállási termékei töltötték ki teljesen. A  8 m vastag lerakódásból számos 
emlősállatmaradvány került elő, amelyek közül legszembetűnőbb a Rhinoceros mercki és az Elephas 
(? anfiquus)*lelefek nagy száma, amely fajok meleg éghajlatra mutatnak. A  marmota, óriásgim és őstulok ezzel 
szemben glaciális fajok, míg a többiek meglehetősen indifferensek, mivel az egész pleisztocént átélték- 
Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a krapinai fauna olyan időszakba való, amely alatt a meg
lehetősen déli fekvésű Krapina környékén meleg kiima uralkodott. Ugyanabban az időben az Alpokban 
a gleccserek már mélyebbre nyúltak le és a Magastátrában is hideg volt az éghajlat. Ez az időszak a pleisz
tocén első fele. G o r ja n o v ic  a krapinai faunát a harmadik, vagyis a Riss-W ü rm  jégközi időszakba helyezi.

Ennek a meleg faunának a kőiparra való vonatkozása évekig tartó vitát indított meg. A  krapinai 
kultúrában nagyrészt különböző hegyek és vakarótípusok uralkodnak, mellettük kaparok, pengék, disz.* 
koszok, néhány fúró és két dekadens szakóca fordulnak elő. Már az első behatóbb áttekintés is kétség* 
telenné feszi, hogy mousteriennel van dolgunk és mégis ennek a kultúrának az időrendi beosztása 
évekig volt vita tárgya. A  véleményeltérések oka az ősi eszköztípusoknak meleg faunával való együttes 
előfordulása volt. Ezért ugyanis egyes kutatók a krapinai kőipart szakócanélküli chelléennek, mások pedig 
achculéennek tekintették. G o r ja n o v ic  beható tanulmányai végül is bebizonyították, hogy a krapinai kul* 
túra jellegzetes és klasszikus mousterien, amelyben még ősibb, elsősorban a későachculéenre emlékeztető eszkö* 
zök is előfordulnak. így a krapinai kézművesség a mousterien kultúra legrégibb szintje, vagyis koramousferien.

Ha a krapinai kultúrát a Mussolini-barlang két kultúrfokozafával hasonlítjuk össze, azt látjuk, 
hogy egyikkel sem egyezik. A  későmousterienbe már meleg faunája végett sem sorolható, viszont ez* 
ősi eszközfípusai sem fennék lehetővé. A  primitív krapinai kultúra éppígy a Mussolini-barlang gyönyörű 
javamousterienjével sem párhuzamosítható.

A  fenti ismertetésekből kitűnik, hogy a Magyar Szentkorona egykori országainak területéről a mousterien 
kultúrának immár 3 fokozatát ismerjük. Legrégibb a krapinai mousterien, amelyet koramousteriennek jelöl* 
tem. A  Mussolini-barlangban egyazon profilban egymás fölött a két további fokozatot, alul a mousterien kultúra 
virágkorát: a javamousferiení, felül pedig e kézművességnek legfiatalabb szintjét: a későmousferienf találtuk meg.

A  hazai mousferiennek ez a geológiai, őslénytani és ősrégészeíi alapon véghezvitt hármas fel* 
osztása a többi európai mousterien kultúra helyes beosztását, továbbá e kőipar egész fejlődésének helyes 
megvilágítását és magyarázását is lehetővé teszi.

A  mousterien legrégibb szintje a koramousferien, a krapinai fauna alapján a régi pleisztocénnek 
még meleg időszakába helyezhető. A  kutatók többsége ezt a szintet ezért egy interglaciális időszakba 
sorolja. G o r ja n o v ic  e kultúra szintjéül először a M in d e l --R is s , de később a harmadik, vagyis a Riss* 
W u rm  iníerglaciálist jelölte meg. Hazai barlangkutatásaink eredményeire támaszkodva, mi magyar barlang* 
kutatók arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az eljegesedés tüneménye egységes jelenségnek tekinthető 
és hogy a 3 interglaciális periódus legföljebb az Alpokban és a Pireneusokban mutatható ki biztosan, 
míg azokra a területekre, amelyek az eljegesedési központoktól messzebbre estek, így Magyarországra is,
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az esetleges klímaingadozások nem voltak olyan nagy kihatással. Rendszeres barlangásatásaink tanulsága 
szerint hazánkban a pleisztocén 3 időszakra bontható: 1. Preglaciális periódusra, amely a pleisztocén 
kezdetére esik, 2. egységes glaciális időszakra, amely a pleisztocén legnagyobb részét öleli fel és 3. poszt
glaciális periódusra, amely az eljegesedés megszűnése utáni időszakkal, vagyis a pleisztocén végével analóg.

A  mousíerien kultúra három fokozata véleményem szerint a pleisztocén fenti kronológiai fel
osztásába a következőképen sorolható: a kora.* és javamousterien a glaciális időszak elejére (koraglaciális 
szint), míg a későmousterien ennek az időszaknak a közepére, ill. a javaglaciális szint elejére.

A  K Ő A N Y A G  IP A R I F E L H A S Z N Á L Á S A .

A  Mussolini-barlangban gyűjtött nagymennyiségű paleolitos kőanyag megoszlását a két kultúra* 
réteg csoportjában, kőzettani minősége szerint, a 154. oldalon levő táblázat szemlélteti.

Az alsó kultúrarétegekben gyűjtött kőanyag, kőzettani minősége szerint, a következőképen oszlik 
meg. A  barlang régibb lakója kőeszközeinek készítéséhez elsősorban a szürke szarukövet használta fel, 
amelyből összesen 414 darabot találtunk. Ebből 46 típusos kőeszköz, 34 általánosan megmunkált darab, 
a többi megmunkálatlan szilánk és töredék. A  második kedvelt kőzet a patinás szarukő volt, amelyből 
395 darab került elő ; ebből 93 kőeszköz, 77 darab általánosan megmunkált, a többi megmunkálatlan 
töredék. A  harmadik kőzet, amely az iparban nagyobb szerepet játszik, a fekete szarukő, melyből ebben 
az iparban 88 darabot gyűjtöttünk ; ebből 23 tipúsos kőeszköz, 13 darabon a megmunkálás nyomai láts
szanak, a többi érintetlen darab. Hasonló mennyiségben képviselt a világosszürke kalcedon is, amelyet a 
hámori barlangokból jól ismerünk s amely a miskolci Avason szálban található. A  begyűjtött 84 darab 
közül 22 céltudatos kőeszközzé kidolgozott, 8 darab megmunkált, a többi pedig apró szilánk. Elég gyakori 
még a kalcedonos kvarcit; ebből mindössze 73 darabot leltünk és pedig 9 típusos kőeszközt, 2 meg* 
munkált darabot, a többi leginkább apró szilánk. Az egyéb kőzeiféleségből aránylag keveset találtunk. 
A  barna szarukő*bői 31 darabot leltünk; ebből 6 kőeszköz, a többi apró szilánk. Obszidian*bó\ 28 
darab került elő, de csak 3 darab megmunkált, míg 7 darab csak a megmunkálás nyomait mutatja. 
Kovasavval átjárt márgá*ból 25 darabol leltünk ; ebből csak 3 típusos kőeszköz, a többi apró szilánk. 
Finomszemü homokkő*bői összesen 21 darab áll rendelkezésünkre, majdnem mind megmunkálatlan szilánk 
és töredék. A  többi kőzetféleségből elenyészően kevés darab került a felszínre, ezeknek a megoszlása a 
mellékelt táblázatból látható.

Végeredményben megállapítható, hogy az alsó kultúrarétegek ősembere főleg a szürke és fekete 
szarukövet használta fel kőeszközeinek a kidolgozására. A  feltört darabok mind kivétel nélkül fekete szaru* 
kőnek bizonyultak s így valószínű, hogy az összes patinás darabok ehhez a kőzethez tartoznak. Ebben 
az esetben az alsó kultúrarétegeknek leggyakoribb paleolitos kőanyaga a fekete szarukő. Kedvelt kőzet* 
féleségek voltak még a világosszürke kalcedon, a kalcedonos kvarcit, míg a többi kőzetféleség csak alá* 
rendelt szerepű. A  felső kultúrarétegek paleolitos kőanyaga számban messze túlhaladja az alsó rétegek 
anyagát, viszont jóval kevesebb a jól megmunkált eszközök száma és annál több a megmunkálatlan töredék 
és szilánk. Lényeges különbség mutatkozik abban is, hogy míg az alsó kultúrarétegekben gyűjtött szaru* 
köves kőanyag patinával bevont, addig a felsőkben előforduló kőanyag csak elvétve patinás.

A  felső kultúrarétegekben előforduló paleolitos kőanyagban szintén a szürke szarukő uralkodik. 
A  talált darabok száma 5324; ebből 117 darab típusos kőeszköz, 131 darab általánosan megmunkált,
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367 darab töredék és 2124 szilánk. A  második kedvelt kőzetféleség a kovasavval átjárt zöldszínü márga 
volt. Míg az alsó kultúrarétegekben ebből csak 25 darabot gyűjtöttünk, addig a felsőből 869 darab került 
elő és pedig 67 típusos kőeszköz, 38 egyszerűen megmunkált darab, a többi pedig megmunkálatlan kisebb* 
nagyobb hulladék. A  harmadik előszeretettel használt kőzetféleség a világosszürke kalcedon; ebből 72 
típusos kőeszköz, 84 általánosan megmunkált darab került felszínre, míg a többi érintetlen töredék és szilánk. 
A  fekete és patinás szarukő, amely az alsó kultűrarétegekben a főszerepet játszotta, itt meglehetősen hát
térbe szorult. A  patinás szarukőből itt csupán 11 darab, a feketéből pedig 241 darab került felszínre. 
Gyakori itt a barna szarukő is, amelyből összesen 156 darabot találtunk és pedig 7 típusos kőeszközt 
és 7 megmunkált darabot. Ezzel szemben az alsó kulturarétegekből csak 31 darabot ismerünk. Szembe
tűnik továbbá, hogy a felső kulfúraréfegekben a kékesfehér kalcedon 49, a vörös kvarc it '61, a szürke 
kvarcit 39 és a fehér kvarcit 39 darabbal szerepel, míg az alsó kultúrarétegekben ezek a kőzetféleségek 
elenyészően csekély számban fordulnak elő. A  többi felhasznált kőzetféleség teljesen alárendelt szerepű, 
számarányuk a mellékelt táblázatban látható.

Ha most szembeállítjuk a két kultúraréteg kőanyagát, azt tapasztaljuk, hogy az alsó és felső kultúra 
ősembere nagyjában ugyanazt a kőanyagot használta, míg azonban az egyik bizonyos kőzetféleségeket előny* 
ben részesített, addig a másik inkább más kőzetféleségekcf használt fel. Mindkét kultúrában azonban a szaru* 
köveké a főszerep.

A  P À L E O L IT O S  K Ő A N Y A G  ER E D E T E .

Feleletre vár még az a kérdés, hogy a két kultúra ősembere az ipara céljaira felhasznált kőanyagot 
honnan szerezte be?

Szembetűnik, hogy a kőanyagban igen sok ép és feltört kavics található, amiből nyilvánvaló, 
hogy mint a tatai és a krapinai ősember, úgy a cserépfalui barlanglakó is, kőeszközeinek egy részét kavics* 
ból készítette. Ha a Hór*völgy hordalékát, de különösen a cserépfalui pleisztocén terraszok anyagát vizs* 
gáljuk, mindenütt megtaláljuk a világosszürke és fekete szarukő*, valamint a kovasavval átjárt zöldes 
márga*kavicsokat. S c h r é t e r  Z. d r . megállapítása szerint ezek a kőzefféleségek főleg Cserépfalu és Bükk* 
zsérc vidékén, a középső triász ladini emeletében fordulnak elő gumók, ritkábban rétegek alakjában. Kétség* 
télén tehát, hogy a Mussolini-barlang ősembere a kőiparához szükséges anyagot a közvetlen közelben» 
részben a Hór*völgy hordalékából, részben pedig a közeli felső triaszkorú feltárásokból szerezte be.

A  vörös, szürke és fehér kvarcitok, valamint a finomszemű homokkövek az alsó triaszrétegekből 
származnak, míg a kalcedonos kötőanyagú kvarc, amelyből több igen szép kőeszköz készült, Egerbakta 
vidékéről, az ottani Tóhegyről való és metamorfizált pannóniai homokkőnek felel meg. A  különböző színű 
kalcedonok is az ottani vidékről valók. Cserépfalu rioliídombjain több helyen megtaláljuk a felszínen heverő 
kalcedonokaí. Legfontosabb lelőhelyét Kács vidékén, a Halassy*féle tanyától K*felé húzódó hegyoldalon 
találjuk meg. Ezt a helyet S c h r é t e r  Z o l t á n  d r . röviden le is írta.1 A  világosszürke leveles kalcedon 
ezen a vidéken sehol sem található s mivel teljesen egyezik a miskolci Avason előforduló és a hámori 
barlangokban elterjedt kőzettel, kétségtelennek látszik, hogy a cserépfalui ősemberek ezt az igen alkalmas 
kőzetet az Avasról hozták ide. A két kultúraréíegben gyűjtött kevés obszidián fávolabbeső vidékről kerül* 
hefett a subalyuki ősember birtokába.

1 S chréter Z. : Néhány adat a borsodhevesi Bükk*hegység ősrégészeféhez. (Barlangkutatás, IV. k., 86—88. o.Bpest,1916.)
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Szürke szarukő 190 53 — 88 3 34 46 414 1472 652 315 50 2 131 117 5324

Fekete szarukő 26 5 13 6 2 13 23 88 30 35 62 19 — 25 70 241

Patinás szarukő 41 45 85 41 13 77 93 395 3 — — 1 — 3 4 11

Barna szarukő 11 5 8 — 1 — 6 31 105 35 — 1 — 7 7 156

Világosszürke
kalcedon 40 9 1 4 — 8 22 84 285 149 118 21 3 84 72 732

Világoszöld
kalcedon — — — - — — 1 1 1 — — — — — — 1

Kékesfehér
kalcedon — 1 — 4 — 2 3 10 23 10 6 1 — 7 2 49

Vörös kalcedon - — — — — — 1 1 — — — — — — 1 1

Sárga kalcedon — — — — — — 1 1 — — 4 — — — 2 6

Barna kalcedon — — 6 — 1 5 4 16 — — 9 — — — 4 13

Kovasavval átjárt 
márga 20 — 1 — — 1 3 25 245 200 225 91 3 38 67 869

Szürke kvarcit — — — 2 — 3 1 6 4 14 7 8 — 4 2 39

Vörös kvarcit 2 — — — - — — 2 12 15 19 6 2 4 3 61

Fehér kvarcit - — — — — 2 — 2 16 12 5 — — 1 5 39

Kalcedon kvarcit 22 15 2 23 — 2 9 73 — — — — — — — —

Obszidián 13 3 2 — — 7 3 28 1 — — — — 1 2 4

Finom homokkő 4 1 2 9 2 3 — 21 8 — 5 4 — 6 — 23

Vörös jászpisz ----- - 2 2 2 — 4 — 10 3 2 — — — 3 3 11


