Felső paleolitikus lakóépítmény Apc–Farkas-major lelőhelyről (Heves megye, Észak-Magyarország)
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A 21-es főút bővítése miatt vált szükségessé Apc–Farkas-major megelőző feltárása és régészeti megfigyelése. A munkálatok során egy nagy kiterjedésű szarmata telep és temetőrészlet
került elő. Emellett több cölöp- és karóhely nyoma látott napvilágot, amelyek feltételezhetően egy felső paleolitikus sátorszerű lakóépítményhez tartoznak. A felső paleolitikum és
mezolitikum időszakából számos nemzetközi párhuzam létezik az ilyen típusú építményekre.
Hazánkban viszonylag kevés régibb kőkori lakóépítmény nyomot ismerünk, ezért a szerzők
szükségesnek tartják az apci lelőhelyen feltárt struktúra rövid ismertetését.

Upper Palaeolithic
Heves County,
pleistocene terrace of the Zagyva River
expansion of the main street No. 21
dwelling structure with post holes

Ha egy elmélet axióma rendszere ellentmondásmentes, akkor a rendszer keretein belül elvileg
lehetetlen bebizonyítani, hogy a rendszer tényleg ellentmondásmentes.
– Kurt Gödel második nem teljesség tétele.

Bevezetés
Európa területén a késő alsó paleolitikumból ismertek
az első lakóépítmények, amelyek valószínűleg egyszerű
felépítésű kunyhók lehettek. Ilyen lakóhelyeket
találtak többek között Franciaországban a Lazaret
barlangban, a nyílt színi Terra Amata lelőhelyen (Kolen
1999), illetve Németország területén, Türingia É-i
részén, Bilzingsleben lelőhelyen (Mania 1990; 2004).
Ez utóbbi lelőhelyen feltételezett lakóobjektumok
meglétét a legújabb kutatások alapján erős kétségek
övezik (Müller–Pasta 2011: 44-45.). A keleteurópai síkságon a késő középső paleolitikumban
már mamutcsontból épített kunyhók jelentek meg
és ez az építkezési technológia a felső paleolitikum
közép- és kelet-európai Gravettien és Epigravettien
kultúrkörében is megfigyelhető (Iakovleva– Djindjian
2001; 2005; Iakovleva et al. 2012). A Zagyva-völgyben
Apc−Farkas-major lelőhely ásatása során került
elő egy a paleolitikum végére vagy a mezolitikum
kezdetére keltezhető cölöpszerkezetes sátorszerű
lakóobjektum nyoma (Gutay–Tóth 2016). Jelen írás
ezt a jelenséget kívánja bemutatni és értelmezni a
hazai és nemzetközi párhuzamok alapján.
Apc környezetének földrajza
Apc település a Mátra-hegység Ny-i előterében,
a Zagyva-völgyben helyezkedik el. Az átlagosan
180 m (125−376 m közt változó) tszf-i magasságú

aszimmetrikus folyóvölgy a Cserhát és a Mátra között,
andezit-, andezittufa- és riolittufarögök közötti
kanyargós szerkezeti árok. Az átlagos relatív relief,
az adott térrész legalacsonyabban és legmagasabban
fekvő pontja közötti magasságkülönbség, Pásztótól
D-re viszonylag alacsony, 24 m/km2 alatti. Az átlagos
vízfolyássűrűség a Zagyva-völgy ezen részén 1,5 km/
km2 alatti. A völgy negyedidőszaki teraszai közül a II.
és III. sz. végig megtalálható, a IV. és V. sz. teraszokat
azonban a pleisztocén lejtős mozgások összemosták.
Pásztótól D-re a bal parton nagymértékű a talajerózió.
Az É−D-i futású szerkezeti árok helyenként
völgymedencévé szélesül.
A Zagyva-völgy kistáj D-i részét pleisztocén agyagok
fedik, a bal part alapja középső-miocén korú andezit,
andezittufa. A középső-miocén tenger az erupciók
során erősen összeszorult és elkeskenyedett. A szárazra
került vulkanikus területeken, különösen a Mátrában
intenzív gejzír működés folyt, a gyakran 20-30 m
vastagságú gejzirit padok több helyen megtalálhatóak.
A miocén végén kialakult árokban végig megtalálhatóak
a pannóniai üledékek. A nyugat-mátrai középsőmiocén andezitvulkán beomlott kráterében kialakult
kovaföld telepet Szurdokpüspökinél bányásszák (Dávid
2011). A kapcsolódó limnoopalit nyersanyag a fent
említett gejzirittel és egyéb mátraaljai limnikus eredetű
nyersanyagféleségekkel együtt már a paleolitikum
idején is kőeszköz készítésre felhasznált nyersanyag
volt.
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A Zagyva völgy fiatal árterét agyagos, iszapos
folyóhordalék tölti ki. A völgy K-i domblábi részein,
löszön csernozjom barna erdőtalajok képződtek. A
kistáj magasabb dombháti részeit agyagbemosódásos
barna erdőtalajok borítják, amelyek többsége
pleisztocén üledékeken képződött, vályog vagy
agyagos vályog összetételű (Dövényi 2010: 810-813;
Gutay 2007).
A pleisztocén folyamán a tavi és mocsári reliktumok
eltűntek, mamut-sztyeppek, száraz, füves térségek,
mozaikos ökoszisztémák keletkeztek az alacsonyabb
területeken. A mamut-sztyeppeken igen változatos
legelő fajokkal jellemezhető késő-pleisztocén
megafauna élt. A Mátra Ny-i szélén és a Zagyvavölgyben talált nagy mennyiségű ősállat maradvány
(Bison priscus, Elephas primigenius, Equus sp.,
Mammuthus primigenius, Rangifer tarandus) a nagyobb
emlős fauna gazdagságára utal (Noszky 1923: 72;
Jánossy–Vörös 1979; Vörös 1980). Az utolsó glaciálist
követő időszakban a mamut-sztyeppe jellegzetes
megafauna elemei eltűntek.
A 21-es főút négy nyomsávúsítása mentén,
Szurdokpüspöki határában mamutcsontok kerültek
elő. A legalább négy egyedhez tartozó, csak bizonyos
testrészekhez (lapocka, hátgerinc, bordák) tartozó
csontok elhelyezkedése alapján a szerzők emberi
közreműködést feltételeznek (Szilágyi et al. 2015:
406).

Apc–Farkas-major régészeti kutatása és a sátorszerű
objektum előkerülése
A 2004-ben megkezdett terepbejárások igazolták,
hogy a Mátraalja D-i, DNy-i hegylábi felszíne és a
Zagyva-völgy paleolitikus lelőhelyekben igen gazdag.
Erről a tényről azonban korábban viszonylag kevés
adattal rendelkeztünk. A térségben először azonosított
felső paleolitikus lelőhely az apci Kopasz-hegy felé
eső homokbánya területe (T. Dobosi 1970; Szántó
2005). Az elmúlt években több lelőhelyen végzett
eredményes terepbejárást követően tervásatásokat
folytattunk (Gutay 2007; Gutay et al. 2010; Gutay
2016a; 2016b; 2016c; Gutay et al. 2016). A környékén
több ismert régészeti lelőhely található, mint Apc−
Berekalja 1. számú lelőhely, amelytől D-i irányban
helyezkedik el Apc−Farkas-major (Gutay–Tóth 2016)
és K-i irányban Apc– Somlyó 5−6. és 9. sz. lelőhelyek.
A paleolitikus megtelepülések nagy része a Zagyvavölgy nyújtotta kedvező vadászati lehetőségekhez
valamint a kőeszköz készítéshez alkalmas
nyersanyagféleségek igen gazdag kibúvásaihoz
kapcsolódik (1. ábra).
Apc−Farkas-major lelőhelyen a 21. számú főút
bővítése miatt vált szükségessé a megelőző feltárás és
a régészeti megfigyelés. A lelőhely 135–145 m tszf-i
magasságban terül el, egy dombtetőn és annak lejtős
részein. A lejtős, alacsony részeken réti öntéstalaj, a

1. ábra: Paleolitikus lelőhelyek és nyersanyagforrások a Nyugati-Mátraalja és a Zagyva-völgy területén. Forrás: Gutay, 2007.
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dombtetőn csernozjom-barna erdőtalaj figyelhető
meg. Ny-ról a Heves megyei Zagyvaszántó község
határolja, K-re kb. 1,5 km-re a Zagyva-folyó fut,
2,7 km-re pedig az apci Somlyó-hegy vulkanikus
kúpja emelkedik, amely a Mátra hegység DNy-i
előteréhez kapcsolódik. A lelőhelyen főként 3−4.
századi császárkori és 5. századi hunkori szarmata
telepjelenségek és temetőrészlet kerültek feltárásra.
Farkas-major 4/a részén egy 13 bemélyített
cölöphelyből és 6 ugyancsak bemélyített karólyukból
álló objektum (Obj. 1803/1-19, S: 4235, 4236) volt
megfigyelhető (2. ábra).

2. ábra: PA 13 bemélyített cölöphelyből (1-13) és 6 ugyancsak bemélyített
karólyukból (14-19) álló objektum alaprajza. Forrás: Gutay, Tóth 2016.

A cölöplyukak tényleges EOV koordinátái alapján
módosított ábra néhány részletben eltér az előzetes
jelentésben megadott ábrától, (Gutay–Tóth 2016: 128,
3. kép). A cölöphely betöltések foltjai a lehumuszolt
sárga színű löszös eredetű altalajban halvány barna
foltként rajzolódtak ki. Az objektum szerkezetének
rekonstruálása érdekében megtörtént az átlagosan
30 cm átmérővel rendelkező, 20−40 cm mélységű
cölöphelyek gipsszel való kiöntése (3. ábra).

A cölöplyukak keresztmetszete alapján a lakóépítmény
tartószerkezetét alkotó cölöpök többségének a
dőlésszöge 55-60° lehetett (4. ábra). Néhány, az
etnográfiai szakirodalomban ismertetett északamerikai indián tipi méretadatai átlagosan hasonló
dőlésszöget mutatnak (Campbell 1915; 1927). A
kisebb átmérőjű karólyukak közel függőlegesek voltak.
A cölöphelyek elhelyezkedése eléggé szabálytalan.
Egymáshoz viszonyított távolságuk általában 1−1,5
m között változik. Jelentősen nagyobb távolságok
figyelhetők meg ugyanakkor az objektum D-i oldalán
az 1803/6. és 1803/7. számú cölöpök között (4,3 m),
az objektum Ny-i oldalán az 1803/7. és az 1803/8a.,
8b. számú cölöpök között (3 m), valamint az 1803/9a.,
9b. és az 1803/10. számú cölöpök között (2 m). Az
objektum alakja ellipszis, K−Ny-i irányú mérete
(hosszúsága) 8,3 m, É−D-i irányú mérete (szélessége)
5,3 m. Az objektum belsejében található, a 2. ábrán
az 1803/1. számmal jelölt cölöplyuk elhelyezkedése
folytán az ellipszis aszimmetrikus. A cölöplyuk
távolsága a Ny-i 1803/9a. és 9b. számú cölöphelyektől
4 m, a K-i 5. számú cölöphelytől 5,3 m. Az ilyen
aszimmetrikus, ferde kúpos forma kapcsolatban lehet
a mindenkori uralkodó széliránnyal, azon az oldalon
gyakorlati okból kisebb az objektum dőlésszöge. Sajátos
a kisebb átmérőjű karók elhelyezkedése. Az objektum
DK-i oldalán, az 1803/6. számú cölöptől 0,5 m-re 4
karóhely található, amelyek egymástól 0,5 m távolságra
helyezkednek el. Tőlük mintegy 1,3 m távolságra Nyra, az objektum D-i oldalán, egymástól 2 m távolságra
található további 2 karóhely. Amennyiben helytálló
az objektum lakóépítményként való értelmezése, úgy
ezen kisebb átmérőjű karók jelenléte egy esetleges
szélárnyékkal ellátott bejáratra,vagy az objektum falához
közeli tartószerkezet, tartóállvány meglétére utalhat. A
sátoron kívül, de annak közvetlen környezetében egy
90 cm x 30 cm-es tűzhelyként (1803/20) értelmezett
ovális alakú átégett folt jelentkezett.
Az egyik cölöphely (Obj. 1803/7) betöltéséből csöves
fosszilis csont maradványa, egy másik cölöphelyéből
(Obj. 1803/16) megmunkált jáspis kavics töredéke
került elő. Az objektum 120-130 m-es környezetében
12 helyen kerültek elő vadló és rénszarvas fosszíliák
(4. ábra; Gutay–Tóth 2016: 129).
Sátorszerű lakóépítmények, mint régészeti jelenségek

3. ábra: Gipsszel kiöntött cölöphely. Forrás: Gutay Mónika fotója.

Az Apc–Farkas-major lelőhelyen feltárt sátorszerű
lakóépítmény számos régészeti és néprajzi
párhuzammal rendelkezik. A felső paleolitikumban
főleg a késő glaciális, gyakran zord európai viszonyai
miatt elterjedt az észak-eurázsiai néprajzi adatokból
is ismert „csum” (Zaliznyak 1995, 89) vagy északamerikai indián „tipi” szerű kónikus formájú
sátortípus. Az orosz nyelvben a komi jövevényszó
alapján „csum” névvel illetett, alakját tekintve
rendkívül változatos lakóépítmény típus főleg az
Eurázsia Északnyugat-Szibériától Észak-Mongóliáig
terjedő területein honos rénszarvasvadászoknál
volt elterjedt. Hasonló szerkezetű lakóobjektumok
megtalálhatóak az Észak-Skandinávia területén élő
lappoknál (goahti, lavvu) és Észak-Amerikai síksági

Gutay Mónika – Péntek Attila \ Veritatis Imgao, Második szám (2017)

4. ábra: A cölöpszerkezetes sátor szerű lakóobjektum közvetlen környezete. Forrás: Gutay, Tóth 2016 .

indiánjai körében (tipi, teepee) (5. ábra). A változatos
szerkezetű lakóépítmény általában kónikus formájú,
kerek vagy ovális (ellipszis) alaprajzú. A lakóépítmény
jellegétől, funkciójától (kisebb családi vagy nagyobb
közösségi építmény) függően az átmérőjük (2,5-5
m) és a szerkezet vázát alkotó cölöpök száma (1215−35-50) is igen változó. A Nyugat-Szibériában, az
Urál hegység K-i lejtőin élő manysik (orosz eredetű
elnevezésükön vogulok) sátrainak vázát csupán 2,5−3
m hosszú rudak alkotják, más népeknél a szerkezet
vázát lényegesen hosszabb, akár 6-7 m hosszúságú
cölöpök alkotják. A sátrak középen többnyire tűzhely
található. A tartószerkezetet alkotó cölöpökhöz
bőrből készült kötelekkel erősítették hozzá a külső
borítást. Télen a sátrakat két réteg rénszarvas bőrrel,
nyáron általában nyírfakéreggel vagy mohával fedték
be. Rendkívül gazdag néprajzi anyag kapcsolódik a
sátorhoz, mint egyfajta „szakrális térhez” a szamojéd
népcsoport É-i ágához tartozó nyenyecek körében is
(Ivasivka 2005).
Viszonylag könnyű súlyánál, szállíthatóságánál fogva
a lakóépítmény egy rendkívül mobil életmódhoz
kapcsolódik (Zaliznyak 1995: 89). Alsó-Ausztiában
1969-ben
egy
paleolitikus
sátorkonstrukció
rekonstruálását hajtották végre. A rekonstruált
sátor átmérője és magassága egyaránt 4 m volt. A
sátorszerkezetet 12 darab, 5 m hosszúságú, 6 cm
átmérőjű egyenes, kéregtelenített nyírfapózna alkotta.
A konstrukció stabilizálása végett 6 pózna közé
bőrszíjjal merevítőelemeket rögzítettek.

5. ábra: Oglala Lakota tipi 1891. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/
Tipi#/media/File:Oglala_girl_in_front_of_a_tipi2.jpg
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A sátor borítását 40 darab, 7-8 mm vastag bőrszíjjal
összevarrt, cserzett rénszarvasbőr alkotta. A
konstrukció összsúlya mintegy 170 kg volt, és az
elszállítási kísérlet során egy szánkó segítségével még
csekély hó magasság esetén is elégséges volt három
ember (Einwögerer 2009: 221-222).
A sátorszerű lakóobjektumok egykori építőelemeinek
nyomai gyakran egyáltalán nem mutatkoznak
meg és csak feltételezhető az objektum jelenléte.
E lakóobjektum felismerésének módja rendkívül
változatos, mivel sok megjelenési formája is lehet
az ásatások során. Dick Stapert dolgozta ki a
lakóobjektumok felismerésének leletszóródásokkal
történő módszerét (Stapert 1989; 1992). A „Rings
& Sectors” módszer egy központi tűzhely körüli
teret szektorokra és gyűrű formájú zónákra osztja
(Gelhausen et al.2015: 3,Abb.2.).A leletek gyakoriságát
a tűzhelyhez viszonyított távolsági osztályok alapján
vizsgálja. Az egyes leletkoncentrációkat körülvevő
nagyobb kövek a sátor borításának rögzítésére szolgáló
nehezékeknek tekinthetők. Ilyen nehezékként
használt nagyméretű kövek ismertek a Magdalénien
kultúrából ( Jöris, Terberger, 2001; Street et al.
2012.). Az Észak-Amerika területén élt valamikori
paleoindián lakóobjektumok felismerésének egyik, bár
nem egyértelmű lehetősége éppen az ún. „Tipi ring/
Stone circle” meglétének igazolása (Laubin–Laubin
1977: 5-6; Light 1983; Scheiber–Finley 2010).
A felső paleolitikus lakóstruktúrákról részletes
áttekintést
nyújt
Kövecses-Varga
Etelka
diplomamunkája illetve a Gábori emlékkötetbe írt
cikke (Kövecses–Varga 1994; 2000). A sátorszerű
lakóobjektumok a paleolitikumot követően a
mezolitikumban is használatban voltak, ahogy ezt
számos lelőhely bizonyítja Európában (Engelstad
1990; Johanson et al. 2013: 109).
Hazánk területén a paleolitikus lakóépítményekről
kevés információnk van, de a kónikus formájú sátrak
nyomait a felső paleolitikumból szintén ismerjük.
Ilyen került elő a Dunakanyarban, a Duna jobb
partján található Dömösön Gábori Miklós 1962ben egy viszonylag kisebb, mintegy 20 m × 4 m
nagyságú területen ásta meg a vízvezeték fektetési
munkálatok nyomán véletlenül talált lelőhelyet. Az
egykori, enyhén lejtős talajfelszínt követő, 3,2 m
mélységben érintetlenül feltárt kultúrréteg átlagos
vastagsága 10 cm, maximális vastagsága 18 cm
volt. Az ásató a nagyszámú törött csont ellenére
a lelőhelyet egy ideiglenes táborként értelmezi. A
feltárt terület több pontján talált kisebb, 30 cm ×
40 cm átmérőjű tűzhelyeket. Ezek nem a földbe
süllyesztett, beásott tűzhelyek voltak, nyomaikat
csak egy 2-4 cm vastagságú folt jelezte, amelyek
környékén égett csontokat talált és a foltok alatti lösz
hamuval és faszénnel keveredett. Néhány helyen a
tűzhelyek szuperpozícióban voltak, amely jelenséget
Gábori a lelőhely többszöri, de rövidebb időtartamú
felkeresésének tényeként értelmezett. A feltárt terület
egy pontján egykori lakóobjektum jelenléte volt
valószínűsíthető. A hulladékok ezen a helyen egy
nagyobb félkör mentén helyezkedtek el, a település

járószintje itt nem szürke, hanem barna színű volt és
egy ovális alakot alkotott. A mintegy 3,85 cm × 3,20 cm
nagyságú, a környezetéhez képest enyhén mélyebben
fekvő ovális terület körül a hulladék csontok nagyobb
mennyiségben hevertek, mint a lelőhely más részein.
A folt szélén, öt helyen nagyobb köveket, folyami
kavicsot találtak, amelyek két helyen, egymáson
feküdtek. A feltételezett lakóobjektum kerülete
mentén, tíz helyen szabályos, 5-8 cm átmérőjű, nem
bemélyített foltok mutatkoztak a felszínen, amelyek
azonban nem cölöphelyeket jelöltek. A foltok
mintegy 1 cm vastagságú hamuszerű, eltérően szürke
színűek voltak. Az ásató megfigyelése alapján az
ovális lakóobjektum belsejében több eszköz is volt. A
Szlovákiai és oroszországi települések lakóobjektumai
alapján itt egy ideiglenes szélárnyékot vagy sátorszerű
lakóobjektumot feltételezett (Gábori 1964: 173-174
Abb.2; Gábori-Csánk 1984a: 251 Abb. 1).
Ságvár–Lyukas-domb lelőhely Siófoktól D-re
mintegy 10 km távolságban található. A lelőhelyen
több alkalommal folyt ásatás, amelyek során a Gábori
házaspár lakóépítményeket is dokumentált. Az első
lakóépítmény a lelőhely felső kultúrrétegéből, mintegy
2,2 m mélységből csak részleteiben került napvilágra,
így annak tényleges jellege nem valószínűsíthető.
Az ugyancsak a felső kultúrrétegében feltárt
második lakóépítmény esetében a feltárás során a
jelenségek jóval karakterisztikusabbak voltak, jobb
megfigyeléseket tettek lehetővé. A lelőhely egy
pontján, az első lakóépítménytől mintegy 15 m
távolságra egy 5,5 m × 5,5 m átmérőjű, szabálytalan
alakú, a környezetéből 10-15 cm magasságra
kiemelkedő, csontokból és agancsdarabokból álló
hulladékhalmot találtak. Ennek a halomnak különösen
a külső, mintegy 1,5 m széles pereme volt igen vastag,
amely jelentősen elkülönült a környezetétől. A halom
D-i részén az agancsok egy része ferdén, esetenként
függőlegesen állt. A feltárás során a halom közepén
egy kis tűzhelyet találtak. Három agancsból készült
eszköz is előkerült. Ilyeneket már az első házhely
feltárásakor is találtak. A halom teljes eltávolítása után
egy ovális alakú, barna, a közepe felé egyre világosodó
színű, mintegy 3,9 m × 3,3 m átmérőjű folt tárult fel.
Ezt a foltot a feltárók a feltételezett lakóobjektum
belsejeként értelmezték. Maga a halom, agancsokkal a
tetején, a kelet-európai analógiák alapján valószínűleg
az építmény teteje vagy oldala lehetett. A központi
tűzhely körül összesen öt darab, 28−40 cm között
változó átmérőjű, talajba mélyített cölöplyukat
dokumentáltak, amelyek kitöltése lényegesen eltért
a környezettől. Ennek az inkább szabálytalan
négyszög alakú lakóobjektumnak, valamint a
valószínűsíthetően a cölöplyukak bemélyítésére
szolgáló agancseszközöknek a legközelebbi analógiái
is Kelet-Európa területén találhatóak (Gábori 1959;
1965; Gábori, Gábori-Csánk 1958).
Budapest−Csillag-hegy lelőhelyen Gábori-Csánk
Vera végzett kis alapterületű hitelesítő ásatást. Egy
4 m × 4 m kiterjedésű szondában vékony lakószintű
kis telepfolt került elő. Az ásató valószínűsítette,
hogy az erózió a települést megsemmisítette, csak
egy kis lakószint-részlet, kis mennyiségű pattintott
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kő leletanyag és egy cölöplyuk maradt meg in situ
a rétegben. Egy 23 cm átmérőjű, kerek, barna,
metszetben 20 cm mély és félkörívben záródó folt
cölöplyuk alakját mutatta. Közelében néhány szilánk
és egy mamutborjú fogtöredéke került elő (GáborCsánk 1984: 7, 12, 2. Kép; 1986). A lelőhely régészeti
anyaga az ásató szerint a Dunakanyar vidékének a
Gravettien entitásba tartozó iparaihoz, Pilismaróthoz,
Dömöshöz áll legközelebb.
Hidasnémeti−Borházdűlő lelőhely feltárását Simán
Katalin vezette 1983-1985 között. A leletanyag két
szintben került elő, a vörös színű réteg alsó felében
(30−65 cm), és 10 cm-rel mélyebben a barna réteg
középső részében (45−75 cm) (Simán 1989: 5-6). Az
ásató véleménye szerint bár felmerülhetnek kétségek
a két kulturális szint önállósága kapcsán, az azonban
valóban elég meggyőző, hogy a két szintet egy steril,
leletmentes réteg választotta el, és egymástól eltérő
talajban kerültek elő. A két kultúrréteg leletanyaga
techno-tipológiai alapon nem választható el
egymástól. Mindkét települési szinthez tartoztak
települési jelenségek, elsősorban tűzhely foltok. A
felső kultúrrétegben két cölöplyuk előfordulását említi
az ásató. Az egyik egy 10 cm átmérő, kerek, csúcsban
végződő, meredek falú. A másik egy mintegy 20 cm
átmérőjű, ferde falú. Mindkét cölöplyuk mélysége kb.
20 cm. Feltételezhető, hogy a felső kultúrrétegben
valamilyen építmény nyomai találhatók (Simán 1986:
2). A feltárt régészeti anyag alapján a Gravettien
entitás vállas hegyeket tartalmazó késői fázisába
sorolható.
A Magyarország területén található mezolitikus
lelőhelyek sorában mindenképpen kiemelkednek
Sződliget/Vác 31/9. I-II. lelőhelyek, ahol Gábori
Miklós a gazdag kőipar valamint két tűzhely
mellett két részben egész, részben törött kavicsokkal
kirakott ovális alaprajzú lakóépítményt és egy-egy
téglalap alakú sátoralapot azonosított. Az ovális
alakú, feltételezett lakóobjektumokat az 1954 évi
ásatás során tárták fel. A folyóvíz által koptatott
nagyobb méretű kavicsokat egy szintben szorosan
egymás mellé rakták. A kavicsok feltehetően hőhatás
következtében többnyire széthasadtak. 1967ben, mintegy 200 m távolságra a korábban feltárt
lelőhelytől egy újabb lelőhelyet sikerült lokalizálni.
A feltárás során két tűzhely is napvilágra került. A
tűzhelyektől mintegy 3 m távolságra, de azoknál
mintegy 25 cm-el mélyebb szinten egy szabálytalan,
lekerekített téglalap alakú lakóobjektum alapja került
elő. Ennek felszíne kövekkel kirakott és a kövek
között homokkal kitöltött volt. A kitöltő homok
színe azonban a környezettől eltérően barna színű
volt. Olyan égésnyomokat észleltek, amelyekhez
hasonlóak a lelőhely területén csupán a két tűzhely
környéken voltak megfigyelhetők. A felszín anyagát
alkotó, a Duna hordalékából származó kavicsok
általában 15-20 cm átmérőjűek voltak. A nagyobb
darabok jellemzően a kikövezett terület szélén
helyezkedtek el. A kövek vízszintesen helyezkedtek
el, egy 8−10 cm vastagságú vertikális sávban. A
lakóobjektum mérete 2,8 m × 2,7 m, területén csupán
néhány pattintott kő került elő. A lakóobjektummal

kapcsolatban cölöplyukak nem kerültek elő (Gábori
1956; Krausz 2011). A téglalap alakú objektumalap
legközelebbi analógiái Szerbia területén Lepenski
Vir és Vlasac lelőhelyek trapéz alakú lakóépítményei
között találhatók meg (Srejović-Letica 1978).
Magyarországon a mezolitikumból a legjobban
dokumentált lakóépítmény maradványt a Jászságból
ismerjük Jásztelek I lelőhelyről (Kertész 1996:
19−22). A lelőhely kora a techno-tipológiai elemzés
alapján a késő mezolitikumra tehető, az Atlantikum
klímaperiódusra, így egyidős Jászberény II, Tarpa–
Márki-tanya és Kaposhomok lelőhelyekkel (Kertész
1994; Eichmann 2004). A jászteleki többé-kevésbé
kör alakú építmény átmérője 5 m volt, a területe 19
m2 (Kertész 1994, 20). A sátor bejárata DNy felé
nézett, középen 50 cm átmérőjű, kissé besüllyesztett
tűzhelyet, illetve az ÉNy-i részén egy tároló gödröt
figyeltek meg. A sátor szerkezetére 11 ferdén beásott
és egy, a tűzhely mellett mélyebbre ásott függőleges
cölöplyukból lehet következtetni. A cölöpök 6−17
cm vastagok és 600 cm hosszúak lehettek, az É-i fal
dőlési szöge 80° volt, míg a D-i falé 60−65°, így a sátor
kónikus formája ferde, aszimmetrikus volt (Kertész
1996: 21-22). Kertész Róbert szerint a sátrat fával,
fakéreggel, náddal, esetleg állati bőrökkel borították.
Összefoglalás
Az Apc–Farkas-majoron előkerült jelenség minden
bizonnyal egy valamikori sátorszerű lakóépítmény
helyeként értékelhető. Az ismert néprajzi adatokkal
összevetve a szerkezettel kapcsolatban néhány
lényeges kérdés merül fel: 1) a cölöpök szabálytalan
elhelyezkedése, 2) az objektum Ny-i oldalán
található kettős cölöphelyek (1803/8a., 8b., 1803/9a.,
9b.) jelentése, 3) az ismert konstrukciókban az
1803/1. számú cölöp („istenfa”) helyén többnyire
a lakóobjektumok belsejében található tűzhely
található, 4) végezetül pedig a bármilyen aktivitási
zónát jelző régészeti leletek, főként a pattintott kövek
hiánya. A sátor egyik cölöphelyének a betöltéséből
és a sátor környezetében 80-240 m-es körzetben 12
helyen kerültek elő fosszilis csontok (5. ábra, P1P12). A fosszilis csontok főként rénszarvas és vadló
egyedektől származtak. Hat fosszilis csont szóródás
egymáshoz viszonyítva félkörívben helyezkedett el.
Az egyik, a feltételezett lakóépítménytől mintegy 120
m távolságra található, meghatározásra alkalmatlan
fosszilis csont (5. ábra, P1; 2486 leletkísérő szám)
mellett egy kvarcit kavics töredéke (2487 leletkísérő
szám) és egy okker darab (2488 leletkísérő szám)
került elő. A fosszilis csontok elhelyezkedésének
hátterében tudatos emberi tevékenység nyomai
feltételezhetők. A lelőhelyen kevés, nem típusos
pattintott kő került elő. Ennek oka az is lehet, hogy
a lelőhelyet a szarmata település megbolygatta és
részben tönkretette. A lelőhely dombtető része
csupán 30 cm-es humuszosodott réteggel volt
fedve, a gépi humuszoltatás során a szántás által
megbolygatott humuszban található pattintott kövek
és fosszilis csontok a meddőre kerülhettek. A lelőhely
gépi humuszoltatását megelőzően a terület parlagon
volt hagyva, ezért a felületet takaró növényzet miatt
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régészeti megfigyeléseket nem tudtunk végezni. A
sátor a néprajzi és az etnoarchaeológiai példák, a
kísérő leletek (fosszilis csontok és pattintott kövek)
és a lelőhelyen talált szarmata objektum típusok
kulturális párhuzamai alapján nagy valószínűséggel
felső paleolitikus vagy korai mezolitikus korú lehet.

Régészeti jelenség száma,
megnevezése

Átmérője

1803/1, központi cölöphely

30 cm

25 cm

30 cm

28 cm

55-60 fok

30 cm

20 cm

55-60 fok

35 cm

30 cm

55-60 fok

38 cm

30 cm

54 cm

15 cm

1803/2, cölöphely
1803/3, cölöphely
1803/4, cölöphely
1803/5, cölöphely
1803/6, cölöphely
1803/7, kettős cölöphely
1803/8, kettős cölöphely
1803/9, kettős cölöphely
1803/10, cölöphely
1803/11, cölöphely
1803/12, cölöphely
1803/13, cölöphely
1803/14, cölöphely
1803/15, cölöphely
1803/16, cölöphely
1803/17, cölöphely
1803/18, cölöphely
1803/19, cölöphely
1803/20, tűzhely

Méret

30 cm

Mélysége

25 cm

54 cm

Dőlésszöge

35 cm

55-60 fok

40 cm

34 cm

55-60 fok

17 cm

10 cm

55-60 fok

20 cm

16 cm

28 cm

20 cm

55-60 fok

40 cm

28 cm

55-60 fok

20 cm

15 cm

30 cm

20 cm

35 cm

25 cm

20 cm

14 cm

20 cm

20 cm

30 cm

22 cm
90 cm x 30 cm

55-60 fok

55-60 fok

20 cm

1. táblázat: Sátor cölöhelyek és tűzhely O: 1803 S: 4235, 4236

Betöltési rétegből
előkerült leletanyag

fosszilis csont

megmunkált jáspis kő
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A régészeti leletek katalógusa
Pattintott kövek
O: 550, S: 1302 (544a): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 550, S: 1302 (544b): 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
O: 550, S: 1302 (544c): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 550, S: 1302 (544d): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 550, S: 1302 (544e): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 550, S: 1302 (545): 1 db penge, mátrai limnoszilicit
O: 296, S: 596 (568): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 367, S: 892 (782): 1 db kavics, kvarcit
O: 351, S: 810 (832): 1 nyersanyag darab, mátrai limnoszilicit
O: 377, S: 5912 (877a): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 377, S: 5912 (877b): 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
O: 377, S: 5912 (877c): 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
O: 377, S: 5912 (877d): 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
O: 802, S: 1814 (1059): 10 db kavics, kvarcit
O: 601, S: 1404 (1325): 1 db töredék, jáspis
O: 416, S: 990 (1339): 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
O: 1006, S: 2216 (1378): 1 db kavics, jáspis
O: 1654, S: 3817.18 (2252): 1 db kavics, kvarcit
O: 1641, S: 3792.93 (2325): 1 db kavics, jáspis
O: 1832, S: 4294 (2616): 1 nyersanyag darab, mátrai limnoszilicit
O: 1381, S: 3252 (2639a): 1 db kavics, kvarcit
O: 2010, S: 4676 (2743): 1 nyersanyag darab, mátrai limnoszilicit
O: 2036, S: 4748 (3098): 1 db töredék, jáspis
1445 leletkísérő szám: 1 db szilánk, tűzkő
2674 leletkísérő szám: 1 db szilánk, dunántúli radiolarit
3111 leletkísérő szám: 1 nyersanyag darab, mátrai limnoszilicit
3113 leletkísérő szám: 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
3115 leletkísérő szám: 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
3116 leletkísérő szám: 1 db magkő, radiolarit
3117 leletkísérő szám: 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
3332 leletkísérő szám: 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
3333 leletkísérő szám: 1 db szilánk, mátrai limnoszilicit
3334 leletkísérő szám: 1 db töredék, mátrai limnoszilicit
Fosszilis csontok
Meghatározásra alkalmas maradványokat az alábbi minták szolgáltattak:
2483 jelzésű minta: cf. Rangifer sp., rénszarvas nyakcsigolya (vertebra cervicalis) töredék (1 db), a töredék hossza: 37,66 mm
2484 jelzésű minta: cf. Equus sp. A csontfal vastagsága alapján a legvalószínűbben lóhoz tartozó csontszilánkok.
2514 jelzésű minta: cf. Equus sp. A csontfal vastagsága alapján a legvalószínűbben lóhoz tartozó csontszilánkok.
2531 jelzésű minta: Equus sp., Közepes testméretű caballoid ló 2 db felső őrlőfoga, bal és jobb oldali felső egyes molaris (M1 sup. sin.
et dext.), a méret és a koptatottság alapján nagy valószínűséggel egy egyedhez tartoztak. Megjegyzendő, hogy az őrlőfelület alakjában
(szélesség – hosszúság arány) van némi különbség, ilyen mértékű asszimetria azonban egy egyeden belül is előfordulhat. 1 db bal
oldali felső őrlőfog töredék (valószínűleg M2 vagy M3 sup. fr.), a méret alapján tartozhat az előbbi egyedhez.
3204 jelzésű minta: Equus sp., Ló kézközépcsontjának vagy lábközépcsontjának töredéke (metapodium fr.).
O: 1381, S: 3252, 3253, textil maradvány lövészárokból jelzésű minta: Canis seu Meles, kb. kutya nagyságú állat bordatöredéke.
A recens összehasonlító emlős anyaggal való összevetés alapján a legvalószínűbb, hogy borz (Meles meles) vagy kistermetű farkas
(Canis lupus) bordatöredéke, de meg kell jegyezni, hogy a kutya (Canis familiaris) is szóba jöhetne, ha a bezáró üledék kora ezt
megengedi (Gasparik 2015).
Okker
2488 leletkísérő szám: 1 db okker
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Upper Palaeolithic Residential Building from Apc-Farkas-major
(Heves County, Northern Hungary)
Mónika Gutay – Attila Péntek
TThe expansion of the Primary Route No. 21 made necessary the preventive archaeological observation and
excavation. During the excavation a large sized Sarmatian settlement and portion of its cemetery was found.
In addition more post and pole holes appeared. These belong presumably to a tent like dwelling structure of
the Palaeolithic age. From the Palaeolithic and Mesolithic periods numerous international analogies of such
tentlike structures exist. However, in Hungary relatively few dwelling structures are known from the Old Stone
Age, that is why the authors present a short review of the excavated structure.

