
Ujabb ásatások a Sümeg-mogyorósdombi 
őskori kovabányában 

BÁCSKAY ERZSÉBET-VÖRÖS ISTVÁN1 

Az 1958-60-ban a sümegi Mogyorósdombon 
geológiai vizsgálatok során ismertté vált őskori kova
bánya egy részét Vértes László tárta fel 1960—61-
ben. A következő években a Magyar Állami Földtani 
Intézet folytatta a bányaterületnek és környékének 
részletes földtani vizsgálatát és ezzel kapcsolatban a 
régészeti jelenségek rögzítését is2, majd 1976-tól — a 
Mogyorósdomb földtani természetvédelmi területté 
való nyilvánítása után — rendszeres ásatásokra került 
sor. 

A bányaterületek behatárolása érdekében a 
Mogyorósdombon párhuzamos, ÉNy-DK-i irányú, 
50 cm széles, 40—50 cm mélységű kutatóárkokat 
húztak, amelyekben az árkokra merőlegesen futó 
bányavágatok a szálban álló rétegfejek között „bánya
törmelék" alakjában jelentkeztek. Az árkolás a Vértes 
László-féle ásatási területtől É-ra és D-re egyaránt 
kiterjedt. Az 1976-os ásatás helye a domb É-i részén 
volt, ahol egy nagyobb vágatot tártunk fel3, 1977— 
78-ban pedig a Mogyorósdombnak a Celldömölk-
tapolcai vasútvonal felé lejtő DNy-i részén egy széles 
vágatrész É-i záródását tártuk fel (1. ábra). 

Mivel a vizsgálatok még folynak, a bányaterület 
kiterjedését egyelőre csak hozzávetőlegesen adhatjuk 
meg; a bányászkodás egy, a Mogyorósdombot ÉK— 
DNy-i irányban átszelő, kb. 320 m hosszú, 60 m 
széles sávban folyt, amely — mint az a vágatrészek 
elhelyezkedéséből (1. ábra) látszik — némileg DNy 
felé tolódott. Ennek oka az volt, hogy ezen sáv K-i 
részén a tűzkő minősége rosszabb, könnyen apró-
zódó, szilánkos törésű, eszközkészítésre tehát kevés
bé alkalmas, mint a terület Ny-i oldalán. A bányaterü
let D-i határa megfigyeléseink szerint ott húzódott, 
ahol a csaknem függőlegesen álló mészmárgarétegeket 
— amelyekből könnyen termelhették ki a tűzkövet — 
vízszintes településű mészmárgarétegek váltják fel, 
amelyekből igen nehéz lett volna a tűzkő kinyerése, 
ezért ezeket már nem is bolygatták. 

A kutatóárkokban és az 1976-77-78-as ásatások
kal feltárt bányavágatokban a Vértes László által 
megállapított jellegzetes bányakitöltést találtuk.4 

A kutatóárkos feltárás során talált leletek túl
nyomó többségének származási helye topográfiáikig 
azonosítható (2 -3 . ábra), kisebb részük helyét ma 
már nem, vagy nem biztosan lehet megállapítani. 

Mivel jelen munkánk célja a szondázó feltárások 
(kutatóárkok) és az 1976—77-78-as ásatások során 

tett megfigyelések rövid ismertetése és elsősorban a 
belőlük előkerült bányaeszközanyag5 együttes közlé
se, a következőkben a kutatóárkok - és a hozzájuk 
kapcsolódó feltárások — sorrendjében (É-ról D felé 
haladva) ismertetjük a leletanyagot. A kutatóárkok 
sorszáma az égtáj rövidítéséből és a kutatóárkok arab 
számmal megjelölt sorszámából áll, pl. É 5/1, az utána 
következő római szám pedig az árkokban harántolt 
vágat („gödör") száma. Tekintettel arra, hogy a ku
tatóárkokkal a vágatokat csupán 50 cm „hosszúság
ban" tárták fel, csak az egyes vágatok szélessége, 
mélysége - a harántolt vágatrészek szinte minden 
esetben teljes kibontásra kerültek — valamint a ben
nük levő leleteknek ilyen körülmények között is egy
értelműen meghatározható előkerülési mélysége került 
rögzítésre. Mivel tehát a kutatóárkos szondázás során 
a bányavágatoknak csak egy kis részét tárták fel, a 
leletanyag „gödrönkénti" vagy mélység szerinti meg
oszlásából egyelőre korai lenne következtetéseket le
vonni. Ez — éppúgy, mint a bánya szerkezetének 
részletesebb elemzése - a további ásatások után lesz 
majd lehetséges. 

(A helyszínrajzon szereplő, de alább nem tárgyalt 
árkok, ill. „gödrök" leletmentesnek bizonyultak.) 

A leletanyag ismertetése 

É 4/2/III (részben kutatóárokkal, részben 1976-ban 
ásatással feltárt — az árkolás során csak a „gödörnek"' 
a kutatóárok középvonalától É-ra eső részét bon
tottuk ki, sz: 100 cm, m: 250 cm6). A gödör falának 
ÉNy-i sarkában, 50 cm mélyről a feltárás tisztításakor 
előkerült egy agancseszköz: 

1. Agancseszköz:! Szár darabja két koronaág csonkjával, 
erősen töredékes. Szár h: 22 cm"8 

Az árkolás során előkerült leletek: 
2. Agancseszköz: Jobb oldali vetett agancs, a szár közép-

ág feletti része és a korona levágva. A tő dorsoventralis 
irányban átfúrt, h: 40 cm, a kerek lyuk átmérője 2 cm. A 
gödör É-i falától (a továbbiakban É) 18 cm-re D-re, K-i 
falától (a továbbiakban K) 24 cm-re Ny-fa, m: 230 cm. 
Ütőeszköz, amelyet valószínűleg újra felhasználtak (átfúrás), 
s így az átfúrt részből kalapácsfejet alakíthattak vagy feszítő
eszközként használhatták. (4. ábra) 

3. Agancseszköz: Fiatal elejtett állat bal koponyatöredé
ke az agancsszárral, h: 13 cm, m: 10 cm. 

1. Kavics Nagyjából téglatest alakú, mindkét végén szi-
lánklepattanással. Szürke kvarcit, 6,5 x 4,5 cm, m: 80 cm. 
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1. ábra. A Sümeg -mogyorósdombi kovabányában 1978-ig 
végzett ásatások helye 

Fig. 1. Excavations conducted until 1978 in the flint mine 
of Sümeg-Mogyorósdomb 
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2. ábra. A kutatóárkos szondázás során észlelt azonosítható 
lelethelyek, valamint a Vértes László-féle és az 1976-os 

MÁFI-ásatás helye (É-i rész) 

Fig. 2. Identifiable places of findings observed during prob
ing with trial trenches and excavations of László Vértes and 

of the MÂFI in 1976 (Northern part) 
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Az 1976-os ásatás leletei: 

4. Agancseszköz. Szártöredék középággal, a szár két vége 
levágott, a középág vége hiányzik. Az agancs felülete elég 
erősen kopott, h: 26 cm. Omladekból, m: 100 cm, egy ágú 
feszítőék lehetett. 

5. Agancseszköz-töredékek, (ugyanannak az agancsnak a 
részei) Jobb oldali szemág és jégága szár kortexdarabjával, h: 
14,16 és 16 cm, omladekból, m: 150 cm. 

2. Kavics. Nagyjából téglátest alakú, hosszában félbetört, 
egyik végén ütésből eredő roncsolódás. Szürke kvarcit, 
6,3 x 3,2 x 3,5 cm. Ütőkő lehetett, valószínűleg ék beverésé-
re is használták. É-ról 50 cm, K-ről 0 cm, m: 150 cm. 

3. Kavics. Lapos, egyik végén ütéstől eredő roncsolódás. 
Világos szürke kvarcit, 6 x 5 cm. É-ról 25 cm, K-ről 61 cm, 
m: 220 cm. 

4. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén szilánk-
lepattanásokkal és ütésből eredő roncsolódással. Fehér kvar
cit, d: 5,5 cm. Omladekból, m: 170 cm. Kovadarabokon 
levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

1976-os ásatásunk során az É 4/2/III és az É 5/II, 
valamint É 5/1/1 „gödröket" összekötő vágatot tár
tuk fel, amelynek hossza 12 m 50 cm. Átlagos széles
sége az É 4/2/III és É 5/II gödrök között 125 cm, 
mélysége ugyanitt 270 cm, átlagos szélessége az É 
5/II és É 5/1/1 „gödrök" között 220 cm, mélysége 
170—260 cm, mivel a vágat alja egyenetlen és D felé 
lejt. Az É 4/2/1II és É 5/II gödrök közti folyosórész
ben egy 175 cm-es szakaszon meddővel alátámasz
tott félboltozatot, az É 5/II és É 5/1/1 gödör közti 
vágatrészben pedig „ikertárna" maradványait tártuk 
fel. A vágat É-i és D-i záródását, valamint oldalfalait 
a szálban álló mészmárga alkotja.9 

Az É 4/2/IH és É 5/II „gödrök" közötti feltárt vágat
rész leletei : 

6. Agancseszköz. Jobb oldali agancsszár, ék alakban erő
sen kopott rózsával, eltávolított koronával, h: 37 cm. Az É 
4/2/IH középvonalától (a továbbiakban E-ról) 100 cm-re 
D-re, a vágat K-i falától (a továbbiakban K-ről) 83 cm-re 
Ny-ra, m: 150 és 200 cm között. Ütőeszköz. (5. ábra). 

7. Agancseszköz. Korona. Kehely alakú, három ágának 
vége letört. Az ágak h.: 17, 14 és 13 cm. É-ról 70 cm, 
K-ről 90 cm, m: 200 cm. Háromágú feszítőék, vagy gereblye. 

8. Agancseszköz. Bal oldali agancsszár ép rózsával, a 
szemág csonkjával, körbevésett végű jégággal, levágott 
középággal, a korona hiányzik, h: 55 cm. É-ról 50 cm, 
K-ről 64 cm, m: 185 cm. 

9.Agancseszköz. Bal oldali vetett agancsszár, h: 35 cm. 
É-ról 50 cm, K-ről 64 cm, m: 185 cm. 

10. Agancseszköz. Jobb oldali szártöredék a középág egy 
darabjával, mindkét vége vágott, h: 23 cm. É-ról 100 cm, 
K-ről 50 cm, m: 220 cm. 

11. Agancseszköz. Koronaág. Egyik oldalán egy erősen 
kopott és fényesre csiszolódott rész, h: 14 cm. É-ról 100 
cm, K-ről 50 cm, m: 220 cm. Ék lehetett. 

12. Agancseszköz. Két koronaág a szár egy egészen kis 
töredékével, valamint egy hozzá tartozó szártöredék. Az 
egyik ág vége letört, a másiké erősen kopott. A szártöredék 
egyik vége vágott. A szártöredék h: 15 cm. É-ról 50 cm, 
K-ről 0 cm, m: 220 cm. A koronarész feszítő-emelő eszköz 
lehetett. 

13. Agancseszköz. Koronarész két ággal, a szár egy 
darabjával, az ágak kopottak, az egyik ellaposodik. A szár 
vége vágott. A hosszabbik ág h.: 22 cm. É-ról 90 cm, K-ről 
48 cm, m: 210 cm. Kétágú feszítőék. 

14. Agancseszköz. Koronarész töredéke két lapos ággal, 
h: 35 cm. É-ról 100 cm, m: 150 cm, m: 200 cm. 

15. Agancseszköz. Fiatal agancsszár, egyik vége körbe
vésett, h: 11 cm. É-ról 50 cm, K-ről 61 cm, m: 220 cm. 

16. Agancseszköz. Ágtöredék, egyik vége levágott és 
kör bevésett, h: 11 cm, ÉHTÓI 50 cm, K-ről 61 cm, m: 220 
cm. 

17. Agancseszköz. Bal oldali vetett agancsszár, kopott 
rózsával és tővel, a tővel érintkező szárrész is roncsolódott. 
A szemág jól fejlett, hosszú (15 cm), hegye hiányzik. A 
jégágnak csak a csonkja van meg, a középág és a korona 
hiányzik, h: 25 cm. É*ól 300 cm, K-ről 122 cm, m: 260 
cm. Emelő-ütő-feszítő eszköz lehetett. 

18. Agancseszköz. Fiatal állat jobb oldali koponyatöredé
ke az agancsszárral, erősen kopott agancstővel, ép rózsával, 
a szemág csonkjával. A szár a korona alatt letört, h: 29 cm, 
É-ról 250 cm, K-ről 55 cm, m: 258 cm. Ütőeszköz. 

19. Agancseszköz. Koronaág-töredék, amely fényesre 
csiszolódott, h: 16 cm. É-ról 280 cm, K-ről 35 cm, m: 258 
cm. 

20. Agancseszköz. Jobb oldali agancsszár. A szár középág 
feletti része rézsútosan csiszolt, a középág csonkja körbe 
van faragva, a szár másik vége felé négyszögletes vésett lyuk 
van, h: 14 cm, a lyuk 2,2 x 1,7 cm-es. É-ról 264 cm, K-ről 42 
cm, m: 260 cm. Agancskapa töredéke. (6. ábra). í 

21. Agancseszköz. Koronaág, egyik végén friss törés, 
hegye alatt a felület egy szakaszon erősen kopott, h: 16 cm. 
É-ról 220 cm, K-ről 60 cm, m: 260 cm. Feszítőék lehetett. 

22. Agancseszköz. Jobb oldali agancság a koronaelágazás
sal. A korona ellaposodott, az ágak igen kicsik, végeik 
erősen kopottak. Mellette került elő egy hozzá tartozó 
koronaág, h: 32 cm, ül. 22 cm. É-ról 280 cm, K-ről 122 
cm, m: 210 cm. Feszítőék lehetett. (7. ábra). 

23. Agancseszköz. Korona töredéke, két ág darabjával, 
h: 22 cm. É-ról 260 cm, K-ről 10 cm, m: 255 cm. 

24. Agancseszköz. Korona, két ág darabjával, a hosszab
bik ágon egy vágásnyommal, h: 25 cm, É-ról 260 cm, K-ről 
10 cm, m: 255 cm. 

É 5/II Részben kutatóárokkal, részben 1976-ban 
ásatással feltárt - az ásatás során, az É 4/2/III-hoz 
hasonlóan — a gödörnek csak az árok középvonalá
tól É-ra eső része került kibontásra. Ennek során elő
került leletek: 

23 db jellegtelen, használati nyom nélküli kavicstöredék 
50-160 cm-es mélységközből. 

Az 1976-os ásatás leletei: 
25. Agancseszköz. Bal oldali koponyatöredék az agancs

szárral, kopott tővel. Hosszában eltört, h: 30 cm. É-ról 466 
cm, K-ről 0 cm, m: 50 cm. Ütőeszköz. 

26. Agancseszköz. Kehely alakú korona töredéke két kis 
ággal, h: 20 cm, É-ról 466 cm, K-ről 0 cm, m: 50 cm. 
Feszítőeszköz töredéke. 

27. Agancseszköz. Koronaág. Hegye letört, másik vége 
levésett, enyhén kopott, h: 14 cm. É-ról 490 cm, K-ről 50 
cm, m: 100 cm. Feszítőék lehetett. 

28. Agancseszköz. Lapos koronarész kis ágakkal, felülete 
kopott, az egyik ág vége levágott, h: 10 cm. É-ról 460 cm, 
K-ről 70 cm, m : 100 cm. Kétágú (? ) feszítőék. 

29. Agancseszköz. Bal oldali agancsszár, egyik vége letört. 
A jégág magasságában laterális oldalon négyszögletes vésett 
lyuk, h: 18 cm, a lyuk méretei: 2 x 1 cm. É-ról 500 cm, 
K-ről 130 cm, m: 25 cm. 

30. Agancseszköz. Bal oldali agancsszár középággal. Egyik 
vége körbevésett, enyhén lecsiszolódott vágásnyomokkal, 
másik végén friss törés. A középág igen erősen kopott, a 
száron bevágódás nyomai, h: 30 cm, É-ról 480 cm, K-ről 40 
cm, m: 100 cm. Csákány lehetett. (8. ábra) 
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Fig. 3. Identifiable places of findings observed during prob
ing with trial trenches and excavations of the MÁFI in 

1977/78 (Southern part) 

3. ábra. A kutatóárkos szondázás során észlelt azonosítható 
lelethelyek, valamint az 1977-78-as MÁFI-ásatás helye (D-i 

rész) 
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4. ábra. Átfúrt kombinált eszköz, háromszög alakú törés
felülettel 

Fig. 4. Drilled combined tool with triangle-shaped fracture 
surface 

31. Agancseszköz. Ágdarab, egyik vége letört, másik 
végén ék alakú vésés, h: 14 cm. É-ról 455 cm, K-ró'l 50 cm, 
m: 100 cm. 

32. Agancseszköz. Bal oldali szárdarab a középág töre
dékével, amely felett az agancs mediális falában 2 cm át
mérőjű, roncsolt szélű fúrt lyuk, É-ról 460 cm, K-ről 40 
cm, m: 180 cm. 

5. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén erős roncsolódás
sal. Rózsaszínes-szürke kvarcit, 7x5,5 cm. É-ról 500 cm, 
K-ről 40 cm, m: 50 cm. 

6. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén törésfelülettel, 
két végén ütésnyomokkal. Világosszürke kvarcit, 8,5 x 7,5 
cm. É-ról 566 cm, K-ről 100 cm, m: 150 cm. 

7. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén chopping-tool-
éra emlékeztető szilánklepattanásokkal, másik végén talán 
ütésnyom (a felület erős kérgezettsége miatt kérdéses). Sár
gásfehér kvarcit, 6 x 4 x2,8 cm. É-ról 540 cm, K-ről 75 cm, 
m: 130 cm. 

8. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két helyen 
szilánklepattanással, egyik oldalán erős roncsolódásnyom
mal. Világosszürke kvarcit, 5 x 6 cm. É-ról 540 cm, K-ről 
70 cm, m: 130 cm. Kovadarabokon levő mészkéreg eltávolí
tására használhatták. 

9. Kavics. Nagyjából téglatest alakú, hosszában félbetört, 
egyik végén kis ütésnyom, a felületen néhány szilánklepatta
nással. Fehér kvarcit, 8 x 5 , 3 x 3 cm. Leomló törmelékből 
került elő, pontos helyét nem lehet meghatározni. Kovada
rabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 
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5. ábra. Ütőeszköz 
Fig. 5. Beating maul 

10. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, félbetört, a meg
levő végén erős roncsolódásnyomokkal. Sárgásvörös kvarcit, 
7 x 6 cm. Leomló törmelékből került elő, pontos helyét 
nem lehet meghatározni. Ütőkő lehetett. 



6. ábra. .Agancskapa" 
Fig. 6. "Antler-hoe" 

11. Kavics. Eredetileg téglatest alakú, széltében kettétört 
kavics, meglevő végén igen erős roncsolódasnyom. Fehér 
kvarcit, sz: 4 cm. Leomló törmelékből került elő, pontos 
helyét nem lehet meghatározni. Ékek beverésére használ
hatták. 

12. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén enyhe 
roncsolódásnyomokkal. Fehér kvarcit, d: 5 cm. Leomló 
törmelékből került elő, pontos helyét nem lehet meghatá
rozni. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására hasz
nálhatták. 

13. Kavics. Diszkosz alakú, egyik végén roncsolódásnyo
mok. Szürke, sárga sávos kvarcit, d: 4,8 cm. A felszínközeli 
törmelékben volt, pontos helyét nem lehet megállapítani. 

14. Kavics. Nagyjából diszkosz alakú. Körvonalai mentén 
erős roncsolódásnyomokkal. Egyik lapján két szilánklepatta-
nás. Sárgásszürke kvarcit, d: 10 cm. Pontos helyét nem 
lehet megállapítani, a felszínközeli 50 cm-ben volt. Kova
darabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

Az É 5/II. és É 5/1/1. között feltárt vágatrész leletei: 

33. Agancseszköz. Korona töredéke a szár egy részével, 
két ág csonkjával. Az egyik ágból csak néhány cm hosszú 
darab maradt meg, a hosszabbik ágdarab belső oldalán tégla
lap alakú, vésett felület. A szár alja körbevésett, h: 14 cm, 
É-ról 644 cm, K-ről 110 cm, m: 180 cm. 

15. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két oldalon 
erősebb roncsolódásnyom. Szürkésvörös kvarcit, d: 5,5 cm, 
vastagsága 2,5 cm. É-ról 800 cm, K-ről 90 cm, m: 180 cm. 
Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

16. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén chopping-tool-
éra emlékeztető szilánklepattanásokkal. amelyek csaknem 
45°-os szöget zárnak be. Másik végén ütésnyom. Szürke 
kvarcit, 10 x 6 x 4 cm. É-ról 740 cm, K-ről 100 cm, m: 180 
cm. Talán ékként használták (9. ábra). 

A vágatrészből ezsken kívül É 4/2/III-tól 960 
cm-re, K-ről 70 cm-re, 100 cm mélyen, ül. É 4/2/III-
tól 960 cm-re, K-ről 0 cm-re 60 cm mélyen két őz-
(Capreolus capreolus L.) agancs is előkerült, mind-

7. ábra. Lapát szerűen is használható feszítőszerszám 
Fig. 7. Stretching tool, can be used as a shovel 

kettő csaknem teljes példány, a koponya egy részé
vel. 

É 5/1/1. (sz: 225 cm, m : 225 cm) 
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34. Agancseszköz. Koronaág, mindkét vége törött, egyik 
végén faragásnyomok. A felület kopott, enyhén kifényese
dett, h: 15 cm, m: 155 cm. (10. ábra). 

17. Kavics. Diszkosz alakú, mindkét oldalán egy-egy 
szilanklepattanassal. Körvonala mentén egy darabon roncso
lódás nyomai. Világosszürke kvarcit, d: 6 cm, m: 80 cm. 
Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

18. Kavics. Szabálytalan alakú, hosszában félbetört, 
egyik végén kis szilánklepattanás, csúcsos részén kopás
nyom. Sötétszürke kvarcit, h: 7 cm, m: 120 cm. Kovadara
bokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

Ezeken kívül 255 cm mélyről egy koponyatöredékes 
agancs is előkerült. 

9. ábra. Talán ékként használt kvarcit-kavics 
Fig. 9. Quartzite pebble prosbably used as wedge 



19. Kavics. Tojásdad alakú, lapos, két végén törésfelület
tel és kopásnyommal. Fehér kvarcit, 6,6x5,5 cm, m: 50 
cm, ütőkő lehetett. 

É 5/I/sz: 200 cm, m: 100 cm. 
20. Kavics. Tojásdad alakú, kissé lapos, két végén szi-

lánklepattanás, egyik végén ütésnyom is. Szürkésfehér kvar
cit, 6 x 5 cm, m: 50 cm. 

21. Kavics. Gömb alakú, sárgásszürke kvarcit, d: 7,5 cm, 
m: 85 cm. (11. ábra). 

22. Kavics. Gömb alakú, vörösesszürke kvarcit, d: 10 
cm, m: 10 cm. 

Ezeken kívül még 3 db jellegtelen kavics került elő 
50-105 cm-es mélységközből. 

Ê5/2 

23. Kavics Diszkosz alakú, körvonala mentén szilánk-
lepattanás és erős roncsolódás. Szürke kvarcit, m: 15 cm. 

24. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két szi-
lánklepattanás, roncsolódásnyom. Szürke kvarcit, d: 5 dm. 

25. Kavics. Henger alakú, mindkét végén szilánklepat-
tanással és ütésnyommal. Fehér kvarcit, 5 x 4,3 cm, m: 30 
cm. Ütőkő. 

Ezeken kívül még 17 db jellegtelen kavics került elő belőle 
30-40 cm-es mélységközből. 

É 5/2a/II (sz: 210 cm, m: 80 cm) 
26. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, mindkét végén szi-

lánklepat tanással és roncsolódásnyommal. Világosszürke 
kvarcit, 8 x 7 cm. 

27. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, egyik végén szi-
lánklepattanással, mindkét végén erős kopásnyom, fehér 
kvarcit, 6 x 4 cm. 

É 5/3/1 (sz: 300 cm, m: 200 cm) 

28. Kavics. Nagyjából diszkosz alakú, két oldalán szi-
lánklepattanás, egyik - megvastagodó - végén ütésnyom, 
körvonala mentén egy darabon enyhe roncsolódás. Sárgás
szürke kvarcit, d: 7 cm. 

É 5/3/II (sz: 280 cm, m: 250 cm) 

35. Agancseszköz. Korona töredéke szárral, az egyik ko-
ronaág eltávolított, a másik erősen kopott, egészen ellaposo
dik. A szár vége le van vágva és vésve, h: 30 cm, m: 165 
cm. 

Ezenkívül még 3 db jellegtelen agancstöredék került elő belő
le, 130-200 cm-es mélységközből. 

29. Kavics. Ék alakú, ellaposodó végén szilánklepattanás, 
az élen erős roncsolódás, „fokán" ütésnyomok. Sötétszürke 
kvarcit, 9 x 5,5 cm, m: 30 cm. Valószínűleg ékként hasz
nálták. (12. ábra). 

30. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két kis 
folton ütésnyom. Sötétszürke kvarcit, d: 4,5 cm, m: 50 cm. 
Valószínűleg kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására 
használták. 

31. Kavics. Diszkosz alakú, egyik oldala roncsolódott. 
Világosszürke kvarcit, d: 4,5 cm, m : 70 cm. 

32. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén szilánklepattanás 
és kopásnyom. Fehér kvarcit. 5,5 x 4 cm, m : 35 cm. 

10. ábra. Kortex-lehántás ág végén 
Fig. 10. Decortication of cortex at branch end 

33. Kavics. Diszkosz alakú, két szilánklepattanással, kör
vonala mentén egy helyen erősen kopott, szürke kvarcit, 
5 x 3,5 cm, m: 50 cm. 

34. Kavics. Tojásdad alakú, mindkét végén szilánklepat
tanással. A lepattanások az egyik végén chopping-tool-éra em
lékeztető részt képeznek. Világosszürke kvarcit, 9 x 5 cm, m: 
165 cm. 

35. Kavics. Tojásdad alakú, mindkét végén szilánklepat
tanással és egy-egy kisebb kopásnyommal. Világosszürke 
kvarcit, 6,5 x 4 cm, m: 10 cm. 

36. Kavics. Diszkosz alakú, szilánklepattanásokkal és 
körvonalai mentén több helyen kisebb kopásnyommal. 
Szürke kvarcit, d: 7 cm, m : 155 cm. (13. ábra) 

Ezenkívül még 22 db jellegtelen kavics került elő, 35-170 
cm-es mélységközből. 
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11. ábra. Gömb alakú, felhasznált kvarcit-kavics 
Fig. 11. Sphere-shaped, used quartzite pebble 

É 5/4/IV (sz: 277 cm, m: 150 cm, nem került teljes 
kibontásra) 

38. Kavics. Nagyjából téglatest alakú, egyik végén szi-
lánklepattanás és enyhe kopásnyom. Sárgásszürke kvarcit. 
6,5 cm, m: 50 cm. 

Ezenkívül még 2 db jellegtelen kavics került eló' belőle, 40 
cm mélyről. 

É 5/4/V (sz: 350 cm, m: 200 cm) 

36. Agancseszköz. Középág töredéke a szárral. A szár 
felső vége letört, alsó vége levágott - feszítésnyomokkal és 
kortexlehasadással. A középág vége elég erősen kopott, h: 
30 cm, m: 125 cm. Feszítő- vagy emelőeszköz lehetett. 

37. Agancseszköz. Koronatöredék két kopott ággal, a 
nagyobbik ág h.: 18 cm, m: 125 cm. Kétágú feszítőék 
töredéke. 

38. Agancseszköz. Korona két ággal, az egyikből csak 
egy kis darab van meg, a másik ép, kopott. A szár alsó 
végét levágták. Az ép ágon - nem sokkal annak csúcsa alatt 
- kezdődő lyukvésés nyoma, h: 28 cm, m : 100 cm. Erede
tileg kétágú feszítőék lehetett. 

39. Agancseszköz. Agancsszár a koronaágak kis darab
jaival (a törések frissek), az egyik ágon az agancs ventralis 
falában vésett lyuk, h: 16 cm, a lyuk átmérője 1,8 cm, m: 105 
cm. 

40. Agancseszköz. Bal oldali szemág töredék, felszíne erő
sen kopott, h : 17 cm, m : 75 cm. 

Ezenkívül még 4 db jellegtelen agancstöredék került elő 
40-155 cm-es mélységközből, egy jellegtelen kavics 40 cm 
mélyről. 

É 6 
41. Agancseszköz. Agancsszár rózsával, a rózsa felett né

hány cm-rel levágva, a felület kopott, a szemág vége letörött 
(h: 13 cm), valamint egy 13 cm hosszú, kopott koronaág. 
Ütő- és feszítőeszköz. 

12. ábra. Valószínűleg ékként használt kvarcit-kavics 
Fig. 12. Quartzite pebble probably used as wedge 

É 6/VI/ (sz: 400 cm, m: 160 cm) 

39. Kavics. Henger alakú, egyik végén chopping-tool-
szerű szilánklepattanás, másik végén ütésnyom. Sötétszürke 
kvarcit. 8 x 5,5 cm, m: 50 és 60 cm között. Ütőkő. 

40. Kavics Henger alakú, mindkét végén törésfelülettel, 
egyik végén roncsolódásnyom. Szürkésfehér kvarcit, 
6,5 x 3,5 cm. Ütőkő. 

41. Kavics. Henger alakú, mindkét végén törésfelülettel, 
sárgásszürke kvarcit, 9 x 5 cm. 

É 6/1/III (sz: 150 cm, m: 100 cm) 

42. Kavics. Tojásdad alakú, két végén szilánklepattanás, 
amely egyik végén a chopping-tool-éra emlékeztet, szürke 
kvarcit, h: 6 cm, m: 20 cm. 
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13. ábra. Diszkosz alakú, felhasznált kvarcit-kavics 
Fig. 13. Used quartzite pebble of discus shape 

Ezenkívül még 1 db jellegtelen kavics került elő 15 cm 
mélyről. 

É 6/1/III A (sz: 125 cm, m: 75 cm) 

Csupán két jellegtelen kavicsot gyűjtöttek belőle 25, Ш. 40 
cm mélyről. 

14. ábra. Ütőkőként felhasznált nagyméretű kvarcit-kavics 
Fig. 14. Larger quartzite pebble used as a hammer 

m: 90 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására 
használhatták. 

Ezeken kívül még 10 db jellegtelen kavics került elő belő
le, 20-295 cm-es mélységközből. 

É 6/1/V gödör (sz: 250 cm, m: 225 cm) 
45. Kavics. Nagyjából korong alakú, kétoldalon szilánk-

lepattanásokkal. Szürke kvarcit. 5 x 6 cm, m : 45 cm. 
46. Kavics. Nagyjából korong alakú, körvonalai mentén 

egy szakaszon erőteljes ütésnyomok. Világosszürke kvarcit. 
6,5 x5 cm, m: 180 cm. 

47. Kavics. Nagyjából henger alakú, széltében félbetört. 
Sárgásszürke mészkő (megmaradt h: 9 cm) m: 155 cm. 

É 6/1/IV (sz: 281 cm, m: 300 cm) 

43. Kavics. Nagyjából henger alakú, egyik végén szilánk-
lepattanással, másik végén erős roncsolódásnyommal. Vilá
gosszürke kvarcit, 21 x 10 cm, m: 60 cm. Ütőkő. (14. ábra) 

44. Kavics. Nagyjából henger alakú, hosszában félbetört, 
mindkét végén ütésnyom. Világosszürke kvarcit, 7,5 x 4 cm, 

Ezeken kívül még két jellegtelen kavics került elő belőle 
65-155 cm-es mélységközből. 

É 6/3/1 (sz: 525 cm, m: 350 cm) 

42Agancseszköz. Bal oldali agancsszár teljesen lekopott 
rózsával. A szemágat teljesen eltávolították, a jégág és a 
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15. ábra. Tojásdad alakú felhasznált kvarcit-ka vies 
Fig. 15. Egg-shaped used quartzite pebble 

középág vége le van vágva és körbevésett, a szár a középág 
felett levágott, h: 38 cm, m: 110 cm. Ütőeszköz. 

43. Agancseszköz. Koronatöredék szárdarabbal, a koro
nából két ágdarab van meg, az egyik csupán néhány cm-es, 
a másiknak csak a hegye hiányzik. A szár alsó vége kopott, 
h : 35 cm, m : 35 cm. Kétágú feszító'ék. 

Ezeken kívül 11 db jellegtelen agancstöredék került elő 
80-350 cm-es mélységközbó'l. 

48. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú. Három helyen kis 
roncsolódásnyommal. Szürke kvarcit. 5,5 x 3,5 cm. 

49. Kavics. Henger alakú, két végén chopperél-szerű szi-
lánklepattanással. Szürke kvarcit, 6 x 3 cm, m: 60 cm. Ko
vadarabokon levő mészkéreg eltávolítására használhatták. 

50. Kavics. Henger alakú, két végén roncsolódásnyomok
kal. Szürkésfehér kvarcit, 7,6 x 5,5 cm, m: 40 cm. 

51. Kavics. Diszkosz alakú, egyik lapján majdnem teljes 
felületét befedő szílanklepattanas. Körvonala mentén egy 

helyen erős roncsolódásnyom. Szürke kvarcit. 7x5,5 cm, 
m: 250 cm. 

52. Kavics. Nagyjából henger alakú, mindkét végén szi-
lánklepattanások, szürkésfehér kvarcit, 7 x 3 cm, m: 20 cm. 
Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

53. Kavics. Diszkosz alakú, egyik oldalán a felületen 
szílanklepattanas, a körvonal mentén erősen roncsolódott 
Sárgás kvarcit, d: 5 cm, m: 50 cm. Kovadarabokon levő 
mészmárga eltávolítására használhatták. 

54. Kavics. Tojásdad alakú, két végén szílanklepattanas, 
egyik végén roncsolódásnyom. Fehér kvarcit, 7,5 x 5 cm, m: 
240 cm. 

Ezeken kívül még 13 db jellegtelen kavics került elő belőle 
20-300 cm-es mélységközből. 

É 6/3/II (sz: 350 cm, m: 175 cm) 

55. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, több helyen szi-
lánklepattanással. Szürkésfehér kvarcit, h: 10 cm, m: 80 cm. 

Ezenkívül még 3 db jellegtelen kavics került elő 60-80 
cm-es mélységközből. 

É 6/3/IV 

(Maga a „gödör" tulajdonképpen egy négy na
gyobb részből álló, a mélyen fekvő mészmárga-réteg-
fejek felett összebontott komplexum, amelynek tel
jes szélessége 10 m 50 cm. DK-ről számított első 
részének szélessége 125 cm, mélysége 200 cm — ez 
lényegében egy keskeny vágatrész, amelynek ÉNy-i 
falát egy, a jelenlegi felszín alatt 100 cm-es magas
ságig felnyúló rétegfej alkotja. Ennek a rétegfejnek 
ÉNy-i oldala 275 cm-ig mélyült le, s egyúttal egy 
350 cm széles, csaknem vízszintes aljzatú vágatrész 
DK-i falát alkotja, amelynek ÉNy-i fala lépcsőzete
sen emelkedik. A komplexum harmadik része egy 
200 cm széles vágatrész. Ezután következik az utol
só vágatrész, amely két kiemelkedő rétegfejjel meg
szakítva enyhén emelkedik ÉNy- felé, s 400 cm 
széles. 

A komplexum DK-ről számított 2. részében, a 
széles, vízszintes aljzatú vágatrészben, az aljzattól 
számított 125 cm-es magasságban az erősen törmelé
kes kitöltésben egy kb. 1 m magas, 1 m széles, 
szabálytalan alakú, eredeti helyzetében maradt 
mészmárgatömb van, amelynek eredetileg az aljzat
hoz csatlakozó részét valószínűleg kifejtették; ledőlé-
sét a bennhagyott törmelékkel való kitámasztással 
akadályozhatták meg.) 

44. Agancseszköz. Korona töredéke egy ép és egy levá
gott ággal, a szár egy darabjával, amelynek alja vágott. Az 
ép ág vége ferdén erősen kopott, h: 25 cm, m: 200 cm. 
Feszítőék vagy feszítő-emelő eszköz lehetett. 

45. Agancseszköz. Koronaág, mindkét vége letörött, a 
felület fényesre kopott, h: 17 cm, m: 190 cm. 

46. Agancseszköz. Középág, bázisa levágott, vége hiány
zik, h: 15 cm, m: 190 cm. 

47. Agancseszköz. Kehely alakú korona töredéke a szár 
egy darabjával. A három egészen kicsi koronaág közül kettő 
ép, egy letörött. A szárdarab hosszában félbetörött, h: 14 
cm, m: 125 cm. Gereblye vagy háromágú feszítőék. 
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Ezeken kívül még 3 db jellegtelen agancstöredék került elő 
185-200 cm-es mélységből, valamint egy házikecske (Capra 
hircus L.) szarvcsapjának töredéke (a homlokcsont egy kis da
rabja is megvan, a szarvcsap vége hiányzik, h: 16 cm, m : 190 
cm.) (41. ábra) 

56. Kavics. Diszkosz alakú, két helyen törésfelülettel, 
szemben levő oldalán ugyanezeken a helyeken kopásnyom
mal. Sárgásfehér kvarcit, d: 4,5 cm, m: 60 cm. Kovadarabo
kon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

57. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú. Két végén szilánk-
lepattanások, egyik végén enyhe kopásnyom is. Sötétszürke 
kvarcit. 7 x 6 cm, m: 80 cm. Kovadarabokon levő mészké
reg eltávolítására használhatták. 

58. Kavics. Nagyjából henger alakú. Egyik végén szilánk-
lepattanás. Sárga mészkő, 7,5 x 5,5 cm, m: 160 cm. 

59. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén egy dara
bon nagy, igen erős roncsolódásnyom, másik oldalán ugyan
ott szilánklepattanás. Szürke kvarcit, d: 6 cm, m: 40 cm. 

60. Kavics. Nagyjából korong alakú, körvonalának egy 
kis részén erős kopásnyom. VUágosszürke kvarcit, d: 5,5 
cm, m: 170 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítá
sára használhatták. 

61. Kavics. Téglatest alakú, széltében félbetörött, egyik 
lapján szilánklepattanás. Szürke kvarcit. Megmaradt h: 9 
cm, sz: 11 cm, m: 40 cm. 

Ezeken kívül 26 db jellegtelen kavicsdarab került elő belő
le, 25-225 cm-es mélységközből. 

É 6/3/V (sz: 325 cm, m: 100 cm) 

62. Kavics. Tojás alakú, egyik végén chopping-tool-éhoz 
hasonló szilánklepattanás, másik végén kopásnyom. Világos
szürke kvarcit, 5 x 3.5 cm, m: 50 cm. (15. ábra) 

Ezenkívül 50 cm mélyről egy jellegtelen kavicstöredék ke
rült elő. 

É 6/5/1 (sz: 175 cm, m: 250 cm) 
48. Agancseszköz. Jobboldali szártöredék a középág 

csonkjával, a szár felső részén levő halvány nyomok mester
séges eltávolításra utalnak. A szár másik vége lépcsőzetes 
vésés-szerű megmunkálással van kidolgozva, az agancsfalat 
az egyik oldalon eltávolították. Az egész rész valószínűleg 
véséssel van lekerekítva, h: 20 cm, m: 140 cm. Feszítőszer
szám lehetett, s lehet, hogy a szár alsó részét szerszámnyél
ként használták. 

49. Agancseszköz. Jobb oldali koronaelágazás töredéke, 
(hosszában félbetörött), alsó része valószínűleg körbevágott 
- h: 9 cm - , valamint egy valószínűleg hozzá tartozó eny
hén hajlott, kopott felületű középág, amelynek h: 18 cm, 
m: 200 cm. Feszítóek lehetett. 

50. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő darabja, a tő és a 
rózsa kopott, a szemág vége levágott, a jégágnál a szár 
eltörött (feszítés nyomaival), h: 20 cm, m: 200 cm. Ütőesz
köz és/vagy feszítőszerszám. 

Ezeken kívül 9 db jellegtelen kavics került elő a gödörből 
30-115 cm-es mélységközből. 

É 6/5/III (sz: 500 cm, m: 260 cm) 

63. Kavics. Diszkosz alakú, egyik oldalán a felületet 
majdnem teljesen beborító szilánklepattanás, körvonalai 

16. ábra. Kétágú feszítóek 
Fig. 16. Double-pronged stretching wedge 

mentén egy darabon roncsolódásnyomok. Szürke kvarcit, d: 
7,5 cm, m: 30 cm. Kovadarabokon levő mészkéreg eltávolí
tására használhatták. 

64. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén szilánk
lepattanás és enyhe ütésnyomok. Világosszürke kvarcit, d: 5 
cm, m: 160 cm. Kovadarabokon levő mérszkéreg eltávolítá
sára használhatták. 

65. Kavics. Eredetileg henger alakú, széltében félbetörve, 
megmaradt végén chopping-tool-éra emlékeztető szilánkle-
pattanással. A törésfelületek találkozásánál enyhe roncsoló
dásnyomok. Világosszürke kvarcit, d: 3,5 cm, megmaradt h: 
7 cm. Útőkő. 

66. Kavics. Henger alakú, mindkét végén szilánklepatta
nás és erős roncsolódásnyom. Szürke kvarcit, 6,5 x 4 cm. 
m: 45 cm. Ütőkő. 

67. Kavics. Henger alakú, két végén szilánklepattanás. 
Szürke kvarcit, 5,5 x 4 cm, m: 33 cm. 

Ezeken kívül még 17 db jellegtelen kavics került elő 
30-160 cm-es mélységközből, valamint 145 cm mélyről egy 
jellegtelen agancstöredék. 

É 6/5/IV (sz: 600 cm, m: 250 cm) 
51. Agancseszköz. Kehely alakú korona a szár egy da

rabjával. A három koronaág közül kettő töredékes, a har
madik erősen kopott. A szár alsó része letörve. A szár h: 17 
cm, az ágak h: 16, 14, ill. 4 cm, m: 160 cm. Háromágú 
feszítőék, vagy gereblye lehetett. 
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52. Agancseszköz. Jobb oldali agancsszár, fiatal állattól 
származik. A rózsa alatti rész és a rózsa egy része, valamint 
a hozzá csatlakozó szárrész külső oldala erősen kopott. Az 
ép szemág szintén elég erősen kopott. A szár a középágtól 
letörött - egyik oldalán feszítés és vésés nyomai - alatta 
enyhén lecsiszolódott felület, h: 30 cm, a szemág h.: 21 cm, 
щ: 180 cm. Ütőeszköz és/vagy csákány. 

53. Agancseszköz. Koronaág, mindkét vége letörött, h: 
22 cm, m: 175 cm. Talán feszítőék volt. 

54. Agancseszköz. Koronaág, két vége letörött, h: 22 
cm, m: 175 cm. Talán feszítőék. 

55. Agancseszköz. Koronaág, igen erősen kopott, szár 
felőli része letörött, h: 20 cm. Feszítőék lehetett. 

56. Agancseszköz. Koronaág, felszíne kopott, h: 16 cm, m: 
150 cm. Feszítőék töredéke lehetett. 

57. Agancseszköz. Korona elatti töredék a szár egy da
rabjával. A szár erősen töredékes. Az ágak le vannak vágva, 
h: И cm, m: 220 cm. 

58. Agancseszköz. Kehely alakú korona, három erősen 
kopott koronaággal, a szár egy kis darabjával. A szár alsó 
része letörött, h: 20 cm, az ágak h: 16, 12 és 3 cm, m: 180 
cm. Gereblye vagy háromágú feszítőék. 

59. Agancseszköz. Korona, két egészen lapos, kopott 
koronaággal, a szár egy kis darabjával, amelynek alja le van 
vágva. Az ágak h: 27 és 28 cm, m: 180 cm. Kétágú 
feszítőék. (16. ábra) 
60. Agancseszköz. Koronaág darab, egyik vége 

letörött, h: 15 cm, m: 225 cm. 

Ezeken kívül két jellegtelen agancstöredék került elő 
30-225 cm-es mélységközből. 

68. Kavics. Téglatest alakú, egyik végén szilánklepat-
tanás, két végén roncsolódásnyom. Szürke kvarcit. 1 0 x 6 
cm. 

69. Kavics. Téglatest alakú, két végén chopping - t oo 1-éra 
emlékeztető szilánklepattanások. Szürke kvarcit, 6 x4,5 cm, 
m: 50 cm. Ütőkő. 

70. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén szilánklepat-
tanás. Szürke kvarcit, 10 x 4 cm. 

Ezeken kívül 29 jellegtelen kavics került elő 25-210 cm-es 
mélységközből. 

É 6/5/V (sz: 700 cm, m: 375 cm) 

71. Kavics. Nagyjából diszkosz alakú, körvonalai mentén 
több szilánklepattanással, s kopott részekkel. Szürkésfehér' 
kvarcit, d: 6 cm, m: 30 cm. Kovadarabokon levő mészmárga 
eltávolítására használhatták. 

72. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, egyik végén chop-
ping-tool-éra emlékeztető szilánklepattanás, roncsolt törési 
éllel, másik végén roncsolódás nyoma. Sötétszürke kvarcit. 
7 x 6 cm, m: 190 cm. Ütőkő. 

73. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, egyik végén igen 
erős roncsolódásnyorn, szürkésfehér kvarcit. 5 x 4,5 cm, m: 
50 cm. Ütőkő. 

74. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén nagy szi-
lánklepattanásokkal. Vörösessárga kvarcit, d: 11 cm, m: 40 
cm. 

Ezeken kívül 19 db jellegtelen kavics került elő 30 -220 
cm-es mélységközből. 

É 6/7/II (sz: 325 cm, m: 250 cm) 

61 . Agancseszköz: Szárdarab, felülete kopott, egyik vége 
levágott, másik vége letörött, h : 10 cm, m: 140 cm. 

17. ábra. Valószínűleg kalapácsként használt kvarcit-kavics 
Fig. 17. Quartzite pebble, probably used as a hammer 

Ezenkívül 4 db jellegtelen kavics került elő belőle, 40 -155 
cm-es mélységközből. 

É 6/7/III (sz: 500 cm, m: 150 cm) 

75. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén szilánk-
lepattanásokkal, roncsolódásnyomokkal. Világosszürke 
kvarcit, d: 7 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítá
sára használhatták. 

76. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén szilánk-
lepattanások és roncsolódásnyomok. Szürkésfehér kvarcit, 
d: 6 cm, m: 25 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávo
lítására használhatták. 

77. Kavics. Eredetileg nagyjából henger alakú volt, szél
tében félbetörött. Megmaradt vége háromszög alakú csúcs
ban végződik. A csúcson erős ütésnyomok. Sárgásvörös 
kvarcit. Megmaradt h: 14 cm, d: 8 cm. (17. ábra) 

Természetes ék, ill. kalapács alakja révén ennek megfele
lően használhatták. 

Ezeken kívül 11 db jellegtelen kavics került elő belőle, 
20-105 cm-es mélységközből. 
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18. ábra. Körbevágás nyomai agancsig bázisán 
Fig. 18. Traces of cutting on the base of antler branch 

É 6/7/IV 

(sz: 1100 cm, átlagos m: 280 cm, tulajdonképpen 
két nagyobb részből áll, amelyek a mélyebben fekvő 
mészmárga-rétegfej felett össze vannak bontva. A 
komplexum DK-i részét egy 225 cm-es magasságig 
felnyúló, szálbanálló fallal kettéosztott 400 cm szé--
les, ÉNy-i részét pedig egy nagyjából vízszintes aljza
tú, 650 cm széles vágatrész alkotja.) 

62. Agancseszköz. Szemágtöredék. Keresztmetszete kissé 
ellaposodik, egyik vége letörött, másik vége körbevágott, h: 
11 cm, m: 50 cm. (18. ábra) 

63. Agancseszköz. Szemágtöredék. Lapos keresztmetsze
tű, felülete teljesen lekopott, mindkét vége letörött, h: 13 
cm, m: 250 cm. 

64. Agancseszköz. Jobb oldali agancsszár rózsával, a rózsa 
alatti felület kopott, a szemág ferdén levágva (? ), a jégág el
vágás utáni csonkja maradt meg. A szemág mediális oldala 
eró'sen kopott, dörzsölődött, h: 22 cm, m: 167 cm. Feszítő-
szerszám. (19. ábra) 

65. Agancseszköz. Jobb oldali szárdarab rózsával, a szemág 
csúcsa letörött, felülete kopott, a jégág nem fejlődött ki, a 
szár a jégág felett letörött, h: 21 cm. Mellette 2 db jellegtelen 
ágtöredék (valószínűleg összetartozók) került eló', m : 215 cm. 
Emelőeszköz lehetett. 

66. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő a rózsával és a 
szár néhány cm-es töredékével, h: 9 cm, m: 55 cm. 

67. Agancseszköz. Korona két ággal. Az egyik ellaposo
dó, felületük kopott. Közvetlenül az elágazás alatt letörve, a 
törés talán mesterséges eltávolításra utal. Az ágak h: 25, ill. 
27 cm, m: 250 cm, Kétágú feszítőék. 

78. Kavics. Nagyjából háromszög átmetszetű, egyik vé
gén (két csúcsán) igen erős roncsolódásnyom, a felületen 
több szilanklepattanas. Sárgásszürke kvarcit, 7 x 4 cm, m: 
50 cm. Ütőkő. 

79. Kavics. Tojásdad alakú, mindkét végén szilanklepat
tanas, amely a csúcsos végén chopping-tool-éra emlékeztet, 

roncsolódásnyomokkal. Fehér kvarcit, 5,5x3 cm, m: 25 
cm. 

80. Kavics. Diszkosz alakú. Körvonalai mentén két he
lyen szilanklepattanas. Fehér kvarcit d: 7,5 cm. 

81. Kavics. Szabálytalan alakú, nagyjából lekerekített 
csúcsú háromszög formájú, két csúcsán szilánklepattanással. 
Sötétszürke kvarcit. 8 x5,5 cm, m: 40 cm. Kovadarabokon 
levő mészkéreg eltávolítására használhatták. 

82. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két helyen 
szilanklepattanas, körben roncsolódásnyom. Sötétszürke 
kvarcit, d: 7 cm. Kovadarabokon levő mészkéreg eltávolítá
sára használhatták. 

83. Kavics. Diszkosz alakú, egyik oldalán egy kisebb 
szilanklepattanas, majdnem az egész körvonal mentén ron
csolódásnyomok. Világosszürke kvarcit, d: 5,5 cm, m: 25 
cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használ
hatták. 

84. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén egy kisebb 
szilanklepattanas, s két helyen erős roncsolódásnyom. Vilá
gosszürke kvarcit, d: 7 cm. Kovadarabokon levő mészmárga 
eltávolítására használhatták. 

85. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén erős roncsoló
dásnyom. Szürke kvarcit, h: 5 cm, m : 40 cm. Ütőkő. 

86. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két helyen 
szilanklepattanas. Szürke kvarcit, d: 5 cm, m: 30 cm. 

87. Kavics. Téglatest alakú, két végén roncsolódásnyom. 
Szürke kvarcit, 7 x 5,5 cm, m: 30 cm. Ütőkő. 

88. Kavics. Tojás alakú, hosszában félbetörött, ép lapján 
két kisebb szilanklepattanas. Körvonala mentén két helyen 
roncsolódásnyom. Szürkésfehér kvarcit, d: 7 cm, m: 25 cm 
(20. ábra) 

89. Kavics. Téglatest alakú, két végén egy kisebb, ill. egy 
nagyobb szilanklepattanas, egyik végén roncsolódásnyom. 
Sárgás-rózsaszín kvarcit, 6,8 x 4 cm, m: 200 cm. Ütőkő. 

90. Kavics. Diszkosz alakú, egyik felületén azt csaknem 
teljesen befedő szilanklepattanas. Körvonala mentén egy da
rabon roncsolódásnyomok. Sárgásszürke kvarcit, d: 6 cm, 
m: 40 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására 
használhatták. 

91. Kavics. Téglatest alakú. Két végén szilanklepattanas 
és roncsolódásnyom. Fehér kvarcit, 6 x 4 cm, m: 30 cm. 
Ütőkő. 

92. Kavics. Diszkosz alakú, az átlagosnál vastagabb, kör
vonalai mentén és oldalain egy darabon szilanklepattanas és 
roncsolódásnyom, d: 4,8 cm. Ütőkőként és kovadarabokon 
levő mészmárga eltávolítására egyaránt használhatták. 

Ezeken kívül még 78 db jellegtelen kavicsdarab került elő 
belőle 25-280 cm-es mélységközből. 

É 6/7/V (sz: 700 cm, m: 275 cm) 

68. Agancseszköz. Korona, a szár egy darabjával. A ko
rona kehely alakú. A három ág közül egynek a vége letö
rött, a másik kettő kopott. A szár alsó végét levágták, h: 30 
cm, m: 255 cm. Háromágú feszítőék vagy gereblye. 

Ezenkívül még 4 db jellegtelen agancstöredék került elő 
belőle, 70 cm mélyről. 

93. Kavics. Téglatest alakú, egyik oldalán elég nagy szi
lanklepattanas. Két végén erős roncsolódásnyom. Fehér 
kvarcit. 6 x 5 cm, m: 35 cm. 

94. Kavics. Nagyjából tégla alakú. Két végén szilankle
pattanas, egyik végén roncsolódásnyom. Szürke kvarcit. 
12 x 9 cm. Ütőkő. (21. ábra) 

95. Kavics. Tojás alakú, két végén szilanklepattanas, erő
sen kopott, chopper-szerű élt alkotva. Világosszürke kvarcit. 
7 x 5 cm, m: 30 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltá
volítására használhatták. 
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19. ábra. Félbetört szemág véséssel való megmunkálása, 
feszítőszerszámként használt agancson 

Fig. 19. Working of fractured tray by chisseling on antler 
used as stretchnig tool 

96. Kavics. Nagyjából tojás alakú, egyik végén kis kopás
nyom, másik végén chopper-élt adó szilánklepattanás, ron
csolt éllel. Vörösesszürke kvarcit, 5,5 x 4,5 cm, m: 35 cm. 
Kovadarabokon levó' mészmárga eltávolítására használhatták. 

97. Kavics. Diszkosz alakú kavics félbetört darabja, kör
vonala mentén egy darabon ütésnyom. Szürkésfehér kvarcit, 
d: 8 cm, m: 250 cm. 

98. Kavics. Henger alakú, egyik vége felé ellaposodik, 
egyik végén törésfelület, ellaposodó végén kopásnyom. Sö
tétszürke kvarcit. 7,5 x 2 cm, m: 35 cm. 

Ezeken kívül még 19 db jellegtelen kavics került elő a gö
dörből, 30-250 cm-es mélységközből. 
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É6/7 

69. Agancseszköz. Jobb oldali, fiatal agancstő, letörött 
szemággal, levágott jégággal, amelyen felismerhetők a vágás
nyomok. A szár a jégág felett letörött, h: 16 cm, m: 168 
cm. 

70. Agancseszköz. Szárdarab, teljesen lekopott felületű 
rózsával, a szemágnak és a jégágnak csak alig kiemelkedő 
csonkjai vannak meg - ezeknek felülete szintén elég erősen 
kopott, így lehet, hogy ezek a részek is ütőfelületként 
szolgáltak. A szár vége körbefaragott, h: 22 cm, m : 40 cm. 
Ütőeszköz. 

99. Kavics. Diszkosz alakú, lapos, két helyen szilánk-
lepattanással és egyik végén roncsolódásnyommal. Világos
szürke kvarcit, d: 5,5 cm. Kovadarabokon levő mészmárga el
távolítására használhatták. 

100. Kavics. Szabálytalan, lekerekített csúcsú háromszög 
alakú, egyik csúcsán kopásnyom. Világosszürke kvarcit. 
7 x 5 cm, m: 30 cm. 

101. Kavics. Diszkosz alakú, egyik lapján nagy szilánk
lepattanás. Körvonala mentén két kis kopásnyom. Világos
szürke kvarcit, d: 6,5 cm. Kovadarabokon levő mészmárga 
eltávolítására használhatták. 

102. Kavics. Korong alakú, elég vaskos, oldalán kopás
nyomok. Sárga kvarcit, d: 4 cm, m: 40 cm. Űtőkő. 

103. Kavics. Henger alakú, mindkét végén szilánklepat
tanás és kopásnyom. Szürke kvarcit, 8 x 3,7 cm, m: 10 cm. 

104. Kavics. Tojásdad alakú, mindkét végén roncsolódás
nyom. Sötétszürke kvarcit. 6 x 4,7 cm, m: 50 cm. 

105. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén chopping-tool-
éra emlékeztető szilánklepattanásokkal, másik végén roncso
lódásnyom. Világosszürke kvarcit 5 x 3 cm, m: 35 cm. 

106. Kavics. Téglatest alakú, széltében kettétörött, egyik 
oldala mentén szilánklepattanás, végén és oldalán igen erős 
roncsolódásnyom. Sötétszürke kvarcit, sz: 4 cm, megmaradt 
h: 4 cm, m: 100 cm. 

107. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén egy dara
bon roncsolódásnyom. Szürke kvarcit, d: 4,5 cm, m: 70 cm. 
Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

108. Kavics Henger alakú, egyik végén gyenge ütés
nyom, szürke kvarcit, 7,5 x 3 cm, m: 40 cm. 

109. Kavics. Diszkosz alakú, több nagyobb szilánklepat-
tanással. Fehér kvarcit, d: 6 cm, m: 50 cm. Kovadarabokon 
levő mészkéreg eltávolítására használhatták. 

110. Kavics. Tojásdad alakú, mindkét végén szilánklepat
tanás, egyik végén roncsolódásnyom. Lilásvörös kvarcit. 
5,5 x 4 cm, m: 30 cm. Ütőkő. 

111. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két he
lyen roncsolódásnyom. Szürke kvarcit, d: 4 cm, m: 10 cm. 

112. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén szilánk 
lepattanások és roncsolódásnyomok. Világosszürke kvarcit, 
d: 5 cm, m: 45 cm. 

113. Kavics. Téglatest alakú, félbetörött, két végén ron
csolódásnyom. Világosszürke kvarcit. 5 x 2,5 cm, m: 34 cm. 
Otőkő. 

114. Kavics. Ovális, lapos, két végén erős roncsolódás
nyom. Szürke kvarcit. 6 x 5 cm, m: 45 cm. Ütőkő. 

115. Kavics, ovális, lapos, két végén roncsolódásnyom. 
Szürkésfehér kvarcit. 6 x 5 cm, m: 25 cm. Ütőkő. 

Ezeken kívül 108 db jellegtelen kavicstöredék és 3 agancs
töredék került elő belőle, 15-110 cm-es mélységközből, vala
mint 3 db, gímszarvastól származó os phalanx I. töredék, 1 
metapodium-darab és egy őzagancsdarab. 

A 7. árok lényegében mészmárga-rétegfejek felett 
összebontott „gödröket" (vágatrészeket) foglal ma
gában: 



É 7/1 (sz: 680 cm, m: 225 cm) 
71. Agancseszköz. Koronaág-töredék, enyhén kopott, 

két vége letörött, h: 14 cm, m: 120 cm. 
72. Agancseszköz. Szemág töredéke, mindkét vége tö

rött, de mellette vágásnyomok is vannak rajta, h: 14 cm, m: 
170 cm. 

73. Agancseszköz. Koronaág, vége erősen kopott, másik 
vége letörött, h: 18 cm, m: 55 cm. 

74. Agancseszköz. Bal oldali agancstő, felette rövid szár
rész a szemág csonkjával és a jégág egy darabjával. A szár 
vége letörött, a jégág mediális részén téglalap alakú vésés 
van, „h": 15 cm, m: 80 cm. 

75. Agancseszköz. Koronaág, elég erősen kopott felület
tel, h: 15 cm, m: 110 cm. Feszítőék töredéke lehet. 

116. Kavics. Henger alakú, egyik végén szilánklepattanás, 
mindkét végén erős roncsolódásnyom. Sárgásszürke kvarcit. 
5,5 x 3 cm, m: 40 cm. 

117. Kavics. Henger alakú, egyik végén két roncsolódás
nyom. Világosszürke kvarcit. 7 x5 cm, m: 30 cm. Ütőkő. 

Ezeken kívül még 6 db jellegtelen kavics és 4 agancstöre
dék került elő belőle, 50-145 cm-es mélységközből. 

Ê 7/II (sz: 200 cm, m: 250 cm) 

118. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén egy dara
bon roncsolódásnyommal. Világosszürke kvarcit, d: 5 cm. 
100 cm mélyen a bedőlt falból. Kovadarabokon levő mész-
márga eltávolítására használhatták. 

119. Kavics. Tojásdad alakú, széltében félbetörött, meg
maradt végén chopping-tool-éra emlékeztető szilánklepat-
tanások. Szürke kvarcit, sz: 4 cm, megmaradt h: 6 cm, m: 
130 cm. 

120. Kavics. Henger alakú, mindkét végén chopping-
tool-éra emlékeztető szilánklepattanások. Világosszürke 
mészkő, 8 x 3,8 cm, m: 10 cm. Kovadarabokon levő mészké
reg eltávolítására használhatták. (22. ábra) 

Ezeken kívül 75-170 cm-es mélységközből 13 db jelleg
telen kavics és 135-210 cm-es mélységközből 4 db jellegtelen 
agancstöredék került elő. 

É 7/III (sz: 250 cm, m: 200 cm) 

76. Agancseszköz. Jobb oldali agancsszár, teljesen leko
pott rózsával, a szemág helyével, a jégág levágott csonkjával, 
a szár nem sokkal a középág felett letörött, a rózsa és a 
jégág között a szár az állat betegsége következtében defor
málódott, h: 27 cm, m: 200 cm. Ütőeszköz. 

77. Agancseszköz. Fiatal állattól származó jobb oldali ko
ponyatöredék az agancstővel, amelynek vége valószínűleg le
vágott. Hosszában félbetörött, a szemág vége vésett, m: 160 
cm. 

Ezeken kívül még 3 db jellegtelen kavics is előkerült, 
50-90 cm-es mélységközből. 

É 7/IV (sz: 225 cm, m: 325 cm) 

78. Agancseszköz. Koronaág, lapos keresztmetszetű, vége 
kopott, alsó része közelében kerek lyuk (a laterális oldal 
van átfúrva), mellette bevagdosás nyomai, felette pedig is
mét egy lyuk nyomai, h: 15 cm, a lyukak átmérői 2,2, ill. 
3 x 2 cm, m: 260 cm. 

Ezeken kívül egy jellegtelen agancstöredék és 5 db jellegte
len kavics került elő 260 cm, Ш. 170-250 cm mélyről. 

20. ábra. Hosszában félbetört kvarcit-kavics 
Fig. 20. Longitudinally fractured quartzite pebble 

É 7/V (sz: 850 cm, m: 275 cm) 

79. Agancseszköz. Középág, vége erősen kopott, ellapo
sodik, h: 22 cm, m: 80 cm. 

80. Agancseszköz. Fiatal szárdarab koronával, a két ko
ronaág közül egynek a vége körbevésett, a másiknak a 
csonkja van meg, körben vágásnyomokkal. A szár alsó vége 
körbevésett, h: 24 cm, m: 260 cm. 

81. Agancseszköz. Kehely alakú korona, három teljesen 
ellaposodó ággal, az ágvégek letörtek, valamennyi kopott, a 
korona közvetlenül az elágazás alatt letörött. Agak h: 26, 
17 és 17 cm, m: 270 cm. Talán gereblye. 

82. Agancseszköz. Koronaelágazás töredéke, a szár egy 
kis darabjával, az egyik ág letörött, a másikból csak egy kis 
darab van meg, amelynek vége körbevésett, h: 14 cm, m: 
270 cm. 
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21. ábra. Téglatest alakú felhasznált kvarcit-kavics 
Fig. 21: Used quartzite pebble, brick-shaped 

83. Agancseszköz. Bal oldali szárdarab ép rózsával, letö
rött szemággal, az eltávolított középág csonkjával, a közép-
ág felett levágva, h: 23 cm, m: 270 cm. 

84. Agancseszköz. Tő a szár egy kis darabjával, csaknem 
teljesen ép rózsával, hosszú, ferde, kopott végű szemággal, 
amelynek csak csúcsa hiányzik. Szárdarab h: 12 cm, a 
szemág h: 16 cm, a tő d-je 6 cm, m: 260 cm. Jelenlegi 
formájában egyágú feszítőék, ill. ütőeszköz. 

Ezeken kívül két db jellegtelen agancstöredék került elő 
80-290 cm mélységközből. 

121. Kavics. Diszkosz alakú, egy szilánklepattanással és 
roncsolódásnyommal. Fehér kvarcit, d: 6,5 cm, m: 230 cm. 
Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használták. 

Ezenkívül még 40 db jellegtelen kavics került elő, 80-240 
cm-es mélységközből. 

É 7/VII (sz: 225 cm, m: 275 cm) 

85. Agancseszköz. Koronaág, kopott, hegye hiányzik, h: 
12 cm, m: 230 cm. 

É 7/VIII (sz: 175 cm, m: 150 cm) 

122. Kavics. Tojásdad alakú, mindkét végén szilánklepat-
tanásokkal. Sárgásszürke kvarcit. 7,5 x 4,5 cm, m: 195 cm. 

Ezeken kívül 4 db jellegtelen agancstöredék került elő be
lőle 70-130 cm-es mélységközből. 

É 8 (pontos helye ismeretlen, az É 7-től D-re, az 
É-i részen volt). 

86. Agancseszköz. Koronaág, lapos, kopott, egyik vége 
letörött, h: 25 cm. Feszítőék lehetett. 

87. Agancseszköz. Bal oldali szár két koronaággal, az 
egyiknek néhány cm-es csonkja vágott, a másik erősen ko
pott. A középág hiányzik, helye körbevésett. A szárat a 
középág alatt levágták, h: 29 cm. Feszítőék lehetett. 

Ezeken kívül még néhány agancsszárdarab került elő belő
le, 50 cm mélyről. 

Nagyárok. Azonos azzal a Kocsis Lajos (a MAFI 
volt dolgozója) által 1960-ban kiásott árokkal, mely
nek egyes részeit Vértes László 1960-6l-es ásatásá
nak szelvényei metszik. Ebben az árokban Kocsis La
jos három „gödröt" tárt fel. 

II. gödör. A Vértes-féle ásatás „B" szelvénye met
szi.10 

88. Agancseszköz. Korona két ággal, mindkettőnek vége 
letörött, a szár egy darabja is megvan, alsó része szintén letö
rött, h : 20 cm, m : 210 cm. Kétágú feszítőék. 

III. gödör. Az innen előkerült leleteket Vértes 
László a „III. gödörből előkerült szerszámok" meg
jelöléssel tartotta nyilván, közölve egyúttal, hogy a 
gödör közelebbi adatait nem ismeri.11 A MÁFI 
gyűjteményében levő, innen származó leletek elő-
kerülési körülményei is ismeretlenek. 

89. Agancseszköz. Korona, két lapos, erősen kopott ág
gal, a szár egy kis darabjával, h: 30 cm. Kétágú feszítőék lehe
tett. 

90. Agancseszköz. Korona szárral. Az egyik koronaágnak 
csak a csonkja van meg, a másik ép, felülete kopott. A szár 
alsó része vágott, h: 39 cm. Feszítőék lehetett. A gödörből 
egy koponyás őzagancs is előkerült. 

IV. gödör. Egy részét a Vértes László-féle ásatás 
D/4 szelvénye metszi.12 

91. Agancseszköz. Jobb oldali koronatöredék, kehely ala
kú, három koronaággal, szárral. Az egyik ág igen kicsi, 
kopott, a másik kettőnek csak csonkja van meg. A szár alsó 
vége letörött. Az ágak találkozásánál lyukvésés (? ) nyomai, 
h: 21 cm, m: 150 cm. 

92. Agancseszköz. Kehely alakú korona töredéke, az 
egyik ág csonkjával, amely körbe van vésve. Az egész felület 
eléggé roncsolt, h: 7 cm, m: 150 cm. 

93. Agancseszköz. Ellaposodott koronaág töredéke, felü
lete kopott, h: 13 cm. Vége kétfelé válik, m: 120 cm. 
Kétágú (? ) feszítőék töredéke. 

94. Agancseszköz. Korona a szár egy darabjával, az 
egyik ágnak csak a csonkja van meg, erősen kopott, körbe
vésett, a másik szintén erősen kopott. A szár alsó végét 
valószínűleg lefeszítették. Szár h: 19 cm, az ép ág h: 17 cm, 
m: 210 cm. Emelő-feszítő eszköz volt. 

95. Agancseszköz. Korona töredéke egy hosszában félbe
tört ággal, a másik ág teljesen hiányzik. A csatlakozó szár-
rész is törött, alsó vége kopott, m: 100 cm. 

Ezeken kívül a gödörből előkerült még egy koponyás őz-
agancs 130 cm mélyről, valamint 9 db szarvasagancs-töredék. 

A MÁFI gyűjteményében van néhány olyan bá-
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nyászszerszám is, amelyek — a korábbi feltárásokban 
részt vett dolgozók közlése alapján - a Vértes Lász
ló-féle ásatás E/F szelvényéből kerültek elő, pontos 
helyüket, s előkerülésük körülményeit azonban már 
nem lehet megállapítani. Ezek a következők: 

96. Agancseszköz. Agancstő szárral, a szár a középág 
felett letörött, a középágnak csak a csonkja van meg. A 
szemág nagy, ép, csak a hegye hiányzik. A tő erősen ko
pott. A szár a tő felett lapos. Szár h: 41 cm, szemág h: 19 
cm. Feszítő- és ütőeszköz. 

97. Agancseszköz. Korona, a szár az elágazás alatt letört. 
Kehely alakú, a négy ág csaknem ép, hosszuk: 10, 16,14 és 
22 cm. Háromágú feszítőék, vagy gereblye. (23. ábra) 

98. Agancseszköz. Agancstő a szár egy darabjával, fejlett 
szemággal, amelynek hegye hiányzik. A tő erősen kopott. 
Szár h: 20 cm, szemág h: 22 cm. Csákány és ütőszerszám. 

99. Agancseszköz. Szárdarab, erősen kopott tővel, a 
szemág és a jégág egészen enyhén kiemelkedő, erősen ko
pott csonkjával, a középág letörött. A szár felső végén 
enyhe vésésnyomok, h: 52 cm. Ütőeszköz. 

123. Kavics. Lapos, ovális. Egyik végén szilánklepattanás 
és roncsolódásnyom. Fehér kvarcit. 14 x 7 cm. 

124. Kavics. Lapos, ovális, egyik végén törésfelülettel. Vi
lágosszürke kvarcit, 14 x 10 cm. 

Kalapács. Aszimmetrikus rombusz alakú, vastag, ol
dalnézetben trapéz alakú. Durva kidolgozású, munkaélén vé
gig erős roncsolódásnyomok. Bazaltból készült, h: 15 cm, 
fokának h: 9 cm, munkaéle 7 cm. Oldalainak hossza 12,10, 7 
és 6 cm. (24. ábra) 

D 16 
Átfúrt balta töredéke, Nagyjából háromszög alakú, kala

pácsszerű, durva kidolgozású. A lyuk elhelyezése aszimmet
rikus, fokához közelebb eső harmada az egyik oldalon 
hiányzik. Andezitből készült, egész felülete erősen kéreg-
zett, h: 13,5 cm sz: 4 cm, élének „magassága" 3,5 cm, m: 
40 cm. (40. ábra) 

Az alábbi vágatok helye ma már nem azonosítható: 
I. vágat. 

100. Agancseszköz. Szár, teljesen roncsolódott rózsa
résszel, a szár külső része kopott, h: 30 cm. Ütó'eszköz? 

101. Agancseszköz. Bal oldali vetett agancs, erősen ko
pott rózsarésszel, a szemág letört, a jégág csonkja körbe van 
vésve, a középág letörött. A korona hiányzik. A középág 
alatt néhány bevágás nyoma, h: 40 cm. Ütőeszköz. (25. 
ábra) 

102. Agancseszköz. Szár ép rózsával, ferdén levágott 
szemággal, a középágnak csak a csonkja van meg, a szár a 
középág felett le van vágva és körbe van vésve, h: 34 cm. 

103. Agancseszköz. Bal oldali agancstő a szár egész kis tö
redékével, a korona felé eső részen az agancs körbe van vágva. 
Másik vége részben letörve, részben valószínűleg lefeszítve, h : 
25 cm. 

104. Agancseszköz. Bal oldali agancstő a szár egészen kis 
darabjával, a szemág csonkjával. A felület elég erősen kopott, 
h: 11 cm. Ütó'eszköz. 

105. Agancseszköz. Koronarész, egészen lapos kereszt
metszetű, egy kicsi, erősen kopott és egy nagyobb ág töre
dékével. Alsó vége letörött, h: 24 cm. Feszítőék-töredék. 

106. Agancseszköz. Bal oldali agancsszár, erősen kopott 
rózsával, ferdén levágott szemággal, a rózsa felett a szár 
külső oldala erősen kopott, szár h: 23 cm. Ütó'eszköz. 

1. vágat, m: 4,5 m. 
125. Kavics. Nagyjából tojásdad alakú, két végén erős 

roncsolódásnyomok. Szürke kvarcit. 7 x 6,5 cm. Ütőkő. 

22. ábra. Felhasznált mészkőkavics 
Fig. 22: Used limestone pebble 

127. Kavics. Téglatest alakú, egyik végén chopping-tool-
éra emlékeztető szilánklepattanásokkal és roncsolt éllel, az 
ezzel szemben fekvő végén az egyik csúcson roncsolódás
nyom. Sárgásszürke kvarcit, 1 0 x 9 x 5 cm. 

128. Kavics. Tojásdad alakú, két végén szilánklepattanás 
és roncsolódás. Sötétszürke kvarcit. 9 x 7 cm. 

129. Kavics. Diszkosz alakú, körvonalai mentén szilánk-
lepattanások és roncsolódásnyomok. Fehér kvarcit, d: 6 cm. 
Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

Ezeken kívül még 9 db jellegtelen kavicstöredék került elő 
belőle 250-450 cm-es mélységközbol, valamint 2 agancs-
darab. 

2. vágat 

107. Agancseszköz. Szemág, vége letörött, felülete ko
pott, h: 13 cm. Feszítőék. 
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23. ábra. „Gereblye" 
Fig. 23: "Rake" 

108. Agancseszköz. Ágdarab, vége erősen kopott, bázis
része féloldalt kanálszerűén kivájt, h: 18 cm. Lehet, hogy 
feszitőék töredéke, de talán kanálszerűén is használták. (26. 
ábra) 

109. Agancseszköz. Koronaág, vége kopott, h: 20 cm. Fe
szítetek töredéke. 

Ezeken kívül a vágatból 1 db jellegtelen agancstöredék ke
rült elő, 350 cm mélyről, és 8 db kavicstöredék 150-300 
cm-es mélységközből. 

K-i vágat. 

110. Agancseszköz. Jobb oldali vetett agancsszár a rózsá
val, a szemág és a jégág csonkjával, a korona alatt közvetlenül 
elvágva (a koronaágakból csak néhány cm-es csonkok vannak 
meg, körbevágva). A jégág és a korona közti részen ék alakú 
hasításnyom, felette pedig kopás. A jégág felett a felület egy 
rövid szakaszon enyhén kifényesedett, h : 37 cm. 

111. Agancseszköz. Korona töredéke, három ággal, mind
egyiknek a vége letörött, a korona alján friss törés, a felület 

24. ábra. Bazaltkalapács 
Fig. 24: Basalt hammer 

erősen kopott. A legnagyobb ág h: 13 cm. Háromágú feszítő-
ék vagy gereblye lehetett. 

112. Agancseszköz. Korona töredéke két ággal, mindkét 
ag vége letörött, a szár alsó vége el van távolítva. A felület 
kopott és enyhén kifényesedett, h: 27 cm. Mellette volt egy 
valószínűleg hozzá tartozó koronaág töredéke, ennek h: 14 
cm. 

113. Agancseszköz. Bal oldali agancsszár, kopott rózsával, 
letört végű szemággal, a szár felé eső része körbevágott és 
faragott. A szár kopott, enyhén lecsiszolódott, h : 19 cm. Va
lószínűleg ütőeszköz volt, de egyúttal feszítőék is lehetett. 
(27.ábra) 

114. Agancseszköz. Elejtett állattól származó bal oldali 
agancsszár, erősen kopott, kissé lecsiszolódott rózsatővel, ép 
rózsával, ferdén kopott végű, roncsolódott szemággal, erősen 
kopott jégággal. A szár a jégág felett letörött, a jégág alatt a 
szár mediális fala enyhén kifényesedett, h: 26 cm. Az 5. sz-
hoz hasonló feszítőék lehetett. 

115. Agancseszköz. Jobboldali agancsszár, a külső oldalon 
és a rózsa felett igen erősen kopott felülettel, enyhén kopott 
rózsával, erős, kopott, vágott végű szemággal. A szár felső 
végén a kortex körben le van hántva. Az egész felület kopott, 
vöröses elszíneződéssel. Szár h: 26 cm, szemág h: 17 cm. 
Emelő-feszítő-ütő eszköz. 

116. Agancseszköz. Jobb oldali szárdarab, két koronaág 
töredékével, az egyik ág végén feszítés nyomai, a másiknak 
végén vágás nyomai. Az ágak kopottak. A középágnak csak a 
csonkja van meg, ennek oldalán kifényesedett faragásnyomok 
láthatók. A szár a középág alatt le van vágva, h: 29 cm. 

117. Agancseszköz. Ágdarab, egyik végén feszítés nyomai, 
másik végén szálkás törés. A felülete egy darabon kopott és 
kifényesedett, h: 13 cm. 

118. Agancseszköz. Ágdarab, egyik vége levágott, másik 
vége törött, h : 8 cm. 

119. Agancseszköz. Bál oldali agancsszár a középág csonk
jával. A szár alsó vége le van faragva, a faragott felület egy 
kissé lecsiszolódott, a középág kopott, s felülete majdnem 
teljesen lecsiszolódott. Az ágon nagyon enyhe bevagdosás 
nyomai, szár h: 16 cm, ág h: 25 cm. Emelő-feszítő eszköz. 
(28. ábra) 

120. Agancseszköz. Bal oldali koronatöredék két ággal. 
Az egyik ág letörött, a másik vágott. A szár darab alsó vége 
körbevésett. Az egész felület kissé kopott, a hosszabbik ágh: 
16 cm. Kétágú feszítőék töredéke. 

121. Agancseszköz. Bal oldali szártöredék, a középág vá
gott végű csonkjával. Hosszában félbetört, a középág vonala 
felett és alatt a szár néhány cm-es darabon maradt meg, h: 10 
cm. 

/ 122. Agancseszköz. Koronatöredék, a szár egy darabjával. 
Mindkét koronaág letörött, s a szár alul szintén letörött, h: 22 
cm. 

123. Agancseszköz. Jobb oldali szárrész, teljesen kopott 
rózsával, erős, kopott végű szemággal, letörött jégággal. A 
szár felső része le van vágva. A szár h: 37 cm, a szemág h: 25 
cm. Valószínűleg emelő- és ütóeszköz volt. (29. ábra) 

124. Agancseszköz. Korona a szár egy darabjával, a kö
zépág csonkjával. Az egyik koronaág vége fényesre kopott, a 
másik jóval rövidebb, vége levágott és körbevésett, éppúgy, 
mint a középágé. A szár alsó vége levágva, h: 35 cm. Feszítő
ék lehetett. (30. ábra) 

130. Kavics. Téglatest alakú, mindkét végén gyenge szi-
lánklepattanás és ütésnyom. Szürke, sárgásvörös sávos kvar
cit, 1 2 x 8 x 4 cm. Ütőkő. 

131. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén erőteljes ütés
nyom, másik vége törött. Sárgásszürke kvarcit, 6,2 x 4 cm. 
Ütőkő. 

132. Kavics. Korong alakú, körvonala mentén két helyen 
ütésnyomok. Halványszürke kvarcit. 8 x 6 cm. Kovadarabo
kon levő mészmárga eltávolítására használhatták. 

133. Kavics. Szabálytalan, nagyjából háromszög átmetsze-
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tű kavics. Egyik „csúcsán" erőteljes ütésnyom. Világosszürke 
kvarcit, 9 x 7 x 4 cm. Ütőkő. 

134. Kavics. Téglatest alakú, széltében félbetörött, megle
vő végén chopping-tool-éra emlékeztető szflánklepattanások, 
másik végén egy darabon enyhe ütésnyom. Sötétszürke kvar
cit, megmaradt h: 6 cm, méretei egyébként 6,5 x 2,5 cm. 
Ütőkő. 

135. Kavics. Téglatest alakú, széltében félbetörött. Egész 
felületén nagyobb szilánklepattanás, végén erőteljes roncsoló
dásnyom. Szürke kvarcit, megmaradt h.: 6,3 cm, méretei 
egyébként: 4,5 x 2,3 cm. 

136. Kavics. Diszkosz alakú, körvonala mentén két helyen 
szilánklepattanás, egy helyen gyenge ütésnyom. Szürkésfehér 
kvarcit, d: 4,6 cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolí
tására használhatták. 

Ezeken kívül még 5 db jellegtelen agancstöredék került elő 
140-280 cm-es mélységközből, valamint 28 db jellegtelen ka
vicstöredék, 180-280 cm-es mélységközből. 

„Nyugati rész" 

125. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő. A szár erősen 
kopott, a szemág teljesen el van távolítva, felülete kopott. A 
szár felső részén roncsolódás- és faragásnyomok. A szár egy 
kerek, 2,5 cm átmérőjű lyukkal átfúrt, a lyuk körül mindkét 
oldalon faragásnyomok. 9 x 6 cm. Kalapácsfej, az eszköz fo
kát a rózsa képezi. (31. ábra) 

126. Agancseszköz. Szemág, erősen kopott, h: 25 cm. 
Feszítóek leheteti. 

127. Agancseszköz. Szemág, erősen kopott, h: 25 cm. 
137. Kavics. Vaskos diszkosz alakú, körvonalai mentén 

szilánklepattanások és gyengébb roncsolódás. Sárgásszürke 
kvarcit. 14x12x6,5 cm. Kovadarabokon levő mészmárga 
eltávolítására használhatták. 

138. Kavics. Vaskos diszkosz alakú, körvonalai mentén 
gyengébb szilánklepattanás, félkörben ütésnyomok. Fehér 
kvarcit, d: 12,5 cm. Kovadarabokon levő mészmárga leverésé
re használhatták. 

Ezeken kívül még 240 cm mélyről egy koponyás őzagancs 
és 100-160 cm-es mélységközből 5 db jellegtelen agancstö
redék került elő. 

„Mélyműveléses vágat" 

128. Agancseszköz. Középág, vége kopott, kissé kifénye
sedett. Bázisa rézsútosan lehasított, felső vége lekerekített, h: 
29 cm. Feszítő-, vagy emelőeszköz. (32. ábra) 

Ezenkívül még 4 db agancstöredék került elő 270-310 
cm-es mélységközből, valamint 2 db jellegtelen kavicstöredék, 
270-310 cm-es mélységközből. 

A fentieken kívül a MÁFI gyűjteményében a Sü
meg—mogyorósdombi bányából közelebbi helymeg
jelölés nélkül a következő agancseszközök és felhasz
nált kavicsok vannak: 

129. Agancseszköz. Ágdarab, hegyes vége kopott, másik 
vége letörött, h: 15 cm. 

130. Agancseszköz. Bal oldali agancstő, az agancsnak köz
vetlenül a rózsa feletti szárrészből készült nyéllyukas szer
szám töredéke. Félbetörött, a szemág és a jégág teljesen el van 
távolítva. A felület lecsiszolódott és a lyuk körül faragott. A 
latero-mediális lyuk átmérője 2 cm, magának az agancsnak 
átmérője 7 cm. 

131. Agancseszköz. Ágdarab, mindkét vége levágva, kö
zéptájon egészen fényesre csiszolódott felülettel, h: 9,5 cm. 

132. Agancseszköz. Korona nélküli agancsszár (a korona 
letörött, a középágat eltávolították, a szemágnak csak körbe-

25. ábra. Vágásnyom agancsszáron 
Fig. 25 Cutting trace on antler 

vésett csonkja van meg, a rózsa ép. Az egész felület kopott, h: 
29 cm. 

133. Agancseszköz. Szárdarab, a rózsarész letörve, a szem
ág kopott és vésett, a jégág csonkján lefeszítés nyomai, felette 
a szár eltörött. A szemág h: 15 cm. Feszítőék vagy emelő 
lehetett. 

134. Agancseszkoz. Bal oldali agancstődarab, erősen ko
pott, hajlott szemággal, a jégág levágva. A szár a jégág felett 
letörött, h: 35 cm. Csákány. 

135. Agancseszköz. Bal oldali szárdarab a szemág körbe
vágott töredékével. Felső végén feszítés nyomai. A szárrész 
erőteljesen kopott és roncsolódott, h : 36 cm. 

136. Agancseszköz. Jobb oldali szár, kissé kopott rózsá
val, a szemág és a jégág töredékével, ép középággal, a szár a 
középág felett levágva, h:42 cm. Utő-feszítő eszköz. (33. 
ábra) 

137. Agancseszköz. Szár, a külső oldalon a rózsa és a ró
zsa feletti rész kopott, a szemág vége erősen kopott, kifénye
sedett, a középág eltávolítva. Felette a szárat lefeszítették. A 
szár külső oldalán a rózsa felett két bevágás és egy kezdődő 
lyukvésés nyoma. Az egész felület kopott és roncsolódott, h: 
32 cm. 

138. Agancseszköz. Jobb oldali koronaelágazás és alatta le
vő szártöredék, a két ágnak csak a csonkja van meg, a szár 
alsó részén törés, h: 20 cm. 

139. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő kopott rózsával, 
törött szemággal, valószínűleg levágott és körbefaragott végű 
jégággal - jóval a jégág felett a szár letörött, h: 26 cm. Ütő
eszköz. (34. ábra) 

140. Agancseszköz. Jobb oldali szemág a tő egy darabká
jával, alján friss törés, az ág vége kopott. 

141. Agancseszköz. Majdnem teljes bal agancs, a két koro-
naág vége letörött, a jégág vége kopott, a szárrész erősen ko
pott, h : 40 cm. Ütőeszköz. 

142. Agancseszköz. Koronaelágazás alatti rész a szár da
rabjával, a két ág letörött, találkozásuknál lyukvésés kezdete, 
h:12cm. 
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26. ábra. Ek 
Fig. 26. Wedge 

143. Agancseszköz. Szár erősen kopott rózsával, ferdén 
lehasított végű szemággal, az eltávolított jégág helye teljesen 
kopott. A szár felső vége letörött, h: 30 cm. Ütőeszköz. 

144. Agancseszköz. Jobb oldali szár teljesen kopott, igen 
erősen kiszélesedő rózsarésszel, a szemág és jégág teljesen eltá
volított, helyük kopott. A szár nem sokkal a középág csonkja 
felett van elvágva, h: 48 cm. Ütőeszköz. 

145. Agancseszköz. Szár a középág töredékével, az ág fel
ső része és a középág törött, a szár alsó részét levágták. A 
felület kopott, enyhén fényes, h: 18 cm. 

146. Agancseszköz. Szár és korona, egy erősen kopott, 
enyhén kifényesedett és egy letört koronaággal, a középág 
letörött, s a szár alsó része is, h: 40 cm. Feszítőék. 

147. Agancseszköz. Korona, egy széles, lapos koronaág 
töredékével és egy kissé kopott felületű roncsolódott végű 
hengeres koronaággal. Az elágazás alatt letörve. A két ág h : 
17 és 21 cm. Talán kétágú feszítőék töredéke, de jelen formá
jában csákány is lehet. 

148. Agancseszköz. Szár, a korona alatt letörve, erősen 
kopott szár, törött végű szemág, a jégág csonkja körbevésett, 
fényesre kopott. A középág ferdén kopott. Szemág h: 15 cm, 
a szár h: 28 cm. Feszítőeszköz lehetett. 

149. Agancseszköz. Szár és korona töredéke, a két koro
naág körbevésett, lekopott és kifényesedett csonkjával, erő
sen kopott, vágott végű szemággal. A rózsa ép. A szár h: 30 
cm, a szemág h: 14 cm. Feszítő-emelő eszköz. (35. ábra) 

Ezeken kívül még számos koronaág-darabka - főleg ágvé-
gek - valamint néhány kortex-töredék van a gyűjteményben. 

Felhasznált kavicsok (az 1. sz. kivételével vala
mennyi „omladékból" megjelöléssel): 

139. Kavics. Kissé ellaposodó gömb alakú, sárgásfehér 
mészkő, d: 13 cm. 

140. Kavics. Tojásdad alakú, egyik végén chopping tool-
éra emlékeztető szüánklepattanással és ütésnyommal, másik, 
vaskos végén igen erőteljes roncsolódásnyommal. Szürkésvö
rös kvarcit. 4,5 x 4,4 x 3,3 cm. Ütőkő. 

141. Kavics. Téglatest alakú, széltében eltörött. Ép végén 
igen erős roncsolódásnyom, sárgásszürke kvarcit, megmaradt 
h: 3,5 és 4,4 x 2 cm. Ütőeszköz. 

142. Kavics. Téglatest alakú, egyik végén chopping tool-
éra emlőkeztető szilanklepattanasokkai, mindkét végén erős 
roncsolódásnyomok. Világosszürke kvarcit. 5,5 x 3,7 x 1,7 
cm. Ütőeszköz. 

143. Kavics. Lekerekített csúcsú háromszögre emlékezte
tő alakú, csúcsain kopásnyomokkal. Fehér kvarcit. 6 x 4 x5,6 
cm. Kovadarabokon levő mészmárga eltávolítására használ
hatták. 

144. Kavics. Tojásdadalakú, hosszában félbetörött, mind 
két végén és egyik oldalán erős roncsolódásnyomokkal. Fehér 
kvarcit. 7 x 5,5 cm. Ütőkő. 

A MÁFI 1977-es ásatása során a Mogyorósdomb 
DNy-i részén, a bekerített természetvédelmi területen 
kívül egy 620 cm hosszú, 50 cm széles árokkal (I. 
árok) és két, rá merőlegesen nyitott 380 x 280, Ш. 
120 x 220 cm-es (együtt „A" szelvénynek nevezett) 
szelvénnyel, egy akkor 620 cm széles bányavágat egy 
részének É-i záródását tártuk fel. A vágat DK-i olda
lán a szálban álló kőzet természetes lépcsőszerűen 
ereszkedik a vágat aljáig — lehet, hogy az egykori bá
nyászok is lejárónak használták. A vágat aljzatából 
három padka (В, С és D) emelkedik ki, amelyek 
összeköttetésben vannak a vágat végét lezáró fallal és 
így lényegében három — két keskenyebb és egy széle
sebb — „folyosóra" osztják a vágatot. A vágat É-i 
végét átlag 130 cm magas függőleges fal zárja le, 
amely az „A" szelvényben egyenetlen felszínű, de 
nagyjából vízszintes tetejű padként a vágat teljes szé
lességében folytatódik. (36. ábra) 

27. ábra. Ütő- és feszítőszerszám kombinációja 
Fig. 27. Combination of maul and stretching tool 
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A vágatrész leletei a következők: 

I. árok 

150. Agancseszköz. Szárdarab, igen erősen kopott rózsa-
résszel, a rózsa felett a szár külső oldala is erősen kopott. A 
szemágnak csak a csonkja van meg. A szár további részét el
távolították, h: 13 cm. Omladékból került elő, az árok K-i 
végétől (a továbbiakban K-ről) 225-275 cm-re Ny-ra, m: 
150-180 cm. Ütőeszköz. 

151. Agancseszköz. Koronaág, hegye felé ellaposodik. 
Hegye körül erősen kopott, h: 15 cm. K-ről 295 cm, az árok 
D-i falától (a továbbiakban D-ről) 15 cm-re É-ra, m: 200 cm. 

152. Agancseszköz. Koronaág, vége erősen kopott, h: 16 
cm, K-ről 100 cm, d-ről 0 cm, m: 200 cm. 

Az I. árokból még két jellegtelen agancstöredék került elő 
160, ill. 200 cm mélyről. Ugyancsak az I. árokból, annak falá
tól 20 cm-re Ny-ra, D-i falától 25 m-re É-ra 180 cm mélyen 
került elő egy szokatlanul nagyméretű, Capra hircus L.-től 
származó jobb oldali szarvcsap, csúcsa letörött. (37. ábra) 
szarvcsap, csúcsa letört. (37. ábra) 

145. Kavics. Henger alakú, sárgásfehér mészkő. 12x9 
cm, K-ről 250 cm, D-ről 25 cm, m: 180 cm. Ütőkő lehetett. 

146. Kavics. Diszkosz alakú, félbetörött. Sárgásfehér 
mészkő, d: 13 cm. K-ről 250, D-ről 25 cm, m: 150 cm. 

147. Kavics. Tojásdad alakú, hosszában félbetörött, csú
csa közelében néhány szilánklepattanással. Sárgásfehér mész
kő. 15x9 cm. K-ről 260 cm, D-ről 30 cm, m: 180 cm. 

148. Kavics. Korong alakú, sárgásfehér mészkő, d: 19 
cm. Az árok lépcsőzetes lejárójától 80 cm-re Ny-ra, D-ről 50 
cm, m: 180 cm. 

149. Kavics. Korong alakú, szürkésfehér kvarcit, d: 18 
cm, K-ről 470 cm, D-ről 50 cm, m: 160 cm. 

150. Kavics. Vaskos diszkosz alakú, körvonala mentén 
enyhe ütésnyomokkal. Sárgásfehér mészkő, d: 10 cm, vas
tagsága 3,5 cm. K-ről 460 cm, D-ről 25 cm, m: 190 cm. 

151. Kavics. Nagyjából háromszög alakú. Vüágosszürke 
kvarcit, egy-egy élének hossza 20 cm. K-ről 395 cm, D-ről 
25 cm, m: 190 cm. Ütőkő? 

Ezeken kívül 180-200 cm-es mélységközből 6 db jelleg
telen kavicstöredék került elő. 

„A" Szelvény 

153. Agancseszköz. Az agancskorona elágazás alatti da
rabjának töredéke, hosszában félbetörött. Közepén 1,8 cm át
mérőjű kerek lyuk. A szelvény Ny-i falától 250 cm-re K-re, 
D-i falától 0 cm-re É-ra, m : 100 cm. 

154. Agancseszköz. Jobb oldali koronaelágazás alatti töre
dék, az egyik ág letörött, a másikat valószínűleg levágták. 
A szár alsó vége letörött. A felület kissé fényes. K-ről 70 
cm, D-ről 30 cm, m: 100 cm. 

155. Agancseszköz. Koronaelágazás alatti rész töredéke, 
hosszában félbetörött, középen 2,3 cm átmérőjű kerek 
lyukkal. A lyuk mellett három helyen kezdődő lyukvésés 
nyomaival. A felszín kopott. Némileg az 1. sz.-hoz hasonló 
példány, h: 12 cm, K-ről 90 cm, D-ről 35 cm, m: 170 cm. 
(38. ábra) 

152. Kavics. Nagyjából háromszög alakú. Sárgásszürke 
kvarcit. Éleinek hossza 21, 21 és 15 cm. Ny-ról 175 cm, 
D-ről 100 cm, m: 210 cm. 

153. Kavics. Tojásdad alakú, sárgásfehér mészkő. 
11,5 x 8 cm. K-ről 25 em, D-ről 50 cm, m : 180 cm. 

Ezeken kívül 15 db jellegtelen kavicstöredék került elő 
170-180 cm-es mélységközból. 

1978-as ásatásunk során az 1977-es feltárás „A" 
szelvényére merőlegesen D-i irányban egy „B"-nek 
nevezett, az „A" szelvénytől Ny-ra és az I. ároktól É-
ra pedig egy „C"-nek nevezett, 490x120, ill. 
190 x 150 cm-es szelvényt nyitottunk. Szelvényeink
kel továbbra is csak a szokatlanul széles bányavágat 
K-i szélét sikerült megtalálni. Mivel a Ny-i falat még 
ekkor sem értük el, a vágat több mint 8 m szélesnek 
bizonyult. A vágatot É-ról határoló, 1977-ben meg
figyelt pad a „B" és „C" szelvényekben (sőt, kissé 
emelkedve valószínűleg attól É-ra is) folytatódik. 
Tekintettel arra, hogy néhány, a kitöltés felszín
közeli részeiből előkerült szétszórt agancs-kortex-
töredék és jellegtelen kis ágvégdarab, valamint 1 
kavics kivételével valamennyi agancseszköz és fel
használt kavics vagy közvetlenül a szálban álló mész-
márga pad felszínéről vagy attól max. 5—10 cm 
magasságból került elő, lehetséges, hogy ez a pad 
felszínközeli munkafelület és/vagy lejáró volt. (39. 
ábra) Az előkerült leletek a következők: 

„B" szelvény 

156. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő a szemággal. A 
szár teljesen hiányzik, helye erősen roncsolt, a rózsa is 

29 



29. ábra. Kétágú emelőként használt agancs 
Fig. 29: Antler used as a two-armed lever 

hiányzik. Szemág h: 22 cm, tő d: 5 cm. A szelvény É-i 
falától (a továbbiakban É-ról) 40 cm-re D-re, K-i falától 10 
cm-re (a továbbiakban K-ről) 10 cm-re Ny-ra m: 155 cm. 
Ütőeszköz volt, ütőfelülete a szár helye. 

157. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő a szemággal. A 
szár teljesen hiányzik, helye erősen roncsolt, a rózsa hiány
zik, a szemág hegye sincs meg. Szemág h: 17 cm, tő d: 4 
cm. É-ról 120 cm, K-ről 100 cm, m: 165 cm. Ütőeszköz 
volt, ütőfelülete a szár helye. 

158. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő a szemággal. A 
szár teljesen hiányzik, helye erősen roncsolt, a rózsa is 
hiányzik, a szemág vége sincs meg. Szemág h: 23 cm, tő d: 
3,5 cm. É-ról 80 cm, K-ről 125 cm, m: 165 cm. Ütőeszköz 
volt, ütőfelülete a szár helye. 

159. Agancseszköz. Bal oldali agancstő a szemág kis da
rabjával. A szár teljesen hiányzik, helye erősen roncsolt, a 
rózsa csak egy kis darabon van meg, tő d: 5 cm. É-ról 100 
cm, K-ről 135 cm, m: 165 cm. Ütőeszköz volt, ütőfelülete 
a szár helye. 

160. Agancseszköz. Agancsszár darabja, mindkét vége 
letörött, egyik végén nagyjából háromszög alakú, 4 cm 
széles, 2,5 cm magas lecsiszolódott felülettel, másik végén 
2,5 cm átmérőjű fúrt lyuk, ez azonban már félig letörött. 
Az agancs teljes szélességében át van fúrva, h: 11 cm. É-ról 
30 cm, K-ről 120 cm, m : 50 cm. Agancskapa töredéke. 

161. Agancseszköz. Agancság, hegye erősen kopott, má
sik vége letörött, h: 25 cm. É-ról 85 cm, K-ről 150 cm, m: 
170 cm. 

154. Kavics. Nagyjából rombusz alakú. Sötétszürke kvar
cit. Két csúcsán enyhe roncsolódásnyomok. 6x5,5 cm. 
É-ról 50 cm, K-ről 170 cm, m: 160 cm. 

155. Kavics. Vaskos korong alakú, szürkésfehér kvarcit, 
„d": 6,5 cm. É-ról 60 cm, K-ről 175 cm, m: 167 cm. 

156. Kavics. Vaskos korong alakú, sárgásfehér kvarcit. 
Körvonalai mentén roncsolódásnyomok, d: 18 cm. A szel
vény felső, bolygatott 50 cm-es kitöltéséből került elő másod
lagos helyről. Ütőkő lehetett. 

„C" szelvény 

162. Agancseszköz. Jobb oldali agancstő a szemág né
hány cm-es darabkájával. A szár teljesen hiányzik, helye 
erősen roncsolt, a rózsa is hiányzik, tő d: 3,5 cm. A 
szelvény É-i falától. 90 cm-re D-re, K-i falától 0 cm-re 
Ny-ra, m: 100 cm. Ütőeszköz volt, ütőfelülete a szár helye. 

163. Agancseszköz. Agancstő a szemág egészen kicsi 
darabkájával. A szár teljesen hiányzik, helye erősen ron
csolt, a rózsa is hiányzik. A szemág darabja közvetlenül a tő 
felett át van fúrva, azonban erősen töredékes. É-ról 30 cm, 
K-ről 15 cm, m: 120 cm. Ütőeszköz (is) lehetett, ütőfelü
lete a szár helye. 

164. Agancseszköz. Agancstő a szemággal. A szár telje
sen hiányzik, helye erősen roncsolt, a rózsa is hiányzik. A 
szemágból csak egy 9 cm-es darab van meg, tő d: 3,2 cm. 
É-ról 10 cm, K-ről 15 cm, m: 110 cm. Ütőeszköz volt, 
ütőfelülete a szár helye. 

165. Agancseszköz. Agancstő a szemág egy darabjával és 
annak további töredékeivel. A szárnak csak erősen kopott 
törésfelületű csonkja van meg. A rózsa hiányzik. A tő d: 6 
cm, a szemág összefüggő darabjának h: 11 cm. É-ról 0 cm, 
K-ről 0 cm, m: 180 cm. Valószínűleg feszítőék volt. 

157. Kavics. Vaskos, korong alakú. Körvonala mentén 
egyik oldalon roncsolódásnyomok. Fehér kvarcit, d: 13 cm, 
vastagsága 8 cm. É-ról 40 cm, K-ről 50 cm, m: 170 cm. 
Ütőkő lehetett. 

Néhány bányavágatból csigák is előkerültek, ezek 
a következők: 

E 4/II m: 120 cm. Cepaea vindobonensis (Fér.), Helix po-
matia L. 

É 4/2/III és É 5/II között m: 180-250 cm. 
Oxychüus inopinatus (Ul.), Limax maxima seu L. cinereo-

niger Wolf, Bradybaena fruticum (Müll.), Cepaea vindobonen
sis (Fér.) 

É 5 m: 160 cm. Helix pomatia L. 
É 6/3/1 m: 125 cm. Bradybaena fruticum (Müll.) 
É 6/3/H m: 165 cm. Helix pomatia L. 
É 6/3/IV m: 450 cm. Bradybaena fruticum (Müll.), 

Cepaea vindobonensis (Fér.) 
É 6/5/III m: 125 cm. Cepaea vindobonensis (Fér.) 
É 6/5/1V m: 60 cm. Bradybaena fruticum (Müll.) 
É 6/5/V m: 100 cm. Cepaea vindobonensis (Fér.) 
É 7/III m: 180 cm. Bradybaena fruticum (Müll.) 
K-i vágat: m: 100 cm. Daudebardia rufa (Drap.), Limax 

sp. indet. 
1977-es ásatás I. árok m: 200 cm Abida frumentum 

(Drap.), Oxychüus inopinatus (UL), Aegopinella minor 
(Stab.), Cepaea vindobonensis (Fér.) 

1977-es ásatás „B" szelvény m: 50 cm. Cepaea vindo
bonensis (Fér.)13 

Eszközként felhasznált kavicsok 

1978 végéig összesen mintegy 685 db helyidegen 
kavics került elő a bányatörmelékből. Ezeknek lé
nyegében mindegyike felhasznált vagy begyűjtött és 
későbbi felhasználásra tartalékolt eszköznek tekint
hető. Bár többségükön — 528 db-on — nincsenek 
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közvetlen felhasználásra utaló nyomok (pl. szilánk
lepattanások, roncsolódásnyomok), mégis, mivel nagy 
részük erősen töredékes — feltehetően használat so
rán tönkrement példány — vagy még fel nem hasz
nált, Ш. olyan kavics, amelyen a használat nem 
hagyott nyomot, ezek is eszközöknek, ill. potenciá
lis eszközöknek tekinthetők. Köztük több olyan 
kavics is van, amelyek vagy méreteik vagy alakjuk 
vagy mindkettő révén különösen alkalmasak szer
számnak. 157 db olyan kavics van a leletanyagban, 
amelyen egy vagy több szilánklepattanás és/vagy 
roncsolódásnyom van. A szilánklepattanások részben 
szerszámként való használatuk során keletkezett sé
rülések, részben — s ez Vértes László megfigyelése 
szerint14 elsősorban azokra a példányokra vonat
kozik, amelyek hosszában félbetörve maradtak ránk 
— szándékos alakítás (nevezetesen a kavicsra, annak 
hossztengelyével párhuzamosan mért ütés) ered
ményeképpen jöttek létre. Ennek a 162 db kavics
nak a többségén a különböző roncsolódások (pl. 
ütésnyomok, kopásnyomok) is jól felismerhetők. 

A kavicsok anyaga 

A kavicsokat valószínűleg a közelben több helyen 
is felszínre bukkanó harmadkori kavicslerakódások
ból gyűjtötték. Több mint 95%-uk kvarcit-kavics, a 
fennmaradó 5% túlnyomó részét mészkőkavicsok 
teszik ki, rajtuk kívül néhány tűzkő-, metamorf 
homokkő- és egy bazalt-kavics is van a lelet
anyagban. Andezitből, ill. bazaltból készült a bányá
ban talált két „valódi" eszköz, egy átfúrt balta (40. 
ábra) és egy kalapács (24. ábra) is, ezek alapanyaga 
is megtalálható a lelőhely környékén.15 

A kavicsok alakja és a rajtuk levő használati nyomok 
közti összefüggések 

A bányában felhasznált kavicsok morfológiailag a 
következő három nagy csoportra oszthatók (a meny-
nyiség csökkenő sorrendjében): 

a) Nagyjából tojásdad, téglatest alakúak (vannak 
köztük laposabbak és vastagabbak egyaránt) (21., 15. 
ábra — 94. és 62-es számú tárgyak). 

b) Nagyjából diszkosz alakúak (többé-kevésbé 
szabályos, különböző vastagságú bikonvex koron
gok) (13. ábra — 36. számú tárgy). 

c) Nagyjából gömb alakúak (11. ábra - 21. számú 
tárgy). 

A diszkosz alakúak mennyisége kb. egyharmada a 
tojásdad, téglatest alakúakénak. A gömb alakúak 
mennyisége viszonylag kevés, a tojásdad, téglatest 
alakúakénak mindössze 1%-a. 

A kavicsokat a rajtuk levő használati nyomok 
alapján két nagy csoportba lehet osztani: 

1. Vagy nem látható rajtuk semmiféle használati 
nyom, de alakjuk vagy méretük vagy mindkettő 
alapján biztosan — esetleg különleges módon — fel-

30. ábra. Egyágú feszít őék 
Fig. 30. One-armed stretching wedge 

használhatták őket, vagy csak szilánklepattanások 
vannak rajtuk. 

2. Vagy a szilánklepattanásokon kívül roncsoló
dásnyom is van rajtuk, vagy csak roncsolódásnyom 
van rajtuk. 
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31. ábra. Nyél-lyukas eszköz (kalapácsfej? ) 
Fig. 31. Tool with shaft-hole (hammer-head? ) 

Ha ezen a két csoporton belül vizsgáljuk a fen
tebb felállított morfológiai kategóriák megoszlását, 
azt tapasäaljuk, hogy akár az összes felhasznált 
kavicsot együtt, akár az 1. és 2. csoportot külön-
külön tekintjük, a három morfológiai kategória egy
máshoz viszonyított aránya nagyjából azonos, azzal 
a csekély eltéréssel, hogy a 2. csoporton belül vala
mivel magasabb a diszkosz alakúaknak a tojásdad, 
téglatest alakúakéhoz viszonyított aránya, mint az 1. 
csoportban. Emellett a tojásdad, téglatest alakúak 
között a 2. csoportba tartozók az 1. csoportba tar
tozóknak 47%-át teszik ki, míg a diszkosz alakúaké-
nál a 2. csoportba tartozók már 57%-át teszik ki az 
1. csoportba tartozóknak. Ezek a megfigyelések 
arra utalnak, hogy inkább a diszkosz alakúakkal 
végezték az olyan munkálatokat, amelyek roncsoló
dásnyomokat hagytak a kavicsokon. A gömb alakú
ak mennyisége mindkét csoportban kb. azonos. 

A kavicsok méretei 

A legkisebb kavics hossza 3,2 cm (tojásdad ala
kú), de 4 cm-nél rövidebb, ill. ennél kisebb átmérőjű 
kavics csak egy-egy fordul elő. A tojásdad, téglatest 
alakú kavicsokra az 5—9,5 cm-es hosszúságértékek 
jellemzők mind az 1., mind a 2. csoportban. A 
diszkosz alakúaknái pedig a 4-8,5 cm-es átmérő 
jellemző az 1. és 5—7,5 cm-es átmérő a 2. csoportra. 
10 cm-en felüli hosszúság-, ill. átmérőértékek mind 

az 1., mind a 2. csoportban mindhárom kategóriá
ban előfordulnak, az l-ben valamivel több van belő
lük, mind a 2-ban. A leghosszabb tojásdad alakú 
kavics 21 cm (mind az 1., mind a 2. csoportban van 
ilyen), a legnagyobb átmérőjű diszkosz alakú kavics 
az 1. csoportban 19 cm, a 2-ban 12,5 cm. Tehát az 
1. és 2 csoport kavicsai között jelentősebb méret
eltérések csak a diszkosz alakúakon belül vannak. Meg 
kell említeni, hogy a 19 cm-es diszkosz alakú kavicson 
nincs használati nyom. 

Bizonyos mértékig különállóak a gömb alakú 
kavicsok. Mindkét csoportban feltűnően nagymére
tűek, az l-ben, 11, 12 és 21 cm, a 2-ben 7, 13 és 
15 cm az átmérőjük. A nagyjából azonos mennyiség 
és nagy méreteik alapján arra lehet következtetni, 
hogy a zömmel használati nyom nélküli gömb alakú 
kavicsoknak meghatározott rendeltetésük lehetett. 

A mindössze 27 db mészkőkavicsnak az 1. és 2. 
csoporton belüli morfológiai kategóriánkénti aránya, 
Ül. a csoportok közti kategória-arányai azonosak a 
kvarcit-kavicsoknál megfigyeÍrekkel. Méreteik sem 
térnek el azokétól, hozzátéve, hogy a diszkosz ala
kúak 1. csoportjában az egyik 19 cm átmérőjű, 
használati nyom nélküli kavics mészkő, s a tojásdad, 

32. ábra. Kanálszerűvé alakított ágvég 
Fig. 32. Branch end shaped as a spoon 
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téglatest alakúak között a használati nyom nélküli 
mészkőkavicsok mind feltűnően nagy méretűek, át
mérőjük 11 és 15 cm között van. A mészkő-kavi
csokon — amennyiben vannak — ugyanolyan jelle
gűek a használati nyomok mint a többi kavicson 
(22. ábra -120. számú tárgy), ebből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy lényegében hasonló munkát végez
tek velük, mint a kvarcit-kavicsok egy részével, noha 
a kvarcithoz viszonyított lágyságuk miatt jóval ke
vésbé használták fel őket.16 

Úgy tűnik tehát, hogy nagyjából kétféle méretű 
kavicsot használtak fel, egy többé-kevésbé „kézbe
illő" nagyságút (túlnyomó többségűk ilyen), ill. egé
szen nagyméretűeket. A kézbeillő nagyság természe
tesen nem minden esetben jelenti azt, hogy a szer
számot valóban kézbe fogva használták — noha a 
sümegi kavicsok többségénél — kivéve az ékként 
felhasználtak egy részét — valószínűleg erről volt 
szó. 

A kavicsok felhasználása 

Az európai őskori kovabányákban talált kőből való 
bányászszerszámok általában nehéz, nagyméretű, dur
va kidolgozású, „campigny jellegű" ütőszerszámok: 
balták, kalapácsok, csákányok, ékek. Tekin
tettel arra, hogy ezekben a bányákban a kovarétegek 
általában vízszintesen települtek, a kemény — rend
szerint kréta — mészkőben, ezeknek a szerszámok-

33. ábra. Ütő- és feszítőszerszám kombinációja 
Fig. 33. Combination of maul and stretchning tool 

34. ábra. Körbevágás nyomai ág csont végén 
Fig. 34. Traces of cutting at the end of knag 

nak egyik felhasználási területe az volt, hogy segít
ségükkel áttörve a mészkőrétegeket, aknákat mélyí
tettek a kibányászandó kovarétegekig, az aknákból pe
dig folyosókat vájtak velük, míg az ékekkel a beágya
zó kőzetet repesztették szét17. Sümegen a mészkőnél 
amúgy is puhább mészmárga függőleges települése 
miatt nem, vagy jóval kevésbé volt szükség ilyen szer
számokra1 8 . Az átfúrt baltának (amennyiben kimon
dottan bányászszerszám volt) és a kalapácsnak is való
színűleg inkább a kitermelt kovadarabok felaprításá
ban lehetett szerepe. Ezenkívül anyagunkban szintén 
csak néhány olyan kavics van, amelyekről feltételez
hetjük, hogy az ékek beverésére szolgáltak. 

A kő bányászszerszámok felhasználásának másik 
nagy területe a kibányászott kovadarabok felaprítása 
volt, ill. a bányabeli, vagy bánya melletti feldolgozó 
műhelyekben mint valódi ütőköveknek, az előzetes 
megmunkálásban volt szerepük. Sümegen elsősorban 
a nagyméretű, tojásdad, téglatest alakú, diszkosz ala
kú, gömb alakú, gyakran használati nyom nélküli 
vagy gyenge l asználati nyomós kvarcit-kavicsokról 
— amelyeknek alakja vagy mérete, vagy mindkettő 
erre alkalmas — gondolhatjuk, hogy ütő-, zúzó-
kövek, kalapácsfélék voltak. Ezekből azonban szin
tén kevés van a bányában. Lehet, hogy ebben a 
Sümegen kitermelt kovadarabok viszonylagos kicsiny-
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35. ábra. Egy ágú feszítőék 
Fig. 35. One-armed stretching wedge 

ségének is volt szerepe, de elsősorban az lehet a ma
gyarázata, hogy mivel a sümegi kovabányában 
eszközkészítő tevékenységre, műhelyekre utaló nyo
mok eddig nincsenek, a kézbeillő méretű kavicsok
kal — mint ahogy azt Vértes László megállapítot
ta,1 9 valószínűleg az agancseszközökkel már kifesze
getett mészmárgadarabok felaprózása történt, majd 
ezekből a kovadarabok kiválasztása, a nagyobbak 
feldarabolása — és nem az előzetes megmunkálás. A 
tojásdad, téglatest alakú kavicsokon a sok különféle 
szilánklepattanás ezeknek a tevékenységeknek nyo
ma lehet. Általában a kavicsok mindkét végével 
ütöttek, a szilánklepattanások révén keletkezett éles 
peremű felületeket pedig — amelyek a chopper-ek, 
ül. chopping-tool-ok munkafelületeire emlékeztet
nek — azoknak a tojásdad alakú kavicsoknak az 
éleivel együtt, amelyeket szándékosan törtek ketté 

(20. ábra - 88. számú tárgy) felhasználták fino
mabb munkára is, feltehetően arra, hogy a kisebb-
nagyobb kovadarabokról a kisebb mészmárgadara-
bokat vagy a mészkérget leverjék/lefeszegessék (Vér
tes L. 1964. p. 205.)20. Ez utóbbi kettős funkciót 
tételezhetjük fel a diszkosz alakú kavicsokról is, 
körvonalaik metén a szilánklepattanások révén — és 
itt jóval nagyobb arányú lehet a szándékos lepattin
tás, mint a tojásdad, téglatest alakúaknái - ilyen 
munka végzésére nagyon alkalmas élek keletkeztek. 
Ezek intenzív használatát mutatja a sok erős roncsoló
dásnyom. 

A kvarcit-kavicsok egy kis részének kortexén fél
kör alakú és kör alakú ütésnyomok észlelhetők. Ezek 
csak részben adódhatnak a kavicsnak „ütőkőként" 
(kalapácsként) való használatából, ugyanis keletkez
hetnek akkor is, ha a kavicsot pl. ékként — tehát ép
pen ellentétesen — használják. (Különösen jól látható 
ez a 12. ábra — 29. számú kavicson). A kavicsok mint
egy felén — ahol az ütésnyomok szilánklepattaná-
sokkal szemben vannak — talán a bipoláris technika 
bizonyos nyomait láthatjuk, azonban a lepattanások 
szándékos volta ma már nem bizonyítható minden 
példányon, s az, hogy a többi kavicsnál a félkör és kör 
alakú nyomok közvetlenül a lepattanások mellett vol
tak, inkább arra utal, hogy a szilánkok a fokozottabb 
igénybevétel következtében váltak le a kavicsról. (A 
valóságban jóval több lehetett az ilyen ütögetésnyom, 
ugyanis egyrészt csak sötétebb színű kavicsokon azo
nosíthatók egyértelműen, másrészt a roncsolódásnyo
mok egy részéről is fel lehet tételezni, hogy a kortex 
tartós, bár nem nagyon erős ütögetés okozta sérülésé
ből keletkeztek.) 

Néhány tojásdad, téglatest alakú kavicsnak rend
szerint a kiszélesedő, néha lapos végén a már roncsolt 
felület további erős használata figyelhető meg. Bizo
nyára nem véletlen, hogy ezek a kavicsok elsősorban 
téglatest alakúak — néhányuknál az ütésnyom a ka
vics oldalára is kiterjed — s ha tojásdad alakúak is, 
megközelítik a hengeres formát — legalábbis azok, 
amelyeken nagyon erősek ezek a nyomok. így ezekről 
a kavicsokról feltételezhető, hogy pl. kőékek beveré-
sére használták őket. 

Meg kell még említeni azt a néhány, nagyjából tég
latest alakú, ill. háromszög alakú kavicsot, amelyeken 
csúcsszerű kiálló részek vannak. Ezeken a csúcsokon 
is előfordult kopásnyom, még akkor is, ha a kavicson 
egyébként másutt nincsenek használati nyomok. Va
lószínűleg ezekkel is a finomabb ütogetést, a mészkő
daraboknak vagy -kéregnek a kovadarabokról való el
távolítását végezték. 

A kavicsok közül ki kell emelni néhányat, amelyek 
speciális munkavégzésre lehettek alkalmasak. Ezek a 
következők: 

Egy feltűnően nagy (21 x 10 cm), többé-kevésbé 
henger alakú kvarcit-kavics, egyik végén erős roncso
lódással és másik végén szilánklepattanással. Valódi 
ütőkő volt, lelőhelye az É 6/1/IV. gödör (14. ábra -
43. számú tárgy). 
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36. ábra. Feltárt vágatvég alaprajza a benne talált leletekkel 
(197 7-es állapot) 

Egy nagyjából háromszög alakú kvarcitkavics, 
amelynek egyik vége vízszintesen letörött, másik vé
gén a három, csúcsba futó él találkozásánál erős ron-
csolódási nyom van. Alakja lehetővé teszi, hogy akár 
ékként, akár kalapácsként használják, bár erre közvet
len bizonyíték — tekintettel arra, hogy a kavics félbe
törött — nincs, (h: 14 cm, „fokának" átmérője 8 cm, 
az É 6/7/III. gödörből került elő). (17. ábra - 77. szá
mú tárgy). 

Inkább ékként használhatták azt az É 5/3/II gödör
ből előkerült kavicsot - h: 9 cm, sz: 5,5 cm - , amely
nek ellaposodó végén gyengébb szilánklepattanás lát
ható, az élén enyhe roncsolódásnyommal. „Fokán" 
egyenletes, nem nagyon erős ütögetés nyomai látha
tók. (12. ábra). 

Hasonlóan használhatták azt az 1976-os ásatásból 
előkerült kavicsot is (az É 5/H és Ê 5/1/1 közti vágat
részből), amelynek egyik Végén erősebb, ék alakú szi
lánklepattanás észlelhető, másik vége pedig erősen 
sérült 1 0 x 6 x 4 cm, anyaga kvarcit. (9. ábra — 16. 
számú tárgy) 

Fig. 36. Ground-plan of explored gallery end together with 
finds found therein (as of 1977) 

37. ábra. Házikecske szarvcsapjának töredéke az 1977-es 
ásatás I. árkából 

37. Piece of the horn-core of domestic goat from trench 
I of 1977 excavations 

Fig 
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38. ábra. Kerek lyuk és kezdődő lyukvésések nyomai 
agancs-kortexen 

Fig. 38: Round-shaped hole and traces of drilling on antler 
cortex 

Agancsszerszámok 

A bányából összesen 165 db gímszarvas- (Cervus 
elaphus L.) agancsból készült eszköz került elő, 
amelyeknek egy része — mintegy 123 db — bányász
szerszámként azonosítható, néhány nem tekinthető 
eszköznek, ránk maradt formájában (többé-kevésbé 
ép, valószínűleg még fel nem használt agancsok, ül. 
agancsrészek), végül pedig van számos jellegtelen töre
dék is — túlnyomórészt szárdarabok, ágvégek és kor-
tex-darabok. 

Az agancseszközök osztályozását Sandars—Bauer— 
Spitzenberger21 alapján a következő szempontok 
együttes figyelembevételével végeztük: 1. a felhasz
nált agancs (rész) bizonyos morfológiai jellegei (pl. 
vaskos agancstő, hosszú, hajlott szemág vagy közép-
ág, ellaposodó koronaág stb.), 2. az agancsokon látha
tó használatra utaló nyomok (pl. kopott vagy roncso
lódott agancstő, kopott ágak, használat közben kelet
kezett törések stb.), 3. megmunkálásnyomok (pl. a 
szár bizonyos magasságban történt elvágásának, az, 
ágak eltávolításának nyomai, vésés-, faragásnyomok, 
átfúrás, lyukvésés stb.). 

Az egykori bányászok az agancsnak lényegében 

minden részét igyekeztek hasznosítani, s ezért termé
szetesen számolni kell pl. a törött példányok utólagos 
átalakításával, valamint azzal is, hogy minden valószí
nűség szerint az agancseszközök nagy része többfunk
ciójú szerszám volt. 

Az „ép" agancseszközöknek csaknem 40%-a 
komplex eszköz lehetett - bár ez többségüknél, pl. a 
feszítő—emelő eszközöknél — a munkafolyamatok 
szoros összefüggéséből adódik. 

Az agancseszközök között a következő, valószínű 
főbb funkcionális típusok különíthetők el: 

Ütőeszközök (39 db) (5. ábra—6. számú tárgya) 

Olyan agancstövekből és szárrészekből, ill. — rit
kábban — szemágból készültek, amelyeken a tő, és 
sok esetben a felette levő szárrész is igen erősen ko
pott, roncsolt, többnyire az agancs hátulsó oldalán. A 
rózsa sok esetben teljesen lekopott. Bár általában a 
szár alkotja az ütőszerszám „nyelét", az agancsoknak 
mintegy 1/3 részénél az erős, fejlelt szemág töltötte 
be ezt a szerepet — ebben az esetben többnyire csak a 
szár helye van meg, s ez is ütőfelületként szolgált. 
Ahol a szár vol* a nyél, ott azt különböző magasság
ban vágták le, az. eszközök több mint felénél viszony
lag magasan, a középág felett és a korona alatt, vagy a 
jégág felett, ezáltal a megfelelő hosszúságú „nyél" 
nagy erőt adott az ütőfelületnek. Azonban függetle
nül az elvágás helyétől, a hosszabb szárú, vékonyabb 
agancsokat valószínűleg inkább kalapácsként, a na
gyobb, vaskosabb, „rövidebb" agancsokból készült 
ütőszerszámokat talán inkább sulykolóként használ
ták. Előfordul a „kalapács" és a „sulykoló" kombiná
ciója is — erőteljes, bunkószerűen vastag tővel rendel
kező, hosszú, a középág felettig meghagyott szárú 
agancson. Van olyan példány is, amelyen már néhány 
cm-rel a szemág vagy jégág felett elvágták a szárat. Ha 
az agancsszár szolgált az ütőszerszám „nyeleként", a 
szemágat, jégágat, középágat — hacsak nem voltak 
egészen rövidek — rendszerint vagy teljesen vagy rész
ben eltávolították, hogy ne akadályozzák a munkát. 

Feszítő-emelő szerszámok 

A két munka általában szorosan összefüggött, hi
szen az agancságakkal kifeszegetett mészmárgadarabo-
kat úgy mozgatták meg a kiemelés előtt, hogy az ága
kat emelőszerűen is használták. Olyan agancsrészek
ből készültek, amelyeken az ágakat meghagyták, mi
vel azokat és meghosszabbításukat, a szárat használ
ták feszítőékként és az emelő karjaként. Kétkarú 
emelőként is alkalmazhattak egyes agancsokat - ez 
esetben a szerszám egyik karját rendszerint a szár, a 
másikat pedig az ág alkotta. 

Általában megkülönböztetnek egyágú, kétágú és 
háromágú feszítőékeket. 

Az egyágú feszítőékek (15 db) többsége a szárból 
(ill. annak egy darabjából), valamint rendszerint egy 
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39. ábra. Feltárt vágatvég alaprajza a benne talált leletekkel Fig. 39: Ground-plan of explored gallery end witn finds 
(1978-as állapot) (as of 1978) 

koronaágból áll. (30. ábra-124. számú tárgy) Vannak 
olyan agancsok is, amelyeken a korona mellett erede
tileg a középág is megvolt - ezt azonban eltávolítot
ták. Eszközeink közül 5 példányon a meghagyott 
szemág töltötte be a feszítőék szerepét. (35. ábra— 
149. számú tárgy) - ilyenkor a korona terjesen hiány
zik. A szemág, vagy esetleg a középág akkor kerül 
felhasználásra, ha erősen fejlett, hosszú, esetleg eny
hén ívelt. (Az erősebben ívelteknél, különösen a szár 
megfelelő hosszúsága esetén, valószínűbb a csákány
ként való felhasználás.) 

A kétágú feszítőékek (12 db és két olyan töredék, 
amely eredetileg szintén valószínűleg kétágú feszítőék 
volt) is a szár és két koronaág felhasználásával készül
tek (16. ábra—59. számú tárgy). Azonban az eszköz 
felhasználása szempontjából az ágak számánál lénye
gesebb magának a koronának az alakja. A sümegi 
agancsok ugyanis Kretzoi Miklós szerint2 2 koronájuk 
alakját tekintve két nagy csoportra oszthatók: kehely 
alakúakra és tenyér alakúakra. Feszítő-emelő eszköz
ként jöhetnek számításba. Ezeken a koronákon az 
ágak egészen ellaposodnak és ujj szerűen ágaznak szét, 
gyakran „lapátszerű" külsőt kölcsönözve az agancs
nak - 22 sz: (7. ábra). így ezeknél az eszközöknél a 
koronaágak nagyjából egy síkba esnek, ami lehetővé 

teszi, hogy minél szélesebb felületen dolgozhassanak 
velük, vagyis pl a vágat falát ugyanabban a magasság
ban szélesebb szakaszon bonthatták meg egyidőben és 
könnyebben is emelhették ki a kőzetet. A néhány 
külnönösen széles, rövid, néha a szárral tompaszöget 
bezáró korona lapátként, gereblyeként való felhaszná
lása is valószínű. 

Az ún. háromágú feszítőékek — 7 db — a kehely 
alakú koronákból készültek. A korona alatt általában 
hosszabb-rövidebb, de inkább rövidebb szakaszon 
meghagyták a szárat. Vértes L. szerint23 bizonyos 
példányaikat valóban feszítésre használták, míg 
Gurina24 szerint azokat a darabokat, amelyek már 
csak szárcsonkkal rendelkeztek, csákányként használ
ták, az ágakat váltogatva, hol csákányfejként, hol 
nyélként alkalmazva őket. Hasonló agancsrészeket 
Sandars25, Clark26 gereblyeként határoz meg, míg 
Bauer-Spitzenberger2 7 csak töredékeiket (a korona
ágak csonkjaival) tekintik annak. Valószínűleg mind
három feladat végzésére használták őket. (23. ábra— 
97. számú tárgy) 

A felsorolt típusok — amennyiben emelők is voltak 
— az egykarú emelők közé sorolhatók. A szárból és 
koronából ill. a szárból és a szárral hegyesszöget be
záró szemágból álló eszközök tartoznak ide. Azonban 
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40. ábra. Átfúrt andezitbalta töredéke 

azok az agancsok, amelyeken a szemág tompaszöget 
zár be a szárral, valószínűleg kétkarú emelők voltak, 
— erre utal ezeken a példányokon a tő esetenkénti 
kopottsága is (29. ábra-123. számú tárgy). 

A feszítő—emelő eszközökön az ágak végein min
den esetben intenzív használatot jelző kopásnyomok, 
karcolásnyomok vannak, az ágak néha kifényesedtek. 
Igyekeztek a feszítő—emelő munkához szükséges op
timális hosszúságú szárat meghagyni, ezért azt a kü
lönböző példányokon különböző magasságban vág
ták el. 

Ékek (31 db) 

Azok között az agancstöredékek között, amelyek 
jól azonosíthatók (különböző ágak, szárdarabok, tő-
darabok) igen sok az ép ág — főleg koronaágak, jóval 
kevesebb a szemág és a középág - amelyek minden 
valószínűség szerint ékek voltak. Valamennyi megle
hetősen kopott, felületük karcolt, az intenzív haszná
lat következtében néha ferdén kopott, ellaposodott. 
(26. ábra-108. számú tárgy) A típus a kovabányák
ban általánosan elterjedt, s feltételezik, hogy kala
páccsal vagy egyéb ütőszerszámmal verték be őket a 
kőzet réseibe. Tehát nem „töredékek", hanem önálló 
szerszámok voltak.2 8 Ennek alapján annak a megle
hetősen sok ágtöredéknek egy részét is, amelyeknek 
mindkét vége hiányzik, több-kevesebb valószínűséggel 
ide sorolhatjuk — erre utal a darabszám utáni„+" jel. 

Csákányok (3 db) 

Agancsszárból és jól fejlett szemágból álló eszkö
zök (8. ábra—30. számú tárgy). A csákány nyelét ter-
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Fig. 40: Piece of drilled andesite-axe 

mészetesen minden esetben a szár alkotja, hossza vál
tozó, aszerint, hogy a csákány fejét képező ág milyen 
hosszú, mennyire ívelt, milyen a szárhoz viszonyított 
helyzete. A munkát akadályozó ágakat — többnyire a 
jégágat - részben vagy teljesen eltávolították. A csá
kányfejként használt ágak végei természetesen erősen 
kopottak. 

Többfunkciójú eszközök 

Az őskori kovabányákban talált agancseszközök 
nagy része — mint már említettük — valószínűleg több 
funkció ellátására volt alkalmas, bár ez a mai ember 
számára nem mindig nyilvánvaló. Vannak azonban 
olyan eszközök is, amelyekről szinte „első pillantás
ra'" látszik, hogy többféle munkát végeztek velük. 
Ezt annál is könnyebb feltételezni, mivel ezeken az 
agancsokon a felhasznált részek úgy helyezkednek el, 
hogy a különböző irányú munkafolyamatokban nem 
akadályozták egymást. Ezek a komplex eszközök a 
következő csoportokra oszthatók: ütőeszköz és feszí
tőeszköz kombinációja ill. ütőeszköz és csákány kom
binációja. 

Ütőeszköz és feszítőeszköz kombinációja (5 db) 

Agancstővel rendelkező agancsból készültek, amelye
ken feszítés céljából meghagyták a jégág vagy közép-
ág valamelyikét. Az agancs ütőszerszámként való 
használatát az erősen kopott agancstő ill. a felette 
levő, ugyancsak kopott szárrész valószínűsíti, a fe
szítőeszközként való használatot pedig a meghagyott 
ágak kopottsága (27., 33. ábra - 113., 136. számú 
tárgyak). 



Ütőeszköz és csákány kombinációja (4 db) 

Mindkét eszköz agancsszárból és szemágból, vala
mint agancstőből áll. A szárak (20-tól 30 cm) rövi
dek a hosszú, erősen fejlett, ívelt, kopott 22 cm 
körüli szemágakhoz képest. Ez utóbbiak alkotják a 
csákány fejét. Ugyanakkor minden agancson a tő is 
kopott, ami azt mutatja, hogy egykor ütőfelület 
volt. 

Különleges kombinált eszköz látható a 4. ábrán. 
A szárat a középág felett vágták le, a szár tő feletti 
része a külső oldalon erősen roncsolódott, a szemág
nak és a jégágnak még a helye sem látszik, a felület 
úgy kopott, hogy jelenlegi formája kalapácsfejre em
lékeztet. Ezt a benyomást még erősíti, hogy a szárat 
közvetlenül a rózsa felett teljes vastagságában átfúr
ták. A tő erőteljes kopottsága az agancs eredetileg 
ütőszerszámként való használatára utal, s a „szokat
lan" helyen levő átfúrás talán arra szolgált, hogy 
abba fadarabot vagy agancságat téve29 az erős, 
hosszú szár segítségével feszítő-emelőként vagy csá
kányként működtessék, de az is lehet, hogy az esz
köz „félkész" — amennyiben a szár alsó részét 
később valószínűleg levágták és talán kalapácsfejként 
használták volna. Erről az agancseszközről könnyen 
feltételezhető, hogy felhasználása „többlépcsős" 
volt, ugyanis kalapácsfejként csak a szár egy részét 
használhatták — ebben az esetben pedig a 40 cm 
hosszú szárra semmiképpen nem volt szükség, mivel 
az nem lehetett a kalapács nyele sem. Ugyanakkor 
ütőszerszámként és feszítőeszközként vagy csákány
ként való egyidejű használata — bár nem zárható ki 
— sem teljesen valószínű. 

Felhasználásának változatait talán a következő
képpen lehetne rekonstruálni: az eredeti ütőszer
számot az átfúrással vagy feszítőeszközzé vagy csá
kánnyá alakították, majd az átfúrt rész későbbi el
távolításával kalapácsfejjé alakíthatták, vagy: az ere
deti ütőszerszámot az átfúrással rögtön majdani 
kalapácsfejjé alakították. (2.sz.) 

Nyéllyukas eszközök 
(3 db) (31. ábra-125. számú tárgy) 

Az egyik nyéllyukas eszköz valószínűleg kalapács
fej volt, amely az agancs rózsájából és a szárnak a 
rózsa feletti részéből készült, a szemágat teljesen 
eltávolították. Az erősen kopott ütőfelület a rózsa 
alatti rész volt, az eszköz másik vége törött. A lyuk 
valamivel a szemág vonala felett helyezkedik el, át
mérője 3,5 cm, majdnem szabályos kör alakú. Az 
eszköz nagyon hasonló a Vértes által közölt30 két 
sümegi kalapácsfejhez, de szinte ugyanilyen eszközt 
a tatai bánya anyagából is ismerünk.31 Sandars 
szerint32 az ilyen szerszámokat valószínűleg ékek 
beverésére használták. 

A másik két nyéllyukas szerszám szinte teljesen 
azonos. Mindkettő agancsszárból készült, a szárak 

felső végeit levágták, alsó végeik utólag törtek le. Az 
egyiken az eszköz közepén a középág lefaragott és 
enyhén lecsiszolódott csonkja látható. Közvetlenül a 
törött szárvég mellett az agancs hátsó falába egy 
négyszögletes, 2,2x1,7 cm-es lyukat véstek, mély
sége kb. 1 cm, alsó oldala már hiányzik (6. ábra—20. 
számú tárgy). A másik agancsszárat teljes vastagsá
gában átfúrták, a kör alakú lyuk átmérője 2,5 cm, 
mélysége 4 cm, alsó része azonban ennek is letört. 
Mindkét szárdarab felső végén nagyjából háromszög 
alakú szépen csiszolt felület van. Minden valószínű
ség szerint „agancskapák" töredékei. 

Töredékek 

Számos olyan agancsrész is van a leletanyagban, 
amelyek abban a formában, ahogyan ránk maradtak, 
vagy az eszközkészítés során keletkezett hulladék
darabok, vagy a használat során letört részek (ame
lyeket másodlagosan nem tudtak felhasználni), vagy 
félkész példányok. Gyakori „hulladékok" a korona 
alatti szárrészek az elágazó koronaágak néhány cm-
es csonkjaival, a rövid, jellegtelen szárdarabok (néha 
ág csonkokkal), a rövid, ép rózsával, kopás nélküli 
tővel rendelkező szárdarabok. Munkavégzés közben 
törhettek le a kopott ágdarabok, ágvégek. Azok a 
sokszor igen nagyméretű, ép tővel, rózsával rendel
kező, egészen a koronáig ép szárak, amelyekről 

41. ábra. Házikecske szarvcsapjának töredéke az Ë 6/3/IV 
vágatból 

Fig. 41. Piece of domestic goat horn-core horn from gallery N 
6/3/IV 
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rendszerint a szem-, jég- és középágat - ritkábban 
ezek közül csak kettőt — eltávolítottak, s használati 
nyomok hiányában félkésznek is tekinthetők, alkal
masak a további felhasználásra — főleg ütőszerszám 
készítésére vagy — megmaradt ág esetében — feszítő
eszközök vagy csákány kialakítására. Hét roncsolt 
tődarabka ütőeszközök részének tekinthető. 

A leggyakoribb eszköztípusokhoz felhasznált 
agancsrészek tehát a következők: 

Eszköztípus Felhasznált agancsrész 

Ütőeszköz agancstő • a szár vagy 
szemág 48 (•) db* 

Feszítő-emelő eszközök 
Egy ágú feszítőék szár + egy koronaág vagy 

szár + szemág vagy 
szár + középág 20 db 

Kétágú feszítőék szár + két koronaág 12 db 
Háromágú feszítőék 
vagy gereblye szár + három koronaág 

(ill. rendszerint az egész 
korona) 7 db 

Ék ág (elsősorban koronaág, 
ritkábban szemág vagy 
jégág) 31 (•) db 

Csákány szár + szemág 
szár • középág 7 db 

Nyéllyukas eszközök agancstő • szár 3 db 

*A táblázatban a többfunkciójú eszközök a felhasznált 
agancsrészeknek megfelelően egyszerre több típusnál szere
pelnek. 

Az agancsokon észlelhető megmunkálási 
és használati nyomok 

Vértes László a sümegi agancsokon látható két
féle megmunkálásra hívja fel a figyelmet.33 Az 
egyikre — az agancsszárak és az agancságak végeinek 
kúpos kihegyezésére - anyagunkban csak kevés pél
dát találunk, főleg néhány ágvégen. A másik jelleg
zetes megmunkálás - nyoma V keresztmetszetű, 
éles peremű bevágások alakjában található meg az 
agancsszárakon — a szár baltával vagy ékkel való 
elmetszése. Ilyen nyomok a most közölt leletanyag 
néhány példányán is előfordulnak, de nem gyako
riak (25. ábra — 101. számú tárgy). Ezek a vágás
nyomok mind Vértes anyagában, mind a mi anya
gunkban — s mint a megmunkálás tipikus példái a 
Sandars által közölt eszközökön is — az agancsszára
kon vannak, Gurina szerint34 más agancsrészeken is 
előfordulnak. 

Az agancsrészek egymástól való elválasztásának 
másik módját jelzik azok a nagyjából háromszög 
alakú vagy ék alakú törésfelületek, amelyek elsősor
ban olyan agancsszárakon jelennek meg, amelyek a 

középág felett vannak elvágva (4. ábra—2. számú 
tárgy), de előfordulhatnak a szár más részein is. 
Nincs kizárva, hogy az erős igénybevételnek kitett 
agancsrész eredeti törését (vagy kezdődő törését) 
„folytatták" - talán úgy, hogy a kortexet felülről 
lefelé, a szivacsos állományt is érintve, lefeszítették. 

Az ágakat az ág töve közelében ejtett több, kes
keny bevágás, bemetszés segítségével választották le 
a szárról vagy a korona többi részéről. Gurina sze
rint3 5 ezt a műveletet valószínűleg vésővel végezték. 
Ilyen teljes körbe (? )vésés nyomai láthatók a (18., 
34. ábra—62., 139. számú tárgyak) agancsok ágain. 
(Az előbbi sajnos sérült, egyébként a körben meg
munkált rész egészen csapszerű.) Ezt a megmunkálást 
egyébként egy tatai ág bázisa közelében is megtalál
juk.36 

Előfordul mind ágvégeken (10. ábra—34. számú 
tárgy), mind szár végén a kortexnek körben mintegy 
„hámozásszerű" eltávolítása, amelyet a nyomokból 
ítélve késszerű szerszámmal végeztek. Főleg szárvége
ken (28. ábra—119. számú tárgy), de egy esetben 
fúrt lyuk körüli felületen is láthatók lecsiszolódott, 
néha kissé kifényesedett, faragásra emlékeztető meg
munkálásnyomok. (E két utóbbi megmunkálásra 
más hazai kovabányák agancseszközein is találunk 
példákat — Bakonycsernye—Tűzkövesárok és Hárs
kút—Édesvízmajor anyagában. Mindkettő a MÁFI 
gyűjteményében van). 

Két, a szárról eltávolított ág bázisán egészen 
kimélyített, szinte kanálszerű vésés található (26., 
32. ábra—108., 128. számú tárgyak). Ezeket talán 
valóban használták kanál- vagy lapátkaszerűen. 

Egy agancs középág alatti szártöredékén a szár 
alsó végéről a kortexet és a szivacsos állomány egy 
részét féloldalt mintegy lépcsőzetesen távolították 
el, így széles, félkör alakú, enyhén lépcsőzetes felü
let keletkezett, amely alkalmas lehetett akár feszítés
re, akár arra, hogy a fentebb ismertetett két ág 
végéhez hasonlóan lapátkaszerűen használják, sőt ta
lán még arra is, hogy szerszám nyele legyen. 
(Egy Tata-kálváriadombi agancs — a II. tűzkőfejtőgö-
dörből került elő — szárának tő felőli részén levő 
hosszú, ferde hasítás (? ) egyébként arra figyelmeztet, 
hogy a fentebb említett ék alakú törésfelület ilyen ka
nálszerű rész kialakítását is célozhatta). 
Előfordul a félbetört ág csekély mértékű utólagos 
átalakítása is, amely így kanálszerű alakjával még 
hatékonyabbá teszi a feszítőszerszámot (19. 
ábra—64. számú tárgy). 

Az általunk feldolgozott sümegi agancsok között 
van néhány olyan, amelyet fúrt vagy vésett lyukkal 
ill. lyukakkal láttak el. Ezeknek egy része egyértel
műen nyéllyukas eszköz, „agancskapa", kalapácsfej, 
s néhány olyan töredék, amely minden valószínűség 
szerint ilyen szerszámok darabja. 

Van néhány olyan agancstöredék is — pl. szár
darab, koronaelágazás kortex darabjai — amelyeken 
szintén vannak kerek és/vagy négyszögletes lyukak. 
Sokszor csak az agancs egyik falát törték át. 
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A lyukak kialakításának Vértes László által leírt 
technikája37 jól megfigyelhető a most feldolgozásra 
került példányokon is. A vésést vagy fúrást megelő
ző ki vésés (gödörszerű mélyítés, váj ás) meglehetősen 
sok agancson látható, egy eszközön gyakran több is, 
olykor egymás közelében (38. ábra—155. számú 
tárgy). Mai szemmel nézve ez sokszor érthetetlennek 
tűnik, talán az eszköz későbbi átalakítását célozta 
és/vagy a lyuk számára legmegfelelőbb helyet próbál
ták az agancson kiválasztani. 

Az agancseszközök felhasználása 

Az agancseszközöket az őskori kovabányában — 
hasonlóan a kőszerszámokhoz — két nagy területen 
használták fel. Egyrészt az aknákat mélyítették és a 
folyosók falát vájták velük, másrészt a kovadara
bokat segítségükkel fejtették ki a beágyazó kőzet
ből. Az első feladat végzésére Sümegen — mint már 
említettük — nem volt szükség. Az agancsok zömét 
így a második területen alkalmazták, azonban némi
leg módosított formában, ugyanis a kovadarabokat 
agancseszközökkel nem tudták közvetlenül kiszedni 
a mészmárgadarabokból, hanem a kisebb-nagyobb 
mészmárgadarabokat lazították-feszítették ki segít
ségükkel. Ez azonban nem zárja ki pl. azt, hogy a 
vágatok falának kisebb méretű vajasára vagy esetleg 
egyes könnyebb szerszámokat a fedő földréteg eltá
volítására ne alkalmaztak volna.38 Az agancsból 
készült ütőszerszamokat talán a mészmárga-réteg-
lapok ütésére használták. 

A bánya kora 

A sümegi bányából előkerült állatcsontok, vala
mint a Vértes László által gyűjtött faszénminta C14 
kora (2720 ± 160 B. C.)39 alapján a bányaművelés a 
neolitikumra és a rézkorra tehető. A C14 dátum — 
ami kb. a középső rézkornak felel meg — minden 
valószínűség szerint a bányászkodás aránylag késői 
periódusára vonatkozik — ugyanis erre az időre a 
kovának mint nyersanyagnak a jelentősége már csök
kent, noha — mint az köztudott — igény még volt 
rá. (Ezt bizonyítja egyébként a Tata-kálváriadombi 
kis kovabányában előkerült — s valószínűleg az otta
ni művelés végét jelző — péceli cserépdarab is.40 

Sümegen korábban megindult bányászkodásra utal 
az a két házikecske-szarvcsap, amely Vörös István 
szerint egy, a Kárpát-medencében először a középső 
neolitikumban megjelenő kecskefajtát képvisel. (41., 
37. ábra) így az is nagyon valószínű, hogy a bánya 
művelését már a zselizi kultúra népe, sőt talán a 
vonaldíszes kultúra népe megkezdte. 

Pillanatnyilag még nem áll rendelkezésre minden 
adat arról, hogy a bányaművelés követett-e egy bizo
nyos meghatározott irányt a területen (ami a belső 

42. ábra. a) nőstény aegagrus házikecske jobboldalsó szarv
csapbázis keresztmetszete, b) hím aegagrus házikecske jobb

oldalsó szarvcsapbázis keresztmetszete 
Fig. 42. Cross-section of right horn-core base of female aegag
rus domestic goat cross section of right horn-core base of 

male aegagrus domesticated goat (on the left side) 

kronológiához adhatna támpontot), de amennyiben 
feltételezzük, hogy a bányászkodás kibúvás(ok) kö
vetésével indult, a művelés legkorábbi szakaszát az É 
4 árok sekély gödrei képviselik. Jelenleg is ezen a 
részen a legvékonyabbak a tűzkő tartalmú mészmár-
gát fedő rétegek. Kezdetben minden valószínűség 
szerint innen folyamatosan haladtak DNy felé, ké
sőbb azonban — talán a terület alaposabb megisme
résével — több irány ill. újrakezdési szakasz is elkép
zelhető. A kérdésre csak a további, a területnek 
egyre több pontján lehetőleg teljes vágatokat feltáró 
ásatások adhatnak majd választ. Eddigi vizsgálataink 
alapján a vágatokban talált eszközanyag is egységes. 
Ez azonban azok jellegéből — bányászatra speciali
zált szerszámok — ered, s várható is volt. További 
eredményeket remélünk azoktól a folyamatban levő 
vizsgálatoktól, amelyekkel a sümegi kovabányából 
kikerült nyersanyag tér- és időbeli elterjedését pró
báljuk meghatározni (a tűzkőanyag azonosítása 
ismert korú és kultúrájú lelőhelyek anyagában). 

A Sümeg-mogyorósdombi kovabánya 
állatcsontleleteinek archaezoologiai vizsgálata 

A kovabánya területéről 473 db állatcsontmarad
vány került elő (1. táblázat). Ebből 178 db gim-
szarvasagancs az 1960—61-es ásatás alkalmával került 
begyűjtésre.42 A leletanyag a MNM Őskori Gyűjte
ményében található — ltsz.: 1963/4. 1—66, és 
1963/5. 1-84. A többi 295 db állatcsontmaradvány 
a MÁFI Ősgerinces Gyűjteményében van elhelyezve. 

Az állatcsontanyag 98,94%-a vadállaté és csak 
1,06%-a háziállaté. A vadállatok közül csak a gím
szarvas és az őz, a háziállatok közül pedig a kecske. 
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Az osteológiai anyag megoszlása 
1. táblázat 

FAJ db 

Gímszarvas Cervus elaphus L. 457 

öz Capreohis capreolus (L) 11 

Vadászott állat: 468 

Kecske Capra hircus L. 2 
Kiskérődző l 
Sertés Sus scrofa domestica G. 1 
Ló Equus sp. 1 
Háziállat: 5 

összesen: 473 

egy kiskérődző, a sertés Ш. ló maradványai kerültek 
elő.43 

Az állatcsontanyag faji és az egyes fajok csontjai
nak az anatómiai megoszlása jól tükrözi a lelőhely 
funkcióját. Ipari lelőhelyről lévén szó, az állatcsont
anyag 95,13%-a a kova fejtésére alkalmas gimszarvas
agancs, amelyből különböző bányászati eszközöket 
készítettek. A feltehetően táplálkozás során eldobott 
ún. konyhahulladék-állatcsont az össz-állatcsont-
anyagnak csak 4,87%-a. 
Csontanyag csak a bányavágatokból került elő. 
A 457 db gímszarvas-csontmaradványból 450 agancs
os 7 vázcsonttöredék. Ezek: tibia sin. diaphysis fr., 
tibia dext. proximalis diaphysis medialis cortex fr., os 
phalangis I. (sérült), os phalangis I. fr., metapodium 
trochlea fr., 2 tibia dext. diaphysis cortex fr. 
A 10 db őzcsontmaradványból 3 jobb oldali kopo
nyás agancs (rózsakörméret: 115, 130 mm), 2 sin. 
(1 juvenilis) és 1. dext. rózsatős agancs (rózsakör
méret: 90, 120, 135 mm), 2 agancstöredék, humerus 
és radius sin. distalis darab, femur proximalis 
diaphysis fr. Az őzagancsokon illetve a vázcsonto
kon megmunkálás vagy használat nyomai nem talál
hatók. Kiskérődző — femur sin. distalis diaphysis 
darab (juvenilis). 
Ló — vertebra lumbalis fr. 
Sertés - tibia sin. distalis darab, 
valamint 2 darab sérült házikecske-szarvcsap. Mind
kettő jobb oldali. A szarvcsapok a homlokcsontról 
vannak lehasítva, csúcsaik letörtek. A kisebbik nős
ténytől, a nagyobbik hím egyedtől származik (42. 
ábra, 4. táblázat). A csontok felületi korróziójából 
következtethető, hogy a vágatok betöltődése hosszú 
idő alatt történt. 

A kovabányában néhány agancs kivételével nyers 
- megmunkálatlan - agancsokat használtak. Az ép 
agancsokat ütésre-zúzásra valamint feszítésre optimá
lisan használható méretűre és formára alakították. 
A formán azt értem, hogy az agancsokról minden 
olyan ágat, koronát és koronaágat eltávolítottak, 
ami a felhasználás során fölösleges, akadályozza a 

% Agancs/ Vázcsontok 
szarvcsap 

96,62 450 7 

2,32 9 2 

98,94 

0,43 2 
0,21 
0,21 - 1 
0,21 - 1 
1,06 

munkát. Az agancsokat a következő agancsrégiókra 
(típusokra) darabolták fel (2. táblázat). 
A. típus: homlokcsontos vagy rózsatöves agancs, a 
szár a középág vagy a koronaelágazás felett van 
elvágva. Az ágak a szükségletnek megfelelően vannak 
eltávolítva. 
B. típus: vetett agancstő, a szár jégág feletti része el 
van távolítva. 
C. típus: vetett agancs, a szár a középág vagy a 
koronaelágazás felett van elvágva. Az ágak a szükség
letnek megfelelően vannak meghagyva vagy eltávolít
va. 
D. típus: középső agancsszár, az agancstő és a 
koronaelágazás közötti szárrész a középágcsonkkal. 
E. típus: felső agancsszár + korona, a középág alatt 
vagy felett levágott szár a koronával. Az ágak a 
szükségletnek megfelelően vannak meghagyva vagy 
eltávolítva. 
F. típus: korona, gyakran a koronaelágazás alatti 
szárrész is előfordul. 
G. típus: ágak (szem-, jég-, közép- és koronaágak), a 
szárról illetve a koronaelágazásokról levágott teljes 
ágak, ágbázisok vagy ágcsúcsok. 
H. típus: agancs-cortex töredékek, az agancs feldara
bolásakor keletkezett szár- Ш. cortex-töredékek. 

A megmunkált agancsdarabok felületét „vonó
késtechnikával" vagy csiszolással dolgozták meg. Az 
agancsokat hatékony éles, erős kőszerszámokkal 
darabolták fel. A fölösleges agancsrészek eltávolítása
kor nem vágták el keresztben teljesen a szárat vagy 
az ágakat, hanem csak kb. 4/5 részig. A megmaradt 
egybefüggő cortex- és szivacsos részt letörték. Ha ez 
a cortex-hasíték akadályozta az agancs használható
ságát, akkor utólag lefaragták. De néhány használat
ba nem került száron és ágakon megtalálható. Né
hány ágdarabon a „zsineggel vágás" nyomai is meg
találhatók. 

Az ütésre-zúzásra legalkalmasabb homlokcsontos 
rózsatöves agancs (A. típus), a vetett agancstő (B 
típus) és a vetett agancs (C típus) közül a 126 
darabból 91 darabot valóban ütőeszközként is hasz-
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S. Táblázat 

Teljes agancs 
Agancs -régiók (típusok 

A. típus 



Agancsrégiók megoszlása 

3. táblázat 

Sümeg--Mogyorósdomb Aszód-Papiföldek 
(ipari leló'hely) (1963, 69, 70, 72) 

agrártelepülés 
Tip. Agancsrégió MNM MÂFI összesen 

A. homiokcsontos, vagy 
rózsatöves agancs 11 8 19 21 

B. vetett agancstó' 9 12 21 63 
C. vetett agancs 40 46 86 -
D. középső' agancsszár 32 31 63 242 
E. felső' agancsszár • 

korona 16 15 31 16 
F. korona 13 23 36 7 
G. ágak 56 108 164 274 
H agancs-cortex 

töredékek 1 29 30 48 
178 272 450 671 

náltak. A középső agancsszárból (D típus) csupán 3 
db megmunkált agancskapa-töredék került elő. 

A gímszarvasagancs felépítése, belső struktúrája 
meghatározza az egyes agancsrégiók, — típusok fel
használhatóságát. Az agancsból készített eszközök 
felhasználási köre pedig meghatározza, hogy az agan
csot milyen régiókra, típusokra vágják, darabolják 
szét. Ezzel kapcsolatban érdekes összehasonlítani a 
Sümeg-mogyorósdombi kovabánya mint ipari lelőhely 
és az Aszód-Papiföldek (1963, 1969, 1970, 1972) 
agrártelepülés agancstípus-megoszlását (3. táblázat). 

A Sümeg—mogyorósdombi kovabányában az ütés-
re-zúzásra használt А, В, С típusú agancsrégióknak -
a legoptimálisabb erőátvitel miatt — hosszúaknak kel
lett lenníök. Az agancstövek (B típus) esetében a 
szemág, az A és В típusú agancsrégiókból készített 
ütőeszközöknek pedig a minél hosszabb szára volt az 
eszköz nyele. Ezért van viszonylag kevesebb agancstő 
a kovabányában mint az agrártelepülésen. (3. táblá
zat). 

A leglényegesebb különbség a két lelőhely agancs
régió-megoszlásában az, hogy а С típusú agancsrégió 
az aszódi agrártelepülésen nem került elő. Nem ke
rült elő azért, mert a legfontosabb eszközök: az 
agancskapa (81 db) és az ún. agancsvésők (65 db) 
kizárólag a szár középső részéből (D típus) készül
tek. Az agancstöveket minden esetben levágták a 
szárról. Továbbá lényegesen kevesebb az E. és F. 
típusú agancsrégió, viszont több a lehasíott ágak 
száma (G. típus). 

Az állatok testméretének jellemzésére az előkerült 
vázcsontok kevés száma miatt nincs lehetőség. Mind
össze négy állatfaj néhány csonttöredéke mérhető: 

4. táblázat 

Osteometria adatok 

1 2 3 4 5 6 7 
Gímszarvas 
os phalangis I. 55 23 20 _ 29 17 
öz 
humerus - - - 30 - 27 
radius - - - 25 — 17 
Sertés 
tibia - - _ 36 _ 30 

1. - teljes hossz, 2. - proximalis epiphysis-szélesség, 3. -
diaphysis legkisebb szélessége, 4. - distalis epiphysis széles
ség, 5. - proximalis epiphysis mélység, 6. - diaphysis 
legkisebb mélysége, 7. - distalis epiphysis mélység. 
Kecskeszarvcsapok 

1 2 3 4 
nőstény 210+ 33 25 98 
hím 220+ 62 45 170 

1. - hossz (+ = a szarvcsaptöredék-hossz!), 2. - szarvcsaptó' 
legnagyobb átmérője, 3. - szarvcsaptó' legkisebb átmérője, 
4. - báziskörméret. 

A gímszarvas agancsának jellemzéseként megálla
pítható, hogy az agancsszár rövid, vastag. Az ágak 
száma kevés. A fiatal állatok agancsainak rózsa
körmérete 135-190 mm, a kifejletteké pedig 
200—280 mm. A szemág hosszú, csúcsa erősen fel
felé hajló. A jégág csak ritkán fejlődik ki, általában 
csak kis dudor vagy enyhén kiemelkedő cortex-léc 
található a helyén. A középág jól fejlett. A farkaság 
csak két agancson fordul elő. Az agancskorona fel
építésében három típus különböztethető meg: 1. 
kehely alakú, 2. hosszú ujjas, 3. lapos-széles (lapá-

44 



tos) alakú. A két utóbbi koronánál gyakori, hogy a 
hátulsó koronaág újabb koronát képez. 

Az agancsok az ősi (őskori) keleti típusú gim-
szarvasagancs felépítésével egyeznek meg. A felső 
pleisztocén kori Cervus elaphus „forma major", illet
ve a vadászati szakirodalomban szereplő ún. keleti 
típusú (maraloid) gímszarvas agancsszára az ősi (ős
kori) gímszarvasénál jóval hosszabb. 

A kovabányában a rózsás agancsok közül 19 db 
vadászzsákmányként elejtett gímszarvastól szárma
zik, 107 db pedig összegyűjtött hullajtott, vetett 
agancs. A meghatározható agancspozíció alapján 89 

ANDRÉE 1922 = Bergbau in der Vorzeit. - Leipzig 1922. 
BAUER-SPITZENBERGER 1970 = Die Tierknochen aus 

dem neolithischen Hornsteinbergwerk von Mauer bei 
Wien. - MAGW. Bd. C. 1970. 111-115. 

BÁCSKAY 1978 = A Sümeg-mogyorósdombi őskori kova
bányában 1976-ban végzett ásatások. Földt. Int. Évi Jel. 
1976-ról (1978). 389-393. 

BECKER 1951 = Late Neolithic Flint Mine at Aalborg. 
Acta Arch. Kpbenhavn 22. 1951.135-152. 

BECKER 1959 = Flint Mining in Neolithic Denmark. -
Antiquity 33. 1959. 8 7 - 9 2 . 

CLARK 195 2 = Prehistoric Europe. The Economic Basis. 
London, 1952. 

CLARK-PIGGOTT 1933 = The Age of British Flint Mines. 
Antiquity 7. 1933. 166-183 . 

ENGELEN 1970 = De oudste mijnbouw in Nederland. 
Geologie en Mijnbouw 49. 1. 1970. 23-40 . 

FÜLÖP 1971 = A sümegi Mogyorósdombon végzett geoló
giai és régészeti feltárások. 1971. Kézirat. 

FÜLÖP 1973 = Funde des prähistorischen Silexgrubenbaues 
am Kálvária-Hügel von Tata. ActaArch. 25. 1973. 3 - 2 5 . 

FÜLÖP 1975 = Relics of Prehistoric Flint Mining in Hun
gary. Staringia 3. 1975. 72-76 . ( 2 n Int. Symp. on Flint, 
Maastricht 1975) 

db bal oldali és 86 db jobb oldali agancs. Az agan
csok közül 15 db az első, illetve a második évben 
felrakott agancs. 

A kovabánya területéről előkerült háziállatok 
kevés csontmaradványai közül a jómegtartású kecs
keszarvcsapok típusmeghatározása egyben kronoló
giai besorolást is lehetővé tesz. Mindkét szarvcsap 
típusos aegagrus házikecskéjé. (41., 37. ábra) 

A Kárpát-medencében eddig a ló és a típusos 
aegagrus házikecské együtt a középső neolitikus és a 
kora-középső rézkori kultúrák településein fordul 
elő. 

GURINA 1976 = Drevnie kremnedobüvauscsie sahtü na 
territorii Sz. Sz. Sz. R. Leningrad, 1976. 

JAHN 1960 = Die älteste Bergbau in Europa. Berlin, 1960. 
KIRNBAUER 1958 = Das jungsteinzeitliche Hornstein

bergwerk Mauer bei Wien. Arch. Austriaca 3. 1958. 
121-142. 

RUTTKAY 1970 = Das jungsteinzeitliche Hornsteinberg
werk mit Bestattung der Antonshöhle bei Mauer Wien 
23. MAGW. Bd. C. 1970. 7 0 - 8 3 . 

SANDARS 1910 = On the Use of the Deer-Horn Pick in 
the Mining Operations of the Ancients. Archaeologia 62. 
1910. 101-122. 

VÉRTES 1964 = Eine prähistorische Silexgrube am Mogyo
ró sdomb bei Sümeg. ActaArch. 16. 1964. 187-215. 

VÉRTES 1969 = Őskori bányák Veszprém megyében. 
Veszprém 1969. 

WILLEMS 1975 = Slagstenen aangetroffen in de prehis-
torische vuurstenmijnen te Ryckholt-St. Geettruid 
(Zuid Limburg, NL).-Staringia 3. 1975. 5 1 - 5 3 . (2 n Int. 
Symp. on Flint. Maastricht 1975). 

WILLERT 1951-Über die Technik der Feuersteinberg
baues der Urzeit. Bergbau Rundschau 1951. 

ZUROWSKI 1960-Gornictwo krzemienia nad rzeka kami-
enna. Swiatowit. 23. 1960. 249-279. 

RÖVIDÍTÉSEK 
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JEGYZETEK 

1. „a Bevezetés, az Eszközként felhasznált kavicsok, az 
Agancsszer számok és A bánya kora c. rész Bácskay E., A 
Sümeg-mogyorósdombi kovabánya állatcsontleleteinek 
archeozoológiai vizsgálata c. rész Vörös I. műve." 

2. A lelőhely topográfiájáról VÉRTES 1964,187-190, Abb 
1-2., 1969, FÜLÖP 1971. 1975. 

3. BÁCSKAY 1978. 
4. VERTES 1964,190. 
5. A leletanyag a MÁFI gyűjteményében van. 
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NEW EXCAVATIONS IN THE PREHISTORIC FLINT 
MINE AT SÜMEG-MOGYORÖSDOMB 

In addition to a short review of exploitation conditions 
this paper deals first of all with the mining implements found 
in the flint mine at Sümeg-Mogyorósdomb during the exca
vations made by the Hungarian Geological Institute. They 
were: older test excavations (trial trenches) in the second half 
of the sixties and in the beginning of the seventies and sys
tematic excavations between 1976 and 1978, respectively. 
(The location of the different excavation areas are shown on 
Fig. 1). With the aid of the trial trenches we could determine 
the place of several mining galleries. During our recent work 
between 1976 and 1978 a gallery was opened up in the 
Northern part of the mining area, while at the Southern part 
of it detail of a gallery together with a near-surface passage 
leading down to it was unearthed. At the Southern end 
of the 320 m long and 60 m wide mining area we found 
the boundary of ground breaking. We can realize that the 
mining activity was stopped along the line where the almost 
vertical calcareous marl layers, from which the flint was 
easily exploitable, were followed by horizontal layers 
from which the extraction of the flint nodules would have 
been very difficult. Moreover, we observed that in the region 
the flint was not of the same quality, i.e. suitable for making 
implements, therefore the distribution of galleries is not 
equal over the mining area. 

As for the characteristics of mining operations determined 
by the geological conditions and of the infilling of mining 
galleries, our excavations did not yield any fundamentally 
new results in comparison to the observations of László Vér
tes. 

In the infilling of the galleries we found 685 pieces of 
extraneous - mostly quartzite - ovairectangular shaped, 
discoid and spherical pebbles. On the basis of the traces of 
use and fractures observable on them we can prove, that 157 
pieces were used first of all for the pounding of calcareous 
marl blocks already disengaged from the walls of the galleries 
by antler implements and for the removal of smaller marl 
pieces and marl-crust remained still on the flint nodules. 
We suppose that certain large and heavy pebbles were used 
as hammerstones and others as wedges. In addition, a roughly 
shaped basalt hammer and an andésite axe with a shaft-hole 
belong to the stone implements found in the mine. 

The other large group of mining implements consists of 
165 tools made of the antler of the red deer. They are mauls, 
expanding-levering tools, wedges, picks or composite tools -
the well-known types usually found in prehistoric flint mines. 
There are also three pieces with shaft-holes, one of them is 

a hammer-head, the others are the fragments of so-called 
"antler-hoes". The parts of antlers used for the different 
types of implements are summarized in a Table. 

The mining operations made in the Sümeg flint mine can 
be reconstructed as follows: after removal of the covering soil 
(made probably by some light antler implement) the miners 
loosened the calcareous marl blocks by other types of antler 
tools (by all means with the aid of expanding-levering tools, 
wedges, picks and maybe together with the knocking of the 
calcareous marl sheets with mauls). Finally they disengaged 
the nodules of flint from the blocks with pebbles. 

The archeozoological analysis of the animal bone material 
found in the mine, namely the specific distribution of it, as 
well as the anatomical distribution of different bones within 
the species (the dominance of red deer and that of the antlers 
of red deer, see Table 1.) reflect well the character of the site 
(i.e. mine). This character is emphasized by Table 3 repre
senting the frequency of utilization of different antler-
regions (see Table 2) at Sümeg as compared to that observed 
in a primarily agricultural site of roughly the same age 
(Aszód-Papiföldek). It is clear from the comparison that at 
Sümeg antlers were used for specific mining implements. 

Because of the rather homogeneous infilling of the galle
ries as well as of the fairly uniform character of implements 
momentarily we cannot determine any inner periodization in 
the mine. The investigation of the distribution of raw mate
rial exploited in the mine is in progress. 

Up to know we have not found in the mine or in its 
surroundings any traces of settlement or working place, but 
part of the small, angular flint splitters found in the infilling 
of the galleries can be regarded as the waste of a certain -
restricted - local preparation of flint (remains of pounding). 

The C, 4 age determination (2720 ±160 ВС) of a charcoal 
sample collected by László Vértes and the presence of a 
bone-fragment of a horse together with two typical aegagrus 
domestic goats found during the excavations of the Geologi
cal Institute set the possible beginning of mining to the 
Middle Neolithic and the exploitation at the locality was 
practized still during Middle Copper Age, too. 
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