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A régészeti kutatást – csakúgy, 
mint Európa-szerte sokfele – eb-
ben az esetben is egy útépítés in-
dokolta. A Norvégia déli és nyugati 
partszakasza mentén húzódó, 
E39-es autópálya építése jelen 
pillanatban is zajlik Mandal kör-
nyékén. Az út Oslótól, Grimstad és 
Kristiansand érintésével, a nyugati 
parti fj ordvidéken keresztül a tu-

risták által közkedvelt Stavange-
ren át (ennek közelében található 
a milliószor fotózott Szószék-szik-
la) vezet Trondheimig. Az útvonal 
nemcsak régészeti, de geológiai 
szempontból is rendkívül érdekes, 
ugyanis Norvégia nyugati és keleti 
fj ordjai között jelentős a különbség 
mindkét tudományág kutatásának 
szempontjából.

A norvég régészek az útépítők 
érkezése előtt több helyszínen is 
úgynevezett megelőző régészeti 
ásatásokba fogtak. Ezek folyama-
tosan zajlottak 2020 augusztusától 
egészen novemberig. Ugyanakkor 
a tavasszal megjelenő koronavírus 
az élet szinte minden területét át-
alakította, így a legtöbb norvégiai 
ásatás is vagy meghiúsult, vagy 
csak nagyon szigorú korlátozások 
között valósulhatott meg. Itt sem 
történt ez másként, hiszen csak 
nagyon komoly higiénés szabá-
lyok mellett lehetett dolgozni (a 
szociális távolságtartás mellett 
a  közös eszközöket például csak 
kesztyűben lehetett megérinte-
ni), így a régészeti és építési pro-
jekten dolgozók mind egyetlen 
konténerkomplexumban laktak, 
szinte teljesen elszigetelve min-
dentől és mindenkitől. A már-már 
a katonai táborok körülményeire 
emlékez tető helyzetet nem 

A Határtalan régészet magazin egyik korábbi, vikingekkel foglalkozó tematikus számában már 
egy kis bepillantást kaphattunk Észak-Európa régészeti és kulturális örökségébe. Azóta is 
sokszor olvashattunk szenzációs viking leletekről, hajótemetkezésekről, bronzkardokról, 

fantasztikus állapotban megmaradt fából vagy éppen bőrből készült leletekről a régészeti témájú 
tudósításokban. Most személyes élményeimen keresztül egy középső kőkori, azaz mezolitikus (ez a 
Kr. e. 9500–4000 közötti időszak Norvégiában) lelőhely feltárásának kulisszatitkairól, az itt dolgozó 
norvég kollégáktól ellesett munkamódszerekről szeretném tapasztalataimat megosztani a magazin 
olvasóival. S ezzel együtt talán egy kis norvég társadalmi körképet is nyújthatok. 
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munka pedig speciális munkaru-
házatot igényel. Ezen túlmenő-
en, akik erdőben és munkagépek 
mellett dolgoznak, csak jól látható 
öltözetet viselhetnek (a vadászok 
és a munkagépek kezelői miatt). 
Teljesen megegyező munkaruhát 
szükséges mindenkinek használ-
ni, így nincs különbség robbantó 
szakember, gépkezelő és régész 
között. Mindenki egyenrangúan, 
ugyanazon körülmények között 
dolgozhat, ezáltal viszont minden-
féle hierarchikus pozícióból eredő 
különbség megszűnik.

Norvégiában a lelőhelyek ten-
gerszint feletti magassága kulcsfon-
tosságú. Bergentől Oslóig, vagyis 
a  nyugati partvidéktől egészen 
Norvégia keleti területéig erősen 
eltérő tengerszint feletti magasság 
jellemzi a különböző régészeti kor-
szakokat, az utolsó eljegesedés óta 
pedig a Skandináv-félsziget folya-
matosan emelkedik. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a legidősebb 
lelőhelyek a  legmagasabban he-
lyezkednek el, míg a legfi atalabbak 
a mai tengerszinthez legközelebb. 
Ebből kifolyólag a lelőhelyek relatív 
magassága is egyfajta korhatározó 
szereppel bír az egykori tengerszint 
modellezésében. 

A nyugati régió (Bergen, illetve 
Stavanger környéke) nagyon ala-
posan feltérképezett – a látványos, 
hosszú és mély fj ordokról legismer-
tebb turistacélpontok ezen a terü-
leten helyezkednek el –, e terület 
kialakulása és geológiája is jól kuta-
tott. Ez az Oslo-fj ordra és környéké-
re vonatkozóan szintén elmondha-
tó. Norvégia legdélebbi részének 
ezernyi szigetével és kisebb méretű 

igazán enyhítette, hogy mindez 
közvetlenül Norvégia egyik legszi-
gorúbban őrzött börtöne mellett 
helyezkedett el.

A skandináv országok híresek 
arról, hogy boldogok, elégedet-
tek az itt élő emberek, Európában 
itt a  legkisebb mértékű a  társa-
dalmi egyenlőtlenség, de kínosan 
ügyelnek az átláthatóságra és 
a nemek közti egyenlőségre is. Ezt 
személyesen is megtapasztalhat-
tam, amikor ugyanis a  feltárásra 
jelentkeztem, mindenféle hivata-
los igazoláson túlmenően, három 
– eltérő tudományos pozícióban 
dolgozó – referenciaszemélyt kel-
lett megadnom, akiket telefonon is 
megkérdeztek velem kapcsolatban 
(eddigi tevékenység, személyiség, 
problémamegoldó képesség stb.). 
A projektbe végül négy hónapos 
mérlegelés, szelektálás után ke-
rültek csak be szigorúan egyenlő 
nemi arányban a  munkatársak 
Tromsøtől Ålesundon át Bergenig. 

A munkakörülmények megfele-
lő biztosítása elsődleges fontossá-
gú Norvégiában (ebbe a területileg 
ajánlott védőoltások is beletartoz-
nak), a  nehéz hegyvidéki terepi 
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a börtön mellett.(fotó: Szilágyi Kata)
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(fotó: Lucia Uchermann Koxvold, @
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University of Oslo)
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fj ordjaival azonban már más a hely-
zet. Innen nem ismerünk annyi 
adatot, s egy-egy fj ord pontos egy-
kori tengerszintjének modellezése 
is még csak egy jövőbeli feladat. 
Éppen ebből fakadóan a Mandal 
környéki ásatások áttörést jelent-
hetnek az egykori tengerszint kor-
szakok szerinti modellezésében, s 
idővel talán a nyugati és keleti part-
vidék közötti összekötő kapcsot is 
képezhetnek. A tengerszint rela-
tív magassága mellett a  szerves 
anyagok, a faszén, a mogyoró és 
egyéb csonthéjas termések héja 
is alkalmas abszolút kormeghatá-
rozásra, ugyanakkor a meleg- és 
hidegtűrő fajok elterjedése és 
a  pollensorozatok jól ismertek 
a Skandináv-félszigeten, amelyek 
egyaránt fontos keltező értékkel 
rendelkeznek.

Köztudott, hogy a  norvégok 
imádnak a  természetben lenni, 
és amint egy percnyi idejük van, 
már kötik is a bakancs cipőfűző-
jét, és arccal a hegyek felé veszik 
az irányt. Ez kimondottan hasznos 
tevékenységnek bizonyul a  ha-
lász-vadász-gyűjtögető életmóddal 
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A 
t e n g e r-

víz szintjének relatív 
magassága nem csak az úgynevezett 

harmad- és negyedidőszak földtörténetének szem-
pontjából kulcskérdés, hiszen a Skandináv-félsziget 
a mai napig folyamatosan emelkedik. Ezt izosztatikus 
kiemelkedésnek hívja a földtan, ugyanis a pleisztocén idő-
szakban a jégtakaró súlya a Balti-pajzsot mélyebbre nyomta, 
majd ezt követően (a holocén időszakban), a jégtakaró olvadása 
nyomán ez a besüllyedt kőzetlemez folyamatosan kiemelke-
dik a tengerből. Az északi területeken a posztglaciális [a 
jégkorszakot követően kialakult – a szerk.] partszakasz 
a mai tengerszinttől 250 méter magasan helyezkedik 

el. Ugyanakkor az egykori jégsapka olvadt vize 
a tengervíz szintjét is folyama-

tosan emeli.

Pillanatkép az ásatásról 
(fotó: @MCH – Museum of 
Cultural History, University 
of Oslo)

A mezolitikum időszakainak összehasonlító táblázata
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ként vissza-visszatértek, s e vidé-
kek környékén néhány napig vagy 
hétig használt időszakos tábort is 
feltételezhetünk. Ez a rövid ideig 
használt tábor vagy csak egy-két 
sátor viszont sajnos alig hagy ré-
gészeti nyomot a talajban, a köz-
vetlen bizonyítékokat így csupán 
a megtalált leletek, szinte kizárólag 
kőeszközök jelentik.

Norvégia területén nem fordul 
elő kova – ami másutt a pattintott 
kőeszközök készítésére leggyakrab-
ban használt nyersanyag –, így java-
részt a helyi kvarcból és egyéb kvar-
cit nyersanyagokból készítettek 
eszközöket. A mégis előforduló kis 
számú kovaeszközök így elsősor-
ban a mai Dánia területéről érkez-
hettek ide. A kutatók gyakran azo-
nosítják kizárólag az úgynevezett 
mikrolitokkal [kis méretű pattintott 
kőeszközök – a szerk.] a mezoliti-
kum időszakát, amely nem minden 
területre helytálló megállapítás, el-
mondható azonban, hogy az előző 
korszak (a paleolitikum/őskőkor) 
kőeszközeihez képest ezek valóban 
jelentősen kisebb méretűek. A mik-
rolitok, vagyis döntő többségben 
a különféle nyílhegyek elkészítésé-
hez ún. mikropenge-technológiát 
használtak, amely első lépésben kis 
méretű pengék (mint egy modern 
kés vagy egyéb vágóeszköz) pat-
tintással történő kialakítását jelenti. 
A néhány milliméteres pattintott 
kőeszközök megtalálása a  sötét 
talajban rendkívül körülményes, 
így minden kitermelt földet vizes 
szitálással átmostunk. Az összes 
Mandal környéki ásatáson szitá-
lóállomások is működtek, ehhez 

jellemezhető mezolitikus közössé-
gek kutatásának fényében. Gyakori 
kérdésnek számít, hogy hol a leg-
jobb a sátorhely, miből és hogyan 
lehet tüzet gyújtani, hol található 
iható vízforrás. Ennek régészeti 
fontosságára akkor eszméltem rá 
csak igazán, amikor a  lehetséges 
sátor- és horgászhelyek, s a szél-
védett terület mellett a  csónak 
szárazföldi kiemelésére alkalmas 
kikötők is mint lehetséges egykori 
aktivitási helyszínek merültek fel 
kérdésként. Ezen az erősen erdős 
területen a  talaj aljnövényzettel 
teljesen fedett, a mezőgazdasági 
talajművelés elhanyagolható, így 
nincs esély felszíni leletgyűjtésre 
(azaz régészeti terepbejárásra), 
mint például a Kárpát-medencé-
ben. A  potenciális régészeti le-
lőhelyeket, azon belül pedig az 
aktív tevékenységi zónákat (értsd: 
ahol régészeti leletek találhatók) 
1×1 méteres alapterületű pró-
bagödrökkel keresik meg. Ebből 
a szempontból a természetjáró ta-
pasztalatok és képességek nagyon 
hasznosak a terepi kutatásban is.

Nor végiában a  régészeti 
jelenségek megmaradásának egy-
általán nem kedvez a talaj kémiai 
összetétele, az elszíneződések 
néha nagyon nehezen vehetők 
észre a  sötét színű talajban, így 
gyakran a  kőpakolások jelentik 
a biztos jelét egy-egy régészeti je-
lenségnek (ezt struktúrának neve-
zik). Ime lelőhelyen egy mezolitikus 
sátor helyét sikerült így megfi gyel-
ni, amelyet a kisebb és nagyobb 
méretű kövek jeleztek a sötét talaj-
ban látható fekete színű folt körül. 
Norvégiában több száz mezoliti-
kus lelőhely található – e korszak 
lelőhelyei a Kárpát-medencében 
ritkának számítanak –, ezért ez az 
egyik legjobban kutatott időszak 
a viking kor mellett. Ebben a peri-
ódusban kisebb közösségek éltek 
együtt. A halászat, vadászat, a ter-
mészetadta növények és termések 
begyűjtése jelentette ekkoriban az 
elsődleges élelemszerzési mód-
szert. Ebből fakadóan az életmódot 
nagy mobilitás jellemezte, vélhe-
tően egy-egy kedvelt horgász- és 
vadászhelyre bizonyos időközön-
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fj ordjaival azonban már más a hely-
zet. Innen nem ismerünk annyi 
adatot, s egy-egy fj ord pontos egy-
kori tengerszintjének modellezése 
is még csak egy jövőbeli feladat. 
Éppen ebből fakadóan a Mandal 
környéki ásatások áttörést jelent-
hetnek az egykori tengerszint kor-
szakok szerinti modellezésében, s 
idővel talán a nyugati és keleti part-
vidék közötti összekötő kapcsot is 
képezhetnek. A tengerszint rela-
tív magassága mellett a  szerves 
anyagok, a faszén, a mogyoró és 
egyéb csonthéjas termések héja 
is alkalmas abszolút kormeghatá-
rozásra, ugyanakkor a meleg- és 
hidegtűrő fajok elterjedése és 
a  pollensorozatok jól ismertek 
a Skandináv-félszigeten, amelyek 
egyaránt fontos keltező értékkel 
rendelkeznek.

Köztudott, hogy a  norvégok 
imádnak a  természetben lenni, 
és amint egy percnyi idejük van, 
már kötik is a bakancs cipőfűző-
jét, és arccal a hegyek felé veszik 
az irányt. Ez kimondottan hasznos 
tevékenységnek bizonyul a  ha-
lász-vadász-gyűjtögető életmóddal 
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A 
t e n g e r-

víz szintjének relatív 
magassága nem csak az úgynevezett 
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el. Ugyanakkor az egykori jégsapka olvadt vize 
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tosan emeli.

Pillanatkép az ásatásról 
(fotó: @MCH – Museum of 
Cultural History, University 
of Oslo)

A mezolitikum időszakainak összehasonlító táblázata
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ként vissza-visszatértek, s e vidé-
kek környékén néhány napig vagy 
hétig használt időszakos tábort is 
feltételezhetünk. Ez a rövid ideig 
használt tábor vagy csak egy-két 
sátor viszont sajnos alig hagy ré-
gészeti nyomot a talajban, a köz-
vetlen bizonyítékokat így csupán 
a megtalált leletek, szinte kizárólag 
kőeszközök jelentik.
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Mandal környéki ásatáson szitá-
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jellemezhető mezolitikus közössé-
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fontosságára akkor eszméltem rá 
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területen a  talaj aljnövényzettel 
teljesen fedett, a mezőgazdasági 
talajművelés elhanyagolható, így 
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szert. Ebből fakadóan az életmódot 
nagy mobilitás jellemezte, vélhe-
tően egy-egy kedvelt horgász- és 
vadászhelyre bizonyos időközön-
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a talajvizet szivattyúzták ki, és egy 
pumparendszeren keresztül juttat-
ták el minden lelőhelyre, így okoz-
va a legkisebb környezeti terhelést. 

A mezolitikum középső és késői 
időszakában a helyi nyersanyagból 
készítettek baltákat, amelyek már 
valamivel nagyobbak, gyakran 5 és 
15 centiméter közötti nagyságúak. 
A kora mezolitikumban a kőbalták 

nagy hangsúlyt kapnak a kutatás-
ban, és a keresztmetszetük, jelleg-
zetes formájuk alapján igyekeznek 
adott területekhez is kapcsolni 
egy-egy kőbaltatípust, ami alapján 
egy időben élt különböző mezoli-
tikus közösségeket feltételeznek. 
A korszak középső és kései idősza-
kában a kőbalták formája és kiala-
kítása nagyfokú változatosságot 

mutat. A kőbalták elkészítésének 
technológiai fejlődése az elnagyolt 
pattintott formától a részlegesen 
és a teljesen csiszolt formáig terje-
dően végig megtalálható a lelőhe-
lyek kőanyagában. Az eszközökön 
megfigyelhető jellegzetes nyo-
mok alapján következtetni lehet 
elkészítésük módjára, valamint 
használatukra, hogy pontosan 
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Jég okozta nyomok egy kőbaltán Ime lelőhelyről (fotó: Szilágyi Kata)

A leltek előkerülési folyamata: a régészeti jelenségtől a szitálóállomáson át
az elsődleges feldolgozásig. (fotó: Anette Sand-Eriksen)
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milyen munkavégzésre és milyen 
intenzíven vették igénybe azokat. 
A  lelőhelyen előkerült egyik 
kőbaltán a  jég okozta elváltozás 
jele látható volt.

Norvégiában majdnem minden 
teljesen transzparens, vagyis átlát-
ható a fi zetésektől kezdve a befi -
zetett adón át az adóból meg-
valósuló beruházásokig. Éppen 
ezért a régészeti projektek transz-
parenciájára is ügyelnek. A közös-
ségi felületeken közvetlenül, napi 
szintű kommunikáció keretében 
informálnak a lelőhelyeken történ-
tekről, fénykép, videó, újságcikk, 
tudományos cikk formájában. Az 
életképek (mindennapos munka, 
esővízzel teljesen elárasztott terü-
letek stb.), 3D terepmodellek vagy 
egy-egy érdekes lelet (nyílhegy, 
kőbalta stb.) mellett az itt dolgozó 
kollégákat is bemutatják, így meg-

tudható, kik is valójában, akik egy-
egy ilyen ásatáson dolgoznak.

Csak igazolni tudom, hogy 
északon a legtöbben nem beszé-
desek, főleg munka közben nem. 
Mindenki a maga kis esőkabátjába 
behúzódva dolgozik. Norvégiában 
nincs agyagos talaj, mint a  Kár-
pát-medencében, s a hegyoldala-
kon sincs vastag talajréteg, így ha 
esik, itt nem jelent gondot a mun-
kavégzés. A mindennapos csapadék 
miatt minden vízhatlan: a millimé-
terpapírtól kezdve a kesztyűig. Te-
hát nem áll meg a feltárás, ha esik, 
nincs esőnap, s csak akkor állunk 
meg, ha már nem látjuk egymást. 
Volt, hogy hatórányi masszív égsza-
kadást követően, amikor mindenki-
nek „tele volt már a gumicsizmája”, 
mindig volt egy olyan személy, aki 
nem mondott semmit, csak bólin-
tott egyet és mosolygott, s ennyi 

éppen elég volt a  folytatáshoz. 
Mindez felejthetetlen élmény volt. 
A hideg Észak világa pedig leírha-
tatlanul csodás. Végeredményben 
a személyek, akik a múltat kutatják 
– történjék az a sivatag rekkenő hő-
ségében avagy a hideg és fagyos 
északon –, végtelen szenvedéllyel, 
elszántsággal teszik, s valóban igaz: 
a régészet határtalan.

A norvégiai kutatásom és a ré-
gészeti feltáráson történő részvétel 
is a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 
„Nyersanyag és információáramlás 
társadalomrégészeti szempontú ku-
tatása Közép és Észak-Európa terüle-
tén a Kr. e. 7–3. évezredben” (MAEÖ 
2020-2021/159019) című posztdok-
tori ösztöndíjának segítségével va-
lósult meg.

C C C

Ásatás a gyönyörű fj ordok vidékén

Az ásatás kommunikációja a közösségi felületeken
(www.facebook.com/ArkeologiPaaKanten/ és https://www.instagram.com/arkeologi_paa_kanten/)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

92 93



a talajvizet szivattyúzták ki, és egy 
pumparendszeren keresztül juttat-
ták el minden lelőhelyre, így okoz-
va a legkisebb környezeti terhelést. 

A mezolitikum középső és késői 
időszakában a helyi nyersanyagból 
készítettek baltákat, amelyek már 
valamivel nagyobbak, gyakran 5 és 
15 centiméter közötti nagyságúak. 
A kora mezolitikumban a kőbalták 

nagy hangsúlyt kapnak a kutatás-
ban, és a keresztmetszetük, jelleg-
zetes formájuk alapján igyekeznek 
adott területekhez is kapcsolni 
egy-egy kőbaltatípust, ami alapján 
egy időben élt különböző mezoli-
tikus közösségeket feltételeznek. 
A korszak középső és kései idősza-
kában a kőbalták formája és kiala-
kítása nagyfokú változatosságot 

mutat. A kőbalták elkészítésének 
technológiai fejlődése az elnagyolt 
pattintott formától a részlegesen 
és a teljesen csiszolt formáig terje-
dően végig megtalálható a lelőhe-
lyek kőanyagában. Az eszközökön 
megfigyelhető jellegzetes nyo-
mok alapján következtetni lehet 
elkészítésük módjára, valamint 
használatukra, hogy pontosan 

Ásatás a gyönyörű fj ordok vidékén

Jég okozta nyomok egy kőbaltán Ime lelőhelyről (fotó: Szilágyi Kata)

A leltek előkerülési folyamata: a régészeti jelenségtől a szitálóállomáson át
az elsődleges feldolgozásig. (fotó: Anette Sand-Eriksen)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

milyen munkavégzésre és milyen 
intenzíven vették igénybe azokat. 
A  lelőhelyen előkerült egyik 
kőbaltán a  jég okozta elváltozás 
jele látható volt.

Norvégiában majdnem minden 
teljesen transzparens, vagyis átlát-
ható a fi zetésektől kezdve a befi -
zetett adón át az adóból meg-
valósuló beruházásokig. Éppen 
ezért a régészeti projektek transz-
parenciájára is ügyelnek. A közös-
ségi felületeken közvetlenül, napi 
szintű kommunikáció keretében 
informálnak a lelőhelyeken történ-
tekről, fénykép, videó, újságcikk, 
tudományos cikk formájában. Az 
életképek (mindennapos munka, 
esővízzel teljesen elárasztott terü-
letek stb.), 3D terepmodellek vagy 
egy-egy érdekes lelet (nyílhegy, 
kőbalta stb.) mellett az itt dolgozó 
kollégákat is bemutatják, így meg-

tudható, kik is valójában, akik egy-
egy ilyen ásatáson dolgoznak.

Csak igazolni tudom, hogy 
északon a legtöbben nem beszé-
desek, főleg munka közben nem. 
Mindenki a maga kis esőkabátjába 
behúzódva dolgozik. Norvégiában 
nincs agyagos talaj, mint a  Kár-
pát-medencében, s a hegyoldala-
kon sincs vastag talajréteg, így ha 
esik, itt nem jelent gondot a mun-
kavégzés. A mindennapos csapadék 
miatt minden vízhatlan: a millimé-
terpapírtól kezdve a kesztyűig. Te-
hát nem áll meg a feltárás, ha esik, 
nincs esőnap, s csak akkor állunk 
meg, ha már nem látjuk egymást. 
Volt, hogy hatórányi masszív égsza-
kadást követően, amikor mindenki-
nek „tele volt már a gumicsizmája”, 
mindig volt egy olyan személy, aki 
nem mondott semmit, csak bólin-
tott egyet és mosolygott, s ennyi 

éppen elég volt a  folytatáshoz. 
Mindez felejthetetlen élmény volt. 
A hideg Észak világa pedig leírha-
tatlanul csodás. Végeredményben 
a személyek, akik a múltat kutatják 
– történjék az a sivatag rekkenő hő-
ségében avagy a hideg és fagyos 
északon –, végtelen szenvedéllyel, 
elszántsággal teszik, s valóban igaz: 
a régészet határtalan.

A norvégiai kutatásom és a ré-
gészeti feltáráson történő részvétel 
is a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 
„Nyersanyag és információáramlás 
társadalomrégészeti szempontú ku-
tatása Közép és Észak-Európa terüle-
tén a Kr. e. 7–3. évezredben” (MAEÖ 
2020-2021/159019) című posztdok-
tori ösztöndíjának segítségével va-
lósult meg.

C C C

Ásatás a gyönyörű fj ordok vidékén

Az ásatás kommunikációja a közösségi felületeken
(www.facebook.com/ArkeologiPaaKanten/ és https://www.instagram.com/arkeologi_paa_kanten/)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

92 93


