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páLi–dOMBOk: A RégiBB kőkOR eLSő BizTOS LeLőHeLYe 
A RáBA-vöLgYBen

Bevezetés

A régibb kőkor magyarországi lelőhelyeit számba vevő összefoglalások csak
bizonytalan és szórványleleteket említenek a Dunántúli-középhegység vonalától
nyugatra eső országrészben. (Vértes 1965, 223–227.; T. Dobosi 1975, 70–72.;
2005, 65–69.) Pedig földrajzilag semmi sem indokolja, hogy a Kisalföldnek a Du-
nától délre elterülő felén ne legyenek ősemberi megtelepedések az újkőkort meg-
előző évszázezredek folyamán. A Keleti-Alpokból érkező és Győrnél torkolló Rába
ugyanolyan jelentős mellékfolyója a Dunának a jobb oldalon, mint a bal oldalon a
Nyugati-Kárpátokból érkező és Komárno/Révkomáromnál torkolló Vág. Míg azon-
ban a Vág völgyében kétszáznál is több paleolitikus és mezolitikus lelőhelyet isme-
rünk (Kaminská 2014; Žaár 2015), addig a Rába magyarországi szakasza mentén
csak egyetlen szórványlelet került elő Sorokpolányban. (T. Dobosi 2005, 69., Fig.
3) Ez alapján Északnyugat-Magyarország benépesületlen területnek tűnt, holott a
régió összekötő kapocs lehetett a Kárpát-medence belső területei és Közép-Európa
között, ami különösen fontossá teszi olyan őstörténeti folyamatok megértése és re-
konstruálása szempontjából, mint a jégkori vadász-gyűjtögetők vándorlásai és az
élelemtermelés elterjedése. (Conard–Bolus 2003; Kozłowski 2004; Svoboda 2007;
Bánffy–Oross 2010; Kaczanowska–Kozłowski 2014) A Páli–Dombok lelőhelyen
2014–2015-ben feltárt megtelepedési nyomok most új megvilágításba helyezhetik
a térség régibb kőkori lakottságának kérdését. A cikkben ismertetjük a lelőhelyet és
a mentőásatásait, valamint áttekintjük a tágabb térség epipaleolitikumáról és me-
zolitikumáról meglévő mai ismereteinket, hogy rámutassunk az új felfedezés je-
lentőségére.

páli–dombok lelőhelye és ásatásai

Páli község a Kisalföldhöz tartozó Kapuvári-sík déli részén fekszik (Dövényi
2010, 311.), Győrtől légvonalban 60 km-re délnyugatra. Maga a lelőhely a páli ka-
vicsbánya területén, a községtől délre 4 km-re, a Rába mai medrétől 1 km-re talál-
ható (1. kép, A). Korábban is ismert volt az egykori téesz homokbányájának délkeleti
sarkában feltárt IX. századi temetőről, valamint terepbejáráson talált római kori és
őskori kerámialeletekről. (Tomka 2000) Az M86-os autópálya építésének anyagigé-
nye miatt 2014-ben bővítették a régi bányát, s az ezt megelőző régészeti feltárások
során néhány őskori objektum is napvilágra került, de a neolitikumnál régebbi tele-
pülésre semmi sem utalt (Hargitai András szóbeli közlése).
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2014. augusztus 28-án azonban Hatos János régésztechnikus az újonnan nyi-
tott bányagödör déli oldalán, a rézsűben, a felszíntől számított mintegy kétméteres
mélységben 5 darab pattintott kő leletet fedezett fel. Mire azonban Losonczi Máté,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal régészeti felügyelője felfüggeszt-
hette a kitermelést, a leletek előkerülési helyét a bányaművelés már elbontotta. így
a 2014. szeptember 12-i helyszíni szemlénk alkalmával már nem lehetett hitelesí-
teni a leletet. A lelőhely rétegtani viszonyai azonban a rézsűk mentén jól látszottak
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1. kép
Páli-Dombok lelőhely elhelyezkedése (A) és a mentőásatás szelvényének és szondáinak helyzete. 

(Grafika: Király Attila)



(2. kép). A rétegsor legalján homokos-kavics-összlet található, amelynek vastag-
sága több tíz méter lehet. Erre 1,5–2 m vastag, alul kékesszürke, felfelé sárgásbarna,
majd barna színű, iszapos jellegű üledéksorozat települt. Az alsó részén sárgás-bar-
nás foltok tarkítják, amelyek arra utalnak, hogy rendszeresen víz (áradás vagy ta-
lajvíz) járta át. Az üledéksorozatot különböző vastagságú, sötétszürke-fekete sávok
tagolják, melyek eltemetett talajhorizontoknak látszanak. Ez a fajta rétegsor álta-
lánosan jellemzi a kistájat, amely a Rába észak felé lejtős, megsüllyedt hordalékkúp-
lejtője. (Dövényi 2010, 310.) A kavicsbánya térségében a geológiai térkép
középső-felső-pleisztocén korú, folyóvízi homokból és kavicsból álló formációt
(Qp4) jelöl. (Budai–Gyalog 2009, 52.) Hatos János megfigyelései szerint a pattin-
tott kövek a legalsó, közvetlenül a kavics feletti, kékesszürke rétegben feküdtek.
Már a rétegtani helyzet alapján valami idősebb korra gyanakodhattunk.

Szerencsére a bányaművelés folytatásánál rendszeres megfigyelésre volt le-
hetőség, amely október 3-án meghozta gyümölcsét, mert Hatos János újabb 4 darab
pattintott követ talált hasonló rétegtani helyzetben, a korábbiaktól mintegy tíz mé-
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2. kép
Páli-Dombok rétegtani viszonyai a bányagödör nyugati rézsűjén (A) és az első leletek előkerülési helyén (B)

(Fotó: Mester zsolt)



terre nyugatra. Az október 10-i hitelesítéskor további 17 pattintott kő lelet került elő
a felfedezés helyén. A szükségesssé vált mentőásatást az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Régészeti Intézete végezte Mester zsolt vezetésével 2014. október
30-tól november 7-ig és 2015. március 16-tól április 3-ig. Az ásatási csapat e cikk
szerzőin és Hatos Jánoson kívül régészhallgatókból állt. A feltárást az EKS-Gránit
Kft. és a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum anyagilag is támogatta.
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3. kép
Az ásatási terület a bányagödör déli rézsűjén (A) és a feltárás kézi bontással (B)

(fotó: Faragó Norbert)



Minthogy a leletek csak a legalsó rétegben jelentkeztek, a feltárást megkönnyí-
tendő egy kb. 20 m × 6 m-es területen az üledéksorozat felső részét markológéppel el-
távolították a leletek szintje feletti 20 cm-es magasságig (a továbbiakban ezt nevezzük
ásatási területnek). (3. kép) Az őszi mentőásatás számára egy 3 m × 1 m-es ásatási
szelvényt jelöltünk ki, a bányarézsűvel párhuzamosan az újabb leletek előkerülési
helye mellett (3. kép, A). Az üledék feltárása horizontálisan 2–3 cm-es szintekben kézi
bontóeszközökkel történt (3. kép, B). A bontást végzők éles szemét és gondos munká-
ját dicséri, hogy még az 5 mm-nél kisebb, apró, pattintott szilánkocskákat is sikerült in
situ dokumentálnunk. A kézi bontás vertikálisan a kékesszürke iszapos rétegben in-
dult, s haladt az alatta következő sötétszürke talajhorizonton át a legalsó kékesszürke
iszapos rétegig. Már az őszi mentőásatás idején nyilvánvalóvá vált, hogy a leletek ver-
tikálisan a mintegy 15 cm vastag talajhorizont alsó felében sűrűsödnek, határozott le-
lethorizontot alkotva (4. kép). A legmélyebben előkerült darabok már az alsó
kékesszürke iszaprétegben feküdtek, megerősítve ezzel Hatos János első megfigyelé-
seit. Horizontálisan viszont a leletsűrűség nem ért véget a szelvény szélein, ezért bő-
vítettük a szelvényt. A mentőásatáson kizárólag pattintott kövek kerültek elő, valamint
apró faszéndarabkák. A 925 darabból álló leletanyag jellege és horizontális sűrűsö-
dése arra utalt, hogy egy olyan megtelepedést találtunk bolygatatlan helyzetben, ahol
kőeszközkészítési tevékenység folyt. (Mester et al. 2014)
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4. kép
A feltárt pattintott kövek hurkapálcával megjelölt in situ helyzete lelethorizontot rajzol ki 

a sötétszürke eltemetett talaj alsó részében (fotó: Faragó Norbert)



A tavaszi mentőásatás fő célkitűzése az volt, hogy ezt a megtelepedési jelen-
séget a lehető legteljesebben feltárjuk. A szelvényt déli és nyugati irányban is több-
ször tovább kellett bővítenünk, mivel a leletsűrűség alapvetően nem csökkent. (1.
kép, B) A szelvénnyel végül 15 m2 összefüggő felületet tártunk fel, de a megtelepe-
dési folt széleit nem sikerült határozottan megállapítanunk. Mégis kijelenthetjük,
hogy a legnagyobb részét megismertük, hiszen a szelvény délnyugati sarka melletti
S1 szondában már csak egy-két darab lelet fordult elő az 1 m2-es felületen, míg a
szelvénytől keletre, 4 m távolságra nyitott S2 szondában egyáltalán nem találtunk
régészeti anyagot (1. kép, B). A szelvény és az S1 szonda keleti falának metszetei-
ben jól kirajzolódott, hogy a talajhorizont déli irányban lejtősen folytatódik (5. kép).
Ebből arra következtethetünk, hogy az őskori emberek a folyó árterének egy kie-
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5. kép
Az S1 szonda keleti falának metszete. 1: sötétszürke, talajosodott réteg. 2: kékesszürke iszapos üledék 

barnás-sárgás kiválásokkal. 3: sötétszürke iszapos talajréteg, ahonnan a leletek kerültek elő. 
4: legalsó kékesszürke iszapos üledék barnás-sárgás kiválásokkal. (Grafika: Király Attila)



melkedésén telepedtek meg. A faszéndarabkákat főként a lelethorizont felső felé-
ben találtuk, a leletek között szétszórtan (6. kép). A régészeti megfigyelések alap-
ján nem állapítható meg, hogy közvetlenül köthetők-e az emberi megtelepedéshez,
vagy a víz által idehozott természetes eredetű faszenekről van-e szó. Az előbbi le-
hetőségét sem zárhatjuk ki, bár a szelvény területén épített tűzhelyet nem tártunk
fel. Tekintettel arra, hogy az első leletek mintegy tíz méterrel keletebbre voltak,
több megtelepedési folttal is számolhatunk, s így egy esetleges tűzhely kívül is es-
hetett a szelvényünkön. A tüzelési hely meglétének gyanúja a szelvényen belül is fel-
merült. Az 1. és 5. négyzet határán mintegy 70 cm átmérőjű enyhe elszíneződés
volt érzékelhető, s az üledékben levő homokszemcsék is olyan benyomást tettek a
bontás közben, mintha hőhatás érte volna őket. Ez a terület közvetlenül a legna-
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6. kép
A leletek horizontális eloszlása kernel-sűrűség diagramon méretkategóriák szerint. 

A pontok az egyes leletek helyét jelölik, a háttér árnyalása a sűrűsödést mutatja. (Grafika: Király Attila)



gyobb leletsűrűségű rész mellett található (6. kép). Paleolitikus példák mutatják,
hogy egy nyílt színi telepen a kőeszközkészítő tevékenység gyakran a tűzhelyek
mellett zajlik. (Pigeot 1987; Schmider 1992; Bodu 1996)

A feltárás során előkerült és dokumentált leletanyag 3346 pattintott követ, 63
faszéndarabkát, 67 kavicsot és 3 állatfogat foglal magába. Az utóbbiakat a 6. és a
14. négyzet területén találtuk. Vízszintesen feküdtek a lelethorizonton belül, s az
elég rossz megtartásuk mellett annyit lehetett megállapítani, hogy kisméretű tu-
lokféle (Bovida) fogai lehettek (Csippán Péter szóbeli közlése). A kavicsokat is a le-
lethorizonton belül találtuk, s további vizsgálatok céljából gyűjtöttük be őket.

A pattintott kövek egy homogén kőipar emlékanyagát képviselik (7–8. kép). A
részletes elemzés még hátra van, itt előzetesen általános információkat tudunk
adni. A nyersanyaguk kizárólag radiolarit, amelynek három színváltozata különít-
hető el: vöröses, sárgás és barna. Makroszkópos jellemvonásaik alapján valószínű-
nek tartjuk, hogy mindegyik a Bakony vidékéről származik. Általánosan jellemző
a kis méret: 2–3 mm-től 60–70 mm-ig. A kőanyag 50%-a 5 mm-nél kisebb, 27,5%-
a 10 mm-nél nagyobb, 22,5%-a a két méret közötti. Ez az összetétel a kevés magkő
(8. kép 7.) ellenére a helyben történő kőeszköz-készítési tevékenységet igazolja.
(Johansen–Stapert 1998, 31.) A retusált eszközök készlete vakarókból (8. kép 1–2.,
4–6.), tompított hegyekből (7. kép 2–6., 10.), retusált pengékből és szilánkokból
(7. kép 8.), csonkított pengékből (7. kép 9.), lamellákból, valamint mikrolit há-
romszögekből áll (7. kép 1., 7.). Az ipar összképe és a mikrolit háromszögek jelen-
léte alapján a korát régészetileg az epipaleolitikum és kora mezolitikum
periódusára tehetjük. Ezt a relatív datálást támasztja alá az is, hogy a szelvé-
nyünktől 5 m-re délre készített rétegmetszet nyesése közben kisméretű, trapéz
alakú, neolitikus csiszolt baltát találtunk a lelethorizontunkhoz képest 90 cm-rel
magasabb szintben (9. kép). A balta anyaga valószínűleg nefrit (Szakmány György
szóbeli közlése).

A lelőhely korának pontosabb meghatározásához és az egykori emberi megte-
lepedés környezetének rekonstruálásához természettudományos vizsgálatok szük-
ségesek. Az üledéksorozatban rejlő információk kinyerése, és a lerakódás
történetének megértése érdekében a rétegmetszeten geomorfológiai és szedimen-
tológiai vizsgálatok készülnek. Az ártéri nedves környezet miatt mintasorozatot vet-
tünk pollenelemzéshez (10. kép). A megvizsgált mintákban sajnos nem voltak
virágporszemek, ami arra utal, hogy az üledék rendszeresen szárazra került (Ma-
gyari Enikő szóbeli közlése). Pollenek hiányában az egykori növényzetre vonatkozó
információkat a faszenek anthrakológiai vizsgálatától várhatjuk. A vizsgálati ered-
mények fényében kiválasztott faszénminták radiokarbon datálásával megkíséreljük
meghatározni a lelőhely abszolút korát is. Mivel azonban a faszénminták nem köt-
hetők egyértelműen emberi tüzeléshez, az üledéken is próbálunk radiometrikus ab-
szolút koradatot nyerni OSL módszerrel, amihez a lelethorizontot magába foglaló
talajból, valamint az alatta és a felette települt iszapos rétegekből vettünk mintákat.

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

122



123

MESTER–FARAGó–HALBRuCKER–KIRÁLY–PÉNTEK PÁLI–DOMBOK: A RÉGIBB KŐKOR ELSŐ...  

7. kép
Páli-Dombok pattintott kő leletei. 1., 7.: háromszög. 2–6., 10.: tompított hegy. 

8.: retusált szilánk. 9.: csonkított penge. 
(Fotó és grafika: Király Attila)
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8. kép
Páli-Dombok pattintott kő leletei. 1–2., 4–6.: vakaró. 3.: csonkított szilánk. 7.: pengemagkő. 

(Fotó és grafika: Király Attila)
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9. kép
Trapéz alakú csiszolt kőbalta (A) és előkerülési helye az ásatási terület déli falának metszése közben (B).

(Fotó: Mester zsolt)
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10. kép
Mintavételi sorozat pollenelemzéshez. (Fotó: Magyari Enikő)



Ezek a természettudományos vizsgálatok folyamatban vannak, az eredmé-
nyekre még várnunk kell. így egyelőre a régészeti kormeghatározásra támaszkod-
hatunk ahhoz, hogy Páli-Dombok leletanyagát elhelyezzük egy tágabb régészeti
kontextusban az epipaleolitikum–mezolitikum időszakában (11. kép).

Az epipaleolitikum a kárpát-medencében

Azoknak a vadász-gyűjtögető embercsoportoknak a kultúráját jelöljük az
epipaleolitikum kifejezéssel, akik már a jégkorszak utáni felmelegedés idején
éltek, de életmódjukban még a paleolitikus hagyományokat őrzik. A jégkorszak
(pleisztocén) végét, s egyúttal a jelenkori felmelegedés (holocén) kezdetét a ge-
ológusok és a paleoklimatológusok 11 700 évvel ezelőttre teszik. (Cohen–Gib-
bard 2011) Valójában azonban ez a környezeti és éghajlati váltás több ezer évig
tartó folyamat volt, amelynek során hideg-száraz (stadiális) és enyhe-nedves (in-
terstadiális) klímaszakaszok váltakoztak. Az utolsó eljegesedés (Würm) leghi-
degebb és legszárazabb időszakának (felső-pleniglaciális) a maximuma, a késő
glaciális hidegcsúcs a jégtakaró kiterjedésének és a tengerszint változásának ada-
tai alapján 23 000 és 19 000 év BP1 közötti periódusra esett. (Clark–Mix 2002)
A hidegmaximum utáni jelentősebb klímaenyhülés, a Ságvár-Lascaux intersta-
diális (18 000–16 500 év BP) idejére a csigafauna és a paleobotanikai adatok
alapján a Kárpát-medencében mozaikos tajgavegetációt lehetett rekonstruálni.
(Sümegi et al. 1998) Az interstadiálist újabb hideg-száraz szakasz, a Dryas I
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10. kép
A cikkben említett epipaleolitikus és mezolitikus lelőhelyek (fekete színnel), 

valamint kora neolitikus lelőhelyek (vörös színnel). (Adatok és térkép: Faragó Norbert, Király Attila, Péntek Attila)



(16 500–14 600 év BP) követte, amely az utolsó nagy löszképződési időszak volt
Közép- és Kelet-Európában. (Frechen et al. 2003; Sümegi et al. 2015) A késő-
glaciális során a klíma az erőteljes ingadozások ellenére fokozatosan enyhült.
Ennek következtében az északi területeken felhalmozódott belföldi jégtakaró,
valamint a magashegységek gleccsereinek jelentős része is visszahúzódott. A
Bølling-Allerød interstadiális (14 700–12 700 év BP) kezdetén Közép- és Kelet-
Európában a tundra és a száraz kontinentális sztyepp erőteljes visszahúzódása
indult meg, miközben a tűlevelű tajga egyre inkább elterjedt észak felé. Az eny-
hülés hatására kisebb foltokban már a Kárpátoktól északra is megjelentek a
lombhullató fafajok. (Feurdean et al. 2014) A Dunántúl területén a korábbi
sztyepp vegetációt fokozatosan felváltotta a fenyő, lucfenyő, vörösfenyő és nyír
fafajok által jellemzett mozaikos flóra. (Sümegi et al. 2002) A hirtelen bekövet-
kezett, de rövid ideig tartó hideghullám, a Dryas III (12 700–11 500 év BP) már
a pleisztocén végét jelentette, amelyet a holocén elejének intenzív felmelegedése
követett egész Európában. (Davis et al. 2003)

Régészetileg a késő-pleisztocén időszaka a késői felső paleolitikum, amelynek
leletanyagai hazánk területén az Epigravettien kultúrához, illetve a kavicsnyers-
anyagot felhasználó Ságvárien kultúrához sorolhatók. (T. Dobosi 2009a) E közös-
ségek a „mamut-sztyepp” nagy csordákban élő állataira, főleg rénszarvasra és
vadlóra vadásztak, s a kőnyersanyagaik tanúsága szerint kiterjedt kapcsolatokkal
vagy nagyfokú mobilitással rendelkeztek. (T. Dobosi 2009b; Lengyel 2014)

A holocén kezdetén, a preboreális fázisban (11 500–10 200 év BP) a júliusi át-
laghőmérséklet mintegy 5 °C-kal emelkedett (Feurdean et al. 2014), az erőteljes
felmelegedést a vegetáció gyors átalakulása követte, mely során a tűlevelű erdők és
a hidegtűrő fajok (éger, nyír) visszahúzódtak, s a lombhullató erdők (tölgy, szil,
kőris, nyár, fűz) kiterjedtebbé váltak. (Járai-Komlódi 2000; Magyari et al. 2012,
Feurdean et al. 2014) Ezzel párhuzamosan alapvetően átalakult az állatvilág ösz-
szetétele is, a nagy csordákban élő korábbi zsákmányállatok kihaltak vagy északra
húzódtak. Ebben a helyzetben az epipaleolitikus embercsoportok számára két túl-
élési alternatíva kínálkozott: a zsákmányállatok követése Észak-Európa irányába,
vagy alkalmazkodás a megváltozott helyi körülményekhez. Ez utóbbi esetben a va-
dászati technológiában is változtatásokra, innovációkra volt szükség.

A holocén elején a Kárpát-medencében lezajlott kulturális változások mögött
a kutatók eleinte délről érkező hatásokat sejtettek. (Kozłowski–Kozłowski 1983)
Azt feltételezték, hogy a pleisztocén legvégén az addigi kulturális tradíció megsza-
kadt, az Epigravettien ipar fejlődése legkésőbb az Allerød interstadiálisban lezá-
rult, majd Itáliából a Tardigravettien kultúra a Balkán északi részén át fokozatosan
elterjedt a Kárpát-medence legnagyobb részén. Az 1990-es évek elején a medence
központi részén, a Jászságban kimutatott epipaleolitikus lelőhelyek fényében Ker-
tész Róbert a helyi epigravettien tradíció továbbélésére hívta fel a figyelmet, vala-
mint hangsúlyozta az északnyugati-nyugati hatások jelentőségét. (Kertész 1996;
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2002) A 2000-es évek elejére az a hipotézis alakult ki, hogy a Kárpát-medence nagy
részében a helyi iparok továbbéltek, ugyanakkor a településhálózat rendkívül gyér
volt. (Kozłowski, S. K. 2001)

Páli–Dombok leletanyaga szempontjából az epipaleolitikumba sorolt néhány
hazai lelőhely közül Szekszárd–Palánk a legfontosabb, amely a pleisztocén végén
lösszel fedett szekszárdi dombok ÉK-i végében, a Dunának a késő-pleisztocén során
kialakult alsó ártéri teraszán helyezkedik el. A Sió-gát építése során Vértes László
végzett leletmentést 1957-ben, majd 1958-ban és 1960-ban folytatta a feltárást.
(Vértes 1962) A terasz alsó részét az Allerød interstadiálisban lerakódott folyami
homokréteg alkotja, közvetlenül felette löszréteg található, mely a fiatalabb Dryas
alatt halmozódott fel. (Kriván 1962) Ezt a datálást a malakológiai, anthrakológiai
és radiokarbon vizsgálatok is alátámasztották. (Krolopp 1962; Stieber 1962; Vér-
tes 1962, 162.) A leleteket tartalmazó kultúrréteg sztratigráfiailag a löszréteghez
kapcsolódott. A feltárt 60 m²-es területen 6 db 0,5–1 m átmérőjű, szabálytalan kör
alakú tűzhelyet figyeltek meg. Vértes László a lelőhely kőiparát a késői paleoliti-
kum/epipaleolitikum és a mezolitikum közötti átmenetnek tekintette, s genetikus
kapcsolatot feltételezett a Gravettien kultúra leletanyagával. (Vértes 1962, 182–
197.) A kőegyüttes teljes revíziója még várat magára, az utóbbi években a felhasz-
nált nyersanyagok vizsgálata történt meg. (Kertész–Demeter 2011)

A két lelőhely, Szekszárd–Palánk és Páli–Dombok között hasonlóságot mutat
az a sajátos ökológiai zóna, amelyben elhelyezkednek. Szekszárd–Palánk megtele-
pedése szorosan kötődött a környező vizes, mocsaras területek ligetes erdeinek ál-
latvilágához és a folyóvizek halaihoz, amint az őstulok, bölény, gímszarvas, hód,
csuka és ponty csontmaradványai tanúsítják. (Vértes 1962, 197–198.) Ez feltéte-
lezhető Páli–Dombok esetében is a Rába ártere miatt, bár ott a faunából csak a tul-
okféléket jelzi három, rosszmegtartású állatfog. A leletanyagok között azonban je-
lentősebb különbségek is megállapíthatóak. Páli–Dombok pattintott kövei között
csak bakonyi eredetű radiolaritokat azonosítottunk, a Szekszárd–palánki lelőhelyen
a nyersanyag felhasználása viszont jóval változatosabb. Itt a mecseki és a bakonyi
radiolaritok dominanciája mellett számos egyéb nyersanyagféleség is megtalál-
ható, többnyire viszonylag csekély arányban: kvarcit, feltehetőleg déli eredetű ra-
diolarit, északról származó erratikus tűzkő, pruti kova, finom homokkő, valamint
limnokvarcit, amelynek forrását az Északi-középhegységbe valószínűsítik. (Kertész–
Demeter 2011) Szembetűnő különbség mutatkozik az eszközök arányában a teljes
kőegyütteshez viszonyítva. Szekszárd–Palánk mintegy 500 darabos leletegyütte-
sének közel felét teszik ki az eszközök, ami arra utalhat, hogy a szerszámokat na-
gyobb részt készen hozták a telepre. (Vértes 1962, 180.; Kertész–Demeter 2011,
115.) Páli–Dombok lelőhelyen az eddigi megfigyeléseink alapján az eszközök ará-
nya jóval kisebb, az apró szilánkok óriási száma pedig a helyben történő
kőeszközkészítést igazolja.
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A mezolitikum a kárpát-medencében

A mezolitikum alatt azt korszakot értjük, amely az átmenetet képviseli a pale-
olitikus vadász-gyűjtögető életmód és a neolitikus élelemtermelő gazdálkodás kö-
zött. A holocén kor kezdetének fentebb vázolt klimatikus-környezeti változásaira a
helyben maradt vadász-gyűjtögető csoportok sokszínű adaptációval válaszoltak Eu-
rópában. (Bailey–Spikins 2008; McCartan et al. 2009) A paleolitikumból a neoliti-
kumba vezető gazdálkodási és kulturális átalakulási folyamatokat a Közel-Kelet
térségében ismerjük legjobban, ahol időben is korábban kezdődtek, mint Európá-
ban, és sokkal több régészeti és természettudományos adattal is rendelkezünk
róluk. (Bar-Yosef–Valla 1990; Belfer-Cohen 1991; Snir et al. 2015) Az életmód meg-
változásához az eszközkészlet megváltozása társult. Ennek régészeti bizonyítékai
a kisméretű kőeszközök, s különösen a geometrikus mikrolitok, amelyek a betét-
eszközök2 elterjedésével függtek össze. Magyarország területéről igen kis számban
ismerünk mikrolitikus eszközöket, s ezekből is kevés rendelkezik hitelesen doku-
mentált lelőhellyel.

A mezolitikumot a Kárpát-medencében a jégkorszak vége (11 500 év BP) és
az első élelemtermelő közösségek megjelenése (6000 év BC3 – Oross–Siklósi 2012,
152.) közé tesszük. A múlt évszázad közepének hazai kutatása ehhez az időszak-
hoz főleg tipológiai megfontolásból sorolt kőegyütteseket, bár azok nem illettek
bele a külföldön ismert mezolitikus kultúrákba. (T. Dobosi 1972; 1975, 68.; Vértes
1965, 212.) Az Eger-kultúra (más néven durvaeszközös mezolitikum) leletanya-
gairól az 1980-as években aztán bebizonyosodott, hogy valójában paleolitikus ko-
rúak. (T. Dobosi 1995) Mivel a mezolitikum korai szakaszából csak kevés lelőhelyet
ismertek, a késői szakaszára datálhatóak pedig hiányoztak, kialakult a „mezolit hi-
átus” elmélete, vagyis hogy a Kárpát-medence a paleolitikum végi népesség elván-
dorlása után egy időre szinte üres lett. (Gábori 1984, 115.)

A kevés lelőhely közül meg kell említeni Koroncó–Bábotát, ahol Gallus Sándor
végzett ásatást. (Gallus 1942) Sajnos a leletközlése és a megállapításai is igen hiá-
nyosak, ráadásul a leletanyag szinte teljes egészében elveszett. Viszont ez az egyet-
len adat Győr-Moson-Sopron megyéből Páli–Dombok lelőhely felfedezése előttről.
A terepbejárásból ismert, Somogy megyei Pamuk és Kaposhomok (Pusztai 1957) le-
leteinek újraértékelése nyomán kiderült, hogy a Pamukon előkerült kőeszközök
nagy része török kori puskakova, a kaposhomoki együttes pedig elsősorban a késő
mezolitikumhoz köthető, bár sajnálatos módon a pontos régészeti kontextus nem is-
mert. (Marton 2003) Rétegtani helyzeténél fogva a korai mezolitikumba sorolták
a Remete-barlangban 10,5 m mélységben feltárt kisméretű obszidián pengét. (Gá-
bori 1958, 19.) A Duna mentén elhelyezkedő legjelentősebb mezolitikus lelőhely
Sződliget/Vác 31/9 I. és II. volt, ahol Gábori Miklós végzett ásatást 1954-ben és
1967-ben. (Gábori 1956; 1968) A jelenkori humusz és a sárga homok határán elő-
került leleteket a Tardenoisien kultúrához tartozóként határozta meg. A két lelő-
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hely leletanyagának revíziója során kiderült, hogy tipológiai sajátosságaik alapján
az I. számú lelőhely a mikrolit szegmensekkel a kora mezolitikumba, míg a II.
számú a mikrolit trapézokkal a késő mezolitikumba sorolható. (Kraus 2011)

Az 1990-es évektől újra megélénkült a korszak kutatása Magyarországon, s az
új eredmények jelentősen megváltoztatták a fenti képet. Az egyik fontos terület a
Jászság, ahol Kerékgyártó Gyula számos lelőhelyet fedezett fel geometrikus mikro-
litokkal. Ezek közül Jászberény I., Jásztelek I., Tarnaörs–Fodortanya megásásra is
került Kertész Róbert irányításával. (Kertész 1996; 2002; 2005) Jásztelek I. lelőhe-
lyen egy megközelítőleg kör alaprajzú, kissé földbe mélyített, ágasfás, oszlopvázas
szerkezetű, aszimmetrikus kúpos lakókunyhó alapját is sikerült megfigyelni. Az ösz-
szefoglalóan észak-alföldi mezolit iparnak elnevezett kulturális egységet a vizsgált
leletanyagok alapján két fázisra osztotta: a kora mezolitikus jászberényi fázisra és a
késő mezolitikus jászteleki fázisra. (Kertész 2002, 289.) Tipológiai sajátosságainál
fogva ez az ipar összefüggést mutat a helyi, késő-pleisztocén korú Epigravettien kul-
túrával és lényeges elemek jelennek meg benne a nyugati techno-komplexumból
(Sauveterrien), viszont nincs kapcsolata a balkáni Tardigravettien iparral.

A jászságihoz hasonló regionális csoport megléte elképzelhető a Kapos-folyó
vonzáskörzetében is, ahol a 2003-tól kezdődő kutatások egy új, jelentős lelőhelyet
hoztak felszínre, a Kapos és Koppány folyók összefolyása mellett elhelyezkedő Re-
göly 2-t. (Eichmann et al. 2010) Módszeres terepbejárásokon kora-holocén felszíne-
ket, azaz lehetséges mezolitikus lelőhelyeket is azonosítottak, melyeken geometrikus
mikrolitok és szabályos pengék kerültek elő, de kerámia nem volt. Regöly 2 esetében
hangsúlyozni kell, hogy a leleteket csak tipológiai és technológiai aspektusaik alap-
ján lehet a késő mezolitikumra keltezni, mivel abszolút kronológiai adatot még nem
mértek. Viszont a több éves feltárás és terepbejárás során eddig nem került elő neo-
litikus vagy rézkori kerámia a helyszínen. A geometrikus mikrolitok ritkák a lelet-
anyagban: a 2004-es ásatás során egy egyenlőtlen oldalú háromszög típus került elő
egy kis darab faszénnel együtt, 2006-ban pedig egy szabályos szegmenst tártak fel.
Az ásatók előzetes megállapításai szerint a lelőhely eszközanyaga dél-németországi
leletanyagokkal mutat tipológiai azonosságot. A nyersanyagok között a radiolarit do-
minál, melynek forrása a Bakonyban és a Mecsekben keresendő, elérhető helyi nyers-
anyag ugyanis nincs Regölyben. A hidrokvarcit és a limnokvarcit ritka, forrásuk
feltehetőleg a Mátra. Két darab obszidián lelet is előkerült, amelyeknek a nyersanyaga
a Tokaj-hegységből származik. (Eichmann et al. 2010) A feltárt objektumok és a kő-
együttes arra utalnak, hogy vagy egy hosszabb ideig tartó, vagy több rövid, intenzív
megtelepedésről lehet szó. 2009-ben feltártak egy földbe mélyített, kerek kunyhót is
a tetőszerkezetet tartó cölöpök nyomaival együtt. (Halbrucker 2010, 20.)

A felsorakoztatott adatokból is jól látszik, hogy a mezolitikum megtelepedései
az egész Kárpát-medencében folyókhoz köthetők. Sződliget lelőhelyei a Duna mel-
letti alacsony homokdombokon helyezkednek el, a jászságiak a zagyva és a Tarna
medréhez közeli kisebb kiemelkedéseken fekszenek, Regöly 2 pedig a Kapos és a
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Koppány összefolyásánál található. Mindez lehetővé tette a mezolitikus vadász-
gyűjtögetőknek, hogy kiaknázzák a vízzel borított területek, a ligeterdők és az ár-
téri rétek gazdag élelemforrásait. (Kertész 2002, 284.) S ezek a környezeti feltételek
fennállnak Páli–Dombok esetében is.

A magyarországihoz hasonló képet mutat a mezolitikum korszaka a környező te-
rületeken is. Rétegtani bizonytalanságok nehezítik a lelőhelyek korhatározását, amiben
így sokszor csak a tipológiai összehasonlításokra lehet támaszkodni. Ausztriában (Leit-
ner 1984), Szlovákiában (Kaminská 2014), Romániában (Boroneanţ 2005), Szerbiában
(Bruckner 1966) és Horvátországban (Komso 2006) többnyire szórványos lelőhelyek
képviselik a korszakot, csak egy-két régió mutat nagyobb megtelepedést. Ez utóbbiak
közül a Duna vaskapui szakasza a legismertebb különösen a mezolitikum és a neoliti-
kum találkozása miatt. (Boroneanţ–Dinu 2006; Borić 2007; Bonsall et al. 2008) Páli–
Dombok lelőhelye szempontjából a földrajzi helyzetük miatt az alsó-ausztriai és bur-
genlandi (Leitner 1984), valamint a Vág alsó folyása mentén található nyugat-szlovákiai
(Kaminská 2014) lelőhelycsoportok lehetnek fontosak a kutatás további részében.

A neolitizáció a kárpát-medencében

Az a tény, hogy Páli–Dombok lelőhelye egy olyan régióban fekszik a Dunántúl
északnyugati részén, amelyből eddig nem ismertünk mezolitikus megtelepedést,
kihatással van a Kárpát-medence neolitizációjának kérdéskörére is. Egy terület ne-
olitizációja alatt azt a folyamatot értjük, amely során az élelemtermelő gazdálkodás
elterjed és felváltja a korábbi vadász-gyűjtögető gazdálkodást. Európában ez a fo-
lyamat különösen izgalmas régészeti-őstörténeti probléma, mivel a Délnyugat-Ázsi-
ában kialakult élelemtermelés terjedésének ténye Kisázsián és a Balkánon át
Közép-Európa felé jól adatolható, de az okait, a mozgatóit és a módját illetően sok
a nyitott kérdés. A terjedés egyik fontos útvonala kétség kívül a Duna völgyén át ve-
zetett, amelyben kulcspozíciót tölt be a Dunántúl.

A XX. század közepén Vere Gordon Childe jól felépített történeti kronológiai mo-
dellje jelentette az általánosan elfogadott magyarázatot. (Childe 1936) Eszerint Európa
neolitizációja egy, a Közel-Keletről kiinduló diffúziós folyamat volt, amely során kü-
lönböző népcsoportok nyugatra vándorlásával terjedt tovább a neolitikus innováció, s
a helyi, autochton elemeknek csak marginális szerep juthatott. Ez a kép a század köze-
pén a 14C datálás nyomán és az újrégészet színre lépésével véglegesen megdőlt. Az új
abszolút keltezési módszer megmutatta, hogy az emberiség történetében minden föld-
rajzi régióban saját ritmusban köszöntöttek be, avagy éppen maradtak ki fejlődéstör-
téneti lépcsőfokok. Az elmúlt évtizedekben a korábbi szélsőségesen diffúzionista el-
méleteket felváltotta a helyi és a migrációs elemek közötti kapcsolatoknak a kutatása.

A populációgenetikára támaszkodó megközelítés szerint a Közel-Keleten be-
következett demográfiai robbanás populációs nyomást okozott, amely nagyon lassú
terjedési hullámként, körülbelül 1,1 év/kilométeres sebességgel juttatta el a föld-
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művelés innovációját Nyugat-Európába, ugyanakkor a keveredés a helyi elemek-
kel fokozatosan el is tüntette a közel-keleti népesség génállományát. (Cavalli-Sforza
2002) Ezzel szemben Marek zvelebil vitatja az európai területeken a demográfiai
növekedés régészeti bizonyíthatóságát a tárgyalt korszakban, nem tartja megfog-
hatónak az egykori migrációs hullám elemeit sem, viszont hangsúlyozza, hogy Eu-
rópa északi és nyugati részén túl sok a kulturális kapocs a mezolitikus és a neolitikus
lakosság között. A földművelés elterjedése szerinte kulturális diffúzióval mehetett
végbe. (zvelebil 2001; 2002) Hagyományos antropológiai módszerekre támasz-
kodva Ron Pinhasi arra az eredményre jut, hogy az autochton neolitizáció csak a
Vaskapu környékén és Dél-Skandinávia területén bizonyítható, a Balkánon és
Közép-Európában végbemenő neolitizáció pedig nem a Közel-Keletről, hanem
Közép-Anatólia vidékéről származó népcsoportokkal hozható kapcsolatba. (Pin-
hasi 2003; 2006) Jean-Pierre Bocquet-Appel neolitikus demográfiai átmenet el-
mélete kulcsszerepet tulajdonít a letelepedett életmódnak, ami lehetővé teszi a
népességrobbanást, majd a termelőgazdálkodás kialakulását. (Bocquet-Appel
2008) Az utóbbi években a paleogenetikai kutatások terén megfigyelhető fejlődés
a neolitizáció kérdését is új megvilágításba fogja helyezni.

A letelepült életmód és a földművelés kialakulásában klimatikus okok is meg-
határozó szerepet játszhattak. Detlef Gronenborn elmélete szerint a holocén idő-
szakában rendszeresen bekövetkező lehűlési periódusok egybeestek a
Közel-Keletről terjedő neolitikus életmód főbb állomásaival. (Gronenborn 2009;
2010) Bernard Weninger az előzőhöz nagyon hasonló dinamikájú és időtartamú,
gyors klímaromlásokkal hozta összefüggésbe az őskori emberi társadalmak válto-
zásait, így a neolitizációt is. (Weninger et al. 2009) ugyanakkor mindkét elmélet
megalkotói hangsúlyozták, hogy a globális klímaingadozások hatásait mindig re-
gionális szinten kell vizsgálni.

A legutóbbi években az eurázsiai régióban végbement neolitizációs folyama-
tokat biológiai evolúciós alapokon készített számítógépes programmal modellezték,
amely a regionális környezeti változók mellett kulturális változókat (technológia,
kulturális emlékezet, populáció visszacsatolása a környezetre) is tartalmazott.
(Lemmen–Wirtz 2010; Lemmen et al. 2011) A modell szerint a demográfiai diffú-
zió és a kulturális diffúzió hasonló neolitizációs folyamatokat hozhattak létre egye-
dül is, viszont kettejük teljes hiányában egészen másképpen alakult volna a
termelőgazdálkodás elterjedése.

A fenti elméletek, modellek mind egyetértettek abban, hogy Európa középső és
nyugati felének neolitizációjában kulcsszerepet játszott az Kr. e. VI. évezred dere-
kán megjelenő Közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrája. Ennek a kultúrkör-
nek a megszületését régóta a Dunántúl északi részére helyezi a nemzetközi kutatás.
(Quitta 1960; Kalicz 1995) Ám a Dunántúl és az Alföld neolitizációjának problé-
maköre mindig szervesen összekapcsolódott, bár az előbbi sokkal kisebb lelőhely-
sűrűséget mutat, mint az utóbbi. A vonaldíszes kerámia kultúrájának előzménye
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mindkét területen balkáni, égeikumi eredetű: a Kárpát-medence nyugati felén a
Starčevo-kultúra, a keletin a vele rokon Körös-kultúra és Criş-kultúra. Kalicz Nán-
dor egyértelműnek vélte a Starčevo-hatást a Dunántúli vonaldíszes kultúra kiala-
kulásában, s genetikus kapcsolatot feltételezett közöttük. (Kalicz 1994, 26.)

Ezt a véleményt az is megerősítette, hogy az 1970–1980-as években az Alföld
régiójában végzett kutatások árnyaltabbá tették azt a korábbi sémát, miszerint az
Alföldi vonaldíszes kultúrának az elődje az a két fázisra osztható Szatmár-csoport
volt, amely a Körös-kultúra területétől északra élő mezolitikus népességből alakult
ki. (Kalicz–Makkay 1976; Raczky 1983) Egyrészt kiderült a Szamos–Kraszna terü-
letén és Északkelet-Magyarországon a Körös-Criş kultúrákkal összefüggésbe hoz-
ható új lelőhelyek (pl. Méhtelek) alapján, hogy a Szatmár I. csoport lelőhelyei
egyértelműen a Körös-kultúra kései fázisába sorolhatóak, s ezért a Szatmár I. el-
nevezést törölték a terminológiából. Másrészt, a Szolnoktól közvetlenül északra el-
helyezkedő Kőtelek ásatása megmutatta, hogy a Szatmár II. csoport, vagyis a
formálódó vonaldíszes kerámia kultúra területe átfed a Körös-kultúráéval. (Raczky
1983) Ma már csak ez utóbbi lelőhelyeket értjük a Szatmár-csoport alatt, amely
nem a mezolitikus népességből, hanem a Körös-kultúrából alakult ki, és egyúttal az
Alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának az I. fázisát képviseli.

Az 1990-es években a korábban említett jászsági mezolitikus lelőhelyek felfedezése
és az azokhoz kapcsolódó paleoökológiai kutatásaik eredményei alapján Kertész Róbert
és Sümegi Pál megfogalmazta a közép-európai–balkáni agro-ökológiai barrier hipoté-
zisét, amely szerint földrajzi tényezők akadályozták meg, hogy a kora neolitikus kul-
túrák a Kárpát-medence északi részét is benépesítsék. (Kertész–Sümegi 2001) A barrier
északi oldalán a mezolitikus gyűjtögetők adták volna a kialakuló vonaldíszes kerámia
kultúráinak alapnépességét, akik délről jövő kulturális hatások révén áttértek a terme-
lőgazdálkodásra. Az utóbbi évtizedben azonban a barriertől északra is feltártak neoli-
tikus lelőhelyeket. Tiszaszőlős–Domaháza-pusztának és Ibrány–Nagyerdőnek a
Körös-kultúrához köthető leletanyagai, valamint Füzesabony–Gubakútnak a Szatmár-
csoportra jellemző kerámiája továbbra is a Körös-kultúra markáns szerepét hangsú-
lyozza az Alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája kialakulásában. (Domboróczki 2009,
2010; Domboróczki–Raczky 2010) Ki kell emelni a Körös-kultúra északi határterületein
mozaikos földrajzi környezetben élő, letelepült életmódot folytató népesség körében
végbement kulturális váltás mentális és kognitív háterét. (Raczky et al. 2010)

A Dunántúl kora neolitikumának kutatásában is hasonló változások játszódtak
le. Egyrészt a Starčevo-kultúra legkésőbbi (Spiraloid B) fázisába sorolható Vörs–Má-
riaasszonysziget és Gellénháza–Városrét felfedezésének köszönhetően a kultúra el-
terjedési területe jóval északabbra tolódott ki. (Simon 1994; Kalicz et al. 1998)
Másrészt Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb lelőhely leletanyagának feldolgozása által
jól körvonalazhatóvá vált a Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának legkorábbi
fázisát megelőző, ún. formatív fázis. (Bánffy 2004) Meglepő módon ilyen korai lelő-
hely Alsó-Ausztriában is előkerült Brunn am Gebirge mellett. (Stadler–Kotova 2010)

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

134



Harmadrészt felfedezték a korábban már tárgyalt új mezolitikus lelőhelyet, Regöly 2-
t. Ezekre az eredményekre alapozva született meg az a neolitizáció régiónként eltérő
folyamatát rekonstruáló modell, amely szerint a Dunántúli vonaldíszes kerámia kul-
túrája kialakulásában a balatoni régió, s az ott élt mezolitikus lakosság kulcsszerepet
játszott. (Bánffy et al. 2007; Oross–Bánffy 2009; Bánffy–Oross 2010).

A mezolitikus és neolitikus közösségek viszonyát a pattintott kőiparokon ke-
resztül lehet a legjobban vizsgálni, mivel ezek mindkettőnél fontos szerepet ját-
szottak, s mindkettő régészeti emlékanyagában jelen vannak. A hazai kutatásban
az 1970-es években jelent meg ez a kutatási megközelítés, bár eleinte a csekély
mennyiségű vizsgált anyagból csak óvatos következtetéseket lehetett levonni.
(Bácskay 1976) Bácskay Erzsébet később is óvatosan kezelte a kapcsolat kérdését,
s noha a trapézok jelenlétét már mezolitikus-epipaleolitikus komponensként írta
le, a Körös-kultúra pattintott kőeszközei egyértelműen déli, balkáni jelleget mutat-
tak, ráadásul az átfejlődés is töretlennek tűnt a Szatmár-csoporton keresztül az Al-
földi vonaldíszes kultúrába. (Bácskay–Simán 1987, 125.) T. Biró Katalin is
kockázatosnak tartotta a korai vonaldíszes leleteket a mezolitikumból származ-
tatni. (T. Biró 1987, 134.) Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb kőanyagának vizsgálata
is megerősítette, hogy az ipar minden tekintetben a Gellénházán előkerült késő
Starčevo együtteshez hasonlít (T. Biró 2005), s az összefoglaló munkákban is a ge-
netikus kapcsolatokat inkább a Vonaldíszes kerámia kultúrái és kora neolitikus elő-
deik között valószínűsítette. (T. Biró 2002, 129.; T. Biró 2007, 63.)

Az 1980-as évek óta a Közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrája kőiparainak
elemzése kapcsán lengyel és cseh kutatók is foglalkoztak a származás kérdésével.
Małgorzata Kaczanowska a geometrikus mikrolitok és trapézok jelenléte ellenére
kétli a mezolitikus eredetet, mivel a készítésük nem a mikrobüren technikához kötő-
dik. (Kaczanowska 1982; 2001) Janusz K. Kozłowski a Szatmár-csoport és a korai
Alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája leletanyagai között végzett összehasonlítás nyo-
mán gyakorlatilag teljesen kizárta a mezolitikus kőiparokból való kontinuitás lehe-
tőségét. (Kozłowski, J. K. 2001) Inna Mateiciucová viszont ausztriai és morvaországi
neolitikus és mezolitikus lelőhelyek anyagának elemzése alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy genetikus folytonosságot feltételez a helyi mezolitikummal, mivel
a Közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrája körében a közvetett ütés használata
terjedt el a pengék előállításánál, szemben a balkáni/mediterrán terület kultúráival,
ahol a nyomásos technikát alkalmazták. (Mateiciucová 2004, 2008)

Továbbra is kulcskérdés azonban, hogy a kultúra kialakulási területén, a Dunán-
túlon és Alsó-Ausztriában a késő mezolitikus lakosság játszhatott-e valamilyen szerepet
a történeti folyamatban. (Kaczanowska–Kozłowski 2014) Ehhez járulhat hozzá Páli–
Dombok lelőhely megtalálása, mert ráirányítja a további kutatások figyelmét a Rába
völgyére, s azon belül a folyó paleomedreit övező egykori kiemelkedésekre.
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összegzés

A páli kavicsbányában felfedezett, és mentőásatással feltárt pattintott kő-
együttes az első régészeti bizonyítéka annak, hogy Északnyugat-Magyarország a
kora-holocén idején is lakott terület volt. A kizárólag pattintott kövekből álló lelet-
anyag egy feketés-sötétszürke eltemetett talajszedimentben került elő bolygatat-
lan helyzetben, határozott lelethorizontot alkotva. A régészeti megfigyelések
alapján arra következtethetünk, hogy az őskori embercsoport a Rába-folyó árteré-
nek egy kisebb kiemelkedésén telepedett meg. A nagy mennyiségű apró szilánk és
azok térbeli eloszlása helyben történő kőeszköz-előállító tevékenységre utal. A ki-
zárólag bakonyi radiolaritot felhasználó ipar összképe és a geometrikus mikrolitok
megléte alapján az epipaleolitikum–kora mezolitikum idejére keltezhető a lelőhely.
A folyamatban lévő természettudományos vizsgálatok és radiometrikus mérések
remélhetőleg pontosítani fogják a korhatározást. Páli–Dombok lelőhely jelentősége
nem csupán abban áll, hogy a Rába völgyét is bekapcsolja a korszak kutatásába,
hanem egy olyan területen helyezi új megvilágításba a kora-holocén kori megtele-
pedettséget, amely a Közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának kialakulása
és a Kárpát-medence neolitizációja szempontjából kulcsfontosságú.
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JEGYzETEK

1 BP = Before Present, azaz napjaink előtt.
2 A betéteszközök kombinált szerszámok és fegyverek, ahol a fából, csontból vagy agancsból faragott

foglalatba kovapenge-darabkákat ragasztottak be, s ezek adták az élét. Ezeket a pengedarabkákat
gyakran geometrikus formákra (háromszög, szegmens, téglalap, trapéz) alakították.

3 BC = Before Christ, azaz Kr. e. Viszonyításképpen a BP és BC korok között nagyjából 2000 év a kü-
lönbség.

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

136



IRODALOM

BAILEY, Geoff – SPIKINS, Penny (Eds)
2008 Mesolithic Europe. Cambridge university Press, Cambridge. 467 p.

BAR-YOSEF, Ofer – VALLA, François
1990 The Natufian Culture and the Origin of the Neolithic in the Levant. Current Anth-

ropology 31/4. 433–436.
BÁCSKAY Erzsébet

1976 Early Neolithic chipped stone implements in Hungary. Dissertationes Archaeologicae
Ser. II. No. 4, Instituto Archaeologico universitatis de Rolando Eötvös, Budapest.
128 p.

BÁCSKAY Erzsébet – SIMÁN Katalin
1987 Some remarks ont he chipped stone industries of the earliest Neolithic populations

in present Hungary. Archaeologia Interregionalis 240. 107–130.
BÁNFFY Eszter

2004 The 6th Millenium BC boundary in Western Transdanubia and its role in the Central
European Neolithic transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement). Varia
Archaeologica Hungarica 15, Archaeological Institute of the HAS, Budapest. 451 p.

BÁNFFY Eszter – OROSS Krisztián
2010 The earliest and earlier phase of the LBK in Transdanubia. In: Gronenborn, D. – Pe-

trasch, J. (Eds.), Die Neolithisierung Mitteleuropas, Internationale Tagung, Mainz
24. bis 26. Juni 2005 – The spread of the neolithic to Central Europe, International
symposium, Mainz 24 June - 26 June 2005. Verlag des Römisch-Germanischen zen-
tralmuseums, Mainz, 255–272.

BÁNFFY Eszter – EICHMANN, William J. – MARTON Tibor
2007 Mesolithic foragers and the spread of agriculture in Western Hungary. In: Kozłow-

ski, J. K. – Nowak, M. (Eds), Mesolithic/Neolithic interactions in the Balkans and in
the Middle Danube Basin. Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 4-9 Sep-
tember 2006). BAR International Series 1726, Archaeopress, Oxford, 53–62.

BELFER-COHEN, Anna
1991 The Natufian in the Levant. Annual Review of Anthropology 20. 167–186.

BOCQuET-APPEL, Jean-Pierre
2008 Explaining the Neolithic demographic transition. In: Bocquet-Appel, J.-P. – Bar-

Yosef, O. (Eds), The Neolithic demographic transition and its consequences. Springer,
35–55.

BODu, Pierre
1996 Les chasseurs magdaléniens de Pincevent: quelques aspects de leurs comporte-

ments. – The Magdalenian hunters of Pincevent: Aspects of their behavior. Lithic
Technology 21. 48–70.

BONSALL, Clive – BORONEANŢ, Vasile – RADOVANOVIĆ, Ivana
2008 The Iron Gates in Prehistory: New Perspectives. BAR International Series 1893, Ar-

chaeopress, Oxford, 260 p.
BORIĆ, Dušan

2007 Mesolithic-Neolithic interactions in the Danube Gorges. In: Kozłowski, J. K. –
Nowak, M. (Eds), Mesolithic/Neolithic Interactions in the Balkans and in the Middle
Danube Basin. Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006),
Vol. 6., Session C18. BAR International Series 1726, Archaeopress, Oxford, 31–45.

BORONEANŢ, Vasile
2005 The Tardenoisian in Romania – a false problem? Studii de Preistorie 2. 17–46.

137

MESTER–FARAGó–HALBRuCKER–KIRÁLY–PÉNTEK PÁLI–DOMBOK: A RÉGIBB KŐKOR ELSŐ...  



BORONEANŢ, Vasile – DINu, Alexandru
2006 The Romanian Mesolithic and the transition to framing. A case study: the Iron

Gates. Studii de Preistorie 3. 41–76.
BRuKNER, Bogdan

1966 Die tardenoisienischen Funde von „Peres” bei Hajdukovo und aus Bačka Palanka
und das Problem der Beziehungen zwischen dem Mesolithikum und prakerami-
schen Neolithikum im Donaugebiet. Archaeologia Iugoslavica 7. Beograd, 1–12.

BuDAI Tamás – GYALOG László (ed.)
2009 Magyarország földtani atlasza országjáróknak – 1:200 000 – Geological Map of Hun-

gary for Tourists. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 248 p.
CAVALLI-SFORzA, Luca

2002 Demic diffusion as the basic process of human expansions. In: Bellwood, P. – Ren-
frew, C. (Eds), Examining the farming/language dispersal hypothesis. McDonald In-
stitute for Archaeological Research, Cambridge, 79–88.

CHILDE, V. Gordon
1936 Man makes himself. Watts & Co., London, 275 p. (magyarul: Az ember önmaga al-

kotója. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968. 175 p.)
CLARK, Peter u. – MIX, Alan C.

2002 Ice sheets and sea level of the Last Glacial Maximum. Quaternary Science Reviews
21. 1–7.

COHEN, Kim M. – GIBBARD, Philip L.
2011 Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years. Sub-

commission on Quaternary Stratigraphy (International Commission on Stratigra-
phy), Cambridge, England. http://quaternary.stratigraphy.org/charts/ (2015.
augusztus 23.)

CONARD, Nicholas J. – BOLuS, Michael
2003 Radiocarbon dating the appearance of modern humans and timing of cultural in-

novations in Europe: new results and new challenges. Journal of Human Evolution
44. 331–371.

DAVIS, B. A. S. – BREWER, S. – STEVENSON, A. C. – GuIOT, J. – Data Contributors
2003 The temperature of Europe during the Holocene reconstructed from pollen data.

Quaternary Science Reviews 22. 1701–1716.
DOMBORóCzKI László

2009 Settlement structures of the Alföld linear pottery culture (ALPC) in Heves County
(North-Eastern Hungary): development models and historical reconstructions on
micro, meso and macro levels. In: Kozłowski, J. K. (Ed.), Interactions between dif-
ferent models of neolithization north of the Central European agro-ecological barrier.
Polska Akademia umiejętności, Kraków, 75–121.

2010 Report on the excavation at Tiszaszőlős–Domaháza-puszta and a new model for
the spread of the Körös culture. In: Kozłowski, J. K. – Raczky, P. (Eds), Neolithiza-
tion of the Carpathian basin: northernmost distribution of the Starčevo/Körös cul-
ture. Polish Academy of Arts and Sciences – Institute of Archaeological Sciences of
the Eötvös Loránd university, Kraków, 137–176.

DOMBORóCzKI László – RACzKY Pál
2010 Excavations at Ibrány and the northernmost distribution of the Körös culture. In:

Kozłowski, J. K. – Raczky, P. (Eds), Neolithization of the Carpathian basin: nor-
thernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Polish Academy of Arts and
Sciences – Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd university, Kra-
ków, 191–218.

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

138



DÖVÉNYI zoltán (szerk.)
2010 Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Bu-

dapest, 876 p.
EICHMANN, William J. – KERTÉSz Róbert – MARTON Tibor

2010 Mesolithic in the LBK Heartland of Transdanubia, Western Hungary. In: Gronen-
born, D. – Petrasch, J. (Eds), The Spread of the Neolithic to Central Europe. Interna-
tional Symposium, Mainz 24 June - 26 June 2005. Römisch-Germanischen
zentralmuseums, Mainz, 211–233.

FEuRDEAN, A. – PERŞOIu, A. – TANŢĂu, I. – STEVENS, T. – MAGYARI, E. K. – ONAC, B. P. –
MARKOVIĆ, S. – ANDRIČ, M. – CONNOR, S. – FĂRCAŞ, S. – GAŁKA, M. – GAuDENY, T. – HOEK, W. –
KOLACzEK, P. – KuNEŠ, P. – LAMENTOWICz, M. – MARINOVA, E. – MICHCzYŃSKA, D. J. –
PERŞOuI, I. – PŁóCIENNIK, M. – SŁOWIŃSKI, M. – STANCIKAITE, M. – SuMEGI, P. – SVENSSON, A. –
TĂMAŞ, T. – TIMAR, A. – TONKOV, S. – TOTH, M. – VESKI, S. – WILLIS, K. J. – zERNITSKAYA, V.

2014 Climate variability and associated vegetation response throughout Central and East-
ern Europe (CEE) between 60 and 8 ka. Quaternary Science Reviews 106. 206–224.

FRECHEN, Manfred – OCHES, Eric A. – KOHFELD, Karen E.
2003 Loess in Europe – mass accumulation rates during the Last Glacial Period. Quater-

nary Science Reviews 22/18–19. 1835–1857.
GALLuS Sándor

1942 Győr története a kőkortól a bronzkorig. In: Gallus S. – Mithay S. (szerk.), Győr
története a vaskorszakig. Győr szab. kir. város közönsége, Győr. 7–79.

GÁBORI Miklós
1956 Mezolitikus leletek Sződligetről. Archaeologiai Értesítő 83. 177–182.
1958 A Remete-barlang ásatásának eredményei. Budapest Régiségei 18. 9–52.
1968 Mesolithischer zeltgrundriss in Sződliget. Acta Archaeologica Academiae Scien-

tiarum Hungaricae 20. 33–36.
1984 A régibb kőkor Magyarországon. In: Bartha A. (szerk.), Magyarország története I/1.

Előzmények és magyar történet 1242-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 69–115.
GRONENBORN, Detlef

2009 Climate fluctuations and trajectories to complexity in the Neolithic: towards a the-
ory. Documenta Praehistorica 36. 97–110.

2010 Climate, crisis and the „neolithisation” of Central Europe between IRD-events 6
and 4. In: Gronenborn, D. – Petrasch, J. (Eds), Die Neolithisierung Mitteleuropas,
Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 – The spread of the neolithic to
Central Europe, International symposium, Mainz 24 June - 26 June 2005. Verlag des
Römisch-Germanischen zentralmuseums, Mainz, 61–80.

HALBRuCKER Éva
2010 A középső kőkor kutatásának újabb eredményei Magyarországon. BA záródolgozat,

Pécsi Tudományegyetem, Pécs, kézirat.
JÁRAI-KOMLóDI Magda

2000 A Kárpátmedence növényzetének kialakulása. Tilia 9. 5–59.
JOHANSEN, Lykke – STAPERT, Dick

1998 Dense flint scatters: Knapping or dumping? In: Conard, N. J. – Kind, C.-J. (ed.),
Aktuelle Forschungen zum Mesolithikum – Current Mesolithic Research. urgeschi-
chliche Materialhefte 12, Mo Vince Verlag, Tübingen, 29–41.

KACzANOWSKA, Małgorzata
1982 Aus dem Forschungen über die Steinindustrie des Linienbandkeramikkreises. In:

Chropovský, B. – Pavúk, J., (Eds), Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Eu-
ropa. Internationales Kolloquium Nové Vozokany 17.-20. November 1981. Archäolo-
gisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Nitra, 63–68.

139

MESTER–FARAGó–HALBRuCKER–KIRÁLY–PÉNTEK PÁLI–DOMBOK: A RÉGIBB KŐKOR ELSŐ...  



2001 Feuersteinindustrie des westlichen und östlichen Kreises der Linearbandkeramik-
kultur – ein Vergleichsversuch. In: Kertész, R. – Makkay, J. (eds), From the Mesoli-
thic to the Neolithic. Archaeolingua, Budapest, 215–223.

KACzANOWSKA, Małgorzata – KOzŁOWSKI, Janusz K.
2014 The origin and spread of the Western Linear Pottery Culture: between forager and

food producing lifeways in Central Europe. Archaeologiai Értesítő 139. 293–318.
KALICz Nándor

1995 Die Älteste transdanubische (mitteleuropäische) Lininenbandkeramik. Aspekte zur
ursprung, Chronologie und Beziehungen. Acta Archaeologica Academiae Scientia-
rum Hungaricae 47. 23–59.

KALICz Nándor – MAKKAY János
1976 Frühneolitische Siedlung in Méhtelek-Nádas. Mitteilungen des Archäologischen In-

stituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 6. 13–24.
KAMINSKÁ, Ľubomíra

2014 Staré Slovensko 2: Paleolit a mezolit. Archaeologica Slovaca Monographiae STASLO
2, Archeologický ústav SAV Nitra, Nitra, 366 p.

KERTÉSz Róbert
1996 The Mesolithic in the Great Hungarian Plain: A Survey of the Evidence. In: Kertész,

R. – Makkay, J., At the Fringes of Three Worlds. Hunter-Gatherers and Farmers in the
Middle Tisza Valley. Damjanich Museum Press, Szolnok, 5–34.

2002 Mesolithic Hunter-Gatherers in the Northwestern Part of the Great Hungarian Plain.
Praehistoria 3. 281–304.

2005 Tarnaörs–Fodor tanya: egy új mezolit lelőhely az Észak-Alföldön. Szolnoki Tudo-
mányos Közlemények 9. 1–53.

KERTÉSz Róbert – DEMETER Orsolya
2011 Adatok a dunántúli kora mezolitikum kőiparának nyersanyagvizsgálatához:

Szekszárd–Palánk. In: T. Biró K.–Markó A. (szerk.), Emlékkönyv Violának: Ta-
nulmányok T. Dobosi Viola tiszteletére / Papers in honour of Viola T. Dobosi. Ma-
gyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 113–128. http://mek.oszk.hu/09200/09253/
kertesz.pdf

KERTÉSz Róbert – SÜMEGI Pál
2001 Theories, critiques and a model: Why did the expansion of the Körös-Starčevo cul-

ture stop in the centre of the Carpathian Basin? In: Kertész, R. – Makkay, J. (Eds),
From the Mesolithic to the Neolithic. Archaeolingua, Budapest, 193–214.

KOMŠO, Darko
2006 Mezolitik u Hrvatskoj – The Mesolithic in Croatia. Opuscula Archaeologica Radovi

Arheološkog zavoda 30. 55–92.
KOzŁOWSKI, Janusz K.

2001 Evolution of lithic industries of the Eastern Linear Pottery culture. In: Kertész, R. –
Makkay, J. (eds), From the Mesolithic to the Neolithic. Archaeolingua, Budapest,
247–260.

2004 Early upper Paleolithic Levallois-derived industries in the Balkans and in the mid-
dle Danube Basin. Anthropologie (Brno) 42/3. 263–280.

KOzŁOWSKI, Janusz K. – KOzŁOWSKI, Stefan K.
1983 Le Mésolithique à l’est des Alpes. Preistoria alpina 19. 37–56.

KOzŁOWSKI, Stefan K.
2001 Eco-Cultural/Stylistic zonation of the Mesolithic/Epipalaeolithic in Central Europe.

In: Kertész, R. – Makkay, J. (eds.), From the Mesolithic to the Neolithic. Archaeolin-
gua, Budapest, 261–282.

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

140



KRAuS Dávid
2011 Duna környéki epipaleolit és mezolit leletanyagok. MA szakdolgozat, Eötvös Loránd

Tudományegyetem, Budapest, kézirat.
KRIVÁN Pál

1962 Chronologie der spätpaläolithischen Siedlung in Szekszárd. Światowit 24. 211–226.
KROLOPP Endre

1962 Die Malakofauna der niedrigeren Aueterrasse im Grundprofil von Szekszárd.
Światowit 24. 203–210.

LEITNER, Walter
1984 zum Stand der Mesolithforschung in Österreich. Preistoria alpina 19. 75–82.

LEMMEN, Carsten – WIRTz, Kai W.
2010 Socio-technological revolutions and migration waves: re-examining early world

history with a mathematical model. In: Gronenborn, D. – Petrasch, J. (Eds), Die Ne-
olithisierung Mitteleuropas, Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 – The
spread of the neolithic to Central Europe, International symposium, Mainz 24 June -
26 June 2005. Verlag des Römisch-Germanischen zentralmuseums, Mainz, 25–37.

LEMMEN, Carsten – GRONENBORN, Detlef – WIRTz, Kai W.
2011 A simulation of the Neolithic transition in Western Eurasia. Journal of Archaeolog-

ical Science 38. 3459–3470.
LENGYEL György

2014 Distant connection changes from the Early Gravettian to the Epigravettian in Hun-
gary. In: Otte, M. – Le Brun-Ricalens, F. (coord.), Modes de contacts et de déplace-
ments au Paléolithique eurasiatique. E.R.A.u.L. 140 – ArchéoLogiques 5, université
de Liège – Centre National de Recherche Archéologique, Luxembourg, 331–347.

MAGYARI E. K. – JAKAB G. – BÁLINT M. – KERN z. – BuCKó K. – BRAuN M.
2012 Rapid vegetation response to Lateglacial and early Holocene climatic fluctuation in the

South Carpathian Mountains (Romania). Quaternary Science Reviews 35. 116–130.
MARTON Tibor

2003 Mezolitikum a Dél-Dunántúlon – a somogyi leletek újraértékelése. Móra Ferenc
Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica 9. 39–48.

MATEICIuCOVÁ, I.
2004 Mesolithic tradition and the origin of the Linear Pottery Culture (LBK). In: Lukes,

A. – zvelebil, M. (eds), LBK dialogues. Studies int he formation of the Linear Pottery
Culture. BAR International Series 1304, Archaeopress, Oxford, 2004. 91–107.

2008 Talking Stones: The chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the be-
ginnings of the Neolithic in Central Europe. Dissertationes Archaeologicae Brunen-
ses/Pragensesque 4, Masarykova univerzita, Brno. 357 p.

McCARTAN, Sinéad – SCHuLTING, Rick – WARREN, Graeme – WOODMAN, Peter (Eds)
2009 Mesolithic horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the

Mesolithic in Europe, Belfast 2005. 2 vol. Oxbow Books, Oxford–Oakville. 1007 p.
MESTER zsolt – FARAGó Norbert – KIRÁLY Attila

2014 The first in situ Old Stone Age assemblage from the Rába Valley, Northwestern Hun-
gary. Dissertationes Archaeologicae Ser. 3. No. 2. 351–362.

OROSS Krisztián – BÁNFFY Eszter
2009 Three successive waves of neolithisation: LBK development in Transdanubia. Do-

cumenta Praehistorica 36. 175–189.
OROSS Krisztián –SIKLóSI zsuzsanna

2012 Relative and absolute chronology of the Early Neolithic in the Great Hungarian
Plain. In: Anders, A. – Siklósi, zs. (eds), The First Neolithic Sites in Central/South-
East European Transect. Volume III: The Körös Culture in Eastern Hungary. BAR In-
ternational Series 2334, Archaeopress, Oxford, 129–159.

141

MESTER–FARAGó–HALBRuCKER–KIRÁLY–PÉNTEK PÁLI–DOMBOK: A RÉGIBB KŐKOR ELSŐ...  



PIGEOT, Nicole
1987 Magdaléniens d’Étiolles. Économie de débitage et organisation sociale (l’unité d’habi-

tation U5). XXVe supplément à Gallia Préhistoire, Éditions du CNRS, Paris, 168 p.
PINHASI, Ron

2003 A new model for the spread of the first farmers in Europe. Documenta Praehisto-
rica 30. 1–47.

2006 Neolithic skull shapes and demic diffusion: a bioarchaeological investigation into
the nature of the Neolithic transition. Documenta Praehistorica 33. 61–70.

PuSzTAI Rezső
1957 Mezolitikus leletek Somogyból. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 96–104.

QuITTA, Hans
1960 zur Frage der ältesten Bandkeramik in Mitteleuropa. Prähistorische Zeitschrift 38.

153–188.
RACzKY Pál

1983 A kora neolitikumból a középső neolitikumba való átmenet kérdései a Közép- és a
Felső-Tiszavidéken. Archaeológiai Értesítő 110. 161–194.

RACzKY Pál – SÜMEGI Pál – BARTOSIEWICz László – GÁL Erika – KACzANOWSKA, Małgorzata – 
KOzŁOWSKI, Janusz K. – ANDERS Alexandra

2010 Ecological barrier versus mental marginal zone? Problems of the northernmost
Körös culture settlements in the Great Hungarian Plain. In: Gronenborn, D. – Pe-
trasch, J. (Eds), Die Neolithisierung Mitteleuropas, Internationale Tagung, Mainz 24.
bis 26. Juni 2005 – The spread of the neolithic to Central Europe, International sym-
posium, Mainz 24 June - 26 June 2005. Verlag des Römisch-Germanischen zentral-
museums, Mainz, 147–173.

SCHMIDER, Béatrice (dir.)
1992 Marsangy. Un campement des derniers chasseurs magdaléniens, sur les bords de l’Y-

onne. E.R.A.u.L. 55, université de Liège, Liège. 275 p.
SNIR, Ainit – NADEL, Dani – GROMAN-YAROSLAVSKI, Iris – MELAMED, Yoel – STERNBERG, Marcelo –
BAR-YOSEF, Ofer – WEISS, Ehud

2015 The Origin of Cultivation and Proto-Weeds, Long Before Neolithic Farming. PLoS
ONE 10/7. e0131422.

STADLER, Peter – KOTOVA, Nadezhda
2010 Early Neolithic settlement from Brunn Wolfholz in Lower Austria and the problem

of the origin of (western) LBK. In: Kozłowski, J. K. – Raczky, P. (Eds), Neolithization
of the Carpathian basin: northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Po-
lish Academy of Arts and Sciences – Institute of Archaeological Sciences of the
Eötvös Loránd university, Kraków,325–348.

STIEBER József
1962 Studien an den Holzkohlenresten aus der spätpaläolithischen Kulturschicht von

Szekszárd–Palánk. Światowit 24. 227–230.
SÜMEGI Pál – KROLOPP Endre – HERTELENDI Ede

1998 A Ságvár-Lascaux interstadiális őskörnyezeti rekonstrukciója. Acta Geographica,
Geologica et Meteorologica Debrecina 34. 165–180.

SÜMEGI Pál – KROLOPP Endre – RuDNER Edina
2002 Negyedidőszak végi őskörnyezeti változások a Kárpát-medencében térben és

időben. Földtani Közlöny 132/különszám. 5–22.
SÜMEGI Pál – NÁFRÁDI Katalin – MOLNÁR Dávid – SÁVAI Szilvia

2015 Results of paleoecological studies in the loess region of Szeged-Öthalom (SE Hun-
gary). Quaternary International 372. 66–78.

SVOBODA, Jiří A.
2007 The Gravettian on the Middle Danube. Paléo 19. 203–220.

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

142



T. BIRó Katalin
1987 Chipped stone industry of the Linearband pottery culture in Hungary. Archaeologia

Interregionalis 240. 131–167.
2002 Advances int he study of Early Neolithic lithic materials in Hungary. Antaeus 25.

119–168.
2005 The lithic finds from Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb. Antaeus 28. 217–251.
2007 Early neolithic raw material economies int he Carpathian Basin. In: Kozłowski, J.

K. – Nowak, M. (Eds), Mesolithic/Neolithic interactions in the Balkans and in the
Middle Danube Basin. Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 4-9 September
2006). BAR International Series 1726, Archaeopress, Oxford, 63–75.

T. DOBOSI Viola
1972 Mesolithische Fundorte in ungarn. Alba Regia 12 (1971). 39–60.
1975 Magyarország ős- és középsőkőkori lelőhely katasztere. Archaeologiai Értesítő 102.

64–76.
1995 Eger–Kőporostető. Révision d’une industrie à outils foliacés. In: Les industries à

pointes foliacées d’Europe centrale. Actes du Colloque de Miskolc, 10-15 septembre
1991. Paléo – Supplément N° 1, Les Eyzies. 45–55.

2005 Cadastre of Palaeolithic finds in Hungary. State of art 2005. Communicationes Ar-
chaeologicae Hungariae 49–81.

2009a A hazai felső paleolitikum vázlata. Tisicum 19. 13–28.
2009b Filling the void: lithic raw material utilization during the Hungarian Gravettian. In:

Adams, B. – Blades, B. S. (Eds.), Lithic Materials and Paleolithic Societies. Wiley–
Blackwell, 116–126.

TOMKA Péter
2000 Gräberfeld aus dem 9. Jh. in Páli–Dombok. Communicationes Archaeologicae Hun-

gariae 177–210.
VÉRTES László

1962 Die Ausgrabungen in Szekszárd–Palánk und die archäologischen Funde. Światowit
24. 159–202.

1963 A Szekszárd–palánki jégkorvégi őstelep. A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum Tudo-
mányos Füzetei 3, Szekszárd. 11 p.

1965 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. A Magyar Régészet Kézi-
könyve 1, Akadémiai Kiadó, Budapest. 385 p.

WENINGER, Bernhard – CLARE, Lee – ROHLING, Eelco J. – BAR-YOSEF, Ofer – BÖHNER, utz – 
BuDJA, Mihael – BuNDSCHuH, Manfred – FEuRDEAN, Angelica – GEBEL, Hans-Georg – JÖRIS, Olaf – LIND-
STÄTTER, Jörg – MAYEWSKI, Paul – MÜHLENBRuCH, Tobias – REINGRuBER, Agathe –
ROLLEFSON, Gary – SCHYLE, Daniel – THIESSEN, Laurens – TODOROVA, Henrieta – 
zIELHOFER, Christoph

2009 The impact of Rapid Climate Change on prehistoric societies during the Holocene
in the Eastern Mediterranean. Documenta Praehistorica 36. 7–59.

ŽAÁR, Ondrej
2015 Topografia paleolitických a mezolitických lokalít na Slovensku. Študijné zvesti Ar-

cheologického ústavu SAV 57. 167–184.
zVELEBIL, Marek

2001 The agricultural transition and the origins of Neolithic society in Europe. Docu-
menta Praehistorica 28. 1–26.

2002 Demography and dispersal of early farming populations at the Mesolithic-Neoli-
thic transition: Linguistic and genetic implications. In: Bellwood, P. – Renfrew, C.
(Eds), Examining the farming/language dispersal hypothesis. McDonald Institute for
Archaeological Research, Cambridge. 379–394.

143

MESTER–FARAGó–HALBRuCKER–KIRÁLY–PÉNTEK PÁLI–DOMBOK: A RÉGIBB KŐKOR ELSŐ...  



páLi-dOMBOk: THe FiRST AUTHenTic SiTe FROM THe OLd STOne Age 
in THe RáBA vALLeY

Páli-dombok site is the first archaeological evidence for the claim that the
North-western part of Hungary was inhabited in the Early Holocene. The occupa-
tion was excavated in the midst of an active gravel quarry as an in situ, well de-
fined find horizon in blackish-grey palaeosoil. It is supposed that the occupation
took place at an elevated spot within the confines of the Rába River alluvial plain.
The find collection almost exclusively consists of radiolarite lithic material. This
raw material originates from the Bakony Mountains of Hungary. The spatial distri-
bution of the overwhelming small flakes suggests local knapping activity. The oc-
cupation is supposed to take place in an Epipalaeolithic or Early Mesolithic age,
based on geometric microlithic pieces and the overall character of the lithic mate-
rial. Radiometric dating and other scientific analyses are now underway to control
this hypothesis.

Páli-Dombok sheds light on a crucial piece of space and time. Through this site
it is possible to look into the role of the Rába Valley in the Early Holocene popula-
tion history of the Carpathian Basin, eventually, the formation of the Linearband-
keramik culture and the neolithisation of Central Europe.
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