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A hazai őskőkori kutatások fontosabb eredményei.
A hazánkban az utolsó három évtizedben végzett barlang- és löszkutatások
igen szép eredménnyel jártak, olyannyira, hogy ma már meglehetősen tiszta
képet alkothatunk magunknak a nálunk uralkodó diluviális éghajlatról, állat és növényvilágról, és a hazánk területén átvonult különböző jégkorszakbeli
kultúrákról.
Az e helyen rendelkezésre álló szerény kereten belül nem áll módunkban
mindezeket a kutatásokat részletesen ismertetni. Be kell érnünk azzal, hogy egy
összefoglaló képet adjunk elért eredményeinkről, törekedve arra, hogy ezeket
minél szervesebben illesszük be az európai kutatások szolgáltatta megfigyelésekbe
és az ezek nyomán felmerült problémákba, kiemelve az egyes diluviális kultúrák
őshazájára és azok vándorlási irányára vonatkozó kérdéseket. Hogy az ős
kor egyes korszakainak egymásutánját a geológiai idők folyamán, továbbá
éghajlati és régészeti jellemkört könnyebben lehessen áttekinteni, közöljük a.
6. és 7. lapokon látható táblázatot.
Hazánk állatvilágának történetével kapcsolatban diluviális kutatásaink
alapján megállapíthattuk, hogy időrendben a jégkorszaki állatok között legelőször
a barlangi hiéna halt ki. Feltehető, hogy a hazai késősolutréenben általában már
eltűnt, illetőleg kipusztult. Meggyőzően bizonyítja ezt a tételt az a körülmény,
hogy míg a Hermán Ottó-barlang protosolutréen rétegeiben még nagyon
gyakoriak a barlangi hiénának csontjai, addig az annak közvetlen közelében
fekvő Hermán Ottó- és Puskaporos-kőfülke késősolutréen rétegeiből már nyoma
sem került elő. A hiénát a kihalás sorrendjében a barlangi medve követte, amely
a magdalénienkor alsó emeletében már kihalófélben lehetett és annak legfelső
emeletében már teljesen hiányzik. A többi jégkorszakbeli állat, mint a barlangi
oroszlán, a mammut és orrszarvú, lígy látszik még csak a magdalénienkor végén
halt ki teljesen.
A rénszarvas, amely a moustérien-kor végétől egészen a mesolithikum
kezdetéig egészen soha sem hiányzott, aránylag az aurignacienben és protosolutréenben volt legritkább és a solutréenben és magdalénienben a legelter
jedtebb.1 Ezek a megfigyelések nagy vonásokban megegyeznek az egész Európa

1
Ahol a rénszarvas ritka vagy egészen hiányzik, ott az erdei szarvas lép annak
helyére. (A kiskevélyi barlang IV . rétegében, a Hermán Ottó-barlang protosolutréi
rétegeiben.) Hasonló megfigyeléseket közöl J on N e s t o e a Moldvában fekvő Ripicenbarlang középső aurignacienkori rétegeiből. (Der Stand der Vorgeschichtsforschung
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területén tett megállapításokkal. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a
faunisztikai megfigyelések sem kronológiai, sem khmatikus nézőpontból sem
annyira számottevők, mint az alább ismertendő florisztikai eredmények. Mivel
a különböző diluviális állatok jelenléte, vagy hiánya véletlen körülményektől
is függhet, azért a faunisztikai eredmények nem szolgáltatnak mindig hű képet
a tényleges viszonyokról. Hogy csak egy példát említsek, egyetlen egy a rendesnéhidegebb és hóban gazdagabb tél is alkalmas lehetett arra, hogy északibb vidékek
ről vagy a Kárpátokból sarkvidéki állatfajokat, mint sarkirókát, pézsmatulkot
stb. ideiglenesen lenyomjon hozzánk, ezzel egy hosszabb tartamú hideg éghaj
latnak a benyomását keltvén. Még több hasonló példával is megvilágíthatnánk
az állatvilág nyújtotta adatoknak elégtelenségét, de e helyett inkább a florisztikai
eredmények döntő jelentőségével fogunk foglalkozni.
Ezek között a faszenek mikroszkopikus vizsgálata révén nyert eredmények
állnak előtérben ; a virágpor (pollen) ugyanis, mind a barlangi anyagból, mind
a .löszrétegekből csak nagyritkán marad reánk megvizsgálható állapotban.
Tudtommal csak egy-két barlangban sikerült eddig pollenvizsgálatokra alkalmas
anyagot találni. A virágport egy-egy lelőhelyre nagyerejű viharok különböző
szélességű vidékekről is összehordhatják s így a virágpor-vizsgálatok nyújtotta
eredmények nem okvetlenül szolgáltatnak hű képet a szóbanforgó lelőhelyen
uralkodó éghajlati viszonyokról. Ezért főleg a faszenek mikroszkopikus vizsgá
lata az, amely bennünket minden tekintetben megbízható adatokhoz juttat.
A faszenek minden körülmények közt ellentál Inak a legkülönbözőbb fizikai és
kémiai behatásoknak és így nagyszámban maradtak reánk mindennemű rétegből.
Igaz, hogy a rőzsének használt fanemek kiválogatásában az emberi önkénynek
is szerep juthatott, tehát a vizsgálatuk révén nyert eredmények is többé-kevésbbé
hézagosak, de helyi nézőpontból mindenkor megbízhatók és véleményünk
szerint klimatológiai, de kronológiai problémák megoldásában is, jelentőségben
a faunisztikai adatok fölé helyezenclők lesznek.
H ollendonner újonnan kidolgozott mikroszkopikus eljárásainak köszön
hetjük, hogy hazánkban az utolsó másfél évtizedben errevonatkozólag egészen
kiváló eredményeket értünk el. Kutatásaihoz az ösztönzést az adta meg, hogy
a Jankovich-barlang solutréi rétegeiben a diluviális embernek rőzsemaradványait
nyers állapotban találtuk meg. Ennek a szakirodalomban szinte egyedülálló
leletnek tanulmányozása alapján H ollendorner kimutathatta, hogy a solutréi
korszakban a Gerecse-hegységben a maitól lényegesen eltérő növényvilág tenyész
hetett és hogy a ma ott található lomboserdők helyén minden bizonnyal feny
vesek urakodhattak, melyekben a legnagyobb szerepet a Pinus montana (törpe
fenyő) játszhatta.

Ha mindazok a remények, amelyeket az eddigi eredmények után joggal
táplálhatunk, valóra válnak, úgy a jövőben egymásra rakodó jégkorszakbeli
rétegek korát, tisztán faszenek alapján is meg tudjuk majd határozni. Ha szem
előtt tartjuk azt a körülményt, hogy még két évtizeddel ezelőtt is a diluviális
in Rumänien. 22-ter Bericht der rom. germ. Kom. 1932. 23. o.) — Hasonló ered
ményre jutott R. R. S c h m i d t a németországi barlangokban. (Das Aurignacien in
Deutschland. Mannus, 1909. I. köt. 97— 118. o.)
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tűzhelyeknek faszénmaradványait szemügyre sem vettük, úgy belátható, hogy
abban az időben ilyen várakozások egészen álomszerűeknek látszottak volna .Ez
a körülmény is bizonyítja, hogy mennyire helyénvaló lenne, ha minden diluviális
telep kiásatásakor a jövő kutatások számára egy, a franciáknál tanúnak („témoin“ )
szolgáló rétegsort érintetlenül hagynánk, mert sohasem tudhatjuk, hogy a jövő
ben milyen új nézőpontok fognak felmerülni.
Az eddigi kutatások alapján a hazai jégkorszaki rétegekből megállapított
vázlatos keresztmetszet a következő korszakok egymásutánját adja : koramoustérien uralkodó lombosfákkal (Mussolini-barlang alsó rétegei), egy középmoustérien, fenyvesekkel vegyes lomboserdőkkel (Mussolini-barlang középső
rétegei), egy későmoustérien, fenyvesek egyeduralmával, sőt cirbolyafenyővel
(Pinus cembra) (Mussolini-barlang felső rétegei), egy későaurignacien és protosolutréen, erdei fenyővel (Pinus silvestris) s valószínűen vegyes erdőkkel (Istállóskői-barlang, Diósgyőri-barlang), egy solutréen (Szeleta-barlang és Jankovichbarlang) és régibb magdalénien (ságvári és dunaföldvári löszlelőhelyek) ismét
uralkodó fenyvesekkel, elsősorban törpefenyővel (Pinus montana) és egy újból
vegyes erdők által jellemzett későmagdalénien (Pilisszántói kőfülke felső rétegei).
Mindezek alapján a következő éghajlat-ingadozásokra következtethetünk :
egy enyhe éghajlatú koramoustérienre, egy kb. a mai éghajlatnak megfelelő
javamoustérienre, egy kimondottan hidegebb későmoustérienre, egy a mai
éghajlatnak nagyjában megfelelő, talán valamivel hűvösebb aurignacienre és
protosolutréenre, egy újból jóval hidegebb solutréenre és alsó magdalénienre és
egy a mainak kb. megfelelő mérsékelt éghajlatú későmagdalénienre.
Ezek az eredmények nagy vonásokban megfelelnek az európai jégkorszakbeli
éghaj latingadozásokra vonatkozó megállapításoknak. Különös jelentősége van
azonban annak az újabb megállapításnak, hogy a szélsőségesen hideg későmoustérient hazánkban is megelőzte egy legalább is a mai éghajlatnak megfelelő
enyhe, de valószínűleg még melegebb időszak, amit Európában eddig csak
néhány helyen sikerült kimutatni, sott is csak a kevésbbé megbízható faunisztikai
adatok alapján. így Krapinán1 a Wildkirchi-barlangban1
2 stb. Mindezekből
kiviláglik, hogy a régibb felfogással szemben Európában tényleg számolnunk
kell egy enyhébb éghajlatú moustériennel is, amely azonban nem a moustériennek
legfiatalabb szakába helyezendő, ahogy ezt Penck feltette, hanem W iegers F.
szerint ellenkezőleg annak régibb fázisaiba.3
Ha az európai viszonyok szem előtt tartásával a vázolt faunisztikai és
florisztikai eredményeket a nálunk még hiányzó néhány láncszemnek logikus
kiegészítésével a hazai diluviális időszakokat ideális képbe foglaljuk, a korszakok
következő egymásutánja bontakozik ki. Egy nagyon enyhe chelléen, egy
nagyon hideg késő acheuléen rénszarvassal, sarki rókával, pézsmatulokkal
stb., továbbá cirbolyafenyővel ; egy meleg koramoustérien erdei szarvassal
1 Krapinán a meleget kedvelő Rhinoceros Merckii is előfordul.
2 Az 1500 m magasan fekvő Wildkirchi barlangból még az erdei szarvas csont maradványai is előkerültek. (L ’Anthropologie, 1908. 17. o.)
3 W i e g e r s F. a La Micoque kultúrát is ebbe a meleg időszakba sorozza be.
(Die Gliederung des französischen Pliozäns und Pleistozäns. Zeitschrift der deutschen
geologischen Gesellschaft 1913. 413. o.)
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és vaddisznóval, uralkodó lombosfákkal, elvétve erdei fenyővel ; egy javamoustérien, hasonló faunával és flórával, de már több erdei fenyővel ;
egy későmoustérien ismét sarki állatokkal és cirbolyafenyővel, esetleg
törpefenyővel
keverve ; egy koraaurignacien rénszarvassal
és törpe
fenyővel (Pinus silvestris csak alárendelt mennyiségben) ; egy javaaurignacien csak elvétve rénszarvassal, de erdei szarvassal és vaddisznóval, uralkodó
lomboserdőkkel. (Pinus silvestris csak elvétve); egy későaurignacien és protosolutréen rénszarvassal és erdei szarvassal, erdei fenyővel vegyes lomboserdők
kel ; egy solutréen, valamint koramagdalénien rénszarvassal (a solutréenben
még barlangi hiénával, a régibb magdalénienben már hiéna nélkül, de még
barlangi medvével, erdei fenyővel és törpefenyővel) ; egy későmagdalénien
sok rénszarvassal, de erdei szarvassal is, már barlangi medve nélkül, vegyes,
lombos- és fenyőerdőkkel, utóbbiakban főleg erdei fenyővel; egy meleg meso
lithikum erdei szarvassal, vaddisznóval és kizárólagosan lomboserdőkkel.
Magától értetődik, hogy ez a vázlat csak a középhegységek szintjéig érvényes,
amennyiben a Magas-Tátrában ma is jóformán kizárólag a fenyvesek uralkodnak.
Azonkívül kiemelendő, hogy ez a vázlat csak a diluviális kultúráknak a
továbbiakban vázolt vándorlási irányainak szem előtt tartása mellett helytálló
s hogy ez elsősorban a hazai viszonyokra érvényes.
Chelléen

Régibb mousterien

Acheuléen

Üjabb moustérien

Aurignacien

Mesolithicum

Jelenkor

Solutréen és magdalenien
régibb szakasza

Az őskőkor folyamén beállott éghajlatingadozások szemléltető ábrázolása.
A vízszintes vonal jelzi a mai örökös hó határát. Látható, hogy a chelléenben
a hóhatár magasabban volt, az éghajlat tehát melegebb v o lt ; az acheuléenben
hidegebb éghajlat mellett a mainál alacsonyabban stb.

A diluviális kultúrák és éghajlatciklusok Összefüggéséről. Ha a különböző
diluviális flórák, faunák és kultúráknak európai elterjedését szemügyre vesszük
és a fentebb kifejtett megfontolásokat és következtetéseket rájuk vonatkozóan
következetesen alkalmazzuk, úgy a következő feltételezett ingaszerűen ki- és
visszalengő vándorlásokhoz jutunk. A chelléen meleg mediterrán szubtrópusi
időszakában a flórával és faunával együtt az ember s annak kultúrája ÉszakAfrikából valószínűleg két útvonalon, a Gibraltár tengerszoros akkor szárazföldi
részén és a mai Földközi-tengeri szigetek összefüggő szárazföldi területén át
juthatott el Európába. Bár a Pireneusokon való átkelés különösen a víziló
által jellemzett állatvilágra nagy nehézségekkel járhatott, úgy látszik, hogy
mégis ezen az útvonalon özönlött fel a Hippopotamus-fauna. E mellett az a
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körülmény szól, hogy ez az állatvilág és a hozzátartozó chellesi kultúra főleg az
ettől pontosan északra fekvő területen terjedtél egészen Angliáig, (amely abban
az időben szintén összefüggésben állhatott Észak-Franciaország szárazföldjével),
amíg a Rajnától keletre fekvő Közép-Európa területén, amely a másik felvonu
lási úttól északra esik, ez a fauna és kultúra alig fordul elő. A chellesi kultúra
később északkelet felé megindulva lassanként a vele rokon acheuli formakörbe
mehetett át, amelynek készítményeit még Lengyelországban is megtalálták. Ez az
acheuli kor végén beállott nagy hideg hatása alatt, illetőleg a déli irányban
előtörő glecserek elől valószínűleg Németországon át ismét visszaáramlott
Spanyolország felé. Meg kell említenünk azt, hogy az északafrikai chellesi kultúra
a meleg éghajlat fokozódása és valószínűleg a Szahara terjeszkedése folytán1
északkelet felé, vagyis Elő-Ázsia felé is kisugározhatott, amely feltevésre még
vissza fogunk térni.
Az acheuli kor letűnése után a koramoustérien korszakban (prémoustérien)
az éghajlat újból erős felmelegedésnek indult, aminek következtében még eddig
pontosan meg nem állapítható déli területekről ez a koramoustérien kultúra a
neanderthali emberrel együtt (Krapina, Wildkirchli stb.) benyomulhatott a
Földközi-tenger és Közép-Európa területére is. Valószínűnek látszik, hogy ez a
neanderthali emberfaj, a később említendővel szemben más fajtájú, vagyis
rövidfejű lehetett (krapinai ember), amelyet a moustérien-kor végén, északkeletről
a glecserek által délnyugat felé nyomott hosszúfejű neanderthali emberfajta
váltott fel. A rendkívül hideg későmoustérien korszak után beállott enyhe
éghajlat folytán Észak-Afrikából újabb, s már negroid elemekkel kevert kultúra,
az afrikai Capsienből leszármazott kultúra indulhatott el Európa felé (még
szárazföldön, vagy részben már tengeren át?), miközben a Oapsiennel még mindig
szoros rokonságot tartó aurignacien kultúrává alakult át.1
2
Az aurignacien-kor után ismét beköszöntött hideg éghajlat hazánkon át
északkeletről egy új kultúrát, az úgynevezett solutréent lenyomta Dél-Franciaországig, ahol új virágzásnak indulva egészen Spanyolországig hatolt lefelé.
A solutréen-kor végefelé az éghajlat még zordabbá vált, amikor is a már előbb
említett aurignacien kultúrának már magdalénien szakában levő északkelet
európai kultúráit, mint a mezinéit és a régibb chwalibogowitzit délnyugati
irányba újból visszaszorította egészen Dél-Franciaországig, ahol ez újabb virág
zásnak indulva Spanyolországig is lehatolt. A magdalénien-kor utáni mesolithikus-kor elején beállt enyhe éghajlat folyamán (a tölgy egész Szibériáig
hatolt fel) ismét egy északafrikai elemek által jellemzett mikrolithikus kultúra
az ,,epicapsien“ -ből leszármazó tardenoisien hullámzott végig Európában dél
nyugatról északkeletre.3 Ebben a korban ezen kívül még egy chelles-acheuli
szakóca típusokat feltüntető kultúra is fellép Európában. Ez az úgynevezett
protocampignien, amely minden valószínűség szerint — amint már fentebb
1 H i l l e b r a n d I. : Zur Frage der Kulturellen Beziehungen Ungarns und Frank
reichs während dem Solutréen. Résumés, V II. Congr. Int. Hist. Varsovie 1933. 40. o.
2 Érdekes ebből a szempontból H A M Y n a k , a kiváló francia antropológusnak
azon megállapítása, mely szerint az aurignacien kultúrának egyik hordozója a CroMagnoni ember szoros rokonságot tüntetne fel a mai északafrikai kabyl- és guanchtörzsekkel. (E. W e r t h : Der fossile Mensch. I . köt. 331. o.)
3 O b e r m a ie r

H. : Mesolithikum. Ebért Reallexikon, VIII. köt. 154— 155. o.
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Az őskőkor a geológiai
Korszak
neve
Mesolithicum

HolocénAlluvium

Geo
lógiai
kor

Azylien
Tardenoisien

Éghajlat,
növény- és állatvilág

8000 óv
Kr. e.

Valamivel melegebb, mint ma.
Erdei flóra és fauna. Rén
szarvas elvándorolt.

Protocampignien

Újabb
Magdalenien

s
3

Minimális
évszámok

12.000 óv Valamivel hidegebb, mint ma.
Vegyes erdő ; rénszarvas. Bar
Kr. e.
langi medve kihalt.

Uralkodó
emberfaj

Rövid- és közép
fejű Homo sapiens

Cro-Magnon-i,
magas termetű,
hosszúfejű em
berfajta.

Régibb
Magdalenien

15.000 év
Kr. e.

Jóval hidegebb, mint ma.
Uralkodik a havasi törpefenyő (Pinus montana) ; rén
szarvas és barlangi medve.

Újabb
solutréen

20.000 év
Kr. e.

Hidegebb, mint ma.
Pinus montana ; mammutli,
barlangi medve, rénszarvas.

25.000 év

Csak valamivel hidegebb, mint
ma.
Pinus montana ; mammuth,
barlangi medve, rénszarvas.

30.000 év
Kr. e.

Közel olyan, mint ma (csak
valamivel hűvösebb).
Pinus silvestris és lombos fák.
Rénszarvas kevés. Erdei
szarvas és barlangi medve.

Újabb
Mousterien

40.000 év
Kr. e.

Jóval hidegebb, mint ma.
Cirbolya fenyő (Pinus cemHosszúfejű
bra) és Pinus montana. Rén
neanderthali.
szarvas, mammuth, barlangi
medve.

Régibb
mousterien

50.000 év
Kr. e.

Olyan, mint ma. Vegyes, lom Rövidfejű(?) em
bos és tűlevelű erdők.
berfajta (krapiErdei szarvas és csupaszbőrű
nai ember).
orrszarvú.

Acheuléen

60.000 év
Kr. e.

Hidegebb, mint ma.
Vegyes erdő, tűlevelűek ural
kodásával. Rénszarvas,
mammuth.

V

Chelléen

70.000 óv
Kr. e.

Mainál jóval melegebb.
Füge babér; viziló, csupasz
bőrű orrszarvú, csupaszbőrű
elefánt, oroszlán.

?

>
?

• rH

P

Régibb
sulutréen

Ü
'©
o

Aurignacien.

o
+s
w

CD

P

Néger típusú és
hosszúfejű Cromagnon-i
em
berfajták
és
hosszúfejű aurignac-i.
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időszakok keretében.
Kultúra
neve

A kultúra vezértípusai

Nevet adó
lelőhely

Fontosabb hazai
lelőhelyek

Mas d'Azil (Délfranciaország) és
Nyirségi homok
Fére en Tardebuckák.
nois
(ÉszakFranciaország).
Avashegy
(Mis
Óriás, csak nagyoltan kidol
Protokolc), Korlát
Campigny (Észak gozott, pattintott kőfejszék
(Miskolc és
Franciaország).
eampignien
és vágókések (trancher).
Kassa között).
Azylien
Tardenoisien.

Törpe kőeszközök (mikro lithek) és erdei szarvas agan
csából készített lapos szigo
nyok.

Kicsi, pattintott kovapengék,
egy- és kétsoros kerek át
metszett! szigonyok rén
szarvas agancsból. Művészi
J ankovich -barlang
csontfaragványok. Barlang La Madeleine
(Bajót mellett).
festmények.
Magdalenien
Ságvári és dunasziklaüreg (Délföldvári lösztele
Franciaország).
Középnagyságú kovapengék,
pek.
egészen kezdetleges egyoldali
agancs- és csontszigonyok.
Művészi csontfaragványok.
Barlangfestmények.

Solutréen

Protosolutréen

Aurignacien

Mousterien

Szeleta-barlang
Épszélű, nagyobb kovapengék,
(Bükk).
Jankétoldalt nagyon finoman
kovich-barlang
kidolgozott babér- és fűzfa(Gerecse-hegy
levél-formájú kova-lándzsaSolutrée-i szikla
ség).
hegyek.
eresz (KözépKöröskörül szilánkolt szélű
F ranciaország). Szeleta-barlang
pengék,
durván
megdol
(Bükk). Jangozott, kezdetleges tompa
kovich-barlang
hegyben végződő előfutárjai
(Gerecse-hegya későbbi klasszikus lándzsa
ség).
hegyeknek.
Körüskörül szilánkolt kova
pengék, csontdárdahegyek,
Aurignac -barlang
elefántcsontból kifaragott
(Dél-Franciakis női szobrocskák. A leg
ország).
régibb művészi barlangi kar
cok.

Istállóskői barlang
(Bükk-hegység).

Csak egyik oldalon kidolgozott
kovahegyek. Finom felületű
Subalyuki „M us
szilánkolással.
Le Moustier-barsolini4‘ -barlang.
lang (DélBükk-hegység
Franciaország).
(Eger mellett).
Kezdetleges, csak nagyoltan
kidolgozott kovahegyek.

Adieu léén

Háromszög-alakú,
kétoldalt
St. Acheul
kidolgozott, pattintott kova(Észak-Franciaszakócák. Igen nagy, vastag
ország.)
kovapengék.

?

Chelléen

Mandula-alakú, nagy, kétolChelles
(Északoldalt kidolgozott kovaszaF ranciaország).
kócák.

?
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említettük — a még a chellesi kor végén Észak-Afrikából kisugárzott kultúrának
mesolithikus származéka lehetett (Bayer J. palesztinai Askalón kultúrája1),
amely minden valószínűség szerint északnyugati irányba megindulva a Balkánon
át juthatott el Európába, ott különösen annak keleti részében összevegyülve a
délnyugatról előretörő tardenoisien kultúrával. (Roska Márton, Erdélyből
való baszarabaszai leletei.)
K ozlowski volt az első, aki a különböző éghajlati és kulturális ciklusok
összefüggését először részletesen megrajzolta. De felfogásunk szerint egy helyen
hibát követett el, mégpedig azzal, hogy nem vitte végig szigorú következetes
séggel a neki alapul szolgáló elveket. így a szélsőségesen hideg ciklushoz tartozó
magdalénient délnyugatról és nyugatról az Atlanti-óceán partjairól származ
tatja, föltéve azt, hogy ez ugyanazon irányban haladt volna, mint az enyhe
éghajlatú ciklusba tartozó aurignacien kultúra.1
2 Ezzel szemben, amint ezt fentebb
láttuk, részünkről a logika szabályai szerint a magdalénien kultúrát északkeletről
származtattuk. Ezt a feltevésünket egyébként az a körülmény is támogatja,
hogy az egyelőre kiindulási pontul elfogadható északkelet-európai mezinei és a
chwalibogowitzi kultúrának régebbi hazai fázisai ennek a feltevésnek megfelelően
a franciaországi magdaléniennél régebbieknek látszanak, amennyiben részben
még későaurignacien elemeket (Mezine), részben pedig solutréen elemeket
(Chwalibogowitz) tartalmaznak.

A hazánkban tett újabb megfigyelések egyébként is támogatják ezt a
föltevést. Minden megfigyelésünk a mellett szól, hogy a mi alsó magdalénienünk nagyon hideg, éghajlatba esett és hogy európai viszonylatban arány
lag régi. Utóbbi megállapításunkat egyebek közt a barlangi medvének még
elég gyakori előfordulása és a rétegtani viszonyok is bizonyítják, amennyiben
régi magdalénien kultúránk rendesen a solutréen kultúrával azonos kőzettani
összetételű rétegekben lép fel, ami a mellett szól, hogy azzal egy közös éghajlati
ciklushoz tartozott. Ezek után nem volna meglepő, ha előbb-utóbb nálunk is ki
lehetne majd mutatni a solutréei kultúrának a régibb magdalénien kultúrára való
hatását, ami ezt a kérdést a fent említett feltevés javára döntené el. Ez egyéb
ként a már említett rétegtani megfigyeléseken kívül tisztán tipológiai okoknál
fogva is várható, mivel a még solutréi hatásokat feltüntető lengyel chwalibogo
witzi kultúra típusai, nálunk a Jankovich-barlangnak régibb magdalénien rétegei
ből kerültek elő. Ha a legújabban a Szelim-barlang közép- (barlangi medvével)
magdalénienkori rétegeiből Gaál I stván által gyűjtött egészen kezdetleges egy
soros csont- és agancsszigonyait valamint a pilisszántói kőfülke hasonló
korú rétegeiből kikerült azonos csontszigonyt
is szem előtt tartjuk,
úgy arra az érdekes föltevésre jutunk, hogy ezek valóságos ősei, pro
totípusai lehetnének a délfranciaországi klasszikus fejlettségű szigonyoknak,
annál is inkább, mivel az utóbbiak ott mindig csak a legfiatalabb magdalénienben és akkor is mindig mint egysoros szakájú szigonyok lépnek fel.
1 B a y e r I. : Die Grundlagen zur Universalgeschichte der Menschheit. Eiszeit
1929. V I. köt. 1— 2. füzet. 11. o.
2 K o z l o w s k i L. : Die ältere Steinzeit in Polen. Die Eiszeit. I. köt. 2. füzet.
1924. 159. o.
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A magdalénien kultúrának hazánkban való általános elterjedtsége szintén
alátámasztja ennek a kultúrának hazai eredetét.
Azonban egy talán csak látszólagos nehézség merül fel, t. i. az, hogy miképen
magyarázandó meg a mi föltevésünk helyessége mellett az a körülmény, hogy a
művészet Dél-Franciaországban mégis szinte megszakítás nélkül virágzott az
aurignacientől a magdalénienig. Véleményünk szerint ez a nehézség is áthidalható,
ha feltesszük, hogy az aurignacien törzsek egy része a solutréei koron át is ott
maradt Dél-Franciaországban. így aztán megoldódnék az a feltűnő jelenség is,
hogy Dél-Franciaországban — és éppen csak ott, egynéhány lelőhelyen, így
Cro-Magnonban is az aurignacien kultúra solutréei kultúrára rátelepedett.1
Egyébként meg kell említenünk, hogy a lengyelországi, de a hazai magdalénien
törzseknek is voltak művészi alkotásaik és megérthető volna, hogy ezek a sokkal
kedvezőbb éghajlatú Dél-Franciaországban élénkebb művészi tevékeny kedést
fejthettek volna ki.
Maradna még egy megoldási lehetősége is ennek a magdalénien problémának,
t. i. az, hogy feltennők, miszerint a nyugateurópai és keleteurópai magdalénien
kultúrák egymástól függetlenül alakultak volna ki az aurignacien kultúrából.
A nyugati, az ott maradt aurignacienből, a keleti pedig a magdalénien formakörig
átalakult késő aurignacien kultúrákból (Mezine stb.). De semmiesetre sem fogad
hatjuk el a mi magdalénien kultúránknak nyugatról való leszármaztatásának
föltevését.1
2
Ha szem előtt tartjuk azt a körülményt, hogy a tárgyalt diluviális kultúrák
nagy vonásokban egész Európában azonos jellegűek s másrészt mindig és min
denütt ugyanabban az egymásutánban lépnek fel, úgy minden más szempontot
mellőzve is, arra az eredményre kell jutnunk, hogy ezen különböző kultúrák
zömének az idő fogalmát geológiai értelemben véve, állandó vándorlásban kellett
lennie, mivel ellenkező esetben Európa különböző pontjain csak egymástól
eltérő, főleg helyi kultúrákat várhatnánk és egymásra település esetén sem az
egyes, itt jellemzett kultúráknak mindig ily egyértelmű egymásutánját.
Viszont az is természetesnek látszik, hogy az egyes kultúrák vándorlásaik
folyamán a különböző geográfiai hatások alatt is többé-kevésbbé átalakultak és
kultúrjavaikban vagy meggyarapodtak, vagy megfogyatkoztak. Ily módon
alakulhatott ki a chelléen kultúrából az acheuli, a capsien kultúrából az aurignaci,
a protosulutréi Szeleta-kultúrából a franciaországi klasszikus solutréi kultúra stb.
Mivel másrészt azonban nem tehető fel az, hogy az ember kényszerítő okok
nélkül tett volna meg néha több ezerkilométerre is tehető vándorutakat, kény
telenek vagyunk ezeket, az európai diluviumban ténylegesen kimutatható
éghajlati ingadozásokkal és az azokkal együtt járó növény- és állatvilágnak
vándorlásával szoros okozati összefüggésbe hozni. Az előbbiekben vázolt kép
mindezeknek a tényezőknek és megfigyeléseknek logikus láncolatából tevődik
össze.
E . : Der fossile Mensch. II. köt. 390. o.
abbé már 1912-ben tisztán tipológiai alapon számolt a franciaországi
magdalénien kultúra északkeletről való bevándorlásának lehetőségével. Congr. Int.
Génévé 1912. Compte Rendű. 202— 205. o.
1 W erth

2 B r e u il
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Hogy a K ozlowski által felállított és e helyen kibővített, illetve egy pontjá
ban helyesbített rendszer vájjon megállja-e a helyét, az — véleményünk szerint —
egyszerűen ellenőrizhető. Ebben az esetben t. i. az újonnan fellépő kultúra
kezdeti szakának az őt megelőző kultúrának végső szakaival mindig csak előre
megállapítható s az általunk feltételezett vándorlási irányoknak megfelelő
helyeken keveredhetik össze, illetőleg alkothat egymással keverék kultúrákat.
Nézetünk szerint ez tényleg úgy is van. így például a koraaurignacien a késői
mousteriennel Dél-Franciaországban,1 a korasolutréen a késői aurignaciennel
hazánkban, Morvaországban és Lengyelországban,1
2 a koratardenoisien a késői
magdaléniennel ismét Nyugat-Európában3 keveredett össze, szóval minden
esetben ott, ahol ez a különböző kultúrák feltételezett vándorlási irányánál
fogva eleve is várható volt.
A diluviális kultúrák virágzása, hanyatlása és kihalása. Ha a diluviális kul
túrákat ebből a nézőpontból megvizsgáljuk, úgy néhány nagyon érdekes, ha talán
nem is törvényszerű, de legalább is szabályszerű jelenségre bukkanunk. Úgy
látszik, hogy a különböző diluviális kultúrák nem első föllépésük helyén, hanem
ellenkezőleg az attól távoleső vidékeken érik el általában virágzásuknak tető
pontját. így az afrikai származású chelléen-kultúra Észak-Franciaországban,
az északázsiai származású mousterien Dél-Franciaországban, a keleti származású
solutréen Nyugat-Európában, a Kelet-Európából származó magdalénien Délnyugat-Európában, az előázsiai protocampignien már Campignien formában
Eszaknyugat-Európában éli virágkorát. Más szóval kimutatható, hogy a diluviális
kultúrák vándorlásaik folyamán fejlődésen estek át. Elsősorban talán azért,
mert bizonyára kedvezőbb megélhetési viszonyok közié jutottak, hisz ebből a
célból vándoroltak el mindig az előző, mostoha éghajlat alá kerülő tartózkodási
helyükről. A kultúra bölcsőjében visszamaradt ,,anyakultúra“ viszont aránylag
mostohább életkörülmények között maradván, inkább csak tovább tengődve,
elkorcsosult. Ezen meglátás szerint várható volna, hogy az egyes diluviális
kultúrák kezdetleges és dekadens csenevész szakai sokszor egy területre szorít
kozzanak, ezzel megjelölve az illető kultúrának bölcsőjét is4 s hogy a megfelelő
kultúrát klasszikus fejlettségében inkább ettől a ponttól távoleső területeken
fogjuk megtalálhatni. Ezzel a tétellel, ha az helytállónak bizonyulna, egy újabb
eszköz jutna kezünkbe, amelynek segítségével az egyes diluviális kultúráknak
őshazáját, vándorlási útját megállapíthatnék, illetőleg az előbb tárgyalt úton
nyert eredményeket ellenőrizhetnek.
Barlangok és löszlelöhelyek. A hazai diluviális ember nyomainak túlnyomó
része eddig barlangokból került napfényre. Ezeknek zöme mészkőhegységekben
fekszik. Az eddig kikutatott barlangoknak nagy része a bejáraton kívül, még
1 P e y r o n y D. : La Ferrassie. Préhistoire, 1934. III. köt. 36. o.
J e n ő : Zur Frage der kulturellen Beziehungen Ungarns und
Frankreichs während den Solutréen. Résumés du V II. e Congr. Int. Hist. Varsovie,
1933. I. köt. 38 + 39. o.
3 O b e r m a i e r H . : Tardenoisien. Ebért Reallexikon. X I I I . köt. 176— 180. o4 Ha szerzővel a diluviális művészetet Afrikából származtatjuk, úgy a művé
szetet illetőleg is megállna ez a tétel, mivel az tetőfokát (Altamira) és sokoldalúságát
karcok, festmények, szobrok, reliefek alakjában csak messze Afrikától, Észak-Spanyolországban és Dél-Franciaországban érte el.
2 H il l e b r a n d
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egy, rendesen a tetőre nyíló nyílással (kürtővel) is rendelkezik. Ez egyrészt
lehetővé tette a füstnek gyorsabb eltávozását, de másrészt huzatosabbá is tette
a barlangokat, ami a nagy hidegekben lakályosság szempontjából nagyon hát
rányos lehetett. A barlangokat kitöltő rétegek minősége és egymásutánja nagyon
változatos, de némely tekintetben hozzávetőlegesen mégis beszorítható bizonyos
vázlatba. így a sziklafenékre rendesen meddő képlékeny sárga, vagy vörös
agyag telepszik, amely részben folyó-, részben talán állóvízben ülepedhetett le,
de mindig lényegesen eltér a felette található porhanyósabb, elsősorban korróziós
eredetű tulaj dónképeni barlangi agyagoktól. Sokszor kavicsos, vagy homokos.
Rendesen egészen meddő, máskor állatcsontokat is tartalmaz, s csak egészen
kivételesen emberi kultúrnyomokat is. Ebben az esetben ezek valószínűleg
kívülről mosattak be. A képlékeny agyagra települő diluviális barlangi agyag
rétegek váltakozóan világos és sötét vöröses, vagy barnás színűek. A sötétebb
színeződés néha az ember ottlakásával is hozható összefüggésbe (szerves hulla
dékok és a tűzhelyek faszeneinek málladéktermékeitől eredő színeződés). Újabb
megfigyeléseim szerint azonban más és lényegesebb jelentősége is lehet a világos
és sötét színű agyagrétegek váltakozásának.
Ha ugyanis szem előtt tartjuk azt a körülményt, hogy jóformán minden
átkutatott barlangunk jelenkori rétegei humuszból állanak, úgy teljesen indokolt
nak látszik az a föltevés, hogy amikor a diluvium folyamán lombos erdők is fel
léptek, úgy mindenkor a barlangban humusznak is kellett képződnie, éppen
úgy, ahogy ez a geológiai jelenkorban történt. Ha az eddig átkutatott barlang
jainknak rétegeit ebből a nézőpontból vizsgálat tárgyává tesszük, nagyon érdekes
és tanulságos eredményre jutunk. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy az enyhébb
(erdei) éghajlat alatt képződött rétegek rendesen sötétebb barna színűek (aurignacien, protosolutréen), míg a hideg (pusztai) éghajlat alatt képződött rétegek
világos színűek (késő moustérien, java solutréen, magdalénien). Ezek a meg
figyelések megerősítik fenti feltevésünket, amely szerint a barlangi rétegek
színeződése függvénye lehetne az uralkodó éghajlatnak. A késő aurignaci és
protosolutréi barlangi rétegeinknek (sötét) barnás színe egyébként megfelelhetne
a löszökben fellépő Bayer I.-féle aurignacienkori ,,Göttweig“ -i elagyagosodott
barnás rétegnek („Göttweiger Verlehmungszone“ ), amelyet B ayer szintén
humusztól származtat.1
Tipológia és kronológia. W erth E. Der Fossile Mensch c. nagy összefoglaló
munkájában a tipológiának kronológiai jelentőségéről egyebek közt a következő
képen nyilatkozik : „Végre mégis csak be kellene látni, hogy a paleolithikum
régészeti taglalása nem jelenthet egyszersmind kronológiai rendszert is.“ Véle
ményünk szerint W erth túlságosan messze ment a tipológia kronológiai jelentő
ségének lebecsülésében. Természetes, hogy kronológiai kérdésekben a legfon
tosabb támpontot elsősorban a rétegtani megfigyelések adják, azonban aránylag
ritkán bukkanunk olyan lelőhelyekre, amelyek kronológiai szempontból minden
kétséget kizáró rétegtani adatokat szolgáltatnának. Ha ezt a kérdést egész tár
gyilagosan mérlegeljük, arra az eredményre jutunk, hogy a tipológia a jégkor
szakbeli kronológia nélkülözhetetlen segédeszköze. Döntő jelentőségűvé különösen
1 B ayer

I. : Der Mensch im Eiszeitalter. I + II. rész. 1927. 352. o.
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az aurignacientől fölfelé válik, amikor a kovakészítményeken kívül már a csont
ból, agancsból és elefántcsontból készült szerszám- és fegyvertípusok is nagyobb
szerephez jutnak. Természetes azonban, hogy csak az igazán jellegzetes formákkal
szabad dolgoznunk, amelyek különösen akkor lesznek jelentősekké, ha nagyobb
számban és egymással társulva lépnek fel. A stratigráfia mellett a fauna, flóra
és tipológia azok az elvben egyenértékű tényezők, amelyeknek kronológiai
kérdésekben döntő jelentőségük van. A leletkörülményeknek megfelelően
azonban hol az egyiknek, hol a másiknak kell elsőséget juttatnunk. Egyelőre
mindenesetre a tipológiai adatok állanak előtérben. Mert míg a felső dilúviumban
a faunisztikai és florisztikai eredmények csak stratigráfiai adatok révén használ
hatók fel kronológiai kérdéseknél, addig a tipológiai megfigyelések önmagukban
is számottevők.
Különben meg vagyunk arról győződve, hogy a jövőben erre vonatkozólag
a tipológia még nyerni fog jelentőségben. Ezt abban a reményben állítjuk, hogy
sikerülni fog a különböző jégkorszakbeli kultúráknak vándorlási irányait vég
legesen tisztázni, s ugyanakkor megállapítani azokat a változásokat is, amelyeken
az egyes kultúrák vándorlásuk folyamán átestek. Ha ugyanakkor szigorúan
szem előtt fogjuk tartani a megfelelő lelőhelynek földrajzi fekvését, úgy a tipo
lógiai adatok értéke „exaktság“ szempontjából nagyon meg fog gyarapodni.
Dr. Hillebrand Jenő.
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