
Honismeret,  

Helyismeret 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza 

dr.horvath.geza@jamk.hu 

34/513-673  

 

V. évfolyam 11. szám   

 

2015. november 

 

 

 

Jó étvágyat, Samu! - avagy paleolit 
étrenden élt-e az ember a paleoliti-
kumban? 
 
Bartók Gertrud 

 

Vértesszőlős 1965-ben került fel az ősrégészet 

„dicsőségfalára”, miután a századelő óta ismert 

és kutatott mésztufabányában 1962-ben megta-

lált nyomok alapján Vértes László kezdte vizs-

gálni a környéket. A megtalált koponyatöredéket 

–– mivel Sámuel napján került elő –– Samunak 

nevezték el. A tarkócsonton kívül gyermekfogak 

is előkerültek a lelőhelyről. Ami legalább ilyen 

fontos, nemcsak ezeket a leleteket találták itt, 

hanem azt a helyet is, ahol az ősember élt, lakott, 

vadászott. Több mint nyolcezer szerszámot 

gyűjtöttek össze a kutatók.  

 

A lelőhely a mésztufabányában.  
A képek forrása egyetlen kivétellel: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vértesszőlős_Őstelep 
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1 A cikkben szereplő URL hivatkozások 2015. november 
22-i állapot szerintiek. 

A mésztufa vagy édesvízi mészkő puha, jól 

formálható kőanyag, a Gerecse tövében feltörő 

hőforrások hozták létre. A mésztufa gyorsan 

képződő anyag, az időszakosan vagy végleg 

megszűnt források által képzett, mésztufa gáttal 

védett medencék és környékük kiváló lakóhelyet 

biztosítottak az itt megtelepedő embereknek. 

Mivel évezredeken át működő hőforrás-mező 

volt itt, a mészkőrétegek megőrizték az itt élt 

emberek maradványait, szerszámaikat, az őket 

körülvevő növény- és állatvilág megkövesedett 

maradványait.  

 

Samu, a vértesszőlősön talált koponyatöredék 

Samu az általánosan elfogadott adatok alapján 

320-380 ezer éve élhetett, bár egy újabb kor-

meghatározás szerint fiatalabb, 185-210 ezer 

éves. A Homo erectus fajba tartozott, akik a Föld 

különböző tájain jelentek meg. Legismertebb 

leleteik Grúzia, Jáva, Kína, Németország, Észak-

Tanzánia és Magyarország területéről kerültek 

elő. A Homo erectust sok szakember a mai em-

ber közvetlen ősének tekinti. Afrika, Európa és 

Ázsia erdős szavannáin, családközösségben él-

tek. Agytérfogatuk körülbelül 1300 cm3 volt, és 

gégéjük már alkalmas volt a beszédre.  A vértes-
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szőlősi mésztufában talált élőhely több egymás 

feletti rétegben őrizte meg az ősember minden-

napi életének maradványait. Az időjárás két 

hidegebb periódusa között körülbelül harmicezer 

évig éltek itt. A telepen lakó emberek létszáma 

csoportonként nagyjából száz fő volt, és egy-egy 

telepen huzamosabb időre rendezkedtek be, ami 

kényelmes volt a táplálékfeldolgozás és a pihe-

nés szempontjából, ámde kellemetlen az élőskö-

dők miatt. Erre a korszakra tehető az emberbolha 

megjelenése, mivel az a fekvőhely anyagában 

tenyészik. 

 

Emberi lábnyom a megkövesedett mésziszapban          

A Homo erectus már ismerte a tüzet. Arra vonat-

kozó lelet nem került elő, hogy tüzet tudott volna 

gyújtani. Így a kutatók arra következtettek, hogy 

a bozóttüzek, villámcsapások nyomán keletke-

zett tüzet használták, azt őrizték. 

 

A Homo erectus rekonstrukciója 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus 

A vértesszőlősi tűzhelyek megmutatják, hogyan. 

A parazsat nem fadarabokkal táplálták, hanem 

csontokkal. A csontokat apróra törték, azzal 

védték és táplálták a tüzet. A porrá égett csontok 

a mésztufában 5-6 cm vastag réteget képeznek. 

A tűzhelyekben megőrzött csontok mennyiségét 

sokszorosan felülmúlja a telepek többi részén 

található csontok mennyisége, amely 20-25 cm 

vastagon borítja a talajt. Az összehordott húsok 

mennyisége feltűnően nagy volt. Körülbelül 150-

230 állat csontmaradványa került elő az ásatáso-

kon, és ennek a döntő többsége nagy emlős volt. 

A hús mennyiségét összesen 52-88 ezer kg-ra 

becsülik, rétegenként ez 15-30 ezer kg.  A vér-

tesszőlősi ember hústápláléka elérte azt a men--

nyiséget, mint amennyit egy sokkal későbbi, 

neandervölgyi embercsoport vadászott. Samu 

azonban nem vadászott, legalábbis nem rendsze-

resen. Kő fegyver nem maradt fenn ebből a kor-

szakból, sőt a későbbi korszakokból sem. A táp-

lálékszerzés módját azonban nem a fegyverek 

hiánya jelzi, hanem a környezet elemzéséből, a 

megtalált állati maradványokból lehet kikövet-

keztetni.  

 

Állati csontmaradványok a lelőhelyen   

Samu és társai gyűjtögetéssel szerezték táplálé-

kukat. A növényi táplálékok változatossága az 

évszaktól is függött, a szezonálisan érő 

gyümölcsök mellett gombákat, gyökereket, mag-

vakat gyűjtöttek és fogyasztottak. A madárfész-

kek kifosztásával jutottak tojáshoz. A húsra is 

gyűjtögetéssel tettek szert sok esetben. A Homo 

erectus ugyanis dögevő volt, kevéssé aktív va-

dász. Kelet-afrikai csontleletek mutatják, hogy a 

ragadozókat elzavarták az elejtett vad mellől, és 

elragadták tőle a zsákmányt. A csontleleteken a 

ragadozó fognyomai felett látható az emberi 

szerszám nyoma, amivel levágta - lekaparta a 

húst.  A frissen elhullott állatokat is össze-
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szedték. A közeli forrásokhoz inni járó növény-

evőket éjszaka vagy szürkületben lesben lapulva 

várták, majd megzavarva az állatokat, igyekeztek 

azokat hasadékokba, gödrök felé terelni. A me-

nekülő állatok eltörték a lábukat, eltaposták 

egymást, az emberek a kisebbeket, lemaradókat 

lebunkózták. Az elejtett, összegyűjtött állatokat 

elvitték a telepre, és pattintott kőeszközeikkel 

megnyúzták, feldarabolták. Mivel használták a 

tüzet, a húst meg tudták sütni. A csontokat feltör-

ték, hogy hozzájussanak a velőhöz. Az agyvelőt 

úgy készítették el, hogy a parázsba tették az állat 

koponyáját, majd amikor már kifehéredett és 

megrepedezett a csont, könnyedén szét tudták 

nyitni, hogy megegyék a főtt agyvelőt. Afrikában 

a hadza vadászok ma is így fogyasztják a páviá-

nagyat. (A majmokat kövekkel dobálják le a 

fákról, amelyeken éjjelre nyugovóra térnek.) 

Sóhoz az állatok megfigyelésével jutottak, a 

növényevők a sós források mellett kicsapódó sőt 

nyalogatták, elég volt a nyomaikat követni.  

 

Medve mancslenyomata a megkövesedett mésziszapban 

A telepen és a telep melletti hasadékban talált 

állati maradványok elemzésével a kutatók meg-

állapították, hogy míg a telepen nagyrészt nö-

vényevő állatok csontjai találhatók, a hasadékban 

talált állatok kilencven százaléka ragadozó volt. 

Tehát a vadászatok során nem a hasadékokba 

hajszolták az állatokat, amelyeket meg akartak 

szerezni, ide a ragadozókat, a „konkurenciát” és 

veszélyt jelentő állatokat igyekeztek bekergetni. 

A telepen óriáshód, etruszk orrszarvú, ősbölény, 

vadló, szarvas volt a leggyakoribb, a hasadékban 

medve, kardfogú tigris és más ragadozók 

maradványai voltak. Samu tehát nem paleolit 

étrend szerint táplálkozott.  A káposztafélék, a 

mák, a kókusz, az oliva, az avokádó, a tenger 

gyümölcsei hiányoztak az étrendjükből. A 

„paleo” táplálkozásból a hús, a hal és a gyökér-

zöldségek szerepeltek az étlapjukon. Arra töre-

kedtek, hogy a lehető legkevesebb erőráfordítás-

sal a lehető legnagyobb kalória- és tápanyag-

mennyiséget vegyék magukhoz. Nem mellőzték 

a szénhidrátokat, csak korlátozottan jutottak 

hozzá, és a gabonát azért nem ették nagyobb 

mennyiségben, mert vadon kevés terem. Burgo-

nyát pedig azért nem fogyasztottak, mert a Homo 

erectus által lakott területeken nem termett meg, 

hiszen Amerikában őshonos. Húsból sem sová-

nyat fogyasztottak. Minél zsírosabb volt, annál 

értékesebb táplálékot jelentett. A hús és az állati 

zsiradék, különösen a velő kis mennyiségben is 

nagy kalóriabevitelt eredményezett. Egyetlen 

állati nagy csöves csont velőjének elfogyasztása 

hozzávetőleg 1500 kcal energiabevitelt jelentett. 

A rendszeres zsiradékfogyasztásnak és a táplálé-

kul szolgáló hús megsütésének lehetősége pedig 

komoly evolúciós változásokhoz járult hozzá. Az 

agytérfogat és az agy tekervényezettsége növe-

kedett, fejlődött és növekedett a beszédközpont. 

Az agykoponya növekedésével együtt az arcko-

ponya kisebb lett, az állkapocs kevésbé erős, a 

fogak is kisebbek lettek. A sült-főtt táplálék ke-

vesebb és gyengébb rágással is jól emészthető 

volt. Végül egy érdekesség a Homo erectus éle-

téből. Grúziában került elő egy olyan ember ko-

ponyája, aki már meglehetősen idős lehetett. A 

várható átlagos élettartam nem érte el a harminc 

évet, ez az ember jóval idősebb volt, és nem vol-

tak fogai. Mégis, jóval túlélte a fogai elvesztését, 

valószínűleg megrágták neki a táplálékot – a 

Homo erectus már gondoskodhatott a közösség 

gyenge, öreg tagjairól. 
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