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Az utóbbi évtizedek biztató kutatási tendenciái ellenére feltűnő jelenség, hogy mezolitikus települések nyo-
mai mindeddig csak nagyon ritkán kerültek elő a Kárpát-medencében. Ez alól a Dunántúl területe sem 
kivétel. A 2003. év során három intézmény együttműködésével kutatási program indult a korszak lelőhelye-
inek vizsgálatára, amely a régebben múzeumokba került és mezolitikusnak tartott leletanyagok újraértéke-
lése mellett új lelőhelyek felfedezését is céljául tűzte ki. A terepi kutatásoknak köszönhetően kora holocén 
korú lelőhelyek váltak ismertté a délkelet-dunántúli térségben, a Kapos és a Koppány folyók völgyében, 
elsősorban Kaposhomok és Regöly határában. A lelőhelyek rendszerint a jelenlegi ártéri területekből leg-
feljebb néhány méterrel kiemelkedő, szigetszerű térszíneken fordulnak elő. A felszíni leletek, főként pattin-
tott kőeszközök korhatározása elsősorban a geometrikus mikrolit típusok alapján történt, amelyek között 
aszimmetrikus háromszögek, szegmensek, valamint trapézok is szerepelnek. A mezolitikus leletek rétegtani 
helyzetben is előkerültek Regöly 2 lelőhelyen, ahol egy lakóépítmény nyomai is napvilágot láttak.
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BEVEZETÉS
A Kárpát-medence területén sokáig csak néhány bizonytalan vagy szórvány leletanyag volt ismert az őskő-
kor (paleolitikum) és az újkőkor (neolitikum) közötti időszakból (mezolitikum), feltárás csak Sződliget, 
Szekszárd–Palánk és Eger–Kőporos-tető lelőhelyeken történt (Vértes 1965). Az 1980-as évekre azon-
ban bebizonyosodott, hogy az egri lelőhely és a vele egy kultúrába sorolt leletanyagok a paleolitikumba 
tartoznak, ami után az a feltételezés született, hogy a vadászcsoportok jégkor végi északra vándorlása 
miatt a Kárpát-medence szinte lakatlanná vált (Gábori 1984). Az utóbbi évtizedek során jelentősen nőtt a 
mezolitikus települések száma, bár még mindig csak szórványos megfigyelésekről beszélhetünk. A Jász-
ságban az 1990-es évektől zajló rendszeres kutatások (Kertész 2001; 2003; 2005; Gutay & KeréKGyártó 
2019) során felfedezett lelőhelyek tették lehetővé a régió korai holocén megtelepedésének elhelyezését az 
európai mezolitikumban (Kertész 2002). A Dunántúl területén újabban Páli-Dombok lelőhely feltárása 
gazdagította a mezolitikus lelőhelyek sorát (Mester et al. 2013). Az új felfedezések mellett az ismert lelet-
anyagok újraértékelése is jelentősen megváltoztatta a korábbi kutatás által kialakított képet. A Dunakanyar 
területén Sződliget határában feltárt két mezolitikus lelőhely (Gábori 1956; 1968) teljes leletanyagának 
technológiai és tipológiai összehasonlítása kimutatta, hogy nem egykorúak, hanem a mezolitikum korai és 
késői szakaszát képviselik (Kraus 2011). Szekszárd-Palánk leleteinek újraértékelése rávilágított, hogy a 
lelőhely lakói távoli területekkel is kapcsolatot tarthattak fenn, mert nyersanyagaik között megtalálhatók a 
Kárpátokon túlról származó tűzkövek is (Kertész & DeMeter 2020).

A 2003. év során e cikk szerzőinek kezdeményezésére a Damjanich János Múzeum, a Magyar Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézete és a University of Wisconsin Madison, Department of Anthropology részvé-
telével együttműködési program indult, amely a régebben múzeumokba került és mezolitikusnak tartott 
leletanyagok újraértékelése mellett új lelőhelyek felfedezését is céljául tűzte ki (eichMann et al. 2010). 
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A felszíni gyűjtésből származó leleteket gyakran csak tipológiai alapon lehet keltezni. A mezolitikumra 
általánosan jellemzőnek tartott (KozłowsKi 2003, XViii) geometrikus mikrolit típusok közül a Kárpát-
medence területén csak az egyenlő szárú és az aszimmetrikus háromszögek jellemzőek kizárólag a 
mezolitikus leletanyagokra, mivel a trapézok és a szegmensek jelen vannak újkőkori és rézkori kőiparok-
ban is (biró 2002; MateiciucoVá 2008; tolnai-Dobosi 1968; Marton 2002).

KUTATÁSOK MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEKBEN: A RÉGI LELETEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE
A mezolitikus lelőhelyek kutatásának egyik fontos kérdése volt a szakirodalomban fellelhető, régebben 
múzeumba került leletanyagok kritikai szemlé-
letű elemzése. Az abszolút kronológiai dátummal 
nem rendelkező, különböző elképzelések alapján a 
mezolitikumba sorolt leletanyagokat mind techno-
lógiai-tipológiai, mind az előkerülés körülményeit 
figyelembe vevő elemzésnek vetettük alá, amely 
után nagy részüket a lehetséges mezolitikus lelő-
helyek közül kizártuk vagy további kutatásra alkal-
matlannak ítéltük (eichMann et al. 2010, 216–217, 
Marton 2003; Kertész & DeMeter 2020). Ilyenek 
a Győr környékéről ismert leletanyagok (Koroncó, 
Románd, Bakonytamási), a Vázsonyi-medence lelő-
helyei (Mencshely, Vöröstó) és Pamuk. A Dunántúl 
területén a kutatási program kezdetén Szekszárd-
Palánk lelőhelyen kívül mindössze a Sárrét területén 
talált csont harpunáknál és a kaposhomoki pattin-
tott kőeszközöknél jöhetett számításba mezolitikus 
besorolás (1. kép).

A sárréti szigonyok
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum leltárkönyvében két, csontból készült szigony (harpuna) 
is szerepel. A tárgyakat „Csór-Merítőpuszta” illetve „Nádasdladány” lelőhellyel vették leltárba. A 
nádasdladányi példány jelenleg is tanulmányozható, a csóri lelet viszont ismeretlen körülmények között 
elveszett, csak két fotó maradt fenn róla.

A két egysoros szigony közötti tipológiai össze-
függés nem kétséges. A csóri hosszúsága 15,7 cm 
és háromszakás (2. kép: A), a nádasdladányi 21,1 
cm hosszúságú és öt szakával rendelkezik (2. kép: 
B), kidolgozásuk teljesen megegyezik. A szakák 
külső szélükön szögletesek, a belsőn lekerekítettek. 
Mindkét szigony bázisán, a csóri darabnál oldal-
irányban, a nádasdladányinál a hossztengely irányá-
ban, egy-egy lekerekített bevágás figyelhető meg. 
Ez a részlet arra utal, hogy a szigonyokat a nyélhez 
csak lazán rögzítették és zsineget kötöttek a tövére 
(Verhart 2000, 114). 

A csóri példányt Marosi Arnold közölte (Marosi 
1935; 1936a; 1936b). Főként a Maglemose-kultúra 
formai párhuzamai alapján érvelt a mezolitikus 
besorolás mellett. Véleményét a későbbi kutatás is 

1. kép. A kutatási terület a tanulmányban szereplő 
lelőhelyekkel (grafika: Marton T., Réti Zs.)

2. kép. A: csont szigony Csór–Merítőpusztáról 
(fotó: Marosi 1935 nyomán); B: csont szigony 
Nádasdladányról (rajz: Marton T., Réti Zs.)
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elfogadta (neMesKéri 1948; Dobosi 1975, 68), 
bár több szerző hangsúlyozta a pusztán tipológiai 
úton végzett keltezés feltételes voltát (Vértes 
1965, 216; Kertész 1993, 89). A nádasdladányi 
példányra, melynek lelőkörülményei ismeretle-
nek, Makkay János (1970, 14) hívta fel a figyel-
met a csóri darabbal együtt. A szigonyokat tipoló-
giai alapon a kései felső paleolitikumra keltezte, 
viszont a későbbi kutatás a terület geokronológiai 
viszonyai alapján inkább a mezolitikus datálás 
lehetőségét valószínűsítette (bánffy et al. 2007, 
226; eichMann et al. 2010, 217). 

A két szigony egyetlen jó párhuzammal ren-
delkezik a magyarországi kőkori lelőhelyek 
körében. Mezőlak–Szélmező lelőhelyen hason-
lóan tőzeges területről került elő egy formailag hasonló, de a szakák kiképzésében eltérő és a bázisán bevá-
gás nélküli példány (horVáth & ilon 2017, 162, Fig 7:6), melynek kora a belőle származó radiokarbon 
minta szerint (DeA-4878) Kr. e. 11 777–11 506 közé tehető, vagyis a mezolitikum kezdeténél idősebb. A 
nádasdladányi szigony datálása a tárgyból vett minta radiokarbon keltezésével Kr. e. 9160–8700 közötti 
kort eredményezett (3. kép), vagyis a korai mezolitikum kezdetére keltezhető (KaczanowsKa & KozłowsKi 
2014). A Vértes László által harpunának tartott, Szekszárd–Palánkon előkerült csonttárgy (Vértes 1962, 
179, Taf. 5:24) sajnos túl töredékes ahhoz, hogy összevethető legyen a sárréti darabokkal.

Mezolitikus lelőhely Kaposhomokon
Kaposhomok területén az 1950-es évek elején Pusztai Rezső végzett leletgyűjtést (Pusztai 1957). Kuta-
tásunk célja a lelőhely azonosítása és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében található leletek 
újraértékelése volt (Marton 2003; eichMann et al. 2010). A leletanyag (4. kép: 2–7, 9–19) szilánkokon 
és szabályos pengéken kívül kisméretű vakarókat, fúrót, ívelten retusált hegyet, nyeles hegyet, csonkított 
pengét, a geometrikus mikrolitok közül pedig aszimmetrikus háromszöget, egyenlő szárú háromszöget és 
trapézokat is tartalmaz. Nyersanyaguk nagyrészt mecseki, kisebb részben bakonyi radiolarit. A kőeszközök 
típusai alapján biztosnak tarthatjuk a mezolitikus keltezést.

A Pusztai által közölt leleteket Trombitás Antal helyi lakos gyűjtötte. 2003-ban az ő segítségével azo-
nosítottuk a lelőhelyet, amely a Kapos jobb partján, az ártérből kiemelkedő dűnén, 121–125 m tengerszint 
feletti magasságon fekszik. Trombitás Antal egykori gyűjteményének maradékában a pattintott kőeszkö-
zök között trapézt és ívelten tompított pengét is találtunk (4. kép: 1, 8).

Terepbejárások a Kapos és a Koppány völgyében
Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a Kapos völgyében érdemes kora holocén településeket keresni. 
Így irányult a figyelmünk a Kapos és a Koppány összefolyásánál fekvő Regöly környékére, ahol Cziráki 
Viktor helyi magángyűjtő az 1980-as évek óta végez felszíni gyűjtéseket. A leletei között található geomet-
rikus mikrolitok alapján több lelőhelyet is kiválasztottunk további kutatásra (eichMann et al. 2010).

A legjelentősebb Regöly 2 (5. kép), ahonnan mintegy 1200 pattintott kőeszköz került a gyűjteménybe 
(6. kép: 1–10). A nagy mennyiségű szilánk mellett szabályos pengemagkövek és viszonylag nagyobb 
méretű pengék is szerepelnek az együttesben, de gyakoriak a kisméretű, néha sarlófényes csonkított pen-
gék is. Változatos vakarótípusok mellett fúrók is előkerültek. A mezolitikus besorolást a néhány egyenesen 
vagy ívelten tompított kisméretű penge és a trapézok együttes előfordulása indokolta. Dörzskövek, félig 
átfúrt, vörös festésű kavics és dentalium gyöngy is előkerült. A pattintott kőeszközök nyersanyagai között a 
mecseki radiolarit változatok dominálnak, de a bakonyi típusok is jelentős számban előfordulnak, melyeket 
két obszidián töredék és néhány sötétszürke radiolarit egészít ki.

3. kép. A nádasdladányi csont szigony radiokarbon kora
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A lelőhely Regölytől keletre, a Koppány jobb 
partján, a jelenlegi szabályozott parttól mintegy 
150 m-re helyezkedik el 103–105 m tengerszint 
feletti magasságon. A Koppány árteréből erősen 
kiemelkedő dombot egy egykori meder vágja át, 
a lelőhelyet így Regöly 2a és 2b részre osztottuk. 
2004 és 2009 között szisztematikus leletgyűjtést 
végeztünk, melynek során a leletek helyét 5×5 
m-es négyzethálóban egyedileg rögzítettük (7. 
kép). A leletanyag legnagyobb koncentrációját a 
2a lelőhely középső részén figyeltük meg egy, kb. 

5. kép. Regöly 2 lelőhely a Koppány árterében 
(fotó: W. J. Eichmann)

4. kép. Pattintott kőeszközök Kaposhomokról: 1–4: trapézok; 5: csonkított penge; 6: retusált hegy; 7: nyeles hegy; 8: ívelten 
tompított penge; 9: egyenlő szárú háromszög; 10: aszimmetrikus háromszög; 11: fúró; 12–15: pengék; 16–19: vakarók 

(rajz: Marton T.)
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100×70 m-es területen. A szisztematikus gyűjtések során tipikus mezolitikus leletanyag látott napvilágot 
(6. kép: 11–19).

Regöly 2 lelőhelytől északkeletre, a Koppány bal partján található Regöly 1 (eichMann et al. 2010, 227). 
Az ártérből 3–4 m-re kiemelkedő domb a Koppány egykori meanderének partjánál helyezkedik el, 103 
m tengerszint feletti magasságon. A lelőhelyen 2003-ban végzett terepbejárásunk során a közép-európai 

6. kép. Pattintott kőeszközök Regöly 2 lelőhelyről (1–10 Cziráki Viktor gyűjteménye; 11–18: szisztematikus terepbejárás 
leletanyaga): 1–5: trapézok; 6, 12, 19: csonkított penge; 7, 14–15: tompított mikropenge; 8–9: ívelten tompított pengék; 

10: fúró; 11: retusált hegy; 13: tompított hegy; 16–18: vakarók (rajz: Marton T.)
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vonaldíszes kerámia kultúrájához köthető kerámia-
töredékek is előkerültek. 2010-ben viszont elkülö-
nítettünk egy kb. 70 m átmérőjű leletkoncentrációt, 
amely alapján a lelőhely mezolitikus keltezése fel-
vethető. A 385 lelet nagy része pattintott kőeszköz, 
köztük aszimmetrikus háromszögek, csonkított 
pengék, tompított mikropenge, nyersanyaguk szinte 
kivétel nélkül mecseki radiolarit (8. kép: 1–8).

Regöly 5 lelőhely a Kapos és Koppány összefo-
lyásától kb. 1 km-re nyugatra helyezkedik el, egy 
hajdani meander partján, 102 m tengerszint feletti 
magasságon. A szisztematikus terepbejárás során 
gyűjtött leletanyag nagyjából 100×100 m terüle-
ten szóródott, ahol a pattintott kőeszközökön kívül 
jelentős mennyiségű, a bronzkori kisapostagi kul-
túrához sorolható kerámiatöredék és állatcsont is 
előkerült. A Cziráki Viktor gyűjteményében levő, 
mecseki és bakonyi radiolaritból készült szimmet-
rikus és aszimmetrikus trapézok, mindkét végükön 
csonkított pengék, szegmensek és fúrók alapján 
valószínűsíthető a leletanyag mezolitikus besoro-
lása (9. kép: 1–14).

Regölytől északkeletre, a Kapos parti sávjában terepbejárást végeztünk néhány további lelőhelyen is, 
melyek közül Belecska 3 szolgáltatott témánk szempontjából számításba vehető adatokat (eichMann 2004, 
187). A leletanyag kb. 50 m sugarú körben szóródott egy egykori folyómeander jobb partján, 102 m ten-
gerszint feletti magasságon, amely mintegy 2–3 m-re emelkedik az egykori meder szintje fölé. A mintegy 
72 db jellemzően mecseki radiolaritból készült pattintott kőeszköz között a lelőhely mezolitikus keltezését 
felvető szimmetrikus háromszög és tompított mikropenge is megtalálható (9. kép: 15–16).

Kurd határában, a szabályozott Kapos-meder jobb partján, a településtől kb. 1,5 km-re északra a Kurd 
2 néven elkülönített leletkoncentráció (eichMann 2004, 187) pattintott kőeszközei között a bázisán csonkí-
tott, ívelten tompított penge és egyéb csonkított pengék is előfordulnak, melyek nem zárják ki a mezolitikus 
keltezést. A leletanyag azonban túl kevés ahhoz, hogy bizonyító értékű lehessen. 

A Cziráki Viktor által felfedezett lelőhelyek környezeti viszonyainak ismeretében a fentebb vázolt egyedi 
leletbemérés módszerével szisztematikus terepbejárásokat végeztünk hasonló adottságú helyeken. Ezek 
során két újabb lelőhelyet találtunk, amelyeken mezolitikus megtelepedés nyomaival is lehet számolni. 
Ilyen Regöly 9 lelőhely a Kapos és a Koppány összefolyásától 100–150 m-re északra, a folyóval párhuza-
mos hossztengelyű, környezetéből 3–4 méterrel kiemelkedő homokdűnén. A lelőhely északnyugati felén 
talált leletanyag pattintott kőeszközei között a mezolitikumra jellemző tompított mikropengék, szegmens, 
csonkított pengék, fúró és rövid vakarók is megtalálhatók (8. kép: 9–16). A mecseki radiolaritok túlsúlya a 
nyersanyagok között itt is megfigyelhető.

Az előzetes terepbejárások során egy olyan lelőhely is előkerült Sárszentlőrinc határában, amely már 
a Sárvíz és a Sió egykori mederrendszeréhez köthető. A lelőhely az ártérből 1–2 méterre emelkedik ki. A 
2009-ben végzett szisztematikus terepbejárás során a leletanyag 200 m hosszú és 50–70 m széles területen 
koncentrálódott a domb déli felén. A pattintott kőeszközök környezetében egyértelműen a kora neolitikus 
Starčevo kultúrához sorolható kerámiatöredékek is előfordultak. A lelőhelyen az őrlőkövek és a dörzskő 
darabok is az újkőkori megtelepedésre utalhatnak. A pattintott kőeszközök között trapéz és tompított hegy 
is megtalálható, amelyek alapján felvethető a mezolitikus megtelepedés lehetősége is (8. kép: 17–22). A 
lelőhely kulcsfontosságú lehet a mezolitikus és a korai neolitikus települési viszonyok összehasonlítása, a 
neolitikum terjedése szempontjából.

7. kép. Felszíni leletszóródás és ásatási szelvények Regöly 2 
lelőhelyen (grafika: W. J. Eichmann)
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8. kép. Pattintott kőeszközök Regöly 1 (1–8), Regöly 9 (9–16) és Sárszentlőrinc 1 (17–22) lelőhelyekről: 1–2: aszimmetrikus 
háromszögek; 3–4, 12–13: csonkított pengék; 5, 9, 11: tompított mikropengék; 6, 15–16, 19–21: vakarók; 7–8: pengék; 

14: fúró; 17: tompított hegy; 18: trapéz; 22: magkő (rajz: Marton T.) 
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9. kép. Pattintott kőeszközök Regöly 5 (1–14) és Belecska 3 (15–16) lelőhelyekről: 1–6, 8–9: trapézok; 7, 10: mindkét végén 
csonkított penge; 11–12: szegmensek; 13–14: fúrók, 15: tompított mikropenge; 16: egyenlő szárú háromszög (rajz: Marton T.)
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ÁSATÁSOK REGÖLY 2 LELŐHELYEN
Az előzetes megfigyelések alapján feltételeztük, hogy Regöly 2 mezolitikus lelőhelye kevéssé bolygatott, 
itt kezdtük meg a feltárási munkákat 2004-ben, amelyek megszakításokkal 2009-ig folytatódtak. Az emlí-
tett leletkoncentráció kiterjedésének pontosabb meghatározása érdekében először három 1×2 m-es szondát 
nyitottunk, s az egyikből többek között egy aszimmetrikus háromszög is előkerült (12. kép: 1). A rétegtani 
adatok rögzítése a négyzetméterek szerint 5 cm vastagságú bontási szintenként történt. A leletanyag kis 
mérete miatt a kiásott földet az első évben 5 mm rácsméretű rostával teljes egészében átszitáltuk, a későbbi 
feltárásoknál iszapoltuk.

A domb központi részén 6×6 m alapterületű 
(1. felület), nyugati részén pedig két 2×4 m alap-
területű (2. és 3. felület) szelvényt nyitottunk (7. 
kép). Az 1. felület nyugati végében kb. 35–40 
cm mélységben egy sekély, vízszintes aljú gödör 
mutatkozott, melynek oldalában három, nagyjá-
ból függőleges állású sekély cölöplyuk került elő 
(10. kép). 2008–2009-ben ehhez kapcsolódva egy 
újabb, 6×6 m alapterületű szelvényt nyitottunk, 
melynek feltárása során előkerült a gödör folyta-
tása, s így az egy kb. 4 m átmérőjű, kerek alaprajzú 
objektumnak bizonyult, amely átlagosan 25 cm-re 
mélyed be (11. kép). Sikerült azonosítani a szélébe 
vágott oszlophelyeket is, melyek közül a mélyebbeknek a dőlésszöge is mérhető volt. Az objektum nagy 
biztonsággal lakóépítményként azonosítható, amelynek jó párhuzama a Jásztelek I lelőhelyen előkerült, 
ugyancsak kerek alaprajzú, kb. 5 m átmérőjű, oszlopvázas szerkezetű kunyhó alapja (Kertész 1996, 19–22, 
Fig. 12–13; Kertész 2002, 288, Fig. 5–6).

10. kép. A mezolitikus lakóépítmény maradványa feltárás 
közben Regöly 2 lelőhelyen (fotó: W. J. Eichmann)

11. kép. A mezolitikus lakóépítmény alaprajza Regöly 2 lelőhelyen (piros pont: pattintott kőeszköz, kék pont: állatcsont) 
(rajz: W. J. Eichmann, Vágvölgyi B.)
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12. kép. Pattintott kőeszközök Regöly 2 lelőhely feltárásából: 1: aszimmetrikus háromszög; 2–5: szegmensek; 6–7, 10–12: 
tompított mikropengék; 8–9, 16: csonkított pengék; 13–15: retusált pengék; 17–22: vakarók; 23–26: pengék; 27–30: magkövek 

(rajz: Marton T.)
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A belsejében és a környezetében a pattintott kőeszközök és az állatcsonttöredékek nagyjából egységesen 
szóródtak. A leletanyagban (12. kép) a kúpos, orthogonális és szabálytalan pengemagkövek mellett az üllős 
technika jellegzetességei is megfigyelhetők. A pengék általában aprók, néhányuknál feltételezhető a nyomá-
sos technika használata. A retusált eszközök között tompított mikropengék, csonkított pengék, szilánk- és 
pengevakarók, retusált pengék találhatók. A geometrikus mikrolitokat aszimmetrikus háromszögek és szeg-
mensek képviselik. Az eszközök nyersanyaga főleg mecseki radiolarit, kisebb arányban bakonyi radiolarit.

A rendkívül töredékes csontmaradványok felszíne jelentősen erodált, de a 2. felületen, az átlagosan 
80 cm vastagságú tőzeges talajréteg alatt levő homokfelszínen egy csaknem ép állati bordát tártunk fel 
(eichMann et al. 2010, 226). Ez utóbbi megfigyelés felveti, hogy a lelőhely környezetében folyóvízi üledé-
kek által eltemetett megtelepedési nyomok lehetnek.

ÖSSZEGZÉS
Az abszolút korhatározások hiányában a tárgyalt lelőhelyek mezolitikus besorolása egyelőre csak a kőeszközök 
tipológiája alapján lehetséges, megállapítható azonban néhány közös vonásuk. A lelőhelyek földrajzi 
elhelyezkedése nagyon hasonló, lényegében az ártéri területek kisebb kiemelkedésein, egykori meanderek 
partján találhatók, Regöly körzetében 102–105 m, Kaposhomokon 125 m tengerszint feletti magasságon. 
A kőeszközök nyersanyagaira egyöntetűen a mecseki radiolarit dominanciája jellemző, de több jel utal arra 
is, hogy a nyersanyag egy részét kavicshordalékokból gyűjtötték. A kőiparokban a mikropengék és az előál-
lításukhoz való magkövek dominálnak, az üllős technika nyomai jellemzők, a mikrobüren törési technikának 
viszont nincs közvetlen bizonyítéka. Jellegzetesek a rövid vakarók, szinte minden lelőhelyen vannak fúrók. 
A geometrikus mikrolitok között az aszimmetrikus háromszögek és szegmensek dominálnak, habár ezek 
a teljes leletanyagnak csak elenyésző részét teszik ki. A trapézok előfordulása Regöly 2 lelőhelyen problémás, 
mivel a régebbi gyűjtések anyagában vannak, de a feltárás leletei közt egyáltalán nincsenek. Mivel a gyűjtések 
és az ásatások leletanyagai között a technológiában és a nyersanyagok megoszlásában is kimutathatók 
különbségek, arra is következtethetünk, hogy a mezőgazdasági művelés már elpusztított egy késő mezolitikus 
réteget, amelyhez a trapézok tartozhattak (Kertész 1996, 24; KozłowsKi 2001; Krauss 2016, 196). 

A terepbejárásokon gyűjtött kevert leletanyagok és a feltárások kis száma miatt elhamarkodott és módszer-
tanilag elhibázott lenne bármiféle kulturális besorolás. Azonban a hegytípusok, a geometrikus mikrolitok és a 
rendkívül kis méretű tompított pengék alapján felvethető a nyugat-európai technokomplexekkel, elsősorban 
a Sauveterrien jellegű leletanyagokkal való kapcsolat (KozłowsKi 2001). Az eddigi kutatások elsősorban a 
lelőhelyek azonosítására irányultak, az egykori közösségek életéről nincsenek még adataink. A leletanyagok 
részletes feldolgozása és a környezeti viszonyokból levonható következtetések segítik majd a további kutatást.
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