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PÜSPÖKSZILÁGY (PEST MEGYE) TÉRSÉGÉBEN

 Zandler Krisztián, Péntek Attila

10.20–10.40  ALSÓDOBSZA-KEREK-DOMB, ÚJ NYÍLT SZÍNI AURIGNACIEN 
LELŐHELY

	 	Szegedi	Kristóf	István,	Dobos	Endre,	Jarosław	Wilczyński,	
Lengyel	György

10.40–11.00  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-GORZSA KÉSŐ-NEOLIT (TISZA KULTÚRA) 
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EREDMÉNYEI

	 	Miklós	Dóra	Georgina,	Szakmány	György,	Józsa	Sándor,	
Horváth	Ferenc
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11.30–11.50  STONE TOOLS SURFACE ANALYSIS: METHOD AND APPLICATION 
ON EXPERIMENTAL ARTIFACTS MADE OF RAW MATERIALS FROM 
THE CARPATHIAN BASIN

	 	Antony	Borel,	Lengyel	György,	Mester	Zsolt

11.50–12.10  AZ ISTÁLLÓS-KŐI-BARLANG 2020-AS ÁSATÁSA
	 	Lengyel	György,	Mester	Zsolt,	Szegedi	Kristóf	István, 

Jarosław	Wilczyński
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	 	Kereskényi	Erika,	Szakmány	György,	Fehér	Béla, 
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  Béres Sándor

16.10–16.30  PUSZTATASKONY-LEDENCE KÉSŐ NEOLITIKUS PATTINTOTT KŐ 
EGYÜTTESE

 Faragó Norbert

16.30–16.50  SAJÓBÁBONY-MÉHÉSZ-TETŐ ÁSATÁSA 2021-BEN
  Mester Zsolt, Agnès Lamotte, Pierre-Gil Salvador, 

Novothny Ágnes

16.50–17.00 DISZKUSSZIÓ, ZÁRSZÓ



ELŐADÁSOK

Késő paleolitikus lelőhelyek Kisnémedi 
és Püspökszilágy (Pest megye) 
térségében
ZANDLER KRISZTIÁN1, PÉNTEK ATTILA2

1 – Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, 6722 
Szeged, Egyetem utca 2. Ferenczy Múzeumi Centrum, 2000 Szentendre, Fő tér 
2-5. krisztian.zandler@muzeumicentrum.hu

2 – független kutató

2021 őszén a területileg illetékes Ferenczy Múzeumi Centrum részére 
végzett szakfelügyelethez kapcsolódóan terepbejárásokat kezdtünk 
Kisnémedi és Püspökszilágy külterületén. Bár a terület Magyaror-
szág Régészeti Topográfiája által jól kutatott, a nyílt színi paleolitikus 
vadásztáborok számára ideális topográfiai környezetben mégsem ta-
láltunk bejegyzett lelőhelyeket. Ezeknek a területeknek a kutatását 
kezdtük meg, amelyek jelenleg is folynak. A Kosdi-dombság területén 
lokalizált településfoltok összekötő kapcsot jelentenek a már ismert 
Duna bal parti, Szob és Vác, valamint a Csővár-Verseg-Kálló vonalá-
ban található cserháti, a Gravettien entitásba sorolható lelőhelyek 
között. A nyersanyag-felhasználásra a helyi hidrotermális kőzetek túl-
súlya jellemző. A helyi eredetű kovakavics, valamint a távolsági ere-
detű kárpáti radiolarit, az erratikus tűzkő és az obszidián alárendelt 
szerepet játszik. A magkövek közt a szilánkmagkövek dominálnak, 
amelyek általában töredékesek. Az eszközök között vakarók, vésők, 
retusált pengék, tompított darabok és marginális retusú lamellák ta-
lálhatóak. A kutatások során néhány fiatalabb őskori (újkőkori) tele-
pülésfolt is előkerült.
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Alsódobsza-Kerek-domb, új nyílt színi 
Aurignacien lelőhely
SZEGEDI KRISTÓF ISTVÁN1, DOBOS ENDRE2, JAROSLAW WIŁCZYŃSKI3, 
LENGYEL GYÖRGY4

1 – Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 1013 
Budapest, Ybl Miklós tér 6.; Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi 
Doktori Iskola, 3515 Miskolc-Egyetemváros; szegedikri@gmail.com

2 – Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatika 
Intézet, Miskolc-Egyetemváros

3 – Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of 
Sciences, Kraków

4 – Miskolci Egyetem, Őstörténeti és Régészeti Tanszék, Miskolc-Egyetemváros; 
Institute of Systematics and Evolution of Animals, PAS, Kraków

Alsódobsza-Kerek-domb régészeti lelőhely (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) a Hernád-folyó magaspartján található Alsódobsza település 
külterületén. A felszíni leletek gyűjtése után a lelőhelyen 2021 tava-
szán és őszén tervásatást végeztünk 7 m2 területen a Várkapitányság 
NZrt; a Miskolci Egyetem és a Lengyel Tudományos Akadémia együtt-
működésének keretében. A lelőhely régészeti és talajtani feldolgozá-
sának előzetes eredményei alapján a leletanyag korai felső paleolit 
korú és azt egy lejtőhordalék talaj foglalja magában, ami nagyszámú 
pattintott követ és állatcsontot tartalmazott.
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Hódmezővásárhely-Gorzsa késő-
neolit (Tisza kultúra) homokköveinek 
előzetes nehézásvány vizsgálati 
eredményei
MIKLÓS DÓRA GEORGINA1, SZAKMÁNY GYÖRGY2, JÓZSA SÁNDOR2, 
HORVÁTH FERENC3

1 – ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék, 1117, Budapest Pázmány Péter 
sétány 1/c, miklosdoragina94@gmail.com

2 – ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Budapest

3 – Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Jelen összefoglalóban a X. Kőkor Kerekasztalon már bemutatott 
Hódmezővásárhely-Gorzsa késő neolit tell település (Tisza kultúra) 
homokkő anyagú szerszámköveinek legújabb kőzettani vizsgálati 
eredményeit mutatjuk be. A korábbi vizsgálatok elsősorban a vörös 
homokkövekre irányultak, ugyanakkor három további fajtát, a szürke 
és a karbonátos homokkő, továbbá a fehér metahomokkő különböz-
tetünk meg. Célunk ezen kőzettípusok nehézásvány vizsgálati előze-
tes eredményeinek bemutatása. A nehézásványok a homokkövekben 
általában 1%-nál kisebb mennyiségben előforduló mikroásványok, 
amelyek gyakran környezetjelző szereppel rendelkeznek, vagyis vizs-
gálatukkal információt kaphatunk a homokkő származását illetően. 
Ennek segítségével a homokkő anyagú szerszámkövek nyersanyag 
lelőhelyének azonosításához járulhatunk hozzá. Előzetes petrográfiai 
vizsgálataink eredménye alapján a vörös homokkövek esetében négy 
(vörös-1, vörös-2, vörös-3 és vörös-4), a szürke homokköveknél két 
nagy csoport (szürke-1 és szürke-2) és egy egyedi mintát, valamint az 
első esetében két további alcsoportot (szürke-1a és szürke-1b) külö-
nítettünk el. A karbonátos, valamint a fehér metahomokkövek ese-
tében a régészeti leletek homogén összetételűnek bizonyultak. Ne-
hézásvány vizsgálataink azt mutatják, hogy a négyféle homokkő fajta 
nehézásványaik tekintetében jelentős eltéréseket mutatnak.

A vörös homokkövek nehézásvány vizsgálati eredményei alátámaszt-
ják a vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján felállított csoportosítást. 
A vörös-2 típus a leggazdagabb nehézásványokban, amelyek közül a 
zöld-zöldesbarna színű turmalin dominál, mellette cirkon és keve-
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sebb rutil is előfordul. Közepes mennyiséggel jellemezhető a vörös-4, 
valamint a vörös-3 típus. Az előbbi esetében a domináns nehézásvány 
a barna színű turmalin, a cirkon és a rutil, ugyanakkor gránát és zoi-
sit is előfordul. A gránát a vörös homokkövek közül egyedül ebben a 
típusban jelenik meg. Az utóbbi típus esetében a barna-zöldesbarna 
színű turmalin és cirkon mellett kisebb mennyiségben rutil és epidot 
jelenik meg. A legkevesebb nehézásvány a vörös-1 csoportban fordul 
elő, amelyre rutil, cirkon, valamint kisebb mennyiségben barna-zöl-
desbarna turmalin, továbbá apatit jellemző.

A szürke homokkövek jelentősebb nehézásvány tartalommal rendel-
keznek, mint a vörösek. Általában elmondható róluk, hogy gránátot 
tartalmaznak, egy minta kivételével, amelyben egyáltalán nem jele-
nik meg ez a fázis. A szürke-1 típusnak két altípusát különböztetjük 
meg nehézásvány szempontjából. A szürke-1a leggyakoribb nehézás-
ványa a gránát, amely mellett barna-zöldesbarna turmalin, zoisit és 
rutil, ritkábban pedig cirkon, zöldamfibol, apatit, epidot és titanit 
is előfordulhat. A szürke-1b altípus hasonló összetétellel jellemez-
hető, ugyanis a leggyakoribb nehézásványa a gránát, amely mellett 
barna-zöldesbarna színű turmalin, zoisit és rutil jelenik meg, amely 
mellett kisebb mennyiségben cirkon, apatit, zöldamfibol fordul elő. 
A legfontosabb különbség azonban a krómspinell megjelenése ben-
ne, amely a korábban felsoroltaktól eltérő forráskőzetből származik. 
A szürke-2 típus az eddigiektől jelentősen eltér összetételét tekintve, 
ugyanis nagyon kevés nehézásványt tartalmaz, amelyen belül a vö-
rös-barna, csaknem fekete, továbbá a zöld-zöldesbarna színű turma-
lin, cirkon, rutil és csupán esetlegesen megjelenő, elvétve előforduló 
gránát jellemzi. A korábbiakban említett egyedi minta szintén eltérő 
összetétellel jellemezhető, amelyet bizonyít a gránát teljes hiánya, a 
cirkon mennyiségének feldúsulása, amely mellett vörös-barna, szinte 
fekete, továbbá barna és zöld turmalin, továbbá zoisit és rutil jelle-
mez. A szemcsék minden esetben jól koptatottak, amely szintén nem 
jellemző a csoport más tagjaira.

A fehér metahomokkövek nehézásványokban nagyon szegények. El-
sősorban barna-zöldesbarna turmalin, cirkon, rutil, emellett kisebb 
mennyiségben gránát, orto- és klinopiroxén, epidot, valamint zoisit 
fordul elő bennük.

A karbonátos homokkövek jellegzetes nehézásvány együttest tartal-
maznak, amely elkülönül az eddigi három csoportétól. A leggyako-
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ribb nehézásványai a gránát, a barna- és a zöldamfibol, az oxiamfibol, 
az ortopiroxén, az epidot, a zoisit, a barna színű turmalin, a cirkon, a 
rutil, a sztaurolit és a kianit. Ritkábban előfordul még bennük tremo-
lit-aktinolit, kloritoid és akár andaluzit is.

Az előzetes eredmények alapján látható, hogy a nehézásvány vizsgá-
lat, mint módszer kiválóan alkalmas homokkő anyagú régészeti lele-
tek típusainak elkülönítésére. Ezt figyelembe véve, a vékonycsiszola-
tos vizsgálatok alapján lehetségesnek vélt forráskőzetek nehézásvány 
vizsgálatával, a nehézásványok ásványkémiai elemzésével kiegészítve 
pedig alkalmas lehet a nyersanyagok lelőhelyének meghatározására.
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Stone tools surface analysis: method 
and application on experimental 
artifacts made of raw materials from 
the Carpathian basin
ANTONY BOREL1, 2, LENGYEL GYÖRGY3, MESTER ZSOLT2, 1

1 – UMR 7194 HNHP MNHN/CNRS/UPVD, Muséum national d’histoire naturelle, 
CNRS, UPVD, 1 Rue René Panhard, 75013 Paris, France; antony.borel@mnhn.fr

2 – ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, UMR 7194 HNHP MNHN/
CNRS/UPVD, Paris

3 – Miskolci Egyetem BTK Őstörténeti és Régészeti Tanszék, Miskolc-Egyetem-
város, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Kraków

Current methodological development in use-wear analysis applied 
to prehistoric stone tools aims at integrating qualitative and quanti-
tative approaches to characterize the surface alterations of the arte-
facts. Determining the origin of these wears allows to describe the 
manufacture and the function(s) of the artefacts and contribute to the 
understanding of past human behaviors.

The objective of our project is to create an experimental reference 
collection for stone raw material from the Carpathian basin, which 
are found in archaeological sites in Hungary. This collection of sur-
face traces will allow the characterization of the topographic signa-
tures according to the processes of alteration, which generated them. 
Its detailed qualitative and quantitative analysis aim at examining 1) 
what is the variability of surface alterations for and between each 
tested taphonomic and anthropogenic processes, 2) what repeatable, 
replicable and standardized protocol can allow to identify and char-
acterize surface topographic signatures of a specific alteration pro-
cess, 3) what are the appropriate metrological geometric properties, 
scale, resolution and statistics allowing to discriminate each of the 
alteration process.

We propose here to present and illustrate with few examples the pro-
cedure currently being developed within the frame of this project. 
Therefore, we will present how the reference collection is being 
created and curated and how the use of interferometric or confocal 
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microscopy can provide high resolution qualitative and quantitative 
data to characterize stone tool surfaces.

The project is financed from the NRDI Fund (K 132857), Hungary.
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Az Istállós-kői-barlang 2020-as ásatása
LENGYEL GYÖRGY1, MESTER ZSOLT2, SZEGEDI KRISTÓF ISTVÁN3, 
JAROSŁAW WILCZYŃSKI4

1 – Miskolci Egyetem, Őstörténeti és Régészeti Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetem-
város B/2. épület IV. emelet; Institute of Systematics and Evolution of Animals, 
Polish Academy of Sciences, 17 Sławkowska, Kraków, 31-016, Poland; 
bolengyu@uni-miskolc.hu

2 – ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest; UMR 7194 HNHP MNHN/
CNRS/UPVD, Paris

3 – Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 
Budapest, Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, 
Miskolc

4 – Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of 
Sciences, Kraków

Az Istállós-kői-barlang ma ismert régészeti kronológiáját Vértes Lász-
ló kutatásai alapozták meg. A 2000-es évek előtti ásatási módszerek 
és az ezek során alkalmazott természettudományos mintavételi eljá-
rás ma elnagyoltnak számít, ezért az ezekkel a módszerekkel gyűjtött 
leletek és természettudományos eredményeinek újra- és újra-tanul-
mányozása nem alkalmas aktuális tudományos kérdések tisztázására. 
Megoldást a barlang modern ásatási módszerekkel történő feltárása, 
a régészeti, paleontológiai, és paleobotanikai leletek, valamint az őket 
befoglaló üledékek multidiszciplináris feldolgozása hozhat. 2020. au-
gusztus-szeptemberében sikerült ezt a munkát elvégezni, amelynek 
részeredményeit mutatjuk be ebben az előadásban.
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A Herman Ottó Múzeum neolit 
csiszolt metabázit kőeszközeinek 
archeometriai vizsgálata
KERESKÉNYI ERIKA1, SZAKMÁNY GYÖRGY2, FEHÉR BÉLA1, 
KRISTÁLY FERENC3, KASZTOVSZKY ZSOLT4, M. TÓTH TIVADAR5

1 – Herman Ottó Múzeum Ásványtár, 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28; 
kereskenyi.erika@gmail.com

2 – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Budapest

3 – Miskolci Egyetem, Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék, Miskolc

4 – Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest

5 – Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged

A Herman Ottó Múzeum régészeti gyűjteményébe tartozó neolit 
csiszolt kőeszközök archeometriai feldolgozása egy doktori kuta-
tás keretében kezdődött el hét évvel ezelőtt. A régészeti lelőhelyek 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkednek el, 1-1 minta He-
ves-megye vagy „Bereg-megye” lelőhelyekről származik. Az elsődle-
ges vizsgálatok után nyilvánvalóvá vált, hogy a metabázit kőzettípusú 
kőeszközök száma domináns a gyűjteményben. Ezért fő cél volt a me-
tabázit kőeszközök részletes ásvány-, kőzettani- és geokémiai feldol-
gozása, valamint a lehetséges nyersanyagaik forrásterületének minél 
pontosabb behatárolása. A vizsgálatok során 98 db metabázit nyers-
anyagú kőbaltát azonosítottunk, melyet öt kőzettípusba soroltunk és 
forrásterületüket is lehatároltuk.

Kékpala

A legkülönlegesebb kőzettípus a gyűjteményben. Fő kőzetalkotó 
ásványai: Na-amfibolok ± Ca-Na amfibolok ± Ca-amfibolok + albit + 
epidot/klinozoisit ± klinopiroxének ± gránát + titanit. Ezeken kívül 
alárendelten tartalmazhatnak kloritot, pumpellyitet, fehér csillámot 
és apatitot.

A kőzettípuson végzett ásvány- és kőzetkémiai, valamint a termoba-
rometriai modellezés alapján a legvalószínűbb forrásterületnek a 
dél-szlovákiai Mellétei-egység tekinthető, de egyes minták esetében a 
Piennini-szirtöv konglomerátuma sem zárható ki teljesen.
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Kékpala-zöldpala átmeneti fáciesű kőzettípus

Négy kőeszköz került ebbe a típusba, melyek a metamorf fejlődésük 
során elérték a kékpala fáciest, ám a kőzetet ért zöldpala fáciesű ret-
rográd metamorfózis jegyei erőteljesen tükröződnek az ásványos ösz-
szetevőkön és a szöveti képen.

Az ásványos összetevőket tekintve a Na-amfibolok mennyisége csak 
alárendelten jelenik meg, ezzel szemben a Ca-amfibolok és az epidot/
klinozoisit mennyisége szignifikánsan jelen van a kőeszközökben. 
Ezen kőzettípus feltételezett forrásterülete a dél-szlovákiai Kisszabos 
(Slavoška) település környezete vagy az Iňačovce-Krichevo-egység le-
het.

Amfibolit

Amfibolitként tárgyalom azt a kőzetet, mely regionális metamorfózis 
során elérte az amfibolit fáciest. A fő kőzetalkotó fázisok a változatos 
összetételű Ca-amfibolok valamint a plagioklászok, melyek széles ké-
miai összetételt mutatnak az amfibolit kőeszközökben. Az ásvány- és 
kőzetkémiai vizsgálatokon túl, a forrásterület azonosításhoz kiemelt 
szerepe volt a termobarometriai modellezésnek. Az eredmények ösz-
szegzése során figyelembe vettük az ásványos összetevőket, azok szö-
veti relációit és a nyomás-hőmérséklet adatokat, ezeket összevetve a 
lehetséges forrásterületek adataival, azonosítottuk az amfibolit kőesz-
közök forrásterületeit a Gömörikum, Veporikum és Tátrikum egyes 
egységeiben (Szlovákia). 

Mivel az amfibolit közönséges és gyakori kőzettípus a Nyugati-Kár-
pátokban, korreláció nem fedezhető fel a régészeti tipológia, krono-
lógiai és kulturális fázisok vonatkozásában sem.

Kontakt metabázit

Kontakt metabázit csoportba soroltuk azokat az amfiboldús kőesz-
közöket, melyeket termikus metamorfózis ért. A kőzetkémiai adatok 
alapján ezek főleg bazalt, bazaltos andezit összetételű protolitból 
képződtek. A fő kőzetalkotó ásványok Ca-amfibolok ± cummingtonit 
+ bázikus plagioklászok + ilmenit. Az ásvány- kőzetkémiai és termo-
barometriai eredmények után megállapítható, hogy a kontakt meta-
bázitok forrásterülete a Krkonoše-Jizera kristályos egységben, a Jize-
ra-hegységben található. Ugyanakkor jelentősek a Cseh-masszívum 
délkeleti részén található, želešicei előfordulásai is. Két minta eseté-
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ben ez utóbbi provenianciaterület, Želešice valószínűsíthető, mert az 
ottani kontakt metabázitoknál hiányzott a cummingtonit, továbbá az 
ilmenit helyett magnetit alkotta a járulékos elegyrészt.

Zöldpala

A vizsgálatok alapján négy mintát azonosítottunk zöldpalaként. Azo-
kat a kőeszközöket soroltuk ide, melyek maximális metamorf fokra 
utaló ásványparagenezise a zöldpala fáciest tükrözi. A kőeszközök 
teljes kőzetkémiai adatai nagyon hasonlóak, szubalkáli bazalt össze-
tételt és tholeiites jelleget mutatnak. A zöldpalák jellemző ásványtár-
sasága az aktinolit ± magneziohornblende ± winchit + albit + epidot/
klinozoisit + klorit + titanit ± augit. Egy mintán termobarometriai 
modellezés is történt, mely nyomás-hőmérséklet adatai jó egyezést 
mutatnak a régészeti lelőhely közelében található gömörikumi zöld-
palák termobarometriai értékeivel. Az ásványkémiai elemzések és a 
kimutatott fázisok ugyancsak alátámasztják a Gömörikumot (Szlová-
kia), mint provenienciát.

A régészeti leletek nyersanyagát és időbeli elterjedését csoportosítva 
megállapítható, hogy a kékpala kőeszközök a késő neolitikumban, a 
tiszai kultúrában már nem jelennek meg. Ugyanakkor az amfibolit és 
a kontakt metabázit nyersanyagból készült kőeszközök a középső és a 
késői neolitikumban egyaránt használatosak voltak.

A régészeti leletek nyersanyagát és a lehetséges forrásterületek távol-
ságait csoportosítva megfigyelhető, hogy a kékpala, kékpala-zöldpala, 
amfibolit, zöldpala nyersanyagú kőeszközök esetében közeli (30-200 
km távolságú) a nyersanyagforrás. A kontakt metabázit kőeszközök 
a Cseh-masszívumból származnak, vagyis ezeknél távoli (>200 km) a 
nyersanyagforrás.
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Magyarnándor―Dinnyés-parlag. 
Új levéleszközös lelőhely a Cserhát 
hegyégben
PÉNTEK ATTILA

Független kutató; 2143 Kistarcsa, Késmárki u. 27; attila.pentek@yahoo.com

A 2002 tavaszán lokalizált, és korábban ismertetésre került Becske―
Júlia-major levéleszközös lelőhely környékén objektív okokból, első-
sorban a potenciális területek erdős illetve elhanyagolt volta miatt 
korábban nem sikerült hasonló jellegű lelőhelyet találni. A lelőhely-
től északra, mintegy 2 km távolságra található Magyarnándor―Diny-
nyés-parlag területét pedig rossz, kavicsos termőtalaja miatt kaszáló-
ként használták. A területen többször is végzett terepbejárás ellenére 
sem került elő régészeti anyag.

Először csak 2021 tavaszán, alig sarjadó gabonában sikerült a terüle-
ten egy újabb levéleszközös lelőhelyet lokalizálni. A felszíni gyűjtés 
folyamán összesen 76 db lelet került felgyűjtésre és kézi GPS készü-
lékkel bemérésre. A kicsiny de homogénnek tekintett leletanyagban 
11 darab eszköz (vakarók, kaparók, levéleszközök) található. A nyers-
anyagfelhasználásban a cserháti limnoszilicit (40 db) aránya csak 
52,63%, jelentős mennyiségű ugyanakkor a helyi kovakavics (16 db; 
21,05%) és a kvarcporfír (18 db; 23.68%). Két további lelet nyersanya-
ga kárpáti radiolarit. Az aratást követő megismételt terepbejárás so-
rán kiderült, hogy a gabona csak, mint takarónövény szolgált az alatta 
ültetett here számára. Tehát az egyszeri alkalommal történt talajmun-
ka a terület kaszálóként való megújítását szolgálta. Így a további te-
repkutatások bizonytalan időre szünetelnek.

Földrajzi helyzeténél fogva a lelőhely az Északi-Cserhát területén - az 
Ipoly-völgytől mintegy 16 km távolságra - található, ahol korábban 
egyetlen lelőhely, Debercsény―Mogyorós levéleszközös lelőhelye volt 
ismert. Ennek a lelőhelynek a 149 darabos kis leletanyaga Markó And-
rás 2009-ben írt cikke alapján tipológiai alapon a szlovákiai, morvaor-
szági és bajorországi Szeletien iparral vethető össze.

Magyarnándor―Dinnyés-parlag, az újonnan lokalizált „volt-nincs” le-
lőhely tipológiailag archaikusabbnak tűnik. A lelőhely jellegét azon-
ban csak egy szondázó ásatás tudná pontosabban meghatározni.
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Mikropengék és magkövek 
Mogyorósbánya – Újfalusi-dombok 
leletanyagaiban
MARKÓ ANDRÁS

Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár, 1088 Budapest, Múzeum Krt. 14–16; 
marko.andras@hnm.hu

A mogyorósbányai felső paleolitikus leletegyüttesek kovakőzetből és 
obszidiánból készült leleteinek eddigi vizsgálata azt mutatja, hogy a 
hagyományos magkövek mellett morfológiailag árvésőként besorol-
ható formákat (köztük a korábban tárgyalt, kérges szilánkokon kiala-
kított árvéső-magköveket) használtak kis méretű pengeszerű alapfor-
mák rendszeres leválasztására. Ezzel egyidőben a „hajógerinc alakú” 
(caréné) vakarók / magkövek analógiás alapon feltehetően igen kis 
méretű, nanopengék készítésére szolgálhattak, noha ezek csak igen 
kis számban fordulnak elő a leletanyagokban.

A rendelkezésünkre álló adatok nyomán a „kavicsos” jelleg mellett 
kiemelendő, hogy a lényegében helyi tömbnyersanyagból, gerecsei 
radiolaritból ugyanolyan mikropengék és magkövek készültek, mint 
a kavicsnyersanyagokból. Jellemző vonás továbbá, hogy több esetben 
sikerült dokumentálni a magkövek véletlen törése utáni megújítást és 
további használatukat.

Összességében a mogyorósbányai ipar leginkább a szobi leletegyüt-
tessel, esetleg az egyetlen, nem bizonyosan kevert és hiányos ságvári 
leletanyaggal, az 1936. évi feltárás anyagával vethető össze. Munka-
hipotézisként úgy tekintjük, hogy ezek az anyagok reprezentálják a 
kavicsgravettiként leírt régészeti egységet.

A vizsgálatok a Bolyai kutatási ösztöndíj támogatásával folynak.
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Előzetes eredmények Alsónyék 
neolitikus csiszolt kőeszközeinek 
nyersanyagairól
SZAKMÁNY GYÖRGY1, SÁGI TAMÁS1, JÓZSA SÁNDOR1, 
SZILÁGYI VERONIKA2, OLÁH ISTVÁN3, SZILÁGYI KATA4, OSZTÁS ANETT5

1 – ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék, 1117 Budapest Pázmány sétány 
1/C; gyorgy.szakmany@geology.elte.hu

2 – ELKH Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest

3 – független kutató

4 – Christian-Albrechtst Univeristät zu Kiel, Kiel

5 – ELKH BTK Régészeti Intézet, Budapest

Alsónyék-Bátaszék neolitikus (Kr. e. kb. 5800–4500 cal BC) település-
ről és temetkezéseiből összesen 668 db csiszolt kőeszközt tártak föl. A 
teljes leletegyüttes adatbázisba integrálása, tételes és részletes feldol-
gozása kezdődött meg 2021-ben. Alkalmazott munkamódszerünkben 
geológusok és régészek együtt vizsgálják a leletanyagot, szem előtt 
tartva azt az alapelvet, hogy mind a régészeti (tipokronológiai megha-
tározás, technológiai jegyek azonosítása), mind a geológiai (kőzettani 
meghatározás, a kőeszközök nyersanyagcsoportjainak azonosítása, 
származási helyének lehatárolása) vizsgálatok azonos fontosságúak.

Eddigi vizsgálataink eredménye alapján a csiszolt kőeszközök nyers-
anyagának jelentős része a lelőhelyhez közeli Mecsek hegységből 
származik (elsősorban az alsó-kréta alkáli bázisos magmatitok válto-
zatai, emellett kisebb mennyiségben foltos márga, bitumenes mész-
kő, szpikulit). A helyi, vagyis a Mecsek és közvetlen környezetében 
előforduló kőzettípusok mellett fontos távolsági nyersanyagokból 
készült kőeszközök is előfordulnak: elsősorban szerpentinit, kon-
takt-metabázit (elsősorban az ún. Železný Brod típus), hornfels, „fe-
hérkő” mellett a ritkábban előforduló Na-piroxenit, eklogit és nefrit, 
amelyek cseh-masszívumbeli, erdélyi, bánsági, illetve alpi régiókat 
jeleznek nyersanyag forrásterületként. Elsődleges eszköztípusként 
nyéllyukas balta, kőfejsze, lapos balta (laposvéső), kaptafa alakú balta 
és buzogány fordulnak elő. Megfigyeléseink során az egyes fő kőzettí-
pusok és a balták elsődleges alakja között számos esetben észleltünk 
összefüggést. Például az alsó-kréta alkáli magmatitokból jellegzetes, 
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hosszirányban mindkét oldalán lekeskenyedő alakú nyéllyukas balták 
készültek elsősorban, fehérkőből zömök, lapos vésőbalták, kisebb 
részben kaptafa alakú balták, valamint buzogányok készültek. A ki-
emelkedően jó minőségű nyersanyagokból (pl. kontakt metabázit, 
hornfels, illetve „fehérkő”) készült távolsági import kőeszközök eseté-
ben úgy tűnik, hogy azok mérete általában jelentősen kisebb, mint a 
nyersanyag-lelőhelyükhöz közeli területeken végzett ásatásokból elő-
került, ugyanezen nyersanyagból készült kőeszközöké, valamint a he-
lyi nyersanyagokból készült kőeszközöké, vagyis azokat a végletekig 
használták. A sírokból előkerült balták között nagy különbség mutat-
kozik a megmunkálást illetően. Számos, a temetkezésekből előkerült 
balta finoman kidolgozott és tökéletesen csiszolt, amelyeken szabad 
szemmel nem látható használati kopásnyom. Ugyanakkor a telepről 
származó kőeszközökön kopás, újraélezés, használatból származó 
csorbulások és törések figyelhetők meg.

Munkánk további célja a nyersanyagcsoportok és beszerzési zónák 
megállapítása és pontosítása, amit kőzettani és geokémiai, az esetek 
zömében roncsolásmentes nagyműszeres vizsgálatok alkalmazásával 
kívánunk elvégezni. Régészeti oldalról a baltakészítés technológiai 
műveletsorának rekonstrukciója mellett az Alsónyéken élt újkőkori 
közösségek környezethasználatáról, helyismereti és kőzettani tudásá-
ról, kőeszközkészítő tevékenységéről, valamint a temetkezési szokás-
ról kaphatunk újabb ismeretanyagot a csiszolt kőeszközök perspek-
tívájából.

Munkánkat az NFKI (OTKA) K 131814 számú pályázata támogatja.
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Újabb ásatások a Kőlyuk I. barlangban
SZOLYÁK PÉTER1, MEZEI TÜNDE2, WATAH VERONIKA2

1 – Herman Ottó Múzeum, 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28; 
palaeo.szp@gmail.com

2 – Herman Ottó Múzeum, 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.

A barlangok ásatásai markánsan meghatározták az őskőkorkutatás 
magyarországi történetének első évtizedeit annak ellenére, hogy a 
szabad ég alatti lelőhelyek feltárásai is viszonylag hamar megindul-
tak. A Kőlyuk I. barlang 1950. évi kutatása nem csupán Kadić Ottokár 
utolsó terepi munkája volt, de ezzel együtt, úgy tűnik, lezárult egy 
nagyon fontos korszak. Ezt követően időben megritkultak a barlan-
gi régészeti–őslénytani ásatások, és az új vállalkozások szinte kivétel 
nélkül a már korábban is kutatott helyszínekre voltak kénytelenek 
visszatérni. Az új generációk egyre többször és egyre növekvő hiá-
nyérzettel szembesültek, hiszen az ismertté vált barlangi lelőhelyek 
saját történeteinek „Előszavát” és „Első fejezeteit” sokszor már nem 
voltak képesek megnyugtatóan „újraolvasni” a felső rétegek egészé-
nek és a dokumentációk kisebb-nagyobb részének hiánya miatt.

A Bükk hegység északi részén, Parasznya határában található Kőlyuk 
I. barlang egy utolsó lehetőség arra, hogy a legnagyobb ősemberbar-
langjainkhoz mérhető, sőt azokat méreteiben tulajdonképpen jelen-
tősen meghaladó lelőhelyen napjaink taposási felszínétől kezdjük 
aprólékosan visszafejteni az időt. A Kőlyuk I.-ből régóta ismertek a 
neolitikum, a késő bronzkor, sőt a kora vaskor és a császárkor leletei, 
régészeti jelenségei is, de a jégkori ember hagyatékára, az egyébként 
kiterjedt ásatási felületek ellenére sem sikerült elődeinknek rábuk-
kanni. A 2021-ben a Herman Ottó Múzeum által indított, és remény 
szerint 5–10 évesre tervezett kutatási program célja a paleolitikum 
időszakának rétegtani, őslénytani és régészeti szempontú felderíté-
se, remélve, hogy a Kőlyuk I.-ből kinyerhető új információk idővel 
korábbi, más lelőhelyeken nyitva maradt kérdések megválaszolását 
ugyancsak segíthetik. Az előadás a 2021. év őszi feltárási szezonjának 
eredményeire vonatkozó helyzetkép, előzetes jelentés.
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Sajókeresztúr-Szakáll-tető anyaga 20 
év távlatából
BÉRES SÁNDOR

független kutató, 2011 Budakalász, Bokros u. 33; sberes1956@gmail.com

Sajókeresztúr-Szakáll-tető a 2021 augusztusi méhész-tetői ásatás kap-
csán került előtérbe. Az ásatás utolsó hetében két alkalommal meg-
próbáltuk felmérni a feltárás helyszínétől 600-800 m-re délre fekvő 
plató jelenlegi kutathatóságát.

A Sajóbábony és Sajókeresztúr feletti terület paleolitkutatása Rin-
ger Árpád nevéhez fűződik, más lelőhelyek mellett a Méhész-tetőn 
és a Köves-oldal lelőhelyen gyűjtött régészeti anyag alapozta meg a 
középső paleolitikus Bábonyien kultúra leírását 1983-ban. Az 1990-
es években a szomszédos Szakáll-tetőn Dr. Tóth Péter történész 
viszonylag nagy (kb. 400×200 m-es) területen végzett terepbejáráso-
kat. 2000-2001-ben a szerző gyűjtött további régészeti anyagot a tetőt 
keresztező távvezetéktől nyugatra, a Dr. Tóth Péter által korábban 
kutatott platón. A jelen előadásban ez a legutóbbi gyűjtemény kerül 
bemutatásra.

Az utóbbi években a Szakáll-tető területén a mezőgazdasági tevékeny-
ség felhagyása a dombtető „elvadulását” eredményezte, és a korábbi 
gyűjtőhelyek lokalizálása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Ezért 
a bemutatás célja a talált kovaleletek megközelítő kronológiai besoro-
lása mellett a korábbi anyagokkal való összevetése, valamint a gyűjte-
mények területi elhelyezése rekonstruálásának kísérlete.
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Pusztataskony-Ledence késő neolitikus 
pattintott kő együttese
FARAGÓ NORBERT

ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B;  
norbert.farago@gmail.com

A hazai őskori régészetben az 5. évezred első felének időszaka az egy-
re összetettebb településforma és települési szerkezet kiépülését és 
az egyre erősödő távolsági kapcsolatokat jelentette az Alföldön. Az 
előbbire a tellek megjelenése, az utóbbira a 400–500 kilométer távol-
ságból érkező kovás nyersanyagok széles körű elterjedése a legnyil-
vánvalóbb bizonyíték. Az elmúlt évtizedekben a hazai kutatás eljutott 
arra a szintre, hogy ezt a jelenséget néhány kiemelkedő fontosságú 
lelőhely előzetes feldolgozása alapján vázlatosan rögzítse. A követ-
kező lépcsőfokot a különböző lelőhelyek szisztematikus elemzése és 
összehasonlítása jelenti, így Pusztataskony–Ledence késő neolitikus 
lelőhelyének leletanyaga kivételes lehetőséget nyújt. Az előzetes ered-
mények tanulsága szerint, marginális helyzetben lévő, tell nélküli te-
lepülés legalább annyira intenzív kapcsolatokat ápolt a Kárpátokon 
kívüli régiókkal, mint Polgár-Csőszhalom.

Jelen előadás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult 
meg.
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A középső paleolitikus Bábonyien kultúra névadó lelőhelyén, Sajóbá-
bony-Méhész-tetőn 2019-ben kezdtünk új ásatásokat francia-magyar 
együttműködés keretében a Francia Külügyminisztérium (MEAE) 
anyagi támogatásával. A célkitűzésekről és az első ásatás eseménye-
iről a 2019-es Kerekasztalon számoltunk be. Tavaly a világjárvánnyal 
kapcsolatos korlátozások nem tették lehetővé a terepi munka folyta-
tását, de a laborvizsgálatok és az elemzések eredményei új kérdése-
ket fogalmaztak meg a 2021-es ásatás számára. A rétegtani viszonyok 
további tisztázása érdekében az első ásatás szondájának bővítésével 
megnöveltük a rétegtani profil szélességét, amely lehetővé tette a geo-
morfológiai jelenségek pontosabb értelmezését. Az első ásatás nagy 
szelvényében folytattuk a horizontális feltárást, amely a leleteloszlás-
ra vonatkozóan egészítette ki az ismereteinket. Előadásunkban az idei 
háromhetes ásatás eredményeit ismertetjük.
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Acsa-Rovnya vakaróinak komplex 
vizsgálata – felszíni leletegyüttesek 
a felső paleolitikus tájhasználat 
rekonstrukciójában
KIRÁLY ATTILA

ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B; 
attila@litikum.hu

A magyarországi felső paleolitikum lelőhelyeinek többsége felszíni 
előfordulás gyenge kronológiai kontrollal. A leletek technológiai, 
morfometriai és tafonómiai jellemzői, valamint előkerülésük föld-
rajzi helyzete azonban így is hasznosítható adatok regionális tájhasz-
nosítási modellekben. Acsa-Rovnya korai felső paleolitikus lelőhely 
a pattintott kövek nagy mennyisége, a vakarók túlsúlya, a dombtető 
stratégiai helyzete miatt a régiót használó csoportok fogyasztásában 
játszhatott fontos szerepet mint alaptábor. A helyhasználat időtar-
tama, és ezzel összefüggésben a felhasználó csoportok régészeti ta-
xonómiai hovatartozása egyelőre nem ismert. Abszolút kronológiai 
kontroll hiányában a domináns leletcsoport, a vakarók által képviselt 
változatosság kronológiai, taxonómiai vagy funkcionális eredetét 
vizsgáltam. A vakarókat előállítási technológiáik és metrikus jellem-
zőik alapján főkomponens- és hierarchikus klaszteranalízis segítségé-
vel csoportosítottam. A csoportosítás eredményeképp világossá vált, 
hogy a tipológiai szempontból vegyes képet mutató eszközök lehet-
nek ugyanolyan eszközkészítési- és használati műveletsorok elemei. 
Ez az eredmény támogatja a lelőhely egységes tájhasználati szerepé-
ről alkotott képet, akár egy, akár több régészeti kultúrához sorolt lele-
tek palimpszesztje alkotja a leletanyagot.
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Szerpentinittel gyakran találkozhatunk csiszolt kőeszközök nyers-
anyagaként a Kárpát-medencei lelet-együttesekben. Általában azon-
ban csak kis számú szerpentinit nyersanyagú eszköz kerül elő egy 
adott régészeti lelőhelyen. Nagyobb számban csak a Kárpát-medence 
nyugati, észak-nyugati területein fordul elő, mint kőeszköz-nyers-
anyag (Szakmány 2009). Korábban megkezdett vizsgálatainkat pon-
tos régészeti kontextussal (illetve pontosan ismert lelőhellyel) ren-
delkező szerpentinit nyersanyagú leletek mellett nagyszámú leletet 
tartalmazó régi gyűjtemények (Miháldy- és Ebenhöch-gyűjtemény) 
anyagán folytatjuk. A kőeszközök nyersanyagának jellemzése mellett 
célunk a nyersanyagok származási helyére vonatkozó következtetések 
levonása, az egykor létező távolsági kapcsolatok feltárása is. Az ehhez 
szükséges részletes kőzettani és geokémiai vizsgálatok során a leletek 
épségének megőrzése érdekében főként roncsolásmentes vizsgálati 
módszereket használunk, pl. MS, PGAA, roncsolásmentes SEM-EDX 
(„eredeti felszín módszer”, Bendő et al 2013). 

Bár Magyarország területén nem, azonban a Kárpát-medence kör-
nyezetében sok helyen találhatók kőeszköz készítésre alkalmas szer-
pentinitek a felszínen, például Ausztriában a Keleti-Alpok Pennini-
kumába tartozó „tektonikai ablakok”, Csehországban főként Brno 
környékén, Lengyelországban az Alsó-Sziléziai masszívumokban, 
Szlovákiában a Gömör-Szepesi-érchegységben, Romániában a Maros 
völgyében, Szerbiában a Vardar-övben (a Dinaridákban), valamint 
Bulgária és Görögország területén (pl. a Rodope hegységben) stb. (pl. 
Majerowicz et al. 2000; Skoczylas et al. 2000; Szakmány 2009; Bernar-

26 | 11. KŐKOR KEREKASZTAL | ELTE BTK RI | BUDAPEST, 2021. DECEMBER 3.



dini et al. 2011, Péterdi et al. 2015). A fenti szerpentinitek többségének 
ásványos és kémiai összetétele is hasonló, ezért nehéz kiválasztani 
egy-egy kőeszköz nyersanyagának legvalószínűbb forrásterületét. 
Mindazonáltal néhány jellemző ásványtani-szövettani illetve kémiai 
összetételbeli bélyeg segíthet egyes leletek nyersanyagának forrását 
pontosabban is meghatározni.

Jelenleg zajló vizsgálataink során a Miháldy-gyűjtemény (Laczkó 
Dezső Múzeum, Veszprém) egyik szerpentinit leletének nyersanya-
gában egy speciális ásványfázisra, titánklinohumitra bukkantunk. A 
titánklinohumit jelenléte szerpentinitben nagy nyomású kőzetkép-
ződési körülményeket jelez. Jelen esetben a titánklinohumit a szer-
pentinit-ásványok mellett klinopiroxének (diopszid, augit), magnetit, 
krómspinell, króm-tartalmú klorit, olivin és pentlandit társaságában 
van jelen. Ilyen ásványtársulással jellemezhető szerpentinit nem ta-
lálható a Kárpát-medence környezetében, ezért minden valószínűség 
szerint nagy távolságról származó nyersanyaggal van dolgunk. Irodal-
mi adatok alapján titánklinohumitot tartalmazó szerpentinitek a Nyu-
gati-Alpokban és környékén találhatók a felszínen pl. Olaszországban 
az Aosta-völgyben, a Voltri-masszívumban és a Malenco-völgyben, 
vagy a svájci Graubünden (Grisons) kantonban Puschlav (Poschiavo) 
környékén. (pl. Sigismund 1949; Scambelluri et al. 1991; Stalder et al. 
1998; Compagnoni et al. 2014; De Hoog et al. 2014).
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Szenthe István geológus, Solymár külterületén a vártól DDK-re talál-
ható dombgerincen geológiai szelvényezés közben a szántott felszí-
nen pattintott kő leleteket gyűjtött, melyeket a Nemzeti Múzeumba 
adott le. Még ugyanez év tavaszán helyszíni szemlét tartottunk a le-
lőhelyen. További leleteket: trapézt, vakarókat, retusálatlan pengéket 
és szilánkokat, magköveket és nyersanyagdarabokat gyűjtöttünk és 
mértünk be. Nyersanyaguk kivétel nélkül budai szarukő. Vélhetőleg a 
késő rézkori Badeni kultúra speciális kőeszközkészítő műhelytelepét 
sikerült lokalizálnunk.
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A neolitikus kőeszközök 
eltérő értékeinek azonosítása 
Közép-Európában
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Henrik Abels vei 36, 0851 Oslo, Norway; szil.szvetlana@gmail.com

A kőeszközkutatás legfőbb fókuszpontjai a proveniencia vizsgálat, a 
leletek tipológiai és technológiai elemzése, azoknak időbeli-térbeli 
eloszlása, valamint az egykori használatukat bizonyító kopásnyomok 
azonosítása. Az elmúlt évtizedek során rendkívül sokat gyarapodott 
ismeretünk a Közép-Európában elterjedt kőzetek és azokból készült 
eszközök mennyiségi és minőségi adatairól. Ez a tény is elősegíti a 
kőegyütteseket és készítésük technológiai ismeretanyagának erősebb 
integrációját a társadalomrégészeti vizsgálatokba. Valamint hozzá-
járul, hogy a litikus adatokat primer információhordozó leletekként 
kezeljük a kerámia, radiokarbon és izotóp adatok mellett. A kőeszkö-
zök előkerülésének, elterjedésének és cseréjének szisztematikus vizs-
gálata, valamint az adott közösség értékrendszereinek kutatása olyan 
megközelítés, amely elősegíti a kőeszközök társadalmi és gazdasági 
szerepének jobb megértését az európai őstörténetben.

Az érték egy szubjektív fogalom, amelyet különböző társadalmi in-
terakciók határoznak meg, ezért igen változatos és egy közösségre 
jellemző (kultúrspecifikus). Alapvető fontosságú, hogy képet kapjunk 
arról, hogyan, milyen módon és milyen értékek és értékrendszerek 
befolyásolták és jelentettek mércét az őskori társadalmaknak. Az ér-
ték fogalmával kapcsolatban nagy mennyiségű filozófiai, kulturális 
antropológiai, etikai és közgazdasági szakirodalom áll rendelkezés-
re. David Graeber antropológus munkája alapján az értékek három 
dimenzióját különítem el, amelyeket az emberi tapasztalatok külön-
böző, egymással összefüggő szféráiban való érintettségük határoznak 
meg, és amelyek régészetileg kimutathatók: (1) gazdasági tranzak-
ciók, (2) társadalmi interakciók és (3) rituális gyakorlatok. Ezért az 
érték különböző formáinak mérése és a közép-európai neolitikus 
közösségek sajátos értékrendszerének jobb megértése érdekében a 
kőeszközök különböző régészeti kontextusokba (település jelenségek, 
temetkezések és depozitumok) való megjelenésére összpontosítok.
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