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GÁBORI-CSANK VERA 

A FELSŐ PALEOLITIKUM NYOMA BUDAPESTEN 

Az alább közlendő leletanyag - a paleolitikum első 
lelőhelye Budapest belterületén - a III. kerület (Csillag
hegy), Hegyalja u. 18. sz. telken került elő. Jelentősége 
az, hogy az első nyom a város teljesen beépített terüle
tén, és egyben kiegészíti a magyarországi, Duna-menti 
gravettien elterjedési képét. 

Az egészen kis lelőhely - valóban csak nyoma egy te
lepnek —, a Duna jobb partján, a budai oldal É-i részén 
húzódó domb vonulaton helyezkedik el. Morfológiailag 
ez a terület a Pilis-hegység DK-i pereme, ill. a Duna egy
kori, lejtőüledékkel elegyengetett, teraszos völgy oldala. 
A Duna Il/a. teraszán, Af 110 m magasságban fekszik, 
ciiielyre 7 m vastag lejtőlösz települt. 

A leletanyag biztosan egy elpusztult állomás marad
ványa. Az állomás idején a Duna nem a mai, az innen 
több kilométerre húzódó medrében folyt, hanem több 
ágra szakadva és helyét többször is változtatva mélyí
tette, ill. töltötte fel a dombok lábáig terjedő síkságot. 
Az egyik széles folyamág a terasz alatt folyt — ez ma 
az egyik üdülőövezet felé vezető gyorsvasút vonala —, 
így a telephely folyóparton, közvetlenül az egykori 
Duna-ág felett feküdt. 

A leletanyag első darabjai — néhány Equus sp. foga és 
három penge - , a fenti telken, egy kertben, vízcsőárok 
ásása közben került elő. Budapestnek ez a része csupa kis 
kertekből, nyaralóházakból áll; sűrűn egymás mellett. 
Ezért a tárgyak előkerülését, még nagy nehézségekkel is, 
csak ellenőrizni lehetett. Az anyag azonban így is kiegé
szült, és rétegtani helyzetét sikerült hitelesíteni. 

A 4X4 m-es szondában egy kis telepfolt, vékony lakó
szintet találtunk, mely azonban nem folytatódott se
merre. Az ellenőrző „ásatás" után ugyanis a környéken 
— a lejtő irányában felfelé, lefelé és a kertek előtti 
úton — számtalan szondát, széles árkot nyitottunk, és 
ebben az 5—30 méternyi körzetben sehol, semmi nem 
került elő. Valószínű, hogy az erózió a települést meg
semmisítette, és csak ez az egészen kis lakószint-részlet, 
mintegy 30 eszköz, szilánk és egy cölöplyuk maradt 
in situ rétegben. 

Az első tárgyakra Sárga, löszös agyag tapadt. Tá
lalójuk szerint a vízcsőárokban voltak, tehát ennek, és 
a mellette mélyített szonda rétegtani viszonyát kellett 
ellenőrizni. Megállapítható volt, hogy az 1 m mély árok 
metszetében még humuszréteg van, és csak a legalján 
kezd sárgássá, löszössé válni. A darabok tehát nem az 
árokból, hanem csak a mellette ásott, jóval mélyebb 
derítő-gödörből kerülhettek elő. 

A megfigyelések a következők: 
A 4X4 m-es szondában - annak egyik négyzetméte

rében —, 1 m mélységig egy rézkori hulladékgödröt tár
tunk fel. Ugyanitt, 80 cm mélységben egy krotovina hú
zódott. Anyaga világos sárga lösz. Ebben egy penge és 
egy szilánk feküdt. Anyaguk, patinájuk azonos az első 
darabokéval. Ezek tehát a krotovinában nyilván mélyebb 
rétegből kerültek fel, állatok túrták fel. 

A talaj 100 cm-től kezdve fokozatosan sárgul, löszös, 
erősen agyagos, apró löszkonkréciókkal. 150 cm mély
ségben ismét két eszközt és két szilánkot találtunk , 
majd 160 cm mélyen az egyik négyzet sarkában egészen 
vékony elszíneződés, halvány barna telepszint látszott. 
Ennek talajában néhány okkerszemcsét találtunk. Vala
mennyi alább közlendő eszköz és szilánk a telepfolt 
körül volt. 

A telepszint maradványának letisztítása után egy 
23 cm átmérőjű, kerek, barna folt tűnt elő. Mellette — a 
felület K-i oldalán —, 40 cm hosszú, 5 cm vastag további 
telepszint húzódott. (1. kép) Ez az előző foltnak a foly
tatása. Az elszíneződött talaj itt sötétbarna, morzsalékos, 
agyagos, és okkerszemcsékkel kevert. A kerek folt met
szetben 20 cm mély, és egy félkörívben záródó cölöp
lyuk alakját mutatja. (2. kép) Közelében még egy-két 
szilánk és egy mammutborjú fogtöredéke került elő. 

A telepszintet tehát csak igen kis területen sikerült 
megtalálni —, ez azonban elegendő, hogy a további vizs
gálatokkal az eszközkészlet rétegtani helyzetét és meg
közelítő kronológiai besorolását megadjuk. — Szeren
csés körülmény, hogy ezen a kis területen — ha az csak 
egyetlen cölöplyuk is —, lakóépítmény, kunyhóalap lé
tezését bizonyítja. A structure d'habitat kérdéséhez ez te
hát a harmadik adalék a Nyugat-magyarországi gravettien-
ben. Az előzők a ságvári telep —, és Dömös állomás, 
mely a Duna nagy kanyarjában, szintén a folyó közelé
ben fekszik.1 

A további adatok előtt megemlítendő —, lehetséges, 
hogy ez a kis lelőhely is két lakószintből állhatott, mint 
azt a Ny-magyarországi gravettienben másutt is megfi
gyeltük. Ilyen elsősorban a ságvári telep, a Dunakanyar
ban pedig Szob ? 

A 4X4 m-es terület egyik szektorát 3 m mélységig 
tovább mélyítettük, majd még 4 m-re, egészen a terasz
rétegig fúrtunk le. A 7 m vastag szelvény szedimen-
tológiai vizsgálata viszonylag jól biztosítja a leletanyag 
kronológiai helyzetét. Ebben a munkában Pécsi M. és 
Schweitzer F. geológusok voltak segítségemre a MTA 
{földrajzi Intézete részéről, akik a szelvényezést még 
több helyen is elvégezték. Baráti segítségükért ezúton is 
köszönetemet fejezem ki. 

A lelőhely rétegsora a következő : 
0—1 m Csemozjom (rézkori gödörkitöltéssel) 

1,0—1,6 m Krotovinás világos lösz. A kultúrréteg en
nek alján, 1,6 m-en húzódik. 

1,6—2,1 m Mangánfoltos, mészkonkréciókkal és állat
járatokkal tagolt lösz. 

2,1-3,5 m Rétegzett, gleyes, rozsdafoltos lösz, nagy 
mennyiségű csigahéj töredékekkel. 

3,5—4,5 m Csillámos, homokos lösz csigahéjtöredé
kekkel. 

4,5—4,7 m Agyagos-iszapos lösz. 
4,7—5,5 m Rétegzett, homokos, agyagos lösz. 
5,5—7,0 m Agyagos-iszapos lösz. 
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A helyszíni szelvények és a laboratóriumi vizsgálatok 
együttes eredménye szerint a szelvény egésze ritmikusan 
rétegzett lejtő-lösz. A rétegek 1 m-től lefelé 3—5 fokos 
dőlést mutatnak DK felé. (3. kép) 

A szelvény minden rétegéből mintát vettünk és ezek a 
következő szempontok szerint lettek analizálva: humusz
tartalom, hygroszkóposság, CaC03-tartalom, arany
kötöttség, szemcse összetétel. A laboratórium vizsgálatok 
eredményét az 4. kép mutatja.3 

A vizsgálatok rövid értékelése Schweitzer F. szerint: 
1. Humusztartalom. — Talajosodott réteg csak a 3,6— 

4,0 m és az 5,4-5,6 m között figyelhető meg. A CaC03-
tartalom itt általában 10-20% körüli. A humusztartalom 
általában 0,6% - , ami azonban nem indokolja a talaj vi
szonylag sötét színét. (H görbe) 

2. Hygroszkóposság. - Értéke igen alacsony, 0 ,8-
1,3% közötti, görbéje ezért csak kis kilengést mutat. 
Három maximuma van: a kultúrréteg alatt (tehát 1,6— 
2,0 m között) - , majd a 4,0-4,5 m és az 5,0-7,0 m kö
zötti szintekben. Lefelé haladva a hygroszkóposság ér
téke emelkedik, ami az anyag kötöttségét mutatja. 
(Hy görbe) 

3. CaC03-tartalom. - Értéke 5 m-ig általában 20% — 
legmagasabb a felső csernozjomban (30%) - , míg az 
5,0-5,6 méter közti szintekben 10%. A CaC03-tartalom 
a maximumát a kultúrrétegnél éri el (38,5%). Szintén 
magas az értéke a 2,3-5,0 m közti szintekben. (CaC03 
görbe) 

4. Arany kötöttség. - 38-40% között mozog - , majd 
lefelé 5,5 m-től emelkedik 40% felé - ami az anyag kö
töttségének növekedését mutatja. (Ak görbe) 

5. Szemcseösszetétel. — Az egész szelvényben a lösz
jelleget adó 0,02—0,05 mm átmérőjű frakció uralkodik 
30-50% között. Az agyag-frakció (0,002-0,005 mm) az 
egész szelvényben magas —, 22—33%. 4,0 m-ig növek
szik, majd a szelvény alsó része felé ismét emelkedik. 
A 0,05—0,5 mm átmérőjű homok mennyisége csekély, 
5-14% - , és a kultúrszint alatt éri el maximumát. (16%) 
(4. kép jobb oldali része, 0-100%-ig) 

A lösznél finomabb alkotórészek magas arányát az 
magyarázza ezen a területen, hogy a háttérben húzódó 
lejtők alapját oligocén agyag, ún. „kiscelli agyag" képezi. 
Ez a lejtőlemosás során elkeveredett, és együtt rakódott 
le az eolikus porral és a finom homokkal. Ez a tény bi
zonyítja egyébként azt is, hogy a telepnyom nem másod
lagos helyzetben, hanem in situ fekszik. 

A diagrammon látható, hogy a felső 5 m-es rétegek
ben a lösz, a mélyebb rétegekben viszont agyagos-iszapos 
frakció uralkodik. Ugyanerre az eredményre jutott 
Krolopp E. a rétegek malacologiai anyagának vizsgálatá
val is. Egyelőre statisztikus adatok nélkül - , a felső lösz
szintekben arid-steppei fajok fordulnak elő, a mélyebb 
szintekben viszont határozottan a humidus klíma-
igényűek. 

A rétegsor bázisa fluviatilis anyag, melynek felső ré
sze csillámos, homokos iszap —, alsó része durva homok
kal kevert, görgetett kavics —, tehát már folyóterasz. 

A kronológiai megfigyelések szerint a löszszelvény 
szintjeit a felső pleisztocén felső részébe helyezzük, 
amely a „Paudorf szintnél" nem idősebb. 

A kronológiai értékeléshez az analóg löszrétegtani 
adatokra tudunk támaszkodni, amelyek Magyarországon 
— egy „löszmedertcében", bőséggel állnak rendelkezésre. 
Ha a szelvényt összevetjük Pécsi M. általánosított felső
pleisztocén szelvényével4, akkor itt a gyengén humuszos 
szint, amely 4,0—5,5 m között figyelhető meg, a Paudorf-
horizontnál későbbi, felső würmi időszakba sorolható. 
— Ha szelvényünket a paleolitikus löszlelőhelyek szedi-
mentvizsgálati adataival vetjük össze, akkor — az eltérő 
morfológiai viszonyok miatt —, itt csak a legfelső löszré
teget vehetjük figyelembe. Ebben feküdt a leletanyag is. 
Ebben az esetben a legfeltűnőbb egyezés Pilismaróttal 
állapítható meg, ahol a kultúrréteg szintjénél szintén fel
tűnően magas a CaC03-tartalom, és szintén csökken a 
hygroszkóposság értéke.5 Ugyanilyen, sőt még sokkal 
magasabb a CaC03-tartalom a hasonló korú Dömös 
kultúrnívójánál is.6 

A pilismaróti telep kultúrrétegét a rétegtani vizsgála
tok alapján a Würm 3 tetőzésének idejére, ill. annak 
steppei szakaszára helyeztük.7 Az üledékvizsgálatok 
szerint a budapesti kis anyag kora kb. ezzel megegyezik. 

A paleontológiái anyag kevés —, néhány vádló fog és 
egy mammutborjú fogtöredéke. Kronológiai szempont
ból megemlítendő, hogy KretzoiM. szerint a ló ziEquus 
przewalskii Polj. fajtához tartozik. Ez a kisméretű ló 
— ökológiai igénye szintén a hideg, füves sztyep —, ná
lunk a pleisztocén végén kezdi kiszorítani az addig ural
kodó nagytestű lovat, és a Kárpátmedencében a W 3 ide
jén vált domináns fajjá. A paleontológiái anyag itt ugyan 
nem alkalmas kormeghatározásra, de alátámasztja a fenti 
megfigyeléseket. 

Az anyag abszolút Kormeghatározására nincs lehető
ség. A vele geokronológiailag feltehetően azonos korú 
településeken mint a Dunakanyar vidékieken és a Ny-
szlovákiai telepeken egyelőre még szintén nincs C-14 
datálás. (Vizsgálható szénnel a dömösi és a szobi telep
ről rendelkezünk.) Előre jelezzük itt, hogy a kis eszköz
készlet tipológiailag leginkább még Pilismarót telepéével 
egyezik. 

Áttekintve a magyarországi lösztelepek rétegtani és 
C—14 adatait, megállapítható, hogy ezek általában — és 
viszonylag — későiek. Bodrogkeresztúr C—14 dátuma 
28 700 év - , ez a legidősebb. Ságvár alsó kultúrrétegé-
nek kora 18 900, felső rétegének kora 17 760 év. Mada
ras dátuma 18 080 - , Árka 18 700, ül. 13 230 év(?). 
— A legfiatalabb gravettien lelőhely területünkön Duna
földvár, 12 100 évvel.8 — A késői Würm tagolása szem
pontjából megemlítendő még a nálunk kimutatott rövid 
klímaoszcilláció 18 000-17 000 év között - a W 3 
alatt - , amely a Lascaux interstadiálissal egyezik.9 Az 
adatokat összegezve és az eszközök tipológiai karakterét 
figyelembe véve úgy véljük, hogy a leletanyagot közvet
lenül a rövid oszcilláció utánra tehetjük. A fenti abszolút 
dátumok erre a helyre természetesen nem érvényesek, de 
elég valószínű, hogy az új lelőhely kb. Ságvár felső 
kultúrrétege és Dunaföldvár közé esik. Ugyanakkor az 
ezsközkészlete tipológiailag eltér ezekétől. 

A régészeti anyag 34 eszközből áll, melyhez 9 szilánk 
és néhány nyersanyagdarab tartozik. A nyersanyag túl
nyomó részben nagyon jó minőségű szarukő, mellettük 
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2—2 eszköz tűzkő, ill. radiolarit. A kis eszközkészletet 
feleslegesnek tartjuk egyenként ismertetni — a kis meny-
nyiség miatt a típusok százalékos aránya sem elég 
egzakt —, ezért az anyagot összegezően jellemezzük. 

Az eszközkészletben egyetlen gravette-hegyet talá
lunk. Csúcsos penge, jobb oldalán meredek retussal. 
A bázis előoldal felől le vékonyított. (5. kép 15.) Elő
fordul egyetlen, atipikus nyeles eszköz töredéke.(?) Alsó 
része durván retusált, a szélretus finom. Minthogy az 
eszköz nagy része hiányzik, pontosabban nem határozha
tó meg. (5. kép 17.) Találunk két vakarót; jól retusáltak, 
egyiknek bázisa törött, a másik bázisa tompaszögű, a 
bulbust eltávolították. (5. kép, 12, 11.) Az eszközök kö
zött van két véső, az egyik vaskos pengéből, a másik 
keskeny pengéből, a véső negatívjával. (5. kép 10.) Egy 
másik eszköz egyszerű penge, bázisa előlapon vékonyí
tott, csúcsa véső, ül. fúró-szerűen retusált (5. kép 16.) 
Az anyagban ezeken kívül két „Birsecklamelle", retusált 
nukleusz-maradék fordul elő. (5. kép 20.) 

Az eszközkészlet többi darabja egyszerű sima szélű 
penge, ill. penge töredéke - , ez a típus tehát az anyag 
túlnyomó részét teszi ki. (25 db - 73,5%) - Feltűnő a 
pengék finomsága, könnyedsége, gyakran a hosszúságuk, 
a hosszúság-szélesség aránya, az, hogy vékonyak —, tehát 
azok a jellegek, amelyek nagyon ritkák a magyarországi 
gravettienben. A hosszúság-szélesség aránya általában há
romszoros, vagy még nagyobb. Az eszközök vastagsága a 
hosszúságnak egy tizedét sem teszik ki - , tehát karcsúak, 
megnyúltak, és nagyon vékonyak. A kivitel olyan jó, 
hogy a törött példányokat sem tekintjük hulladéknak. 
(A pengék egy része a bázisnál, előoldalon kissé vékonyí
tott, a .talon szűk, ritkán hátlapon kissé retusáltak.) 
(5. kép 1-9., 13-14., 18-19.) Érezhető a standardi-
záció erőssége —, bár ennek mértékét a kis mennyiség 
miatt hehéz megállapítani. 

Feltűnő, hogy az anyag túlnyomó része kész eszköz - , 
a hulladék csekély. Lehetségesnek tartjuk, hogy egy ál
lomásnak (alkalmi településnek) nemcsak egy egészen kis 
részét, hanem annak is esetleg egy lakótérhez kapcsoló
dó, tipológiailag igen homogén eszközkészletét találtuk 
meg. Az ipar mindenesetre egyértelműen a középeurópai 
gravettienhez, annak egyik, késői fázisához tartozik. 

Az analógiákat vizsgálva az anyag viszonylag még a 
Dunakanyar vidékének iparaihoz, így Pilismaróthoz, 
Dömöshöz áll a legközelebb. Viszonylag, mert a nyers
anyag minősége (nem a kőzetfajta), az eszközök mérete 
hasonló, de a típusok és a típusok összetétel némileg 
eltérő. 

A pilismaróti és a dömösi telepen sokkal gyakoribbak 
a vakarok, vakarópengék stb., mint ebben az eszköz

készletben. A típusspektrum szélesebb. A pengék ha
sonlóak, de nem olyan finomak, mint itt.1 ° Az anyagok 
statisztikai összevetését, a tárgyak kis mennyisége miatt, 
ismét bizonytalannak tartjuk. A pengék aránya azonban 
sokkal magasabb, mint az előbb említett településeken. 
Az ipar mindenesetre egészen más karakterű, mint ame
lyet Ságvárról ismerünk.11 

A mai magyar területen, a gravettiennek legalább két, 
ha nem három csoportja létezik. Geográfiai elterjedésük, 
természeti miliőjük is eltérő. Egyik az ország ÉK-i részén 
ismert csoport (Árka, Bodrogkereszt úr, Tokaj, Tarcal). 
A másik a Duna magyarországi nagy meanderénél levő 
települések. (Közülük Pilismarót és Dömös ipara a leg
jellegzetesebb.) Kiüt ebből a csoportból Szob eszköz
készlete. Ez a lelőhely azonban — kb. 30 eszközzel, 
egy-két állatcsonttal —, nem is „telep", „vadászállomás" 
volt. Elsősorban mint csigagyüjtő helynek volt szerepe. 
(Fosszilis ékszeranyag gyűjtőhelye, depókkal.)12 — 
A magyar medence belső területén valószínűleg külön 
csoportot alkot a ságvári telep, és Dunaföld vár, Szeged, 
Madaras telepnyomai. 

A külföldi kutatás újabban többször foglalkozik a 
középeurópai gravettien csoportjaival, így a magyar me
dence iparaival is. Kizárólag tipológiai alapon —, nem vé
ve figyelembe az erősen eltérő földrajzi, ökológiai kör
nyezetet. J. K. Kozlowski pl. egy „Ságvár csoportot" 
állapít meg.13 Véleményével nem mindenben értünk 
egyet, e rövid cikkben azonban nem kívánunk vitát kez
deni. Egyetlen megjegyzésünk itt, hogy Ságvár és Pilis
marót nem tartoznak ugyanabba a csoportba. Nagyobb 
köztük az eltérés, mint az Északkelet-magyarországi és 
a Dunamenti iparok között. 

A budapesti anyag kapcsolatai terén természetesen 
még egy szempontot vehetünk figyelembe. A gravettien 
lelőhelyeinek, telepeinek földrajzi elterjedését. A Duna
kanyar vidékén eddig 16 kisebb-nagyobb lelőhelyet is
merünk. Felváltva helyezkednek el a folyam jobb- és 
bal partja mentén.14 Budapesthez ezek a legközelebbiek. 
Más irányba nagy távolságon belül nem ismerünk gra-
vettient. Amíg újabb, közelebbi lelőhelyet nem isme
rünk, ezt a kis anyagot tehát egyelőre - tipológiai 
szempontból, de fenntartásokkal (!) —, a „Dunakanyari 
csoporthoz" soroljuk. Az eredete északabbra, a Ny-
szlovákiai gravettienben keresendő. Feltehetőnek látszik, 
hogy a Dunakanyar populációja húzódott le kissé dé
lebbre a folyó mentén, és annak egy elég késői meg
jelenése. 

Rövidítések 

ActaArchHung Acta Archaeologica Academiae FolArch 
Scientiarum Hungaricae FöldrajziÉrt 

ArchHung Archaeologia Hungarica FöldlntÉvk 
BpR Budapest Régiségei 
Eiszeitalter u. FöldrKözl 

Gegenwart Eiszeitalter und Gegenwart 

Folia Archaeologica, Budapest 
Földrajzi Értesítő 
A Magyar Királyi Földtani Inté
zet Évkönyve 
Földrajzi Közlemények 
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Jegyzet 

1. M. Gábori - V. Gábori-Csánk: Der erste paläo-
litische Hausgrundriss in Ungarn. AcraArchHung 9. 
1958. 19-34. - Gábori 1964 I. 111-127. - Gá
bori 1964.11.171-186. 

2. Gábori-Csánk 1-12,48-50, 70-78, 84-86. 
3. Az 1. kép jelmagyarázata: 1. = csernozjom talaj, 

2. = krotovinás lejtőlösz, 3. = rétegzett, csigahéj
töredékekben gazdag lejtőlösz, 4. = iszapos, csiga
héjtöredékekben gazdag lejtőlösz, 5. = mészkő-
göbecs-rétegek, 6. = agyagos, csillámos lejtőlösz, 
7. = mangános, finomhomokos lejtőlösz, 8. = ré
tegzett, csigahéj töredékes, homokos lejtőlösz, 
9. = rétegzett, gleyes, mangánfoltos lejtőlösz, 
10. = csillámos finomhomok, 11. = rétegzett agya
gos lejtőlösz, 12. = rétegzett homokos-agyagos 
lejtólösz, 13. = rétegzett iszapos-agyagos lejtő
lösz. M = minta a szedimentológiai vizsgálathoz. 

4. Pécsi M.: Kárpátmedencebeli löszök, löszszerű 
üledékek típusai és litosztratigráfiai beosztásuk. 
FöldrKözl. 1965/4. 8. ábra 323-365. 

5. Gábori-Cscnk 21. ábra. 
6. Gábori 1964. II. 5. ábra 
7. Gábori-Csánk 96-97'. 
8. V. Gábori-Csánk: C—14 Dates of the Hungarian 

Paleolithic. ActaArchHung 1970. 4. 
9. V. Gábori-Csánk: Une oscillation climatique à la 

fin du Wurm en Hongrie. ArcaArchHung. 1978. 
3-11 . 

10. Gábori-Csánk XV-XVII. tábla; Gábori 1964. II. 

11. Gábori-Csánk X—XII. tábla (A ságvári telep ipara 
nincs egészében publikálva!) 

12. M. Gábori: Paläolithische Schnecken-Depots von 
Szob. ActaArchHung 21. 1969. 3-11.1-IV. tábla. 

13. J. K. Kozlowski: La fin des Temps glaciaires dans 
le bassin du Danube moyen et inférieur. In: D. de 
Sonneville—Bordes: La fin des temps glaciaires en 
Europe. Vol. II. Paris, 1979. 821-836. 

14. Gábori 1964. H. 1. ábra. 

VERA GÁBORI-CSÁNK 

SPUREN DES OBEREN PALAOLITHIKUM IN BUDAPEST 

Das vom Autor publizierte Fundmaterial — vom ersten 
Fundort des Paläolithikum im Weichbild von Budapest — 
gelangte im III. Bezirk (Csillaghegy) auf dem Grund 
Hegyalja Str. Nr. 18 ans Tageslicht. Seine Bedeutung 
ist dadurch gegeben, dass es die erste Spur im vollständig 
bebauten Gebiet der Stadt ist und zugleich das Verbrei
tungsbild des ungarländischen Gravettien entlang der 
Donau ergänzt. 
Das Fundmaterial ist gewiss der Überrest einer verwüste
ten Station. Seine ersten Stücke — einige Zähne vom 
Equus sp. und drei Klingen — wurden auf obigen Grund, 
in einem Garten, bei der Aushebung eines Wasserrohrgra
bens entdeckt. Dieser Teil von Budapest besteht aus 
lauter kleinen Gärten und Landhäusern eng nebeneinan
der. Daher vermochte man das Aufkommen der Gegens
tände nur mit grossen Schwierigkeiten auch nur über-
p ni fen. 

Die Schichtungsfolge der Sonde in einem Ausmass von 
4X4 m ist die folgende: 

0—1 m Tschernosjom (Grubenauffüllung aus der 
Kupferzeit) 

1,0-1,6 m Heller Löss mit Krotovinen. Die Kultur-
schichte befindet sich unter diesem, auf 
1,6 m. 

1,6—2,1m Durch Kalkkonkretionen und Tiergängen 
gegliederter Löss mit Manganflecken. 

2,1—3,5 m Geschichteter, gleyiger Löss mit Rostflecken 
und einer grossen Menge von Schnecken
haus-Bruchstücken. 

3,5—4,5 m Glimmeriger, sandiger Löss mit Schnekken-
hau s-B ru chstücken. 

4,5—4,7 m Lehmig-schlammiger Löss. 
4,7—5,5 m Geschichteter, sandiger, lehmiger Löss. 
5,5—7,0 m Lehmig-schlammiger Löss. 
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Eine absolute Altersbestimmung des Materials ist nicht 
möglich. In den mit diesem geochronologisch vermutlich 
gleichaltrigen Siedlungen, wie in der Gegend des Do
nauknies und in der Westslowakei, gibt es einstweilen 
auch noch keine C-14-Datierung. (Prüfbare Kohle steht 
uns in Dömös und Szob zur Verfügung.) Es sei im voraus 
bemerkt, dass die wenigen Werkzeuge typologisch am 
ehesten jenen des Lagers in Pilismarót entspricht. 
Die Angaben zusammenfassend und in Berücksichtigung 
des typologischen Charakters der Industrie, sind wir der 
Ansicht, dass wir das Alter des Fundmaterials mit der 
Zeit nach der kurzen „Lascaux-Ságvár" Oszillation 
bestimmen können. 
Das archäologische Material besteht aus 34 Werkzeugen 
zu denen noch neun Abschläge und einige Rohstoffstücke 
gehören. Der Rohstoff besteht überwiegend aus Horn-
stein sehr guter Qalität, ausserdem sind je zwei Artefakte 
Feurstein bzw. Radiolarit. In der Industrie finden wir 
eine einzige Gravette-Spitze, ferner zwei Kratzer, zwei 
Meissel und zwei „Birsecklamellen" sowie retuschierte 
Nukleusreste. Die übrigen Stücke der Werkzeugen sind 
einfache Klingen mit glatter Kante. (Abb. 2.1—9,13—14, 
18-19) 

Abbildungen 

Abb. 1. Pfahlloch und Detail der Lagerfläche am 
Paläolith-Fundort von Csillaghegy 

Abb. 2. Durchschnitt des Pfahlloches 
Abb. 3. Teilansicht des Profils der petrographisch-stra-

tigraphischen Untersuchung 
Abb. 4. Ergebnis der Untersuchung des Fundortes 

(Schweitzer, F.: - MTA-Földrajztudományi 

Képjegyzék 

1. kép. Cölöplyuk és telepszint részlete a csillaghegyi 
paleolit lelőhelyen. 

2. kép. Cölöplyuk keresztmetszete. 
3. kép. A kőzetrétegtani vizsgálat szelvényének részlete. 

Auffallend ist, dass der überwiegende Teil des Materials 
aus fertigen Werkzeugen besteht —, der Abfall ist gering. 
Wir halten es für möglich, dass wir nicht nur einen ganz 
geringen Teil einer Station (einer gelegentlichen Siedlung) 
gefunden haben, sondern einen typologisch sehr homo
genen, sich eventuell auch an einen Wohnraum knüpfen
den Werkzeugvorrat. 
Die Industrie gehört jedenfalls eindeutig zum mittel
europäischen Gravettien, zu einer späten Phase dessen. 
In der Gegend des Donauknies kennen wir bisher 16 
kleinere und grössere Gravettien-Fundorte. Sie befinden 
sich abwechselnd entlang des rechten und linken Ufers 
des Stromes. Zu Budapest liegen diese am nächsten. 
In einer anderen Richtung finden innerhalb einer grossen 
Entfernung keine Gravettien-Fundstellen. Solang wir 
keinen neueren, näheren Fundort kennen, zählen wir 
einstweilen dieses kleinen Material also — vom typolo
gischen Gesichtspunkt, jedoch mit Vorbehalten (!) — zur 
„Donauknie-Gruppe". Sein Ursprung ist mehr nördlich, 
im westslowakischen Gravettien zu suchen. Es scheint 
annehmbar, dass sich die Population des Donauknies ein 
wenig südlicher entlang des Flusses hinunterzog und es 
sich um ein ziemlich spätes Vorkommen handelt. 

Kutató Intézet — Geographiewissenschaft
liches Forschungsinstitut der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften) 
Abb. 5. Stein Werkzeuge aus dem Fund von Csillag

hegy 

4. kép A lelőhely rétegtani vizsgálatának eredménye. 
(Schweitzer F. — MTA Földrajztudományi Ku
tató Intézete.) 

5. kép Pattintott kőszerszámok a csillaghegyi leletből. 
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