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1. Bevezetés

�£����Ȭ[������ȱ���û����ȱ�ȱ����Ȭ���£�Ȭ�ã£�ȱ
������¤���ȱ������·��ø�ȱ·�ȱ�ȱ���£�ȱ¤��·��ȱ
���ȱ���¤�¤�ȱ����£��ȱǻŗǯȱ¤���Ǽǯȱ�ȱ�����£���·�ȱ
időszak során a hordalékkúp kiszáradt és
futóhomok mozgások kezdődtek, az ártéri
���û�����ȱ�����ȱ���ø£�à�ȱǻ¤��·��Ǽȱ�ã�£ȱ���àȬ
do le (Pécsi, Schwei er, 1991). A területen
létrejö akkumulációs formákat leginkább
a Tisza és aMaros formálták, így az eredeti

����£Ç����ȱ����ȱ���ȱ���û�������ȱ����¤��£à
dó maradványai maradtak fenn (Mezősi,
1993). Szeged-Öthalom területe egy ilyen
maradványfelszín. Az idők során számos
kutató dolgozo a területen geológiai, paleȬ
ontológiai kutatásokat végezve (Rotharides,
1931; Mihál , 1953, 1967; Szónoky, 1963;
Jakucs, 1979; Rónai, 1979; Szöőr et al., 1992),
valamint a löszrétegek fejlődéstörténetével,
korolásával foglalkozva (Krolopp et al., 1995;
Sümegi, 2005, 2015; Sümegi et al., 2015).

KÖRNYEZETTÖRTÉNET
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Akiemelt pozíciójamia Szeged-Öthalom
területe már az ősidők óta lako volt. Az
első leleteket a 19. században találták meg
a szegedi nagy árvízhez kapcsolódóan,
amikor is mintegy 100 honfoglaláskori
sírt találtak i (Varázséji, 1880; Reizner,
1904). 1935-ben a kutatás felélénkült, ekkor
paleolit eszközöket és egy mamutcsontot
találtak a régészek (Banner, 1936). A terüȬ
letről a továbbiakban vaskori, avar kori és
honfoglalás kori leletek kerültek még elő
(Párducz, 1960; Bálint, 1968; Paluch, 2010,
2016; Szalontai, 2016) bizonyítva azt, hogy

szinte állandó emberi megtelepedés volt i
évszázadokon, évezredeken át.
�����ȱ�����¤�ȱ�·���ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ȭ

�·���ȱ�ȱ����������Ǽȱ���������¤��£¤��ȱ
alapján a paleolit megtelepedés időtartamáȬ
nak, őskörnyezeti há erének a felderítése
kor-mélységmodellek, akkumulációs rátát
és paleoökológiai eredmények alapján. A
vizsgált szelvények a régi homokbánya
területén, a bánya déli falában le ek kiȬ
alakítva, egységesen 6 méteres magassáȬ
gúak, egymástól való távolságuk 30 méter
(1. ábra). A szelvények közelsége ellenére

1. ábra – Szeged-Öthalom elhelyezkedése az első osztrák katonai felmérés (1763-1787) térképein, valamint a jelenlegi 3D-s to-
pográfiai viszonyok (a sárga vonal jelöli a régi homokbánya déli falát, a két sárga nyíl az eolikus és az infúziós szelvényeket; a csont 
szimbólum az 1935-ben feltárt mamutcsont hozzávetőleges helyét mutatja)
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litológiai felépítésük a különböző felhalȬ
mozódási környezet mia teljesen más.
Egyedül a fekü rétegük egyezik, amely
�����·�ȱ�������ȱ���à�����ǯȱ�ȱ���
színre mindkét esetben eolikus kőzetliszt
települt, a magasabb térszíneken típusos
lösz, a mélyebb területeken tavi üledék és
infúziós lösz formájában (2. ábra). A korȬ
������ȱ�����¤�ȱ�£ȱ�������ȱ����������¤��àȱ
kezdete legalább 30 000 éve kezdődö a
���û�����ǯ

2. Alkalmazott módszerek

A két vizsgált szelvényen 9 db radiokarbon
kormeghatározás történt, főként csigahéȬ
jakból, egy helyen faszénből (1. táblázat:
Krolopp et al., 1995; Sümegi, 2005). Az első
szelvényen (eolikus) 5, míg amásodik szelȬ
vényen (infúziós) 4 db mérés történt. Az
1935-ben feltárt mamutmedencecsont darab
a vizsgált szelvényektől keletre helyezkede

el (1. ábra), így rétegtanilag nehezen összeȬ
egyeztethető velük.A leírás szerint az akkori
felszíntől mintegy 4,5 méteres mélységben
találtákmeg a csontot (Banner, 1936), amely
hozzávetőlegesen 84–86méteres tengerszint
fele i magasságot feltételez. E ől függetleȬ
�û�ȱ�ȱ�����ȱ������¤��ȱ����ȱ�����¤�ȱ�·���ȱ��
hetséges a korreláció. A nyers koradatok az
IntCal13.14c kalibráló görbe (Reimer et al.,
2014) alapján le ek kalibrálva a Calib 7.0.4
(Stuvier, Reimer, 1993) és a Bacon (Blaauw,
Christen, 2011) szoftverek segítségével (1.
�¤��¤£��Ǽǯȱ
�ȱ ��������£·���ȱ ¤��àȱ ����������à�ȱ

a Bacon szoftver segítségével Bayes-i
(Bayesian) típusú kor-mélység modellek
készültek mindkét szelvényre. A Bayes-i
modell elsősorban gamma és Poisson elȬ
��£�¤��ȱ���£�¤�ȱ�£ȱ�������¤��à�ȱ�¤�¤�ȱ��Ȭ
számításához. A modellezés az ado szelȬ
vény egységes szeletekre bonto részein
autoregresszív módon történik (Blaauw,
Christen, 2011). Az öthalmi kor-mélység

2. ábra – A két vizsgált szelvény litológiai felépítése és az előállított kor-mélység modellek: bal oldalon az eolikus szelvény, jobb 
oldalon az infúziós szelvény (a fekete téglalapok a radiokarbon kormeghatározások helyét mutatják)
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modellek kiszámításához 42–48 millió
�����ȱ�����ȱ�Ç���øȱ������Ȭ�¤��ȱǻ����Ǽȱ
iterációt használt fel, és ezekből származtatȬ
��ȱ�£ȱ�������¤��à�ȱ�¤�¤���ȱǻ��Ǽǯȱ�ȱ������ȱ
�·�����£¤�¤��£ȱ�ȱ�����������ȱ���û�ȱ��£�
nyos alapadatok szükségesek mind a béta,
����ȱ�ȱ�����ȱ����£�¤�ȱ��£��¤����ȱ���¤�ǯȱ�ȱ
kor modellezéséhez a 4 cm-es intervallumot
használtuk, a modell (és az AR) kon�dencia
intervalluma (CI) 95% volt. A szimuláció
végül centiméteres felbontású kor-mélység
adatokat eredményeze mindkét szelvény
����·�ǯȱ�ȱ��Ȧ·�ȱ�����£�à�øȱ�������¤��à�ȱ
ǻû�����·��Ǽȱ�¤�¤���ȱ��à���ȱ������ȱ���Ç��·�·
vel állíto uk elő a következő képlet szerint:
��ƽ�2Ȭ�ŗȦ�2Ȭ�ŗȱx 1000 (1)
����ȱ�ŗȱ·�ȱ�2 egymást követő (jelen esetȬ

ben centiméteres) mélységek, aŗȱ·�ȱ�2ȱ�����ȱ
az ado mélységekhez tartozó modelleze
átlag kor. A 95%-os kon�dencia intervallum
ǻ��Ǽȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�·�������ȱ�ȱ������£�¤�¤�¤���ȱ
történt, de o aŗȱ·�ȱ�2 a modelleze miniȬ
mum és maximum korok voltak a 95%-os
CI melle . Az így kiszámíto akkumuláciȬ
à�ȱ�¤��ȱ����������ȱ¤����¤����¤����ȱ�ȱ���Ȭ
��������£à�¤�ȱ�����£��¤�¤�ȱ·�ȱ�à�ȱ�������ȱ�ȱ
��������£à�¤�ȱ�¤���£¤����ȱ��ǯ

3. Eredmények
ȱ

A kor-mélység modellek előállítása mindȬ
két vizsgált szelvény esetén a szelvénynek
csak bizonyos szakaszát érinte e, köszönȬ
hetően annak, hogy a mintázás idején
még nem gondoltak a teljes szelvényt leȬ
fedő modellek előállításának lehetőségére.
Azonban a szelvények vizsgált szakaszai
hasonló időintervallumba esnek. Az eolikus
szelvény 150–450 cm közö i modelleze
szakasza 19 326 és 29 362 cal BP év köȬ
zö képződö (2. ábra; 1. táblázat), azaz
300 cm üledék 10 036 év ala . Ez ebben az
esetben 0,2989 mm/éves átlagos AR-nek

ǻ������¤���à�ȱ�¤��Ǽȱ�����ȱ���ǯȱ�£ȱ���ø£�à�ȱ
szelvény esetében a 75–325 cm közö i moȬ
delleze szakasza 17 223 és 21 893 cal BP év
közö képződö (2. ábra; 1. táblázat), azaz
250 cm-nyi üledék 4 670 év ala rakódo
le. Az átlag AR az infúziós szelvény esetéȬ
ben 0,535 mm/év, ami durván 1,8-szorosa
az eolikus szelvény értékének. Mindkét
kor-mélység modell 95%-os CI görbéje viȬ
szonylag nagy szórást mutat, ahogyan a
rendelkezésre álló radiokarbon adatok is (2.
ábra; 1. táblázat). Ennek az oka az, hogy a
mintázás idejénmég nem volt könnyen elȬ
érhető az AMS radiokarbonmérés, helye e
a tömeges (bulk) típusúmérést használták,
ami jól láthatóan nagyobb szórású adatokat
ado (Gillespie et al., 1986; Bronk Ramsey
et al., 2004).
�ȱ������·�����ȱ �������¤�øȱ���������ȱ

alapján 95%-os kon�dencia intervallummal
(CI) számíto AR görbék egységesítése a
lefede kor alapján történt, hisz mindkét
szelvény esetében hasonló időintervallumȬ
ról beszélhetünk (3. ábra). Az eolikus szelȬ
vény gra�konja szerint a szelvény idősebb
szakaszain az AR igen alacsony, átlag ala i
értékeket mutat (0,21–0,25 mm/év), amely
nagyjából 22 100 cal BP évig tarto . O
egy kismértékű növekedés �gyelhető meg
átlaghoz közeli, de továbbra is átlag ala i
értékekkel (0,25–0,27mm/év). Ez a folyamat
megközelítőleg 20 000 cal BP éve véget ért.
19 300 és 20 000 cal BP évek közö �gyelȬ
hető meg a legjelentősebb porakkumuláció.
�����ȱ�ȱ����£������ȱ�£ȱ��ȱ·��·���ȱ��·���ȱ
a 0,38 mm/év értékeket is. A CI-n belül
azonban ezek az értékek akár a 0,5–0,6mm/
év értéket is elérhe ék. Az akkumulációs
csúcs után kismértékű csökkenés �gyelȬ
hető meg 19 300 és 18 700 cal BP év közö
(0,30–0,33 mm/év), majd az üledékakkuȬ
muláció jelentősen lelassult, a leg�atalabb
horizontban már csak 0,20 mm/év értékek
��������£���ǯȱ
Ezzel szemben az infúziós szelvény eseȬ
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tén a 0,535 mm/év átlaghoz képest az időȬ
sebb horizontban 21 700–20 700 cal BP év
közö 0,45–0,47 mm/év AR értékek kalkuȬ
lálódtak (3. ábra). 20 700 és 18 900 cal BP
év közö mérhetők a legmagasabb akȬ
kumulációs ráták ebben a szelvényben,
az értékek 0,55–0,58 mm/év közö moȬ
zognak, habár nem térnek el annyira az
átlagtól, mint az eolikus szelvény AR
��¡�����ǯȱ�ȱ��Ȭ�ȱ���û�ȱ�£�����ȱ�£��ȱ
az értékek akár 0,7–0,9 mm/év nagysáȬ
gúak is lehe ek. A nagymértékű porfelȬ
halmozódás után a folyamat intenzitása
csökkent, átlag ala i, 0,47–0,50 mm/év
értékek tapasztalhatók a szelvényszakasz
leg�atalabb részén.
A gra�konok lefutása hasonló, mindȬ

két esetben átlagnál alacsonyabb felhalȬ
mozódási értékeket tapasztalunk az időȬ
sebb szelvényszakaszokban, majd durván
20 000 cal BP év környékén tapasztalható
�£ȱ�������¤��à�ȱ�¤��ȱ��¡�����ȱ�����·�ȱ
szelvény esetén. Az akkumulációsmaximuȬ

mot visszaesés köve e, átlag ala i értékekȬ
kel. Elmondható, hogy az infúziós szelvény
����·�ȱ�£ȱ��ȱ·��·���ȱ�à���¤�ȱ���������¤�ȱ
az eolikus szelvény értékeit, azonban az
átlaghoz képest nem voltak olyan nagyȬ
mértékű eltérések. Tehát amíg az eolikus
����£Ç���ȱ�ȱ����������¤��àȱ�����£��¤��ȱ
jelentősebb kilengéseket mutato , addig
a mélyebb területek nedves térszíni üledékȬ
gyűjtőjében intenzívebb, de egyenletesebb
����ȱ�£ȱû���·���������£à�¤�ǯȱ

4. Konklúziók

�ȱ�£����Ȭ[������ȱ���û���·�ȱ��£��¤��ȱ�£¤��£ȱ
térszíni és nedves térszíni környezetet beȬ
mutató két szelvényARgra�konjai hasonló
trendeketmutatnak.A hasonlóság legfőképp
a 20 500 és 19 000 cal BP évekközö i időszak
intenzív porakkumulációjában nyilvánul
meg (3. ábra). Ez az időszak kronológiailag
egyezik amadarasi lösz-paleotalaj szelvényȬ

3. ábra – A Bacon modellekből előállított akkumulációs ráták. A paleolit szintet a csont szimbólum jelzi
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���ȱ���������¤��ȱ�������¤��à�ȱ��¡����Ȭ
mal (Sümegi et al., 2020 in press), amely
az LGM (Last Glacial Maximum – utolsó
eljegesedésimaximum) utolsó, leghidegebb
szakaszának feleltethető meg (Clark et al.,
2009). A korábbi eredmények arra utalnak,
hogy a szárazföldi jégtakaró ekkor volt a
legnagyobb kiterjedésű (Hemming, 2004),
azaz ekkor helyezkede el legközelebb a
vizsgált lelőhelyekhez.
A két öthalmi szelvény AR gra�konjai a

hasonlóságuk ellenére egy szempontból
lényegesen különböznek, mégpedig az
AR értékekben. Az eolikus szelvényhez
képest az infúziós szelvény esetén a lineȬ
áris modell alapján számíto AR értékek
magasabbak, ahogyan a Bayes-i modell
alapján számíto ak is. A különbség oka a
lokális topográ�ában keresendő, a nedves
térszíni felhalmozódási környezet alacsoȬ
nyabb, a száraz térszíni magasabb topográȬ
�ai helyzetben alakult ki. Az alacsonyabb
térszínek, mint a buckaközi mélyedések
(semlyékek) relatíve szélárnyékosabbak,
mint a homokbuckák felszíne, így porakȬ
kumuláció szempontjából kedvezőbb a
helyzetük (Pye, 1995). Továbbá a vizsgált
területen a buckaközi mélyedések bizonyíȬ
to an vízborítás ala voltak, amely szintén
elősegíte e a nagyobb mennyiségű üledék
depozícióját. Valószínű, hogy ez a két téȬ
nyező okozta a magasabbAR értékeket az
infúziós szelvény.
A kialakíto szelvényektől mintegy 300

méterre keletre található a még 1935-ben
����¤��ȱ����������ȱ·�ȱ��������ȱ��£�ã£ã�ȱ
(Banner, 1936) lelőhelye (1. ábra) lelőhelye.
�£ȱ�������ȱ��Ç�¤�ȱ�£�����ȱ�ȱ�����ȱ·�ȱ�ȱ��������ȱ
eszközök (penge, véső, egyebek (Banner,
1936) eolikus löszből kerültek elő, azaz a
legkeletibb fekvésű homokbucka száraz térȬ
színéből. A csont kora 19 165 ± 251 cal BP
év (17 215 ± 251 cal BC év) volt (Sümegi et
al., 2015), amely alapján a paleolit vadászok
jelenléte az LGMvégére, azon belül is a GS-

2.1b stadiális időszakára ese (Bond et al.,
1993; Björck et al., 1998; EPICA Members,
2006; Clark et al., 2009; Rasmussen et al.,
2014). A területen a korábbi paleoökológiai
vizsgálatok szerint ebben az időhorizontban
Öthalom környékén meglepő módon boȬ
reális típusú erdőssztyepp vegetáció volt a
jellemző, hozzávetőlegesen 16–17 °C-os júliȬ
usi középhőmérsékle el (Sümegi, Krolopp,
2000; Sümegi, 2005; Sümegi et al., 2015). A
malakológiai vizsgálat alapján az erdősültȬ
ség foka 80% körül volt és tipikus erdőlaȬ
kó és árnyékkedvelő fajok (������ȱ�������ǰȱ
���������ȱ�����ǰȱ������ȱ ���������ǰȱ������ȱ
�����������ǰȱ�������ȱ�¢������) kerültek elő
tömegesen ebből a szintből (Sümegi et al.,
2015). Tehát a globális klímaviszonyokkal
������·����ȱ�ȱ��£��¤��ȱ���û�����ȱ���ȱ�£¤Ȭ
raz-hideg, hanem mérsékelt-csapadékos
klíma volt a jellemző nagyobb kiterjedésű
erdős területekkel, erdőfoltokkal.A jelenség
azonban nem egyedülálló, ugyanis a Kárpát-
medence déli területein ekkortájt erőteljes
���������¤���ȱ·�ȱ�£�����������¤�ȱ��Ç��Ȭ
hatás érvényesült, mely eredményeképp
enyhébb klíma és erdősülés volt tapaszȬ
talható ezen a területen, viszont a Kárpát-
medence belső területei inkább szárazabbak
és hűvösebbek voltak (Sümegi, Krolopp,
2000; Sümegi et al., 2011, 2015). A relatíve
enyhe klímaviszonyok, valamint a terület
topográ�ailag kiemelt helyzetemia ideális
szálláshely lehete a felső paleolitikumban,
talán a Grave i időszak �atalabb települési
hullámában (T. Dobosi, 2003), vagy azújabb
besorolás nyomán a késő Epigrave i időȬ
szakban ide érkező paleolit vadászoknak.
A halmok tetejéről remek kilátás nyílhato
az öthalmi semlyék tavakra (Sümegi, 2005),
ahol a vadászok az akkor erre élő, szomjuȬ
kat oltó vadakra vadászha ak. Az öthalmi
lelőhely kora a többi, második hullámos
lelőhelyhez képest �atalabb, a mintegy 70
kilométerre nyugatra található Madaras
melle feltárt lelőhely (T. Dobosi, 1967)
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21 793 ± 976 cal BP éves (Sümegi et al., in
����Ǽȱ�ȱ������¤��ȱ�����������ȱ������ȱ����Ȭ
ján. A leghíresebb lelőhely Ságvár melle
pedig 21 292 ± 439 és 22 758 ± 268 cal BP
éves (Krolopp, Sümegi, 2002; Lengyel,
2010) (1. táblázat). Ezek alapján arra lehet
következtetni, hogy a Kárpát-medence déli
részén előforduló felső-paleolit lelőhelyek
közül az öthalmi lelőhely volt a leg�atalabb,
talán egy külön vadászcsoport (talán késői
Epigrave i kultúra) nyomait rejti a lelőhely,
vagy csupán egy időszakos felső paleolit
megtelepedési helyként szolgált a terület az
����ȱ�¤�����àȱ���¤�£�����ǯȱ����·�£������ȱ
ø����ȱ���ȱ�����������ȱ�·�·������ȱ����ȱ�ȱ
lelőhely kora,mind a kor-mélységmodellek
és ülepedési ráták pontosíthatók lennének,
de ez már a következő lépés, következő
������¤��àȱ���£ǯȱ

5. Köszönetnyilvánítás
ȱ
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