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1. BEVEZETÉS 

 

Disszertációmban az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának késői csoportjaira – 

Tiszadob, Bükk, Szakálhát – vonatkozó új adatokat mutatom be a mai Borsod–Abaúj–

Zemplén megye területéről, valamint megkísérlem e csoportok lelőhelyeinek és lelet-

anyagának átfogó elemzését. Témaválasztásom fő oka, hogy a Kalicz Nándor és Makkay 

János vonaldíszes monográfiájának megjelenése (KALICZ–MAKKAY 1977) óta eltelt 

több mint 30 évben jelentősen megnőtt az ezen időszakba sorolható lelőhelyek száma 

Borsod–Abaúj–Zemplén (a továbbiakban B.-A.-Z.) megyében, illetve az elmúlt 20 év 

beruházásokat megelőző nagy felületű feltárásainak köszönhetően nagyobb település-

részletek is napvilágot láttak (pl. Sajószentpéter-Kövecses, S. Koós Judit feltárása, 2001; 

Mezőkövesd-Nagy-fertő, a szerző feltárása, 2002; Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, 

a szerző feltárása, 2003). E lelőhelyek a települési jelenségek nagyobb száma és a bőséges 

leletanyag miatt lehetőséget biztosítanak a korszakra vonatkozó ismereteink bővítésére, 

valamint új vizsgálati és feldolgozási módszerek alkalmazására. A témaválasztásban 

szerepet játszott a 2000-ben elkészült szakdolgozatomhoz (A bükki kultúra települése 

Felsővadász-Várdombon, CSENGERI 2000) végzett kutatómunka. Ennek során kezdtem 

megismerkedni B.-A.-Z. megye középső neolitikus lelőhelyeivel, azok jelenségeivel 

és leletanyagával. A miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársaként 2001 óta személye-

sen vehettem részt e lelőhelyek felfedezésében és feltárásában, ami a széles körű hozzá-

férést is biztosította számomra. 

A dolgozatban részletességgel a mai B.-A.-Z. megye közigazgatási határain belül jelenleg 

ismert, és az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája (a továbbiakban AVK) 3–4. fázisához 

köthető településrészletek feldolgozása, értékelése szerepel. Bár e határvonal mesterséges, 

az általa közrefogott terület megfelelően nagy kiterjedésű, és földrajzilag sokszínű. 

Vizsgálható benne alföldi táj (pl. Borsodi Mezőség, Borsodi-ártér), folyóköz (Bodrog-

köz), dombságok (pl. Cserehát, Putnoki-dombság), középhegységi területek (Bükk, 

Aggteleki-hegység, Eperjes–Tokaji-hegység), illetve a dombságok és hegységek között 

futó nagyobb folyóvölgyek (Bódva-völgy, Sajó-völgy, Hernád-völgy). A megye területén 

a középső neolitikum második feléből megtalálhatóak mind a tiszadobi és bükki, mind 

a szakálháti kerámiaművességgel jellemezhető lelőhelyek, valamint a Tiszadob–Szakálhát 

és Bükk–Szakálhát érintkezési zónák, illetve a középső neolitikus festett kerámiás csopor-

tokkal (Esztár és Raškovce, későbbi fázisban Esztár és Diakovo) határos területek is. 

Ez a tény lehetőséget ad a késői AVK csoportokra vonatkozó, a térbeli és időbeli 

viszonyokat érintő nagyobb léptékű következtetések levonására. 

Értekezésemben a hangsúlyt a bükki kerámiaművességgel jellemezhető lelőhelyek 

és leletanyagok feldolgozására helyeztem. A vizsgált leletegyüttesek közül kiemelkedő 
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a fentebb említett Sajószentpéter-Kövecses anyaga. Természetesen a kutatómunka ideje 

alatt is történtek B.-A.-Z. megyében olyan feltárások, melyek során a korszakhoz köthető 

településrészletek kerültek elő (Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, a szerző ásatása, 2003; 

Sajószentpéter-Vasúti Őrház, a szerző ásatása, 2008; Sajóvámos-Coop, Szörényi Gábor 

András feltárása, 2010). Zárt objektumaik kerámialeleteinek statisztikai feldolgozása 

és összehasonlító elemzése szintén helyet kapott a dolgozatban. A bükki kerámia stílus-

elemzése során szükséges volt a Jan Lichardus által kidolgozott kerámiatípus-, díszítési 

elem-, valamint díszítési rendszer-beosztás (LICHARDUS 1974, 22–40) továbbfejleszté-

sére annak érdekében, hogy valamennyi, a megyéből ismert leletanyag leírására alkalmas 

legyen. A statisztikai elemzéseket hagyományos tipológiai alapú feldolgozás egészíti ki. 

Az eredmények és néhány új radiokarbon adat felhasználása hozzájárultak a bükki 

díszítőstílus változása kronológiájának finomításához. 

A dolgozat részét képezi, következtetéseihez alapul szolgál a B.-A.-Z. megye területéről 

jelenleg ismert középső neolitikus lelőhelyek szöveges és térinformatikai adatbázisba 

foglalt katasztere, mely az értekezéshez csatolt DVD függelékben kapott helyet. Az adat-

bázist főként a miskolci Herman Ottó Múzeum (a továbbiakban HOM) és a Magyar 

Nemzeti Múzeum (a továbbiakban MNM) Régészeti Adattárainak és Régészeti Gyűjte-

ményeinek a korszakra vonatkozó adatai, szakirodalmi közlések, valamint saját feltárások 

és feldolgozások eredményei alapján állítottam össze. Ez a lelőhelykataszter remélhetőleg 

alapul szolgálhat olyan későbbi kutatásokhoz, melyek a disszertációmnál nagyobb lépték-

ben vizsgálják a középső neolitikum jelenségeit és az ebben az időszakban bekövetkező 

változásokat. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

A kutatómunka és az értekezés megírása során nyújtott iránymutatásért és segítségért 

köszönetet szeretnék mondani témavezetőmnek, Dr. Raczky Pálnak. Az évek alatt folyta-

tott szakmai beszélgetésekért, a közös munkáért és a folyamatos baráti bátorításért 

köszönettel tartozom Kristína Piatničkovának, Dr. Siklósi Zsuzsannának és Dr. Köhler 

Kittinek. Közöletlen leletanyagaik feldolgozásra való átengedését köszönöm Dr. Koós 

Juditnak (Sajószentpéter-Kövecses), Dr. Wolf Máriának (Encs-Kelecsény, Mező-

keresztes-Cethalom, Mezőnagymihály-Salamon-tanya), B. Dr. Hellebrandt Magdolnának 

(Bodroghalom-Medvetanya-Hydroglobus környéke), valamint Szörényi Gábor Andrásnak 

(Sajóvámos-Coop). Köszönettel tartozom a „Újkőkori kerámiák távolsági kereskedelme” 

című archeometriai együttműködési program (DAAD) vezetőinek, Dr. T. Biró Katalinnak 

és Dr. Heinrich Taubaldnak, amiért lehetővé tették, hogy a kutatásban részt vegyek, vala-

mint Dr. Szilágyi Veronikának, Dr. Szakmány Györgynek és Dr. Józsa Sándornak 

az együttgondolkodásért és a petrográfiai vizsgálatokért. A rajzok elkészítéséért hálás 
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vagyok Nagy S. Józsefnek (HOM) és Homola G. Krisztinának (HOM), a sajószentpéteri 

pattintott kőanyag vizsgálatáért Dr. Lengyel Györgynek, az archeozoológiai vizsgálatért 

pedig Daróczi-Szabó Mártának. A MNM Központi Régészeti Adattár dokumentumainak 

tanulmányozásához nyújtott segítséget köszönöm Komiszár Szilviának. Köszönöm régész 

kollégáimnak, Gál-Mlakár Viktornak, Hajdú Melindának, B. Dr. Hellebrandt Magdolná-

nak, Horváth Antóniának, Jenei Anitának, Kalli Andrásnak, Király Ágnesnek, Dr. Koós 

Juditnak, Kovács Ferencnek, Dr. Lengyel Györgynek, Dr. Lovász Emesének, Makoldi 

Miklósnak, Miskolczi Melindának, Paszternák Istvánnak, Patay Róbertnek, Ringer 

Istvánnak, Dr. Simon Lászlónak, Dr. Pusztai Tamásnak, Dr. Pusztainé dr. Fischl 

Klárának, Szolyák Péternek, Szörényi Gábor Andrásnak, Tóth Krisztiánnak, Tutkovics 

Eszternek és Dr. Wolf Máriának, hogy engedélyezték közöletlen munkáik dokumentáció-

jának és leletanyagainak a felhasználását adatbázisom elkészítéséhez. Köszönöm továbbá 

a miskolci HOM Régészeti Tára és Műtárgyvédelmi Osztálya valamennyi munkatársának 

a kutatómunkám során nyújtott hathatós segítséget. Közvetlen főnökeimnek, Dr. Pusztai 

Tamásnak és Szörényi Gábor Andrásnak köszönöm türelmüket és megértésüket, melyet 

a dolgozat megírásának idején tanúsítottak, és a Múzeum korábbi vezetésének, amiért 

lehetővé tették PhD tanulmányaimat. Végül, de nem utolsósorban hálával tartozom kis- és 

nagycsaládom minden tagjának, köztük páromnak, Szabó Andrásnak és kislányomnak, 

Szabó Zsuzsannának az évekig tartó támogatásért és a lehetőségért, melyet a dolgozat 

megírására teremtettek, valamint Szüleimnek, hogy akkor is támogattak, amikor letértem 

egy megkezdett útról, és a régészet felé fordultam. 
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1.1. TÉRBELI KERETEK  

A disszertációhoz végzett kutatás térbeli keretét a mai B.-A.-Z. megye közigazgatási 

határa adja (ld. még Bevezetés). A munka elején tervezett, a tiszadobi és bükki csoportok 

teljes településterületére kiterjedő, hasonlóan részletes elemzésnek fizikai korlátok 

szabtak határt. 

Bár a mai B.-A.-Z. megye közigazgatási határvonala mesterséges, az általa közrefogott 

terület megfelelően nagy kiterjedésű és földrajzilag sokszínű. A megye területe 

7.248 km2, melynek közel 60%-át az Északi-középhegység, fennmaradó 40 %-át pedig 

alföldi térségek foglalják el (F. NAGY–MOLNÁR 2003, 7). A Kárpát-medence egészére 

jellemző mozaikosság itt fokozottan jelentkezik, mind az alapkőzet, mind a domborzat, 

a talajtakaró és a klimatikus viszonyok, valamint az utóbbihoz kapcsolódóan a természe-

tes környezet és a gazdálkodási lehetőségek vonatkozásában. B.-A.-Z. megyét alapvetően 

folyóvölgyekkel elválasztott tájak alkotják (F. NAGY–MOLNÁR 2003, 7). Az alföldi 

részeken alacsonyabb térszíneket, ártereket (pl. Bodrogköz, Taktaköz, Borsodi-ártér), 

illetve magasabb térszíneket, a hegy- és dombvidékek előterében kialakult hordalékkúp 

síkságokat (Borsodi-Mezőség, Sajó-Hernád hordalékkúp, Harangod; F. NAGY–

MOLNÁR 2003, 9), míg a középhegységben dombságokat (pl. Cserehát, Putnoki-

dombság), hegységi területeket (Bükk, Aggteleki-hegység, Eperjes–Tokaji-hegység/ 

Zempléni-hegység), valamint a dombságok és hegységek között futó nagyobb folyó-

völgyeket (Bódva-völgy, Sajó-völgy, Hernád-völgy) találunk. Ezek az eltérő adott-

ságokkal rendelkező tájak és kistájak a középső neolitikum folyamán is eltérő letelepedési 

és megélhetési feltételeket nyújthattak az itt élőknek. B.-A.-Z. megyében a földrajzi 

kistájak száma meglehetősen magas (36 kistáj; MAROSI–SOMOGYI 1990), ami szintén 

a terület földrajzi szabdaltságát mutatja. 

A felsorolt jellemzők előrevetítik, hogy a mai B.-A.-Z. megye egyes mikrorégióiban 

a középső neolitikum folyamán élő vonaldíszes csoportok települései és azok gazdálkodá-

si stratégiái egymástól eltérőek lehettek, aminek következtében a különböző csoportok 

és kultúrák vizsgálatát több szinten szükséges elvégezni. 

Az értekezésben részletesen csupán a B.-A.-Z. megyei településrészleteket és lelet-

anyagokat elemzem, az általánosabb kérdések megválaszolásához azonban felhasználtam 

a tiszadobi, bükki és szakálháti kerámiaművességgel jellemezhető más, kelet- és dél-

magyarországi, valamint kelet-szlovákiai lelőhelyek elemzéseit is. 
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1.2. KRONOLÓGIAI KERETEK  

A disszertációban a középső neolitikum második felének, az AVK „csoportokra bomlá-

sának” és „késői csoportjainak” időszakával, vagyis az AVK 3–4. fázisával, illetve ennek 

B.-A.-Z. megyei lelőhelyeivel és leletanyagaival foglalkozom részletesen. 

A magyar kutatás az AVK-t az 1–2. fázisokban (vagy AVK I–II) a teljes település-

területen egységes leletanyaggal jellemzi, míg az AVK 3. fázis (vagy AVK III) idején 

feltételezi az anyagi kultúra differenciálódását (KALICZ–MAKKAY 1977, 96; RACZKY 

1989, 235). Az általános elképzelések szerint az AVK 3. fázis idején a jellemző késői 

AVK és Szarvas-Érpart típusú leletanyagok mellett feltűnnek a tiszadobi, a korai esztári 

és korai szakálháti leletegyüttesek (KALICZ–MAKKAY 1977, 56; Vinča A/B1, 

RACZKY 1989, Fig. 8). Horváth F. és Hertelendi E. szerint a tiszadobi csoport 

és a szakálháti kultúra kezdete ennél korábbra, a Vinča A2/3 időszakra tehető, míg 

az esztári kultúra kialakulása valószínűleg még korábban, az AVK 2. fázisával egyidőben, 

a Vinča A2 időszakban, előzmények nélkül történt (HORVÁTH–HERTELENDI 1994, 

118). Legújabb munkájában a bánáti Satchinez/Temeskenéz Vinča lelőhelyén előkerült 

esztári „importok” alapján Horváth F. és F. Draşovean megerősítve látják ezt a feltevést, 

és az esztári kultúra kialakulását biztosan a Vinča A3 előttre helyezik (HORVÁTH–

DRAŞOVEAN 2013). Goldman Gy. és Szénászky J. a szakálháti kultúra kialakulását 

szintén a Vinča A időszakra helyezi, és genetikailag ugyancsak elválasztja az AVK-tól 

(G. SZÉNÁSZKY 1983; 1988, 15–16), a késő AVK-ban Szakálhát „importok” meg-

jelenésével számolnak (GOLDMAN 1983, 33). Újabban Raczky P. és Anders A. a Polgár 

környéki lelőhelyek alapján úgy vélik, hogy az AVK II és AVK III típusok egymás 

mellett létező különböző kerámiastílusok voltak (RACZKY–ANDERS 2009a, 39–40). 

Az AVK 3 időszakra teszi továbbá a magyar kutatás nemcsak a lokális csoportok 

kialakulását, hanem egyúttal az AVK két nagy „tömbjének”, a karcolt és festett kerámia-

díszítést használó tömböknek az elkülönülését is. 

Szlovákiában a „keleti vonaldíszes kerámiának” nevezett AVK-t részletesen J. Lichardus, 

S. Šiška, J. Pavúk és J. Vizdal elemezte, melyben már az AVK 2. fázisától elkülönítik 

a karcolt, illetve a festett kerámiadíszítést használó csoportokat (LICHARDUS 1972b; 

1974; PAVÚK 1994b; PAVÚK–ŠIŠKA 1971; 1980; 1981; ŠIŠKA 1974; 1979; 1982a; 

1989; VIZDAL 1973). E csoportok között a határt a Tisza folyó jelenthette a Zagyva 

torkolatától a Bodrog torkolatáig, majd a Zempléni-hegység (Bodrog folyó) és a Szalánci-

hegység (ŠIŠKA 1979, 267; 1989, 25–26; PIATNIČKOVÁ 2010b, 332). Az AVK 2. fázi-

sában a karcolt kerámiadíszítést használók a Barca III-csoport, míg a festett 

kerámiadíszítést alkalmazók a Kopčany-csoport közösségei voltak. Újabban K. Piatnič-

ková megállapította, hogy a Kopčany-csoport és a Barca III-csoport egyes elemei az AVK 
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1. fázisával mutatnak időbeli kapcsolatot (PIATNIČKOVÁ 2010b, 338–339). Később, 

az AVK 3 időszakban a Tiszadob-Kapušany-csoport képviselte a karcolt, míg a Raškov-

ce-csoport és az Esztár-(Lumea Nouă) kultúra a festett, a középső neolitikum 4. fázisában 

(AVK 4) pedig a bükki kultúra a karcolt, míg a „késői festett kerámia”/Diakovo-csoport 

és az Esztár-(Lumea Nouă) kultúra közösségei a festett tömböt (Raškovce-csoport: 

VIZDAL 1973; kronológia: RACZKY 1989, 235 és Fig. 8–9; ŠIŠKA 1979, 267–269; 

1989, 203; festett kör: POTUSHNIAK 1997, 37–39). 

A festett kerámiás csoportok között tehát az Esztár–Lumea Nouă típusú festett kerámia-

díszítésen kívül, ennek közösségeitől É-ra fekvő területeken elkülöníthető a Kopčany–

Raškovce–Diakovo kör, melynek csoportjai időrendi fázisokat képviselnek. M. Potush-

niak e kétféle típust használó csoportokat Painted Pottery Culture néven foglalja össze, 

és leválasztja az AVK-ról (POTUSHNIAK 1997, 37). M. Strobel a késői festett 

csoportokat az AVK részének tekinti, és bevezeti az „EPR-horizont” elnevezést (Esztár–

Pişcolt–Raškovce, STROBEL 1997, 68–71.). A „nem esztári típusú” festett kerámiás 

csoportot a romániai kutatók Pişcolt-csoportként említik (LAZAROVICI–NÉMETI 1983, 

36), míg a magyar kutatás az idők során többféle elnevezést használt („Szamos-vidéki 

festett kerámia”, KALICZ –MAKKAY 1977, 106; „Szamos vidéki anyag”, KOREK 

1983, 26; „sátoraljaújhelyi típus”, „Sonkád-Raškovce-típus”, RACZKY 1989, 235; 

„szatmári festett kerámia”, MAKKAY 2003, 42). Kutatásukkal legutóbb Jakucs J. foglal-

kozott („felső-tiszai középső neolit festett kerámia”, JAKUCS 2010). Témánk szempont-

jából a festett csoportoknak amiatt van jelentősége, hogy a szellemi kultúrában mutatkozó 

hasonló elem alapján (szimbolikus jellel ellátott arcábrázolások az esztári kultúrában, 

RACZKY–ANDERS 2003, 166, és a felső-tiszai festett kerámiában, JAKUCS 2010, 35, 

245. lábjegyzet), mindkét festett kör az AVK karcolt díszű tömbjével azonos kulturális 

gyökerekkel rendelkezik. Emellett ezek a festett csoportok a dolgozatban vizsgált 

B.-A.-Z. megyei késői AVK csoportok területi szomszédait is jelentik. 

A középső neolitikum 4. fázisában a karcolt tömbön belül a szakálháti kultúra „tovább-

élése” mellett a tiszadobi kerámiaművesség bükki kerámiaművességgé alakult át 

(KALICZ–MAKKAY 1977, 43–44; RACZKY 1989, 235). A kutatás egy része a tisza-

dobi csoport és a bükki kultúra egymásmellettiségét feltételezte (LICHARDUS 1974, 98; 

104), illetve részbeni párhuzamosságát feltételezi ma is (HORVÁTH–HERTELENDI 

1994, 118). Raczky P. és Anders A. a Polgár környéki lelőhelyeken együttesen jelentkező 

Tiszadob–Bükk, Esztár, Szakálhát és Vinča stílusú leletek alapján magasabb szintű integ-

rációt feltételeznek az „AVK IV. fázis” idején (RACZKY–ANDERS 2009a, 40–41). 

B.-A.-Z. megye a karcolt kerámiadíszítést használó AVK tömb területére esik. 

A Bodrogköz azonban a karcolt és festett kör érintkezési zónája lehetett, Dél-Borsod 

pedig a karcolt tömbön belül a tiszadobi-bükki és a szakálháti kerámiaművességet 
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használó közösségek érintkezési zónája, ami fontossá teszi a dolgozat térbeli, bár 

mesterséges határvonalon nyugvó kereteit. 

A disszertáció címében és magában a dolgozatban is az AVK késői csoportjai elnevezést 

használom. Az eredetileg a késői fázisba sorolt csoportokról (bükki, esztári és szakálháti) 

az elmúlt évtizedek kutatásai – mint fentebb hivatkoztam rá – kiderítették, hogy a közép-

ső neolitikum 4. fázisánál hamarabb kezdődtek. A tiszadobi csoport pedig szorosan 

kapcsolódik a bükki kultúrához, így a dolgozatban a B.-A.-Z. megyében több településsel 

feltűnő „késői csoportokkal”, a tiszadobi csoporttal, a bükki kultúrával és a szakálháti 

kultúrával foglalkozom. 

Kalicz N. és Makkay J. még „csoportokról” (Tiszadob-Gruppe, Bükk-Gruppe, Esztár-

Gruppe, Szakálhát-Gruppe) írtak monográfiájukban (KALICZ–MAKKAY 1977, 38–56, 

83–92), a későbbi kutatásban azonban az egymástól való elkülönülés hangsúlyozására 

a bükki kultúra, esztári kultúra és szakálháti kultúra megnevezéseket kezdték használni, 

míg a tiszadobi csoport elnevezést változatlanul hagyták. E megnevezéseken a dolgozat-

ban nem változtattam. Figyelembe véve azonban azt a tényt, hogy nem ismerjük a tisza-

dobi csoport és a bükki kultúra pontos időbeli határait és időtartamukat, valamint, 

hogy a kettő közötti átmenet a kerámiadíszítésben meglehetően folyamatos, helyesebb 

lenne a tiszadobi-bükki kultúra elnevezés. 

Meg kell azt is jegyezni, hogy a régészeti kultúra fogalma sokat változott a 20. sz. folya-

mán. A történeti irányzat által feltételezett kultúra – etnikum azonosítástól (CHILDE 

1929) a posztprocesszuális irányzat eljutott a fogalom teljes mellőzéséig (összefoglalóan 

ld. SIKLÓSI 2006). 

Miután jelen dolgozatban az egyes települések szintjén túlmutató néhány összefüggés is 

vizsgálat alá kerül, ezért helyenként szükséges nagyobb egységekkel dolgozni. Az elem-

zés főként a kerámiaművességben és a kerámiadíszítésben jelentkező eltéréseken, illetve 

az ezek révén megmutatkozó lelőhely-csoportosulásokon alapul, ezért a kultúra/csoport 

fogalmak helyett helyesebb lenne a tiszadobi, bükki, szakálháti és esztári „kerámia-

művességgel jellemezhető közösségek” megnevezéseket alkalmazni. A rövidség miatt 

legtöbbször mégis a hagyományos csoport és kultúra elnevezéseket használom, melyek 

alatt azonban mindig a kerámiaművesség révén meghatározott közösségek „csoportját” 

értem. A felvázolt problémák miatt az utóbbi időben inkább a stílus, kerámiastílus (style, 

pottery style) kifejezéseket alkalmazzák a kutatók a kultúra helyett (pl. RACZKY–

ANDERS 2009a). 

Abszolút időben a disszertáció kereteit a következőkben határozhatjuk meg. Radiokarbon 

vizsgálati eredmények alapján Horváth F. és Hertelendi E. a tiszadobi, szakálháti 

és esztári együtteseket 5300 BC tájától keltezte (illetve az esztári leleteket ennél 
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korábbtól), a legkorábbi bükki együtteseket pedig 5200 BC környékétől (HORVÁTH–

HERTELENDI 1994, 118). Újabban Raczky P. és Anders A. közölte 18 radiokarbon adat 

alapján az „AVK IV” becsült időtartamát Polgár-Ferenci-háton, mely 68,2 %-os 

valószínűséggel 5293–5068 cal BC közé tehető (RACZKY–ANDERS 2009a, 44 és Fig. 

8, Fig. 12). Ennek vége adhatja meg a középső neolitikum záródásának idejét, bár 

ugyanakkor Öcsöd-Kováshalmon a Tisza I–II fázis radiokarbon koradata 68,2 %-os 

valószínűséggel 5110 BC és 4830 BC közé tehető (RACZKY 2009, 103), ami alapján 

legújabban W. A. Parkinson és Gyucha A. a késő neolitkumot már 5150 cal BC-től indítja 

(PARKINSON–GYUCHA 2012, Tab. 2). 

A fentiekből következően a kialakuló tiszadobi csoporttól és szakálháti kultúrától induló 

és a bükki kultúra végéig, illetve a szakálháti kultúra tiszai kultúrává alakulásáig tartó 

fejlődést az 5300–5000 BC közötti időszakba tehetjük. Pontosabb korhatározásra csak 

nagyobb radiokarbon sorozatok révén lenne lehetőség. 

B.-A.-Z. megye középső neolitikumának kezdeteivel, illetve a korszak első felének kérdé-

seivel a disszertációban átfogóan nem foglalkozom. 
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2. AZ AVK KÉSŐI CSOPORTJAINAK KUTATÁSTÖRTÉNETE  

 

Ebben a fejezetben a dolgozatban vizsgált három késői AVK-csoport kutatástörténetét 

külön-külön részletezem. Bár az AVK és több késői csoportjának elkülönítése és elneve-

zése csupán az 1960-as években történt meg (KOREK 1960; KALICZ–MAKKAY 1966), 

lelőhelyek és leletanyagok már régóta ismertek voltak ebből az időszakból (pl. Hódmező-

vásárhely-Szakálhát, BANNER–BÁLINT 1935). A bükki kultúra kutatásának kezdetei 

(NYÁRY 1881; MIHALIK 1897), a szalagdíszes kerámiákhoz sorolása (MÁRTON 1910; 

1912), valamint első összefoglalása is (TOMPA 1929) jóval korábbra tehető. 

Északkelet-Magyarország és azon belül B.-A.-Z. megye középső neolitikumának átfogó 

összefoglalására Kalicz N. és Makkay J. munkája óta nem került sor (KALICZ–

MAKKAY 1977). A disszertációban tárgyalt csoportok (Tiszadob, Bükk, Szakálhát) 

közül a bükki kultúra monografikus összefoglalását J. Lichardus végezte el néhány évvel 

korábban (LICHARDUS 1974). Ezt követően főként leletközlések láttak napvilágot, 

illetve néhány témát részleteztek a kutatók (temetkezések, ORAVECZ 1998–1999; 

háztípusok, HEGEDŰS 1985, 16–21; HORVÁTH 1989; cserekapcsolatok, GOLDMAN–

G. SZÉNÁSZKY 2009a; arcos edények, KALICZ–S. KOÓS 2000a, SEBŐK–KOVÁCS 

2009, szellemi kultúra, RACZKY–ANDERS 20003; kerámiastílusok, STROBEL 1997, 

településszerkezet, kerámiastílusok, RACZKY–ANDERS 2009a). Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye egy tájegysége a Tiszahát neolitikumát Korek J. (KOREK 1983), 

míg a Nyíri Mezőség középső neolitikumát Kurucz K. foglalta össze (KURUCZ 1989). 

A kelet-szlovákiai AVK fejlődést és a késői csoportokat S. Šiška (ŠIŠKA 1989), majd 

egy földrajzi-történelmi egység, a Szepesség középső neolitikus településtörténetét 

M. Soják kutatta (SOJÁK 2000). A középső neolitikus festett kerámiás csoportokkal 

M. Potushniak, Gh. Lazarovici és J. Németi, valamint Jakucs J. foglalkozott (JAKUCS 

2010; LAZAROVICI–NÉMETI 1983; POTUSHNIAK 1997). Az AVK időrendi fázisait 

Raczky P. (RACZKY 1989), az egyes fázisok településtörténeti és kerámia díszítésbeli 

jellemzőit pedig legutóbb Raczky P. és Anders A. elemezte (RACZKY–ANDERS 2009a; 

ld. még az 1.2 alfejezetet). 

Az AVK és csoportjai antropológiai jellemzését K. Zoffmann Zs. készítette el (K. ZOFF-

MANN 1985; 1992; 1994; 2000; 2001; 2005; 2007), valamint Szathmáry L. és Kővári I. 

(KŐVÁRI 2008; KŐVÁRI–SZATHMÁRY 2004; SZATHMÁRY 1976; 1977; 1984; 

2003), illetve Köhler K. végzett vizsgálatokat (KÖHLER é.n.). K. Zoffmann Zs. az általa 

igen sok mintán elvégzett, a főbb koponyaméretek átlagainak összevetésén alapuló 

Penrose-féle disztancia analízis alapján az 1990-es években arra az eredményre jutott, 

hogy az AVK sorozatok nem mutatnak szignifikáns kapcsolatot a közép- és nyugat-

erurópai vonaldíszes sorozatokkal, így azokkal feltehetően nem álltak genetikus 
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kapcsolatban (K. ZOFFMANN 1992, 69; 2000, 106–107; 2005, 149). A leletanyag 

megnövekedésével azután lehetővé vált az esztári és szakálháti kultúrák anyagának le-

választása az összesített AVK sorozatról. Miután csak a korai és klasszikus AVK, 

valamint a tiszadobi csoport és a bükki kultúra leleteit vizsgálta, K. Zoffmann Zs. 

azt találta, hogy ezek csupán ukrajnai bronzkori sorozatokkal mutatnak szignifikanciát, 

ami az AVK „népesség”, illetve ezen belül a korai populáció, illetve az É-i területen élt 

csoportok biológiai kapcsolatát mutatja egy, a Kárpátoktól K-re élt kora neolitikus (késő 

mezolitikus?) népcsoporttal (K. ZOFFMANN 2000, 106–107; 2005, 149). 

 

2.1. TISZADOBI CSOPORT 

A tiszadobi csoport leletanyagát elsőként Tompa F. választotta külön a bükki kultúra 

egységén belül, annak utolsó fázisaként (Bükk III., TOMPA 1929, 33–37). Megállapítot-

ta, hogy más edényformák és díszítések jellemzőek rá, mint az általa megelőzőnek hitt 

klasszikus bükki fázisra, a legtöbb lelőhely pedig (más bükki fázisokétól eltérően) 

a Tisza-vidéken található (Bodrogkeresztúr, Kenézlő, Gáva, Buj, TOMPA 1929, 34). 

A csoporthoz sorolható leletanyagot korábban Visegrádi J. közölt Sátoraljaújhely-

Ronyva-patak partja lelőhelyről (VISEGRÁDI 1907; 1912). 

Gallus S. 1936-ban tette közzé a Tállya-Halastó lelőhelyen végzett ásatásának eredmé-

nyeit (GALLUS 1936), majd Korek J. 1951-ben Oros II. lelőhely települési objektumait 

(KOREK 1951), 1957-ben pedig Onga-Vasúti őrház és Vadna temetkezéseit (KOREK 

1957). Természetesen ezek, még mint a bükki kultúra, vagy bükki művelődési kör lelő-

helyei kerültek közlésre. 

A tiszadobi csoport elnevezést Kalicz N. és Makkay J. vezette be, akik kutatásaik alapján 

a Tompa-féle Bükk III. fázist leválasztották a bükki kultúráról, és megadták helyes idő-

rendjét (KALICZ–MAKKAY 1966, 43). A tiszadobi csoportot az AVK és a bükki kultúra 

közötti átmeneti típusnak határozták meg (KALICZ–MAKKAY 1966, 43). Monográfiá-

jukban megállapították, hogy a csoport korai lelőhelyein a késő AVK és a tiszadobi 

elemek együttesen vannak jelen (pl. Tiszadob-Ókenéz, Tolcsva-Pénzásópart, Miskolc-

Repülőtér, Bodrogkeresztúr-Téglagyár), vagy tisztán tiszadobi jellegzetességek figyelhe-

tők meg (Oros II., Buj-Csépánytanya, Mikóháza), míg a késői fázisban kevés AVK elem-

mel, valamint sok Bükk felé mutató, vagy korai bükki jellemzővel találkozunk (Tisza-

vasvári-Paptelekhát, Tiszavasvári-Keresztfal, Onga-Vasúti őrház), mely a tiszadobi–bükki 

átfejlődést mutatja (KALICZ–MAKKAY 1977, 96–97). 

A csoport szlovákiai névadó lelőhelyén, Kapušany-ban (Kapi) F. Blahuta vezetésével 

folyt feltárás 1956-ban (BLAHUTA 1959; bükki kultúra lelőhelyeként közölve). 

A gömöri vonaldíszes kerámiával, melyet a magyar kutatás a tiszadobi csoport részének 
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tart, J. Lichardus foglalkozott barlangi kutatásai révén (Ardovo-, Čertova diera-, Domica-

barlang, LICHARDUS 1974, 111). J. Lichardus a gömöri kerámiát a bükki kultúra 

közvetlen előzményének tekintette (LICHARDUS 1974, 111), a tiszadobi csoport eseté-

ben pedig a bükki kultúrával való egyidejűség mellett foglalt állást (LICHARDUS 1974, 

98; 104). J. Lichardus Michalovce-Hrádok lelőhelyről írta le a tiszadobi csoport 

és a „sátoraljaújhelyi típusú” kerámia együttes előfordulását (LICHARDUS 1970, 22–

23). Hasonló leleteket közölt S. Šiška Prešov-Šarišské Lúky-ról (ŠIŠKA 1976). 

A tiszadobi csoport szlovákiai összefoglalását S. Šiška adta 1989-ben, elemezve 

a kerámiaanyagot és felállítva a belső kronológiát (ŠIŠKA 1989). Šiška a csoportot három 

fázisra osztotta, melyek közül az 1. fázisra a Barca-jellegek jelenlétét (ld. Prešov-Šarišské 

Lúky), a 2. fázisra a tiszta tiszadobi jellegzetességeket (pl. Kapušany), míg a 3. fázisra 

a korai bükki díszítések megjelenését tartotta jellemzőnek (pl. Šarišské Michal’any; 

ŠIŠKA 1989, 132). A gömöri vonaldíszes kerámiát a tiszadobi csoport lokális variánsa-

ként értelmezte (ŠIŠKA 1989, 90–91). A bükki kultúra eddigi legjelentősebb feltárt 

településén, Šarišské Michal’any-ban (Szentmihályfalva) a tiszadobi fázis objektumai is 

előkerültek. A 16 települési jelenséget (gödrök és egy tűzhely maradvány), valamint 

leleteiket röviden S. Šiška ismertette (ŠIŠKA 1986, 440–443; 1995b, 19–24 és 66–67). 

Újabban M. Soják közölt tiszadobi leleteket a szepességi Smižany-Štrkovisko IV lelő-

helyről és további 9 neolitikus településről, melyeket „importnak” vagy a helyi házi 

kerámián megjelenő utánzatnak tart (SOJÁK 1998; 2004). R. Hreha pedig Košice-Galgo-

vec lelőhely 2001-ben feltárt, a tiszadobi csoporthoz sorolható 7 neolitikus objektumát 

publikálta (HREHA 2005). 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy tájegységének, a nyíri Mezőségnek 58 középső 

neolitikus lelőhelyét és azok leletanyagait Kurucz K. elemezte, mely munka S. Šiška 

keleti vonaldíszes összefoglalásához hasonlóan ugyancsak 1989-ben jelent meg 

(KURUCZ 1989). A közölt lelőhelyek többsége a tiszadobi csoporthoz köthető. 

Ezt követően, vagyis az elmúlt 25 évben főként anyagközlések láttak napvilágot Magyar-

országon. Kurucz K. elemezte a tiszadobi–esztári érintkezési területen fekvő, kevert lelet-

anyagú Tiszavasvári-Deákhalmi-dűlő település temetkezéseit (KURUCZ 1994). 

Koós J. és Kalicz N. a mezőzombori temetőben 1999-ben sírásáskor előkerült, való-

színűleg rituális gödör leletanyagát, köztük egy arcos edényt vett vizsgálat alá (KALICZ–

S. KOÓS 2000a). Magam az ugyanezen lelőhelyen 2001-ben feltárt, Spondylus mellék-

letes tiszadobi sírcsoportot mutattam be (CSENGERI 2004b). Tiszadob-Ó-kenézen 2002-

ben Almássy K. és Istvánovits E. (ALMÁSSY–ISTVÁNOVITS 2004), 2006–2007-ben 

pedig Scholtz R. és Bocz P. végzett megelőző feltárást (SCHOLTZ 2008). Az előbbi 

alkalmával neolitikus és Árpád-kori jelenségek (143 objektum, ALMÁSSY–ISTVÁ-

NOVITS 2004), az utóbbi során pedig 2,8 ha-os területen a tiszadobi csoport 
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és a kialakuló bükki kultúra településének 373 objektuma került elő (gödrök, kemencével 

ellátott gazdasági építmények, 20 temetkezés; SCHOLTZ 2008, 35–37). Ez a lelőhely 

tartható ma a legjelentősebb megásott magyarországi településnek a tiszadobi csoport 

időszakából. Különösen fontos, hogy megfigyelték a települést kerítő árok részletét is 

(SCHOLTZ 2008, 36). 

Bükki, esztári, szakálháti és Vinča stílusú leletekkel együtt tiszadobi stílusú kerámia-

töredékek is előkerültek a Polgár környéki, kevert leletanyagú AVK IV korú lelőhelyeken 

(RACZKY–ANDERS 2009a, 40–41). Ezek a települések a tiszadobi-bükki, az esztári 

és a szakálháti kultúrák érintkezési zónájában helyezkednek el. Legutóbb Oravecz H. 

és Füzesi A. közölte az M3 autópálya Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei szakaszán feltárt 

Kántorjánosi–Homoki-dűlő lelőhelyet (FÜZESI–ORAVECZ 2012), melynek 140 telepü-

lési jelenségét (FÜZESI 2012) és leletanyagát elemezték (ORAVECZ 2012). A település 

jelentősége abban rejlik, hogy a karcolt és festett csoportok érintkezési zónájában 

helyezkedik el, így leletanyagában az esztári jellegzetességek mellett megtalálhatóak 

a tiszadobi-bükki jellemzők is (ORAVECZ 2012, 59). 

B.-A.-Z. megye újabb tiszadobi leletei jórészt feldolgozatlanok és közöletlenek. Jelentő-

sebb anyagok, illetve településrészletek Hejce-Püspöktáblán (ásatás 1982, bükki kultúra-

ként közölve: LOSITS 1983), Encs-Kelecsényben (ásatás 1983, L. WOLF–SIMÁN 

1984), és Mezőzombor-Temető lelőhely 2000. évi feltárásán kerültek elő (KOÓS 2003).1 

A megye jelenlegi legfontosabb településrészlete, a közel 5 ha-on feltárt Hejő-kürt-LIDL 

logisztikai központ lelőhelyen került elő, mely a tiszadobi csoport kialakuló és korai 

időszakát képviseli (Koós J. vezetésével zajlott megelőző feltárás 2005, közöletlen). 

A feltárt 2496 stratigráfiai egység közül előzetesen 239 telepjelenség és 45 temetkezés 

köthető a középső neolitikum ezen időszakához.2 

 

                                                           
1 A lelőhelyek adatait ld. az Excel adatbázisban. 

2 A lelőhely adataira ld. még az Excel adatbázist, és a HOM Rég Ad 4151-07; 4212-07; 4213-07; 4214-07; 
4257-08 sz. dokumentumait. Köszönöm Dr. Koós Juditnak az adatok közlésének engedélyezését. 
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2.2. BÜKKI KULTÚRA  

A tiszadobiból kifejlődő bükki kerámiaművesség termékei mai szemmel nézve is művészi 

kivitelűek voltak. A kerámiákat készítő közösségek törzsterületén található kőnyersanyag, 

az obszidián cseréjéhez kapcsolódóan juthattak el e tárgyak meglehetősen nagy távolsá-

gokra, más kultúrák településeire a Morvaországtól Erdélyig, Kis-Lengyelországtól 

Közép-Szerbiáig terjedő területeken. 

Barlangi lelőhelyei révén a bükki kultúra egyike a Kárpát-medence legrégebben felismert 

őskori kultúráinak. Első leletei a 19. század második felében megindult földrajzi-geoló-

giai célú barlangkutatások során kerültek napvilágra (Liszkófalu-Baráthegyi barlang 

/Lisková/, LÓCZY 1877a; 1877b; Aggtelek-Baradla-barlang, NYÁRY 1881; Porács-

Sárkánylyuk-barlang /Poráč/, RÓTH 1878; Óruzsini/Ružín-i barlang /ma: Košická 

Bela/Kassabéla/, TOMPA 1929, 13), de ekkor végezte az első nem-barlangi település 

feltárását is Mihalik J. is Boldogkőváralja-Leányváron (Tóhegy, MIHALIK 1897). 

A Bükk hegység barlangjainak 1906-ban megindult rendszeres ősrégészeti célú kutatásai 

alkalmával azután sorra kerültek elő a kultúrához köthető leletek a Kecskelyuk- (KADIĆ 

1934, 9), Szeleta- (KADIĆ 1916a), Büdöspest- (KADIĆ 1914; 1916b), Istállós-kői- 

(HILLEBRAND 1913), Herman Ottó- (BELLA 1916), stb. barlangok holocén rétegeiből 

is. Ezidőtájt kezdődtek az aggteleki Baradla-barlang rendszeres régészeti munkái 

(MÁRTON 1910; 1912), és ekkor tárta fel Kormos T. a jászói Takács Menyhért-

barlangot (Jasov, KORMOS 1917). 

A Porácson előkerült leleteket Róth S. már a neolitikumba sorolta (RÓTH 1878), 

mint ahogy Mihalik J. is a boldogkőváraljai leletegyüttest (MIHALIK 1897). Egyedül 

Nyáry J. írta, hogy a kőkori leletek mellett a Baradla-barlang Denevér-ágában fellelt 

egyes díszített és házi kerámia töredékek valószínűleg középkoriak (NYÁRY 1881, 98 és 

128). Márton L. volt az, aki az 1910-es baradlai ásatásról készült jelentésében a „szalag-

díszes keramika” egy új csoportjáról beszélt (MÁRTON 1910, 196–197; 1912, 178–179), 

melyet Bella L. írt le részletesen (BELLA 1916, 17–24). A kultúrával Bella L. 1921-ben, 

Hillebrand Jenővel közös összefoglaló munkájában is foglalkozott, ahol a „bükki 

neolitikus fokozat” elnevezést használta (HILLEBRAND–BELLA 1921, 126–133), ezért 

őt tartják a kultúra névadójának. 

A nem-barlangi lelőhelyek közül ebből az időszakból Bodrogkeresztúr és (Edelény)-

Borsod-Derékegyháza kutatása említendő. A bodrogkeresztúri kultúra névadó lelőhelye 

kronológiai szempontból mutatkozott jelentősnek. Az itt végzett kutatások nyomán 

Hillebrand J., Bella L. és Tompa F. megerősíthették a bükki kultúra neolitikus voltát, 

mivel leletei a rézkori sírok alatti rétegből is előkerültek (BELLA 1923, 11–15; 

HILLEBRAND 1927, 52 és 57; TOMPA 1927, 42). Derékegyházán a Borsod-Miskolczi 
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Múzeum 1926-os feltárását (LESZIH 1927, 87–94) követően a sztratigráfiai viszonyok 

tisztázására és a bükki kultúra lakóépületeinek felkutatására a MNM, a Cambridge-i 

Egyetemi Múzeum és a HOM végzett közös ásatást Tompa F., Hillebrand J., L. G. Clar-

ke, Leszih A. és Nyíri D. részvételével, eredményeik azonban közöletlenek maradtak 

(TOMPA 1929, 15–16, 21–22). 

1929-ben jelent meg Tompa F. összefoglalása, melyben részletesen foglalkozott a bükki 

kultúra kialakulásával, településterületének változásaival, lelőhelyeivel és lelet-

együtteseivel, valamint kronológiai kapcsolataival (TOMPA 1929).3 A díszítésmódok 

és edényformák változásai alapján Tompa a kultúra három fejlődési fokozatát és egy 

megelőző vonaldíszes fázist különített el (idősebb spirálmeanderes fázis, Bükk I–III, 

TOMPA 1929, 26–34; „protobükki”, Bükk I–III; TOMPA 1937, 32–39). Csalog J. 

ezt követően megjelent munkájában (CSALOGOVITS 1930) még egyetértett Tompának 

a bükki kultúra kialakulásáról és fejlődéséről vallott nézeteivel (TOMPA 1929, 26–34, 

61, 63), később azonban a tiszai kultúráétól eltérő eredetet és különböző díszítéstechnikát 

(CSALOG 1941), valamint a két kultúra egyidejűségét hangsúlyozta (CSALOG 1941; 

1955). 

Mindeközben tovább folytatódtak a barlangi feltárások Magyarországon (pl. Istállós-kői-

barlang, SAÁD 1929; KOREK 1955; Hillebrand Jenő (Kőlyuk II.)-barlang, KOREK 

1958) és Szlovákiában is (Domica-barlang, BÖHM 1933; BÁRTA 1965; LICHARDUS 

1974, 19–20; Poráč/Vereshegy környéki barlangok, BÁRTA 1956; Silická 

l’adnica/Szilicei-jégbarlang, BÁNESZ 1962). 

Újabb összefoglalások láttak napvilágot: Korek J. a kultúra temetkezéseit (KOREK 

1957), antropomorf ábrázolásait (KOREK 1959) és szállásterületén kívül előkerült leleteit 

(KOREK 1960) gyűjtötte össze, Korek J. és Patay P. pedig összeállította a bükki kultúra 

lelőhelykataszterét (KOREK–PATAY 1958). Bognár-Kutzián I. revideálta a Tompa-féle 

bükki kronológiát (B.-KUTZIÁN 1966, 262–263), Kalicz N. és Makkay J. pedig arra 

a következtetésre jutott, hogy a kultúra „népessége” a többi vonaldíszes csoporttal 

ellentét-ben megérte a tiszai kultúra északi expanzióját (a hegyvidék barlangjaiba 

húzódott vissza, KALICZ–MAKKAY 1966, 46–47). 

Az 1960-as évek kutatásából megemlítendő Boldogkőváralja-Tekeres-patak lelőhely, ahol 

Kemenczei T. a bükki kultúra korai időszakának településrészletét tárta fel házakkal, 

kőeszköz készítő műhelyekkel és egy tárolóedénybe rejtett kőeszköz depot-lelettel 

(K. VÉGH–KEMENCZEI 1969; KALICZ–MAKKAY 1977, 68–71, 122, Kat. Nr. 36). 

                                                           
3 A Jasov-i/jászói barlangban folytatott feltárása kapcsán J. Eisner a „jasov-i kerámia” elnevezést javasolta, 
azonban Tompa F. monográfiájának megjelenését követően a Szlovákiában előkerült leletegyüttesekre is 
átvették a bükki kultúra terminust („keramika býcka”, LICHARDUS 1974, 11). 
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Korek J. a Baradla-barlang előtt végzett leletmentést 1969-ben, melynek jelenségei 

a barlang belsejében talált településnyomok miatt különösen fontosak (KOREK 1970; 

KALICZ–MAKKAY 1977, 70–71). S. Šiška 1964-ben Ostrovany-ból közölte a kultúra 

leleteit (ŠIŠKA 1964). 

J. Lichardus az 1960-as évektől barlangi ásatásai (Domica-, Čertova diera/Ördöglyuk, 

Ardovo-/Ardói barlang, Kečovo-/Kecsői barlang)4 kapcsán kezdett foglalkozni a bükki 

kultúra problémáival (LICHARDUS1962a; 1962b; 1962c; 1964b; 1966; 1968; 1969a; 

1969b; 1970, 254–259). 1974-ben jelent meg Studien zur Bükker Kultur című monográ-

fiája, melyben korábbi eredményeit foglalta össze és fejlesztette tovább. Vizsgálta 

a kultúra elterjedését, lelettípusait, településeit, temetkezéseit, gazdaságát és kultusz-

életének nyomait (LICHARDUS 1974). Az általa felvázolt belső kronológia négy fázisra 

osztotta a bükki kultúrát: A (korai), AB (klasszikust megelőző), B (klasszikus) és C 

(késői) fázis (LICHARDUS 1974, 83–93, 104–108). Lichardus a kultúrát a keleti (vagy 

kárpáti) vonaldíszes kerámiából származtatta, átmeneti fázisnak pedig a gömöri vonal-

díszes kerámiát tartotta (LICHARDUS 1974, 111–112).5 

A magyar kutatás nagy vonaldíszes összefoglalása Kalicz N. és Makkay J. munkája, 

melyben részletesen tárgyalták az AVK bükki csoportját (KALICZ–MAKKAY 1977, 43–

49, 100–104). A csoportot a kerámiaformák és a díszítés hasonlósága alapján a tiszadobi 

csoportból eredeztették. A Tompa-féle Bükk III. fázist a tiszadobi csoporthoz kapcsolták, 

a bükki csoport belső fejlődésére pedig új kronológiát állítottak fel (szintén Bükk I–III 

elnevezésekkel, KALICZ–MAKKAY 1977, 43–45). 

 

2.2.1. A bükki kultúra kutatása Szlovákiában az 1970-es évek végétől 

J. Lichardus összefoglalásának (LICHARDUS 1974), valamint Kalicz N. és Makkay J. 

vonaldíszes monográfiájának (KALICZ–MAKKAY 1977) megjelenését követően a bükki 

kultúra vizsgálatával Szlovákiában S. Šiška foglalkozott, aki a Kopčany-ban (ma: Zemp-

línske Kopčany/Hegyi) feltárt településrészlet és temetkezések (ŠIŠKA 1974), valamint 

a Prešov/Eperjes-Šarišské Lúky lelőhelyen előkerült objektum (ŠIŠKA 1976, 115–116) 

közlése után a korszak kelet-szlovákiai lelőhelyeit rendszerezte (ŠIŠKA 1979). 

A megismert leletegyüttesek alapján a Kelet-szlovákiai Alföld, valamint a Felső-Tisza-

vidék, Bodrogköz és Kárpátalja kapcsolódó területein elkülönítette a kultúra keleti, festett 

                                                           
4 A Čertova diera (Ördöglyuk-)-barlang a Domica-Baradla-barlangrendszer nyugati ága. Az őskorban nem 
ismerték az átjárást a Domica-ágba (LICHARDUS 1974, 19), mint ahogy nem ismerhették a Domica- 
és Baradla-ágak közti átjárót sem (HOLL 2007, 267). 

5 Véleménye szerint ez anyagában és díszítésében is különbözik a tiszadobi csoporttól (LICHARDUS 1974, 
111–112). 
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kerámiás variánsát, mely első elképzelése szerint a nyugatabbi területeken kialakult 

és terjeszkedő bükki kultúra, valamint a Raškovce-csoport összeolvadásából jött létre 

(ŠIŠKA 1979). A későbbiekben Šiška arra a következtetésre jutott, hogy a kultúra nem 

kialakultan érkezett a Kelet-szlovákiai Alföldre, hanem helyben, helyi fejlődés révén jött 

létre (ŠIŠKA 1989, 206). A problémát részletesen tárgyalta M. Potushniak is, aki az általa 

„festett kerámia kultúrájának” nevezett kör kései fázisába, a bükki kultúrával egyidősnek 

tartott Gyakovó/Diakovo-csoportba sorolta a szóban forgó lelőhelyeket (POTUSHNIAK 

1997, 38). 

S. Šiška feltárásai közül 248 bükki kultúrához köthető telepobjektumával és 17 sírjával 

a legjelentősebbnek Šarišské Michal’any/Szentmihályfalva tekinthető (1981–1985), 

melynek előzetes publikációi (ŠIŠKA 1986; 1995b), valamint háztípusainak (ŠIŠKA 

1999), agyagplasztikáinak (ŠIŠKA 2000a), illetve pattintott kőiparának (KACZA-

NOWSKA et al. 1993) részletes elemzései jelentek meg. A Kašov-Čepegov/Kásó-

Csepegő lelőhelyen előkerült obszidián feldolgozó műhely(ek)hez (BÁNESZ 1991) 

köthető telepanyagot (ŠIŠKA 1991), valamint egy régebbi feltárás leleteit Fulianka/ 

Fulyán-Szekcső partja lelőhelyről szintén S. Šiška közölte (ŠIŠKA 1993). Szlovák-

magyar együttműködés keretében Šiška és munkatársai végeztek feltárást a kultúra 

legészakabbi szlovákiai lelőhelyén, Kochanovce/Kiskohány mellett (ŠIŠKA 1996). 

A leletanyag alapján a bükki kultúra késői fázisába keltezett településrészlet lakói szoros 

kapcsolatot tartottak fenn a Kárpátokon túli területekkel (ŠIŠKA 1996). 

S. Šiška 1998-ban összefoglalta a bükki kultúrával kapcsolatos ismereteket (ŠIŠKA 

1998), a kultúra megszűnésének kérdésével (ŠIŠKA 1995a), illetve magaslati települései-

vel pedig külön tanulmányban foglalkozott (ŠIŠKA 2000b). Megállapította, hogy DNy-

Szlovákia területén, illetve kisebb arányban a hozzá kapcsolódó magyarországi, ausztriai 

és morvaországi részeken a zselizi kultúra középső és fiatalabb fázisában nagyobb 

mennyiségű bükki kerámia tűnt fel, melyek véleménye szerint nem tarthatóak klasszikus 

értelemben vett „importnak” (ŠIŠKA 1995a, 9–10). A klímaviszonyok megváltozásának 

(epiatlantikum kezdete) tulajdonítja, hogy a bükki kultúra területe alkalmatlanná vált 

a népesség eltartására (ŠIŠKA 1986, 88; 1995a, 10–11), melynek következtében foko-

zatos, hosszú ideig tartó vándorlás indult meg a Közép-Duna-vidék, illetve a Felső-

Visztula bal partja, elsősorban a mai Krakkó tágabb körzete irányába (ŠIŠKA 1995a, 12–

13). 

A S. Šiška által kutatott lelőhelyeken kívül több más jelentős bükki település feltárására 

vagy bejárására került sor Szlovákiában az utóbbi évtizedekben. Pl. Ždaňa/ Hernád-

zsadány-Olsva-part (ČAPLOVIČ et al. 1977; 1978), Ždaňa-Višňové (HORVÁTHOVÁ 

2003), Zemplín/Zemplén-Várhegy (FARKAŠ 1983), Humenné/Homonna-Pod Sokolom 

(STRAKOŠOVÁ 1991; VIZDAL 1989; 1992), Ižkovce/Iske-Predná hora (KAMINSKÁ 



 23

1996; VIZDAL 1987), Čelovce/Cselej, 2. lelőhely (DAŇO et al. 1996), Košice/Kassa-

Červený rak (HREHA 2005), vagy Tornal’a/Tornalja-Králik (MARKOVA 2004) kutatása 

említhető. E lelőhelyek mellett, amelyek többnyire rövid ásatási jelentésekből ismertek, 

régebbi feltárás kisebb leletanyagát közölte Košice-Šaca/Kassa-Saca városrészből B. 

Novotný (NOVOTNÝ 1981). 

Az utóbbi évtizedben a barlangi lelőhelyek kutatása is intenzívebbé vált a Szlovák Karszt 

és a Szepesség területén. Ebben tevékeny részt vállalt M. Soják, aki nemrégiben foglalta 

össze a neolitikus barlangi megtelepedéssel kapcsolatos nézeteit, az elért eredményeket 

(SOJÁK 2005; 2007a). Az újabb kutatások közül ki kell emelni a M. Soják által 

a Domica-barlangban végzett munkát, melynek során kisebb szondát nyitottak, illetve 

találtak egy eddig nem ismert szénrajzot is (SOJÁK 2007b). Ugyancsak jelentősnek 

mondható a nemrég felfedezett Rybník-jaskyňa Praslen/Újvásár-Praslen-barlang, ahol 

a nagy mennyiségű bükki kerámialelet mellett előkerült egy, a domicaiakhoz hasonló 

szénrajz (SOJÁK 2006, Obr. 4). Végül megemlítendőek a M. Soják által a Slavec-jaskyňa 

Leontína/Szalóc-Leontína-barlangban 2006-ban és 2008-ban folytatott kutatások (SOJÁK 

2007c; a 2008-as szezon említése: http://www.archeol.sav.sk/sojakm.pdf, letöltés: 2010. 

április). 

A Szepesség neolit (köztük barlangi) lelőhelyeit szintén M. Soják tanulmányozta (SOJÁK 

1998; 2000; 2002; 2004). A kottafejes fázisban még csupán a tiszadobi csoport területéről 

idekerült „import” edényekre gondol (SOJÁK 1998, 143), míg a zselizi időszak lelet-

anyagainak erősen kevert jellegét állapítja meg, melyet a két „népesség” (bükki és zselizi) 

együttes jelenlétével magyaráz (SOJÁK 2000, 310). S. Šiškához hasonlóan a bükki 

kultúra közösségeinek középső neolitikum végi beáramlásával, majd asszimilációjával 

számol a térségben (SOJÁK 1998, 143). 

A bükki kultúra kutatásának előrelendülését várhatjuk K. Piatničková készülő PhD 

disszertációjától, melyben a kultúra kialakulásának kérdésével foglalkozik,6 valamint 

Šarišské Michal’any és Zemplínské Kopčany anyagának teljes feldolgozásától, melyet 

R. Hreha végzett szintén PhD munka keretein belül.7 

 

                                                           
6 Genéza a triedenie bukovohorskej kultúry, K. Piatničková szíves szóbeli közlése. 

7 Bukovohorská kultúra na Slovensku, vo svetle výskumov v Šarišských Michal’anoch a Zemplínskych 
Kopčanoch (forrás: http://www.archeol.sav.sk/hrehar.pdf; letöltés: 2010. április). 
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2.2.2. A bükki kultúra kutatása Magyarországon az 1970-es évek végétől 

A monográfiák megjelenése óta eltelt időből Magyarországon Felsővadász-Várdomb 

(KOÓS 1986a; 1986b; CSENGERI 2000; 2001a; 2004), Ináncs-Dombrét (KOÓS 1987), 

Tiszaladány-Nagyhomokos (S. KOÓS–LOVÁSZ 1988; 1991), Mezőzombor-Temető 

(CSENGERI 2001b; KOÓS 2003, 177), valamint Putnok-Szörnyű-völgy (CSENGERI 

2005) lelőhelyek feltárását kell megemlíteni. Terepbejárásokból, leletbejelentésekből 

szintén ismerünk jelentős településeket, például Erdőbénye-Sötétes (SIMÁN 1982a), 

Erdőhorváti-Szelek fej (NANDRIS 1975, 84; T. BIRÓ 1998, 42), Novajidrány-Elkerülő 

út (CSENGERI 2003b, 44), Bodrogkisfalud, Petőfi utca 26. (KOÓS–CSENGERI 2004), 

Kupa-Fecske-dűlő, 4. lelőhely (B. HELLEBRANDT–CSENGERI 2005) vagy Szegi-Ady 

Endre út 4. (2010, közöletlen) lelőhelyeket. 

Itt kell megemlíteni a Czajlik Z. által a Bánréve, Borsodszirák, Tornanádaska 

és az országhatár közötti területen 2000-ben végzett terepbejárásokat, melyek során több 

őskori és egy neolitikus lelőhelyet (Szendrő-Csehi puszta 2.) is azonosítottak. Az elérhető 

dokumentumok (CZAJLIK 2000, 190, 206, 208, 219–220; illetve a HOM Régészeti 

Adattára, 3296–02 sz. dokumentum) alapján közelebbi meghatározás nem lehetséges, 

a lelőhelyek között azonban a bükki kultúra települései is szerepelhetnek. 

1992 és 2004 között zajlott J. Chapman vezetésével az angol-magyar „Felső Tisza 

Projekt” elnevezésű multidiszciplináris program, melynek keretein belül B.-A.-Z. megye 

területén a Bodrogközben (Block 2) és a Zemplénben (Block 3) végeztek terep-

bejárásokat, mintavételezéseket. E munka során több új középső neolitikus, köztük 

a bükki kultúrához köthető településmaradványt találtak pl. Zalkod, Kenézlő, Tolcsva 

és Abaújalpár térségében (CHAPMAN et al. 2010a, 77–128; 2010b, 35–124;).8 

Losits F. szakdolgozatában foglalkozott a Bükk hegység e kultúrához köthető barlangi 

lelőhelyeivel (LOSITS 1976), majd a Cserehátban (LOSITS 1980) és a Hernád völgyében 

végzett kutatásokat (ld. pl. LOSITS 1983). A szerző a felsővadász-várdombi település 

feldolgozása során került kapcsolatba a kultúra leleteivel (CSENGERI 2000). 

A bükki kultúra közösségeinek barlangi megtelepedésére irányuló kutatás az utóbbi 

három évtizedben alig történt Magyarországon. A Bükk hegységben végzett korábbi kuta-

tások történetét újabban Ringer Á. és Regős J. foglalták össze (REGŐS 2002; RINGER 

2002). Simán K. 1981-ben a Baradla-barlangban gyűjtött leleteket (SIMÁN 1982b), 

1981–82-ben pedig a Bódvarákóhoz tartozó Esztramos-hegyi Szentandrási barlangban 

folytatott feltárást (SIMÁN 1982c), B. Hellebrandt M. pedig 1986-ban a Legyesbényéhez 

                                                           
8 1995-ben feltárást is végeztek Regéc-Nyugati kertalja (másnéven Regéc 95) többperiódusú lelőhelyen, 
ahol középső neolitikus településrészlet is napvilágra került (CHAPMAN et al. 2010c). 
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tartozó Fuló-hegyi Nagybarlangban végzett helyszíni szemlét (B. HELLEBRANDT 

1988). Külön kell szólni a Baradla-Domica-barlangrendszer teljes magyarországi szaka-

szának régészeti állapotfelméréséről és szisztematikus terepbejárásáról, mely Rezi Kató 

G. Róka-ági leletmentését követően (REZI KATÓ 2003) 2001–2003 között zajlott 

az Aggteleki Nemzeti Park, a MNM, valamint a HOM közös kutatási programja kereté-

ben. A bejárások során gyűjtött igen nagy mennyiségű leletanyag véleményünk szerint 

a neolitikum vonatkozásában kizárólag a bükki kultúra leleteit tartalmazza. Emellett 

számos települési jelenség – tüzelőhelyek, karólyukak, megtelepedésre utaló rétegek – 

kerültek rögzítésre (HOLL 2007, 280). A terepi adatok kiértékelése után kirajzolódott 

a neolitikus népesség által használt barlangrészek területe, a használat „intenzitása” 

(HOLL 2007, 5. kép). A leletanyagot Laczi O. dolgozta fel (LACZI 2011). Megemlítendő 

továbbá az újonnan felfedezett Uppony-Cserepes-barlang, ahonnan 2007-ben szintén 

a kultúra leletei kerültek elő (LENGYEL 2008). 

Az 1990-es évek nagy felületű feltárásai jórészt elkerülték a bükki kultúra törzsterületét, 

a 2000-es években azonban már B.-A.-Z. megyében is napvilágra kerültek olyan nagyobb 

településrészletek, melyek a kultúrához kapcsolhatók: 2001-ben Sajószentpéter-Köve-

csesen Koós J. vezetésével (CSENGERI 2003a; 2008; 2010b és 4.1. alfejezet), 2003-ban 

Garadna-elkerülő út, 2. lelőhelyen (Hernád-völgy, CSENGERI 2010c; 2011a) és 2008-

ban Sajószentpéter-Vasúti őrház lelőhelyen (CSENGERI 2011b) a szerző vezetésével 

zajlottak feltárások, melyek feldolgozásának részeredményei a dolgozatban olvashatók. 

Összefoglalóan elmondható, hogy az 1970-es évek végéig a bükki kultúra települési 

viszonyaira, településeinek szerkezetére, háztípusaira, temetkezéseire, gazdálkodására 

és természetes környezetére vonatkozóan kevés adat állt a kutatás rendelkezésére 

(LICHARDUS 1974; KALICZ–MAKKAY 1977; a kronológiát érintő kérdéseket 

ld. később). Az ezt követő idők feltárásainak köszönhetően némileg gyarapodtak ismere-

teink (ezeket a munka további részeiben témánként foglaljuk össze), az adatok azonban 

továbbra is hiányosak. 

A gazdálkodásra és a természetes környezetre vonatkozó információk Šarišské 

Michal’any-ból származnak (HAJNALOVÁ 1993; 2007; ŠIŠKA 1995b, 39–41). Bár több 

más lelőhelyről vizsgáltak újabban növényi maradványokat (faszenet, lenyomatot), föld-

mintákat egyedül erről a lelőhelyről elemeztek (HAJNALOVÁ 2007, 302). Az archeo-

metriai vizsgálatok közül megemlítendők a kőanyagokon végzett elemzések (BANSKÁ 

et al. 1998; T. BIRÓ 1998, 42–46, 48–49; GALKÓ 2010; HOVORKA–SOJÁK 1997; 

KACZANOWSKA et al. 1993; KACZANOWSKA–KOZŁOWSKI 2002; 2008; 

MESTER–TIXIER 2013; ŠIŠKA 2000c; SOJÁK 2002; SZAKMÁNY–JÓZSA é.n.), 

illetve a bükki kerámia komplex, a nyersanyagra, készítéstechnikára, festékanyagokra 

és az idegen környezetben feltűnő darabokra vonatkozó petrográfiai, geokémiai és 
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régészeti vizsgálata. Ez utóbbi kutatás az „Újkőkori kerámiák távolsági kereskedelme” 

című 2009–2010-es DAAD-MÖB program keretében zajlott, melyben több magyar-

országi intézmény munkatársai (köztük a szerző), valamint a Tübingeni Egyetem munka-

társai vettek részt. A részeredmények közlésre kerültek (SZILÁGYI et al. 2008; 2011a; 

2011b; in press), a projekt 2010. október 25-én a MNM-ban tartott záróülésén elhangzott 

előadások közül azonban még csak néhány jelent meg (CSENGERI 2010c; MIHÁLY 

et al. 2010; PIATNIČKOVÁ 2010a).9 

 

2.3. SZAKÁLHÁTI KULTÚRA  

A szakálháti kultúra, mint a tiszai kultúra középső neolitikus előzménye, mindig nagy 

figyelmet kapott a kutatásban, azonban főként késői periódusával és településterületének 

D-i részével foglalkoztak intenzíven. 

Névadó lelőhelye Hódmezővásárhely-Szakálhát, melyen Banner J. és Bálint A. 1934-ben 

végzett feltárást (BANNER–BÁLINT 1935). A leletanyagban Banner J. elkülönített 

egy korai és egy késői vonaldíszes periódusra utaló együttest (utóbbi volt a szakálháti, 

BANNER 1942, 11–14, 26–29), a csoport rövid leírását azonban csak 1961-ben adta, 

megállapítva, hogy a neolitikus időrendben a Körös-kultúra és a tiszai kultúra közé tehető 

(BANNER 1961, 211). A Tápé-Lebő-Felsőhalmon előkerült, ide tartozó emlékanyagot 

Trogmayer O. 1957-ben még a tiszai kultúra variánsának tartotta (TROGMAYER 1957, 

52–57, 60). 1961-ben közölte Korek J. Dévaványa-Sártó szakálháti településrészletét 

(KOREK 1961). 

A szakálháti csoport elterjedési területét és főbb jellemzőit Kalicz N. és Makkay J. 

(KALICZ–MAKKAY 1966), illetve B.-Kutzián I. írta le 1966-ban (BOGNÁR-

KUTZIÁN 1966). 1966-ban publikálta Csalog J. Szentes-Ilonapart anyagát (CSALOG 

1966), majd Trogmayer O. közölte az újabb tápé-lebői ásatás eredményeit 

(TROGMAYER 1969). 

Vonaldíszes monográfiájukban Kalicz N. és Makkay J. részletesen foglalkoztak a szakál-

háti csoporttal, mint az AVK egyik késői csoportjával (KALICZ–MAKKAY 1977, 83–

92; 106–110). Megállapították azonban, hogy nem kapcsolódik olyan szorosan az AVK 

körhöz, mint a tiszadobi, bükki, esztári (és szilmegi) csoportok, amiben a Vinča-kultúra 

erőteljes hatásának is szerepe lehet (KALICZ–MAKKAY 1977, 83). A szakálháti csoport 

elterjedésének É-i határát a Tiszafüred – Füzesabony vonal mentén határozták meg, 

                                                           
9 A kutatást magyar részről T. Biró K. (MNM), német részről pedig H. Taubald (Eberhard Karls Universität 
Tübingen) irányította. A programról bővebben ld. a www.ace.hu honlapot. 
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és az északi területről közölték Tarnabod-Templomföld, -Nagykert, valamint Tarna-

zsadány-Sándorrésze leleteit (KALICZ–MAKKAY 1977, 84 és Taf. 125–134). 

A szakálháti csoport belső fejlődésében meghatároztak egy kialakuló fázist (késő AVK 

töredékek jelenlétével), egy későbbi, fejlettebb fázist (késő AVK jellemzők hiányával), 

illetve egy legkésőbbi fázist (a tiszai jellegű kerámiák megjelenésével; KALICZ–

MAKKAY 1977, 107). Ez utóbbi, a tellek alsó rétegét képező, késő szakálhátinak 

meghatározott leletegyütteseket a kutatás ma a formatív tiszai fázisba sorolja, és a késő 

neolitikum kezdetére helyezi (KALICZ–RACZKY 1987, 14). 10 

A Kalicz N. és Makkay J. munkáját követő évtizedekben főként leletközlések láttak 

napvilágot, illetve egy-egy részproblémát tárgyaltak a kutatók, melyek többnyire 

a településterület D-i részét érintették. A szakálháti kultúra korai emlékanyagát közölte 

G. Szénászky J. 1979-ben Battonya-Vid-partról (G. SZÉNÁSZKY 1979). Dél-alföldi 

kutatásaik alapján Goldman Gy. és Szénászky J. a szakálháti kultúrát az AVK-val párhu-

zamos, attól elkülönülő, eltérő genetikájú egységként határozták meg, mely a Vinča A 

időszakban, a szorosan kötődő Bucovaţ-csoporttal egy időben alakult ki (G. SZÉNÁSZ-

KY 1983; 1988, 15–16; a késő AVK-ban Szakálhát „importok”, GOLDMAN 1983, 33). 

A szakálháti csoport helyett a kultúra megnevezést Goldman Gy. javasolta 1984-ben 

(GOLDMAN 1984, 117–118). 

A szakálháti kultúra épületeit Hegedűs K. és Horváth F. elemezték (HEGEDŰS 1985, 

16–21; HORVÁTH 1989, 24–28). Az elmúlt 30 évben részletesebben közölt lelőhelyek – 

Csanytelek-Újhalastó (HEGEDŰS 1981; 1985), Szentes-Ilonapart (HORVÁTH L. A. 

1983), Battonya-Vidpart (G. SZÉNÁSZKY 1979), Battonya-Gödrösök (GOLDMAN 

1984), Battonya-Parázs-tanya (G. SZÉNÁSZKY 1988) – az ásatási felületek mérete miatt 

nem adtak lehetőséget településszerkezetre vonatkozó következtetések levonására. 

Az elmúlt 10 évben Abony és Cegléd környékén megelőző feltárások során több 

szakálháti településrészlet került elő, melyek közül a legtöbb jelenséget Abony-

Serkeszék-dűlő (KOVÁCS 2004; KOVÁCS–RAJNA 2005), valamint Cegléd-Váróczi-

Hodula-dűlő (4/1. lelőhely, GULYÁS 2005) és Cegléd-Botond-dűlő (4/9. lelőhely, 

KOVÁCS 2006b) lelőhelyek szolgáltatták. A Vásárhelyi Terv beruházás keretében 

Rákóczifalva határában, Bagi-földek 8 és 8/A lelőhelyeken is feltárásra került 2006–

2007-ben egy szakálháti település 4,8 ha-os részlete 132 települési jelenséggel (VÁCZI–

KOVÁCS 2007; KOVÁCS et al. 2007; 2008; SEBŐK–KOVÁCS 2009, 81). E lelő-

helyekről származó adatok remélhetőleg bővítik a települések szerkezetére, épületeire 

vonatkozó ismereteket is. 
                                                           
10 E leletekkel jelen fejezetben és a dolgozat egészében sem foglalkozom, mivel témámhoz nem 
kapcsolódnak szervesen. Amennyiben azonban egyes részkérdéseknél (pl. rituális vonatkozású tárgyak) 
felmerülnek, úgy természetesen hivatkozom rájuk. 



 28

Sokat foglalkozott a kutatás a szakálháti kultúra arcos edényeivel és más rituális vonatko-

zású tárgyaival (DANYI 2000; GOLDMAN 1978; GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2002; 

2009b; KOVÁCS 2006a; ORAVECZ 2008–2010; RACZKY 1982; 1992; SEBŐK–

KOVÁCS 2009; G. SZÉNÁSZKY 1977). Közülük ki kell emelni Raczky P. és Anders A. 

munkáját, melyben rámutatnak, hogy bár az arcos edények arci részén ábrázolt M-

motívum, illetve az idolok és arcos edények hátán feltűnő „fésűmotívum” elkülöníti 

a szakálháti kultúrát az AVK északabbi területi csoportjaitól, a mindkettőnél előforduló 

kettős szalag minta összeköti e két eltérő spirituális hagyományú tömböt az AVK 

nagyobb egységében (RACZKY –ANDERS 2003, 170). 

A szakálháti kultúra kerámiaművességét Kalicz N. és Makkay J., G. Szénászky J., 

Horváth L. A., Goldman Gy. és Hegedűs K. tárgyalták (KALICZ–MAKKAY 1977, 88–

91; G. SZÉNÁSZKY 1979, 76; 1988, 7–13; HORVÁTH 1983, 45–52; GOLDMAN 

1984, 13–38; HEGEDŰS 1985, 36–38), a cserekapcsolatokat legutóbb Goldman Gy. 

és Szénászky J. elemezték (GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2009a). Békés megye Spondylus 

leleteit Kalicz N. és G. Szénászky J. (KALICZ–G. SZÉNÁSZKY 2001), Mezőkövesd-

Nagy-fertő gyermeksírjának Spondylus ékszereit pedig magam közöltem (CSENGERI 

2004b). 

Az AVK III–IV. fázisába helyezte Oravecz H. Tiszaföldvár-Téglagyár lelőhelyet, melyen 

kb. 70 települési jelenség került elő kevert AVK–szakálháti leletanyaggal (ORAVECZ 

1998–1999, 43). Oravecz H. a lelőhely neolitikus sírjainak bemutatása mellett elemezte 

az AVK körből ismert valamennyi temetkezést (ORAVECZ 1998–1999). 

Szakálháti típusú leletanyag is előkerült tiszadobi, bükki, esztári és Vinča stílusú leletek-

kel a Polgár környéki, kevert leletanyagú AVK IV korú lelőhelyeken (RACZKY–

ANDERS 2009a, 40–41). Ezek a települések a szakálháti, valamint a tiszadobi-bükki 

és esztári kultúrák érintkezési zónájában helyezkednek el. 

Különös jelentősége van az Abony és Cegléd környékén előkerült településrészleteknek, 

mivel ezek a kultúra Ny-i peremterületéről származnak. Kovács Á. egyelőre a feltárások 

középső neolitikus temetkezéseit közölte (KOVÁCS 2011). 

Kalicz N. és Makkay J. 1977-ben a szakálháti kultúra északi határát a Füzesabony-

Tiszafüred vonal mentén határozta meg (KALICZ–MAKKAY 1977, 84). B.-A.-Z. megye 

területéről – e vonaltól jóval északabbra – két bizonytalan települést említettek. 

Az egyikre a Tard környékéről származó, Ipolyi Arnoldnak a Magyar Nemzeti Múzeum-

ba került gyűjteményében fellelhető néhány lelet utal (KALICZ–MAKKAY 1977, 159, 

Kat.-Nr. 377), a másik pedig a „szilmegi” és szakálháti elemekkel vegyes anyagot adó 

Bogács-Pazsagpuszta (KALICZ–MAKKAY 1977, 122, Kat.-Nr. 33 és Tabelle 3). 
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A szilmegi csoporthoz sorolták a sályi leleteket (KALICZ–MAKKAY 1977, 153, Kat.-

Nr. 327 és Tabelle 3), melyek valójában szintén a szakálháti kultúrához köthetők. 

Ugyancsak a szilmegi csoporthoz kötötték Bükkaranyos-Földvárt (KALICZ–MAKKAY 

1977, 123 /Kat.-Nr. 42/ és Tabelle 3), melynek erősen kevert jellegű leletanyaga a szakál-

háti és bükki kultúrák érintkezési zónájának településére utal.11 

A B.-A.-Z. megyei leletegyüttesek szempontjából különös jelentősége van Kompolt-

Kistér lelőhelynek (14. lelőhely, BÁNFFY 1999). Bánffy E. megfigyelése szerint 

Kompolton a korai bükki leletanyag szinte 1:1 arányban keveredik a kései AVK, tisza-

dobi és szakálháti leletekkel (illetve „szilmegi leletekkel”, BÁNFFY 2000, 88). A telepü-

lés Kompolt, 15. lelőhelyhez hasonlóan nem köthető egy „konkrét” csoporthoz, de a lelet-

anyag nem választható szét helyi és „import” kerámiákra sem (BÁNFFY 1999, 167). 

Bánffy E. szerint mindez a szakálháti kultúra északra nyomulásának, valamint annak 

köszönhető, hogy a település kereskedelmi útvonalak találkozásánál helyezkedett el 

(BÁNFFY 2000, 88). 

Az újabb feltárások révén a kompolt-kistéri anyaghoz nagyon hasonló házi kerámiájú 

leletegyüttesek kerültek elő B.-A.-Z. megye területén, melyek véleményem szerint 

a bükki kultúra erőteljes hatását mutató szakálháti kultúrához (szakálháti kultúra északi 

variánsa?) köthetők. E lelőhelyek finomkerámiája szakálháti jellegű (késő AVK elemek-

kel), de a bükki kultúra erőteljes hatását mutatja. Ilyen településeket ismerünk Mező-

keresztes-Cethalomról (M3-10. lelőhely, Wolf Mária ásatása, 1993–1994, közöletlen 

leletanyag), Mezőkövesd-Nagy-fertőről (a szerző feltárása, 2002), valamint Mező-

nagymihály-Salamon-tanyáról (Wolf Mária ásatása, 2008).12 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a szakálháti kultúra a településterületének D-i részén 

alakult ki, és itt történt a szakálháti–tiszai átfejlődés is, úgy a B.-A.-Z. megyei lelőhelyek 

többségének a „klasszikus” szakálháti fázissal egyidősnek kellene lennie. Ennek ellenére 

három lelőhelyet a késői AVK és az azt követő késői csoport átmenetének idejére keltez-

hetünk (kettőnél a szakálháti kultúra felé mutató jellegzetességekkel, ld. 3.2.7. alfejeze-

tet). 

                                                           
11 Miskolc-Tapolca-Várhegyet szintén szilmegi lelőhelyként határozták meg késő AVK–Tiszadob–Bükk I 
„importokkal” (KALICZ–MAKKAY 1977, 145 /Kat.-Nr. 264/ és Tabelle 3). A lelőhely a bükki kultúrához 
kapcsolható. Feltételesen a szilmegi csoporthoz kötötték Kistokaj-Tanya és Mezőkeresztes-Hegyeshalom 
lelőhelyeket (KALICZ–MAKKAY 1977, 137 /Kat.-Nr. 186/; 142 /Kat.-Nr. 237/ és Tabelle 3), melyek 
pontosabb kormeghatározása a kevés lelet miatt ma is nehézkes (ld. még az Excel adatbázist). 

12 E lelőhelyek bővebb adatait ld. az Excel adatbázisban, leletanyaguk bemutatását pedig az 5.5 alfejezet-
ben. Itt is szeretném megköszönni Dr. Wolf Máriának fenti leletanyagai közlésre való átengedését. 
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3. BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN MEGYE RÉGÉSZETI LEL ŐHELYEI AZ AVK  
      ÉS CSOPORTJAI IDEJÉBŐL  

 

3.1. A KUTATÁS EL ŐZMÉNYEI ÉS A LEL ŐHELYEK ÖSSZEGYŰJTÉSÉNEK MÓDSZERE 

Miután a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozatban nem készült B.-A.-Z. megyére 

vonatkozó kötet, a megye középső neolitikus lelőhelyeit az adattári, gyűjteményi és szak-

irodalmi adatok alapján gyűjtöttem össze. E gyűjtés éppen azért nem lehet teljes, mivel 

nem a megye teljes területének régészeti bejárásán alapul., emiatt a levont következte-

téseket felülírhatják a későbbi kutatások. 

Elöljáróban meg kell említeni, hogy Korek J. és Patay P. (KOREK–PATAY 1958), Korek 

J. (KOREK 1960), valamint Kalicz N. és Makkay J. gyűjtését (KALICZ–MAKKAY 

1977) megelőzően helyi kutatók, illetve a megye iránt érdeklődő történészek már foglal-

koztak a mai B.-A.-Z. megye „kőkori” lelőhelyeivel. Szendrei János 1884-ben Borsod 

megye őstelepeinek sorát adta közre, külön választva a kőkori lelőhelyeket (SZENDREI 

1884), Csoma József pedig 1892-ben és 1910-ben is összefoglalta Abaúj- és Torna vár-

megyékre vonatkozó gyűjtései eredményeit (CSOMA 1892; 1910).13 Habár a későbbi 

kutatások során nem minden lelőhely bizonyult neolitikusnak, és sajnos sok település 

anyaga a háborúk viszontagságai közepette elveszett (az információk pedig feledésbe 

merültek), fontos adatokat találhatunk ezekben a régi munkákban. 

A fentiek mellett a Borsod-Miskolczi Közművelődési és Múzeumi Egyesület már 1902-

ben közreadta akkori gyűjteményének leírását, melynek régészeti részét ifj. Lossonczy 

István készítette el (LOSSONCZY 1902). A felvidéki területek 1938-as visszacsatolása 

után a megye É-i részének leletanyagai, lelőhelyei Kassa fennhatósága alá kerültek. 

Az akkori nevén Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum új feltárásokat is végzett a terü-

leten. Ezek anyagai és a korábbi gyűjtések leletei nagyrészt jelenleg is Kassán, a mai 

Kelet-szlovákiai Múzeumban találhatók. Az ásatások eredményei többnyire publikálat-

lanok, ezeket csupán Bálint Alajos 1942-es munkájából (BÁLINT 1942), illetve rövid 

adattári feljegyzésekből ismerjük. 

Jelen gyűjtésben azok a B.-A.-Z. megyei neolitikus lelőhelyek és leletanyagok szerepel-

nek, melyek adatai 2012. május 31-ig beérkeztek a HOM Régészeti Adattárába (adattári 

adatbázis: 9596 számú feldolgozási tétel: 5149-12 leltári számú dokumentum), vagy 

bejegyzésre kerültek a HOM régészeti leltárkönyveibe. Az ún. „HOM éves kutatási 

jelentésekben” (ld. A HOMÉ megfelelő köteteit) az 1957–1991-ig terjedő években, illetve 

a 2006–2010-ig tartó időszakban előkerült lelőhelyek adatait közölték, melyeket szintén 
                                                           
13 Csoma József gyűjteményét Szendrei János is közölte (SZENDREI 1888; 1889). 
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felhasználtam. A három különféle forrás áttekintésére azért volt szükség, mert nem teljes 

az átfedés az adattárban, a leltárkönyvekben és az éves jelentésekben szereplő lelőhelyek 

között. Különösen az 1990-es éveket megelőzően a HOM-ba került leletek esetében 

gyakori, hogy nem kapcsolódik hozzájuk adattári dokumentum, így ezek létezéséről 

csupán a leltárkönyvekből, illetve amennyiben az anyag leltározatlan maradt, akkor 

csupán a kutatási jelentések révén szerezhetünk tudomást. Ezen lelőhelyek többnyire 

az országos nyilvántartásban sem szerepelnek. 

A 2012. május 31-et kővetően előkerült B.-A.-Z. megyei neolitikus lelőhelyek közül, 

illetve azok közül, melyek valamivel korábban ismertté váltak, de eddig az időpontig nem 

került be velük kapcsolatos dokumentáció a HOM Régészeti Adattárába, csak azok 

szerepelnek adatbázisomban, melyekről kollégáimtól szóbeli közlés útján tudomást 

szereztem, vagy múzeumi munkám révén (helyszíni szemle, terepbejárás, régészeti 

megfigyelés, feltárás) magam végeztem kutatást területükön. 

Kalicz N. és Makkay J. AVK monográfiájukhoz (KALICZ–MAKKAY 1977) az adat-

gyűjtést 1969-ben zárták le, így az ennél korábbról ismert B.-A.-Z. megyei lelőhelyekről 

részletes adatokkal rendelkezünk. Az 1958-at megelőzően ismertté vált, főként a bükki 

kultúrához köthető B.-A.-Z. megyei lelőhelyekről pedig Korek J. és Patay P. közölt még 

részletesebb adatokat (KOREK–PATAY 1958), így a HOM-ban őrzött dokumentumok 

és leletanyagok áttekintésének különösen az 1969-es évet követően van jelentősége. 

Természetesen ebből az időszakból is vannak olyan lelőhelyek és leletanyagok, melyekről 

sem a HOM Régészeti Adattára, sem leltárkönyvei, sem éves kutatási jelentései nem 

emlékeznek meg. Ezen lelőhelyekről a vonatkozó szakirodalomból, a Régészeti Füzetek 

megfelelő köteteiből, az 1998–2005 közötti évek esetében pedig a Régészeti Kutatások 

Magyarországon című periodikából szereztem tudomást. 

A régi lelőhelyekről több esetben csak a MNM Központi Régészeti Adattára őriz doku-

mentumokat, melyeket szintén igyekeztem áttekinteni, bár ezeket Korek J. és Patay P. 

(KOREK–PATAY 1958), valamint Kalicz N. és Makkay J. is áttanulmányozták 

(KALICZ–MAKKAY 1977). A fenti kötetekben nem szereplő újabb lelőhelyek, illetve 

az ismert lelőhelyeken végzett újabb kutatások esetében igyekeztem a MNM-ban a HOM-

mal párhuzamosan őrzött dokumentumok adatainak feltüntetésére is. Ugyancsak fel-

tüntettem a MNM Régészeti Gyűjteményében található újabb B.-A.-Z. megyei leletek 

adatait. 

Néhány B.-A.-Z. megyei neolitikus leletegyüttes nem került be sem a HOM, sem a MNM 

gyűjteményébe. Ezek a MNM sárospataki Rákóczi Múzeumában, a nyíregyházi Jósa 

András Múzeumban, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetben, 
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illetve a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban találhatóak. Gyűjtésemben lehetőség szerint 

ezeket a leletanyagokat, lelőhelyeket is feltüntettem. 

A gyűjtés során az írásos anyag mellett magukat a leleteket is megvizsgáltam, bár az át-

tekintés nem volt teljes körű. Az újabb nagy felületű feltárások anyagaiból, melyeket 

az ásatók a rendelkezésemre bocsátottak, több esetben időhiány miatt csupán a leg-

jelentősebb objektumok anyagát néztem át. 

Az adatbázisban nem szerepelnek a csak késő neolitikus településeket jelző lelőhelyek. 

Ezek összegyűjtésével és anyagaik feldolgozásával Kovács Katalin (PhD) és Hajdú 

Melinda (MA szakdolgozat) foglalkoznak. Azokat a lelőhelyeket viszont, melyeken 

párhuzamosan középső neolitikus települési jelenségek és/vagy leletanyag is előkerült, 

szerepeltetem az adatbázisban. Ugyancsak belevettem a gyűjtésbe azokat a lelőhelyeket, 

melyek eddig megismert leletei nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy középső 

vagy késő neolitikus településhez tartoznak-e. Tapasztalataim szerint ugyanis a megye 

területén előkerülő neolitikus leletegyüttesek 80–90%-a a középső neolitikum idő-

szakához, vagyis az AVK-hoz vagy valamelyik késői csoportjához köthetők. 

Nem került viszont rögzítésre az adatbázisban B.-A.-Z. megye nagyszámú őskorinak 

meghatározott lelőhelye, melyek között valószínűleg vannak neolitikus lelőhelyek is. 

Ezek anyagának teljes áttekintése a kutatómunka során megvalósíthatatlan volt. 

Ugyancsak nem kerültek be azon lelőhelyek, melyek területéről csupán pattintott 

kőeszközök ismertek (főként Simán Katalin és T. Biró Katalin terepbejárási anyagai 

az 1980-as évekből), bár valószínűleg több neolitikus kitermelés anyaga, vagy település-

ről származó leletegyüttes lehet közöttük. Szintén nem vettem fel azokat a lelőhelyeket, 

melyeket neolitikusnak határoztak meg, de anyagukban csak nyéllyukas balták szerepel-

nek. Ezek nagyobb valószínűséggel köthetők a késő neolitikumhoz, esetleg nem is új-

kőkoriak. Amennyiben azonban egy ilyen jellegű leletegyüttesben csak csiszolt vésők 

találhatók, azok nagy valószínűséggel újkőkoriak, azon belül pedig nagyobb arányban 

középső neolitikusak, ezért lelőhelyeiket felvettem az adatbázisba. 

Az adatbázisban ugyancsak nem szerepelnek azok a lelőhelyek, melyeket a bejelentéskor, 

vagy a kutatási jelentés közlésekor neolitikusnak határoztak meg, de a feldolgozás során 

más korszakhoz sorolták őket (pl.: Megyaszó-Isten-hegy-ÉNy1-ÉNy2 komplexum; HOM 

RégAd: 4928-11; KÖH: 78455 és 78457 lelőhely; a HOM leltárkönyv szerint bronzkor, 

ltsz.: 2010.30.1–46.), illetve amelyeket neolitikus leletekként leltároztak be, de valójában 

más korszak emlékei (pl.: Abaújkér-Árgyás/Ördögsziklával szemben levő szántó, HOM 

RégAd: 1369-78; HOM ltsz.: 78.19-1-5; HOM éves jelentések: 377. sz.; valójában badeni 

kultúra). 
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Végezetül meg kell jegyezni, hogy csak olyan leletanyagok szerepelnek a gyűjtésben, 

melyekhez konkrét B.-A.-Z. megyei településnév kapcsolódik, vagy a megadott adatok 

alapján biztosan egy adott település, esetleg két egymás melletti település közigazgatási 

területéhez köthetők. A leletegyüttesek EOV koordinátákkal való ellátása és térképi 

megejelenítése csak ezekben az esetekben volt lehetséges. 

 

3.1.1. A szöveges adatbázis felépítése 

Szöveges adatbázisomat – melyet CD függelékben mellékeltem a dolgozathoz –, Excel 

programmal készítettem el, Excel 97–2003 verzióban. Az adatbázis oszlopaiba az egyes 

lelőhelyek, illetve tételek esetében a következő adatokat vettem fel: 

Azonosító szám: melyet minden tételnél feltüntettem. Az adatbázisba ABC rendben 

vettem fel a tételeket, így a sorszámok ennek megfelelőek. 

Település neve: minden tétel esetében felvételre került. Lehetőség szerint annak a tele-

pülésnek a neve, amelynek közigazgatási határába a lelőhely jelenleg tartozik. A Kulturá-

lis Örökségvédelmi Hivatal az utóbbi években sok esetben revíziózta a lelőhelyek 

településnevét, ezeket többnyire követtem. Több más, kevéssé ismert lelőhely nevét is 

a helyes közigazgatás szerint említettem. Azon lelőhelyek esetében azonban, melyeknél 

a településnév megváltoztatása zavart okozott volna, meghagytam az eredeti elnevezést, 

de jeleztem a mostani közigazgatást. 

Lelőhely-név: esetében általában a KÖH által használt elnevezés került be. Amennyiben 

a lelőhely nem rendelkezik KÖH azonosító számmal, úgy a legismertebb elnevezést 

használtam. 

Lelőhely elnevezésének szinonímái: oszlopban került felvételre a lelőhely összes többi 

általam ismert elnevezése. A lelőhelyek felvételekor nehézséget jelentett egyes eltérő 

névvel jelölt lelőhelyek különbözőségének vagy egyezésének megállapítása. Sok esetben 

egy lelőhelynek több elnevezése is létezett, akár több településnévvel is (pl.: Hernádbűd-

Várdomb = Hernádbűd-Gata = Gibárt-Földvár, vagy Emőd-Nagyhalom = Csincse-Emődi 

domb = Mezőkeresztes-Emődi-domb). Ezek az elnevezések többször összekapcsolhatóak 

voltak egymással, más alkalommal viszont nem. Emiatt minden olyan lelőhely vagy lelet-

együttes külön tételként került felvételre, melynek a többi lelőhellyel való egyezése nem 

biztos, vagy jelenleg nem bizonyítható. 

KÖH azonosító szám: alatt az ismert azonosító szerepel, amennyiben a lelőhely szerepel 

az országos nyilvántartásban. 



 34

Kistáj:  oszlopban Marosi S. és Somogyi S. kistáj-kataszterében (MAROSI–SOMOGYI 

1990; 2010), illetve az ehhez kötődő, az internetről letöltött shape állományban 

(http://novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/407) megadott beosztás szerepel, melyben 

a B.-A.-Z. megyei kistájak a következők (az ott szereplő helyesírással, 1a–b. ábra): 

 

Kistáj neve Kistáj száma A középtáj, melynek része 

Abaúji-hegyalja 6.7.12 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

Aggteleki-hegység 6.6.11 Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 

Alsó-hegy 6.6.12 Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 

Bodrogköz 1.6.13 Felső-Tisza-vidék 

Borsodi-ártér 1.7.12 Közép-Tisza-vidék 

Borsodi-Mezőség 1.9.31 Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság 

Bódva-völgy 6.6.23 Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 

Bükk-fennsík 6.5.11 Bükk-vidék 

Déli-Bükk 6.5.13 Bükk-vidék 

Egri-Bükkalja 6.5.22 Bükk-vidék 

Északi-Bükk 6.5.12 Bükk-vidék 

Harangod 1.9.33 Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság 

Hegyalja 6.7.23 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

Hegyközi-dombság 6.7.31 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

Hernád-völgy 6.8.61 Észak-Magyarországi-medencék 

Keleti-Cserehát 6.8.53 Észak-Magyarországi-medencék 

Központi-Zemplén 6.7.11 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

Miskolci-Bükkalja 6.5.23 Bükk-vidék 

Nyugati-Cserehát 6.8.54 Észak-Magyarországi-medencék 

Ózd–Egercsehi-medence 6.8.31 Észak-Magyarországi-medencék 

Pétervásárai-dombság 6.8.32 Észak-Magyarországi-medencék 

Putnoki-dombság 6.8.42 Észak-Magyarországi-medencék 

Rakacai-völgymedence 6.8.52 Észak-Magyarországi-medencék 

Rudabányai-hegység 6.6.21 Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 

Sajó–Hernád-sík 1.9.32 Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság 

1a. ábra Földrajzi kistájak B.-A.-Z. megyében (MAROSI–SOMOGYI 1990 és 2010 alapján) 
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Kistáj neve Kistáj száma A középtáj, melynek része 

Sajó-völgy 6.8.41 Észak-Magyarországi-medencék 

Szalonnai-hegység 6.6.22 Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 

Szendrői-rögvidék 6.8.51 Észak-Magyarországi-medencék 

Szerencsi-dombság 6.7.22 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

Szerencsköz 6.8.62 Észak-Magyarországi-medencék 

Taktaköz 1.7.11 Közép-Tisza-vidék 

Tardonai-dombság 6.5.31 Bükk-vidék 

Tokaji-hegy 6.7.21 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

Tornai-dombság 6.6.24 Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 

Upponyi-hegység 6.5.32 Bükk-vidék 

Vitányi-rögök 6.7.32 Tokaj–Zempléni-hegyvidék 

1b. ábra Földrajzi kistájak B.-A.-Z. megyében (MAROSI–SOMOGYI 1990 és 2010 alapján) 

 

Domborzati helyzet: oszlopba a neolitikus település földrajzi helyzetére vonatkozó 

információk kerültek be, amennyiben megállapíthatóak voltak. A következő kategóriákat 

állítottam fel (2a–c. ábra): 

 

Kategória Magyarázat 

barlangi lelőhely a földrajzi környezettől függetlenül 

barlang előtti település a földrajzi környezettől függetlenül 

domb 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy környezetéhez képest jelentős 
kiemelkedés, közvetlen közelében nem található vízfolyás 

domboldal 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy környezetéhez képest jelentős 
kiemelkedés lejtője, közvetlen közelében nem található vízfolyás 

domb lába 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy környezetéhez képest jelentős 
kiemelkedés lába, közvetlen közelében nem található vízfolyás 

egykori folyómeder 
menti kiemelkedés 

már nem létező folyómeander mellett található, általában 140 mBf-nél 
alacsonyabb (alföldi) domborzati forma 

egykori folyómeder 
menti magaspart 

már nem létező folyómeander mellett található terasz 

egykori vízfolyás menti 
kiemelkedés 

már nem létező kisebb vízfolyás menti, általában 140 mBf-nél alacsonyabb 
(alföldi) domborzati forma 

2a. ábra A lelőhelyek domborzati helyzetével kapcsolatos kategóriák 
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Kategória Magyarázat 

egykori vízfolyás menti 
település 

már nem létező kisebb vízfolyás mellett található, nem figyelhető meg 
domborzati forma 

folyó menti domb jelenleg is létező folyó mellett található, 140 mBf-nél magasabb domborzati 
forma, vagy környezetéhez képest jelentős kiemelkedés 

folyó menti domboldal jelenleg is létező folyó mellett található, 140 mBf-nél magasabb domborzati 
forma, vagy környezetéhez képest jelentős kiemelkedés lejtője 

folyó menti domb lába jelenleg is létező folyó mellett található, 140 mBf-nél magasabb domborzati 
forma, vagy környezetéhez képest jelentős kiemelkedés lába 

folyó menti kiemelkedés jelenleg is létező folyó mellett található, általában 140 mBf-nél alacsonyabb 
(alföldi) domborzati forma 

folyó menti kiemelkedés 
lejtője 

jelenleg is létező folyó mellett található, általában 140 mBf-nél alacsonyabb 
(alföldi) domborzati forma lejtője 

folyó menti magaspart folyó menti terasz 

folyó menti település jelenleg is létező folyó mellett található, nem figyelhető meg domborzati forma 

forrás feletti domb forrás felett található, 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy 
környezetéhez képest jelentős kiemelkedés 

forrás körüli település 
dombvidéken 

forrás mellett található 

kiemelkedés alföldi domborzati forma, 140 mBf-nél alacsonyabb, jelenlegi vagy egykori 
vízfolyást az EOV nem ábrázol a közelében 

kiemelkedés egykor 
vizenyős területen 

az EOV alapján konkrét vízfolyás nem rekonstruálható, valószínűleg tartósan 
víz alatt lévő környezetben található, 140 mBf-nél alacsonyabb alföldi 
domborzati forma 

kiemelkedés lejtője 
egykor vizenyős 
területen 

az EOV alapján konkrét vízfolyás nem rekonstruálható, valószínűleg tartósan 
víz alatt lévő környezetben található, 140 mBf-nél alacsonyabb alföldi 
domborzati forma lejtője 

kiemelkedés lába egykor 
vizenyős területen 

az EOV alapján konkrét vízfolyás nem rekonstruálható, valószínűleg tartósan 
víz alatt lévő környezetben található, 140 mBf-nél alacsonyabb alföldi 
domborzati forma lába 

magaslati telep általában 250 mBf-nél magasabban elhelyezkedő, környezetében a 
legmagasabb ponton található település 

másodlagos lelőhely nem a település elsődleges helye, a leletanyag másodlagosan került a helyszínre 
(elsősorban zsombolyok) 

vízfolyás menti domb jelenleg is létező kisebb vízfolyás mellett található, általában dombvidéken 
előforduló, 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy környezetéhez 
képest jelentős kiemelkedés tetején 

vízfolyás menti 
domboldal 

jelenleg is létező kisebb vízfolyás mellett található, általában dombvidéken 
előforduló, 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy környezetéhez 
képest jelentős kiemelkedés lejtője 

2b. ábra A lelőhelyek domborzati helyzetével kapcsolatos kategóriák 
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Kategória Magyarázat 

vízfolyás menti domb 
lába 

jelenleg is létező kisebb vízfolyás mellett található, általában dombvidéken 
előforduló, 140 mBf-nél magasabb domborzati forma, vagy környezetéhez képest 
jelentős kiemelkedés lába 

vízfolyás menti 
kiemelkedés 

jelenleg is létező kisebb vízfolyás mellett található alföldi domborzati forma, 140 
mBf-nél alacsonyabb 

vízfolyás menti 
kiemelkedés lejtője 

jelenleg is létező kisebb vízfolyás mellett található, 140 mBf-nél alacsonyabb 
alföldi domborzati forma lejtője 

vízfolyás menti 
magaspart 

kisebb vízfolyás menti terasz 

vízfolyás menti 
település 

jelenleg is létező kisebb vízfolyás mellett található, nem figyelhető meg domborzati 
forma 

?magaslati telep a lelőhely pontos helyzete nem ismert, de feltehetően magaslati településről van 
szó 

2c. ábra A lelőhelyek domborzati helyzetével kapcsolatos kategóriák 

 

A bükki kultúra esetében legutóbb K. Piatničková vizsgálta a „nyíltszíni telepek” 

elhelyezkedését földrajzi helyzetük alapján (PIATNIČKOVÁ 2010). Három kategóriát 

állított fel: „river-side”, „hill-side” és „hill-top settlements” (PIATNIČKOVÁ 2010). 

Hasonló felosztást vázolt fel Szilágyi Veronika is 2010-ben, amikor az eltérő földrajzi 

helyzetű bükki településeken talált nyersanyagok különbségeit és hasonlóságát kutatta 

(közöletlen előadás, elhangzott a DAAD–MÖB „Újkőkori kerámiák távolsági keres-

kedelme” című projekt záróülésén, 2010.10.25-én a Magyar Nemzeti Múzeumban). 

A fenti előzmények miatt láttam indokoltnak a domborzati helyzet vizsgálatát is a lelő-

helyek felvételénél. Ezáltal az adatbázis egy későbbi, ilyen irányú, részletesebb 

kutatáshoz is megfelelő alapul szolgálhat. 

EOV térképlap száma: a pontosan vagy dűlőszinten lokalizálható lelőhelyek esetében 

került feltüntetésre. 

EOV, szélesség: minden tételnél felvételre került. 

EOV, hosszúság: úgyszintén minden tételnél felvételre került. 

Tengerszint feletti magasság (mBf): oszlopban a balti magasságot adtam meg a ponto-

san lokalizálható lelőhelyeknél. Általában egy magassági adat szerepel, kivéve azokat 

az eseteket, amikor legalább 3 m-es szintkülönbség mutatkozik a lelőhelyen belül. 

Ilyenkor az ismert legkisebb és legnagyobb adatot is feltüntettem. 
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Helymeghatározás pontossága: a lelőhelyek/tételek helyének meghatározhatóságára, 

az EOV koordináták „pontosságára” vonatkozik. A következő kategóriákat különítettem 

el (3. ábra):14 

 

Kategória Magyarázat 

poligon (bejárás vagy 
ásatás alapján) 

pontosan lokalizálható és körülhatárolt lelőhely 

ponttal pontosan 
jelölhető 

pontosan lokalizálható, de nem körülhatárolható lelőhely 

pontosan bejelölhető 
barlang 

felszíni térbeli kiterjedéssel nem rendelkező, de pontosan lokalizálható lelőhely 

ponttal dűlő szinten egy adott határrészbe vagy kisebb területre lokalizálható, de pontosan nem ismert 
helyzetű és nem körülhatárolható lelőhely 

ponttal település 
szinten 

adott település határába, vagy két település közigazgatási határára lokalizálható, 
de pontosan nem ismert helyzetű és nem körülhatárolható lelőhely 

3. ábra A lelőhelyek helymeghatározásának pontosságával kapcsolatos kategóriák 

 

A mellékelt összesítő térképeken minden lelőhely/tétel pontként szerepel (még a poligon-

nal rendelkezők is), és elsődlegesen így találhatóak a mellékelt térinformatikai adat-

bázisban is (ld. alább). A 4–6. fejezetek elemző részeihez szerkesztett részletes 

térképeken azonban a körülhatárolható lelőhelyek körvonallal szerepelnek. 

Korszak/kultúra:  oszlopban a lelőhelyen megtalálható összes kultúra vagy annak összes 

fázisa felvételre került, amennyiben meghatározható volt. Egyéb esetekben korszak 

megjelölést használtam. A leletanyagok felvételekor az alábbi kategóriák elkülönítésére 

volt szükség (a korábbitól a későbbi felé, illetve a nagyobb kategóriától a részletesebb 

felé haladva, 4a–b. ábra): 

                                                           
14 A Herman Ottó Múzeum Access alapú adattári adatbázisában a 2008 előtt ismert lelőhelyekhez hasonló, 
de nem azonos kategóriákat rendeltünk. 
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Meghatározás Magyarázat 

neolitikum pontosabb korhatározás nélkül 

AVK vagy csoportja a középső neolitikumon belül pontosabb korhatározás nélkül (AVK 
1, AVK 2, AVK 3 vagy késői csoportok) 

?középső neolitikum bizonytalan a korszakhoz kötés 

AVK az AVK  első feléhez, az AVK 1–3. fázisok valamelyikéhez 
köthető, ezen belül pontosabb korhatározás nélkül 

AVK 1. fázis az adott fázishoz köthető 

?AVK 1. fázis bizonytalan a fázishoz kötés 

AVK 1. vagy 2. fázis a két fázis valamelyikéhez köthető 

AVK 2. fázis az adott fázishoz köthető 

AVK 2. vagy 3. fázis a két fázis valamelyikéhez köthető 

AVK 2. fázis vagy Tiszadob a két fázis valamelyikéhez köthető 

AVK 3 az adott fázishoz köthető 

?AVK 3 bizonytalan a fázishoz kötés 

AVK–késői csoport (Tiszadob vagy 
Szakálhát) átmenet 

az AVK és valamelyik késői csoportja (Tiszadob vagy Szakálhát) 
átmenetének idejére tehető 

AVK–Tiszadob átmenet vagy korai 
Tiszadob 

a két fázis valamelyikéhez köthető 

AVK–Szakálhát átmenet vagy korai 
Szakálhát 

a két fázis valamelyikéhez köthető 

tiszadobi csoport az adott fázishoz köthető 

korai Tiszadob az adott fázishoz köthető 

?korai Tiszadob bizonytalan a fázishoz kötés 

késői Tiszadob az adott fázishoz köthető, de nem a legkésőbbi Tiszadob(!) 

Raškovce az adott fázishoz köthető 

tiszadobi csoport vagy bükki kultúra a két fázis valamelyikéhez köthető 

bükki kultúra az adott fázishoz köthető 

?bükki kultúra bizonytalan a fázishoz kötés 

Tiszadob–Bükk átmenet a legkésőbbi tiszadobi és legkorábbi bükki, folyamatos átmenetet 
mutató leletanyagok köre 

4a. ábra A felvett korszak/kultúra/fázis meghatározások 
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Meghatározás Magyarázat 

?Tiszadob–Bükk átmenet bizonytalan a fázishoz kötés 

Tiszadob–Bükk átmenet vagy Bükk AB a két fázis valamelyikéhez köthető 

Bükk AB az adott fázishoz köthető 

Bükk AB vagy Bükk B a két fázis valamelyikéhez köthető 

Bükk B az adott fázishoz köthető 

Bükk B–C mindkét fázis megtalálható 

Bükk C az adott fázishoz köthető 

Esztár az adott fázishoz köthető 

szakálháti kultúra az adott fázishoz köthető 

?Szakálhát bizonytalan a fázishoz kötés 

4b. ábra A felvett korszak/kultúra/fázis meghatározások 

 

A sok különböző kategória mutatja, hogy a kisebb leletanyagok besorolása a szakálháti 

kerámiaművesség egyre biztosabb B.-A.-Z. megyei jelenléte miatt nehezebbé vált 

(ld. alább). 

A lelőhely leírása, kutatástörténete: rovatban megadtam a lelőhely településhez 

viszonyított helyzetét, földrajzi környezetét, és összefoglaltam kutatástörténetét. 

Feltüntettem továbbá a más lelőhelyekkel való összefüggését és esetleges védettségével 

kapcsolatos információkat. A leletek múzeumba kerülésének leírásakor mindig HOM 

rövidítést használtam a Herman Ottó Múzeum esetében, attól függetlenül, hogy 1953 előtt 

vagy azután jutott a gyűjteményébe a leletegyüttes. Az intézmény elődje 1899-ben 

ugyanis mint Borsod-Miskolczi Közművelődési és Múzeumi Egyesület alakult, és csak 

1953-tól viseli Herman Ottó nevét. Ugyanez mondható el a kassai múzeumról, mely 

1872-es alapítása óta többször változtatott nevet (Felső-magyarországi Múzeum-Egylet, 

Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum, Kelet-szlovákiai Múzeum – Východoslovenské 

múzeum). A többi múzeum esetében a közismert rövidítéseket használtam (Magyar 

Nemzeti Múzeum – MNM, Jósa András Múzeum – JAM, Déri Múzeum – DM, Magyar 

Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatak – SRM). 

A terepbejárások esetében lehetőség szerint feltüntettem a terület nagyságát, és említettem 

a más korszakból gyűjtött leletanyagokat is. A feltárásoknál, amennyiben ismert, szerepel 

a feltárt terület nagysága, valamint felsoroltam a legfontosabb neolitikus objektumokat 

vagy a neolitikus település legfontosabb jellemzőit. 
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Azonosító 
szám Település neve Lel őhely-név

Lelőhely 
elnevezésének 
szinonímái

KÖH 
azonosító 
szám Kistáj

Domborzati 
viszony

EOV 
térképlap 
száma

EOV, 
szélesség

EOV, 
hosszúság

Tszf. 
(mBf)

Helymeg-
határozás 
pontossága

Korszak/ 
kultúra/ fázis

348 Mályinka
"Lőrinc" Kulcsár Lajos 
pincéje Dózsa György u. 6. 46853 Északi-Bükk domb 87-223 313025 757715 310

ponttal 
pontosan 
jelölhető Bükk B  

 

 

A lelőhely leírása, kutatástörténete
Kapcsolódó 
adattári számok

Kapcsolódó 
leltári számok Régészeti irodalom

KALICZ-
MAKKAY 
1977 kor-
meghatáro-
zása A leletanyag leírása Megjegyzés

A lelőhely a község D-i részén található. Területéről a leltárkönyvi feljegyzések szerint 1931-
ben került be egy neolitikus sírlelet a HOM-ba. Az 5 m mélyen előkerült csontváz bal 
vállánál 3 egymásba helyezett edénykét találtak. 2004-ben "Dudás" Kulcsár Zsigmond 
mályinkai helytörténész a "Lőrinc" Kulcsár Lajos pincéje megjegyzés, és a faluban 
használatos ragadványnevek, valamint a még élő rokonok felkutatása alapján 
beazonosította sírlelet pontos helyét, és előkerülésének körülbelüli idejét. Kutatásai alapján 
a lelet valamikor az 1910-es évek második felében kerülhetett elő, amikor "Lőrinc" Kulcsár 
Lajos volt a falu bírója. Akkoriban a tehetősebbek udvarán belül álltak a szolgák házai, 
pincéi is. Így történt, hogy a valójában a Furmán család háza mellett pinceásáskor talált 
leletek a bíró nevével híresültek el. A lelet előkerülése után az ominózus pincét betemették, 
tőle néhány méterre ástak újat, mely még ma is áll. A ház ma már saját udvaron, külön 
hrsz-on található, de még mindig a Furmán-család tulajdona.

HOM: 3631-04; 
MNM: VII.28/2006

HOM ltsz.: 
53.125.1-2.; 
53.890.1.; 
53.891.1.

KOREK 1957, 16 és Taf. III, 
5-6; KOREK-PATAY 1958, 
21 (Kat.-Nr. 75); KALICZ-
MAKKAY 1977, 141. (Kat.-
Nr. 224) és Taf. 172, 11; 
CSENGERI, RégKut 2004, 
245 Bükk I-II.

3 db edény (közülük 
1 db díszített), 3 db 
díszített 
kerámiatöredék

A lelőhely a 453/1 hrsz-on 
található.

2004.10.06-án Kulcsár Zsigmond vezetésével Csengeri Piroska és Hajdú István helyszíni 
szemlét tartott a lelőhelyen. A markáns, sűrűn beépített, illetve növényzettel fedett dombon 
nem találtak bejárásra alkalmas helyet. A Dózsa Gy. u. 6 .sz. kertjének elhanyagolt állapota 
miatt a sírlelet környékén sem lehetett bejárást végezni.  

 

5. ábra Régóta ismert lelőhely adatai az adatbázisban – Mályinka-„Lőrinc” Kulcsár Lajos pincéje 
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Azonosító 
szám Település neve Lel őhely-név

Lelőhely 
elnevezésének 
szinonímái

KÖH 
azonosító 
szám Kistáj

Domborzati 
viszony

EOV 
térképlap 
száma

EOV, 
szélesség

EOV, 
hosszúság

Tszf. 
(mBf)

Helymeg-
határozás 
pontossága

Korszak/ 
kultúra/ fázis

332 Kupa
Állami Gazdaság, 
1. lelőhely

Lencsés-tanya, 1. 
lelőhely; Fecske-dűlő, 
5. lelőhely 78633 Nyugati-Cserehát

vízfolyás menti 
domboldal 98-322 332431 788367 146-150

poligon 
(bejárás vagy 
ásatás 
alapján)

tiszadobi 
csoport  

 

A lelőhely leírása, kutatástörténete
Kapcsolódó 
adattári számok

Kapcsolódó 
leltári számok Régészeti irodalom

KALICZ-
MAKKAY 
1977 kor-
meghatáro-
zása A leletanyag leírása Megjegyzés

A lelőhely az É-D-i irányú kupai út két oldalán, a volt Tsz teleptől (Lencsés-tanya) É-
ra, a Kupai-Vadász-patak partján található. A tervezett Kupa-Homrogd optikai kábel-
összeköttetés nyomvonalához kapcsolódó adatszolgáltatás készítésekor 
terepbejárás során találta Miskolczi Melinda 2011-ben. A beruházás kivitelezésekor, 
2011.10.17-10.24-ig Csengeri Pioska és munkatársai megfigyeléshez kapcsolódó 
feltárást végeztek a lelőhelyen. A kiásott árok és a korábbi felszíni bejárás alapján a 
lelőhelyet Csengeri P. 625 m hosszúságúnak és legalább 50-100 m szélességűnek, 
É-D-i irányúnak határozta meg. A feltárás során a tiszadobi csoport településének 
gödör objektuma (S3), valamint Spondylus mellékletes temetkezése (S4) és két 
bronzkori gödör került elő. A lelőhelyet Fecske-dűlő, 5. lelőhelyként először Hajdú 
István fedezte fel 2010.05.13-án, a "Szerencs ivóvíz" projekthez Csengeri Piroska és 
munkatársai által végzett terepbejárás során. A lelőhely bejelentésére akkor nem 
került sor.

HOM: 5120-12; 
5143-12

HOM 
leltározatlan 
anyag közöletlen

közepes mennyiségű ásatási 
anyag kerámiával, pattintott kővel, 
paticcsal és kevés állatcsonttal, 
valamint a temetkezésből két 
különleges formájú Spondylus 
gyöngy; 2011-es terepbejárás: 
közepes mennyiségű 
kerámiatöredék; 2010-es 
terepbejárás:  16 db házi kerámia 
töredék (köztük 1 db díszített), 1 
db díszítetlen és 2 db díszített 
finomkerámia töredék, 1 db 
szerszámkő töredék  

 

6. ábra Újonnan előkerült lelőhely adatai az adatbázisban – Kupa-Állami Gazdaság, 1. lelőhely 
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Kapcsolódó adattári számok: oszlopban elsőként a HOM Régészeti Adattárában, majd 

a MNM Központi Régészeti Adattárában őrzött dokumentumok számai következnek, 

végül a más múzeumokban őrzött dokumentumok adatai. Nem minden adattári dokumen-

táció megtekintéséhez kaptam engedélyt, de a katalógusból, adatbázisból, vagy a szak-

irodalomból ismert adattári számok ezen esetekben is szerepelnek. 

Kapcsolódó leltári számok: rovatban úgyszintén elsőként a HOM-ban őrzött lelet-

anyagok leltári számait tüntettem fel. Amennyiben más múzeum is őriz leleteket az adott 

B.-A.-Z. megyei lelőhelyről, úgy ezt követően azokat is részleteztem. A HOM 1990-es 

évek óta gyűjtött leletanyagai sajnos nagyrészt leltározatlanok, ezért ezeket HOM leltá-

rozatlan anyagként tüntettem fel. Nem minden régészeti anyagnak sikerült nyomára akad-

ni, ezért ezekben az esetekben kérdőjellel a legvalószínűbb előfordulási helyet írtam be 

(pl.: ?HOM leltározatlan anyag, ?MNM leltározatlan anyag). 

Régészeti irodalom: oszlopban szerepelnek a lelőhely kutatástörténetére vonatkozó 

publikációk, valamint az adott neolitikus település vagy leletanyag elemzései. A lelőhely 

nem neolitikus jelenségeivel, anyagaival foglalkozó közlések és összefoglalások közül 

csak azokat említettem, amelyben magára a lelőhelyre (elhelyezkedés, kutatástörténet) 

vonatkozó érdemi információk is szerepelnek. 

Első helyen a HOMÉ-ban megjelent, és múzeumunkban a 2000-es évek elején azonosító 

számmal ellátott ún. „HOM éves jelentések” adatai szerepelnek. Ezekben 1957–1991-ig 

találhatók meg a HOM adott évben végzett kutatásainak leírásai. A Múzeum a 2006-os 

évtől újraindította ezt a sorozatot, de az „új HOM éves jelentések” még nem kaptak 

azonosító számot, ezért ezek a többi irodalom között, a megjelenés sorrendjében kaptak 

helyet. A Régészeti Füzetekben és a Régészeti Kutatások Magyarországon periodikákban 

közzétett jelentésekre csak a szerző, kötet, oldalszám rövidítésével hivatkozom 

(pl.: KOÓS–CSENGERI, RégKut 2002, 182 vagy REZI KATÓ, RégFüz Ser. I, No. 48, 

1997, 5). Azok a szakirodalmi hivatkozások, melyeket csak az adatbázis tételeinek fel-

vételekor használtam, nem kerültek bele a dolgozat irodalomjegyzékébe. Ezek részletesen 

kifejtve szerepelnek az adatbázis ezen oszlopában. 

KALICZ–MAKKAY 1977 kormeghatározása:  a már általuk is ismert lelőhelyek 

könnyebb megtalálhatósága és az esetleges kormeghatározási különbségek miatt kapott 

külön helyet. 

A leletanyag leírása: rovatban eltérő részletességgel szerepelnek a különböző áttekintett 

leletanyagok számszerű adatai. 

Megjegyzés: oszlopba került végül minden, a lelőhely azonosítását segítő kiegészítő 

információ (pl. barlangok esetében barlangkataszteri szám), illetve a közlésükre 
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vonatkozó „negatív” információk (pl. az adott év ásatási jelentései között nem szerepel 

a lelőhely leírása). 

A fentiek mentén felvett tételek közül egy régóta ismert és egy újonnan előkerült lelőhely 

példáján keresztül itt is illusztrálom az adatbázis felépítését (5–6. ábra). A főbb adatokat 

részletesen a 3.2 alfejezetben elemzem. 

 

3.1.2. A térinformatikai adatbázis felépítése 

Térinformatikai adatbázisomat a HOM által használt ArcGIS 9.x programmal készítettem 

el. Ennek segítségével tulajdonképpen a szöveges adatbázisban felvett, EOV koordináták-

kal ellátott lelőhelyek/tételek kerültek be shape állományok részeként GIS rendszerbe. 

E program révén B.-A.-Z. megye közigazgatási határain belül településenként, kis-

tájanként vagy akár EOV térképlaponként bemutathatók és főbb adataikkal együtt keres-

hetők az összegyűjtött neolitikus lelőhelyek/tételek.15 

Az ArcMap-be a szöveges adatbázisban meghatározott korszak/kultúra/fázis kategóriák 

szerint bontva, mindegyikhez külön réteget (Layer-t) készítve, shape állományként vittem 

fel az adatokat, így külön-külön is megtekinthetők az egyes időszakok ismert lelőhelyei. 

Felvettem továbbá egy olyan shape-et, mely az összes neolitikus lelőhelyet/tételt tartal-

mazza. A térinformatikai programban a bal oldali Layer panelben található shape-ek 

bekapcsolásával (a mellettük lévő kis négyzet kipipálásával) feltűnnek a képernyőn 

a lelőhelypontok (7. ábra). Ezek feliratának bekapcsolásával (Label, jobb gomb, legördülő 

menü, 7. ábra) pedig megjelennek a szöveges adatbázisban megadott azonosító számok, 

melyek segítségével a lelőhelyek adatai az Excel adatbázisban kikereshetők. A shape-

ekhez dBase állományú adattábla kapcsolódik. Ezekkel rögzítette a program a lelő-

helyeket/tételeket, ezért az első két oszlopban a tételek EOV koordinátái szerepelnek 

(megnyitása: jobb gomb, legördülő menü, Open Attributum Table, 7–8. ábra). E két 

adaton kívül a balti tszf. magasságot (mBf), az azonosító számot, a település és a lelőhely 

nevét, valamint a helymeghatározás pontosságát adtam meg (8. ábra). Miután az ArcMap 

nem tudta beolvasni a magyar karaktereket, az Excel adatbázis többi oszlopát nem 

szerepeltettem, és kutatásomhoz is inkább a csupán az azonosító számok által „össze-

kapcsolt” két külön adatbázist választottam (nem pedig az ArcMap-hez linkelést). 

 

                                                           
15 Az adatbázist tartalmazó .mxd file-t, valamint a hozzá kapcsolódó .dbf, .sbn, .sbx, .shp és .shx file-okat 
a DVD mellékleten csatoltam a dolgozathoz. Ezek csak ArcMap segítségével használhatók, emiatt a főbb 
szerkesztett nézeteket az ingyenes, csak olvasásra alkalmas ArcReader programban szintén mellékeltem. 
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7. ábra A bal oldali Layer panel a benne szereplő shape-ekkel, valamint az aktív lelőhely shape-ek 
esetében bekapcsolt feliratokkal (Label) az ArcMap-ben (jelen térképen a Hernád-völgy, Zemplén 

és Bodrogköz adott fázisba sorolható lelőhelyeivel, azonosító számokkal és szintvonalakkal 

 

 

8. ábra Egy lelőhely shape megnyitott adattáblája a lelőhelyek főbb adataival, illetve egy, 
az adattáblában és a térképen is megjelölt lelőhellyel az ArcMap-ben 

A B.-A.-Z. megye közigazgatási határain belüli településenkénti, kistájankénti vagy akár 

EOV térképlaponkénti keresés is lehetséges az adatbázisban, miután ezeket az állomá-

nyokat szintén csatoltam rétegként (7. ábra, bal oldali Layer panel, e shape-ek az elő-

zőekhez hasonlóan aktiválhatók, felirataikkal együtt). A shape-ek közül a kistáj shape-ek 
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az internetről (http://novenyzetiterkep.hu/ ?q=magyar/node/407), míg az EOV-szelvé-

nyek és B.-A.-Z. megye közigazgatásának shape-je a HOM-ban használt rendszerből 

származnak. Ez utóbbi kettő segítségével megkereshetjük egy adott település vagy adott 

terület ismert neolitikus lelőhelyeit akár fázisonként is (a településnév és EOV térkép-

lapok számának /Label-ek/ bekapcsolásával; a fentiek illusztrálására ld. a 9–11. ábrát). 

Az elemzésekhez hasznos a nagyobb folyók, valamint B.-A.-Z. megye domborzatának 

shape-je, melyet szintén mellékeltem (7. ábra, 15. ábra; a HOM állományából származ-

nak, a fentebb leírtakhoz hasonlóan aktiválhatók). 

 

 

9. ábra B.-A.-Z. megye határának, főbb folyóinak, valamint a települések közigazgatási határainak 
ábrázolása és egy adott fázis lelőhelyeinek megjelenítése azonosítókkal az ArcMap-ben 

 

 

10. ábra B.-A.-Z. megye határának, főbb folyóinak, valamint a kistájak határainak ábrázolása 
és egy adott fázis lelőhelyeinek megjelenítése azonosítókkal (Label) az ArcMap-ben 
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11. ábra Dél-Borsod megjelenítése a települések határaival és az EOV-szelvényekkel, valamint ezek 
felirataival (Label) és egy adott fázis lelőhelyeivel, illetve azok azonosítóival (Label) az ArcMap-ben 

 

A HOM tulajdonában lévő georeferált fekete-fehér EOV-térképlap állományt a kutató-

munka és a későbbiekben bemutatandó, részletes térképek készítése során felhasználtam 

(10. ábra), ezeket azonban nem mellékeltem DVD-n. Az országos nyilvántartásban nem 

szereplő lelőhelyek beazonosításához, illetve a lelőhelyek domborzati helyzetének 

megállapításához nagy segítséget nyújtott ez az állomány. 

 

 

12. ábra Hejőpapi ismert neolitikus lelőhelyeinek megjelenítése EOV térképen, a térképlap számával 
(Label), valamint a lelőhelyek azonosító számaival (Label) az ArcMap-ben 
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A szöveges adatbázis alapján, az annak egyes oszlopaiban található információk 

csoportosulása mentén (pl. magaslati telepek, poligonnal ábrázolható lelőhelyek, 

KALICZ–MAKKAY 1977 által ismert lelőhelyek, közöletlen lelőhelyek, stb.) termé-

szetesen számtalan shape-file szerkeszthető és az ArcMap alá húzható, azaz a megye 

neolitikus lelőhelyeit jónéhány szempont alapján elemezhetjük a későbbiekben. Mivel 

azonban a dolgozat elsődleges célja az AVK késői csoportjainak vizsgálata, illetve azon 

belül a bükki kultúra (valamint az eredeti elképzelés szerint három kiemelt lelőhely 

anyagának elemzése volt), ezért a számomra legfontosabb kategória, a korszak/kultúra/ 

fázis elkülönítése alapján vizsgáltam részletesen a lelőhelyek térbeli csoportosulását 

B.-A.-Z. megyében, és ezt mutatom be a következő alfejezetben is. 

 

3.2. A GYŰJTÉS EREDMÉNYEI , A LELŐHELYEK ELOSZLÁSA ID ŐBEN ÉS TÉRBEN 

Napjainkban 358 önálló település létezik B.-A.-Z. megyében. Ezek határából Kalicz N. 

és Makkay J. 1977-es monográfiájában 189 középső neolitikus lelőhelyet, illetve 

feltételezett lelőhelyet ismert. A jelenlegi gyűjtésbe ezek közül nem került be Dédes-

tapolcsány-Gerennavár (KALICZ–MAKKAY 1977, 126, Kat.-Nr. 75), mivel jelenleg 

a Heves megyei Szilvásváradhoz tartozik, valamint Nagyvisnyó-Ölyves-kői-rókalyuk 

(KALICZ–MAKKAY 1977, 147, Kat.-Nr. 281), mivel szintén Heves megye területén 

található. Nem szerepel Korlát-Ravaszlyuktető sem (KALICZ–MAKKAY 1977, 187, 

Kat.-Nr. 536), melyet ugyan nyersanyag lelőhelyként használhattak a neolitikumban is, 

feltárásai során azonban nem találtak újkőkori kerámialeleteket (SIMÁN 1999). A lelő-

hely közvetlen környezetében található neolitikus települések természetesen szerepelnek 

az adatbázisban (ld. Arka-Arka-patak völgye, azon.: 23; Arka-Arka 001 lelőhely (UTP), 

azon.: 24; Korlát-2. lelőhely, azon.: 325; Korlát-Fónyi-patak völgye, azon.: 326; stb.). 

Jelen adatbázisba összesen 730 neolitikus lelőhely/tétel került be B.-A.-Z. megye 

területéről (13. ábra; nagyobb felbontású, azonosító számokkal ellátott térképüket, 

valamint a lelőhelyek és leletegyüttesek listáját ld. a mellékletekben: I–VII. tábla). 

E lelőhelyek és leletegyüttesek nem egyenletesen oszlanak meg a megye területén, ami 

nagyrészt a földrajzi (elsősorban domborzati) adottságoknak, kisebb részben pedig a kuta-

tás hiányosságainak köszönhető. 
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13. ábra B.-A.-Z. megye neolitikus és középső neolitikus lelőhelyei és leletegyüttesei az adatbázis alapján 

 

E tételek közül a csupán neolitikusnak meghatározhatók száma 259, míg a biztosan vagy 

nagy valószínűséggel középső neolitikus lelőhelyek és leletegyüttesek száma 473 (14. 

ábra). Az, hogy e kettő összege több mint 730, abból adódik, hogy két olyan település-

szinten meghatározható tétel is volt, melyeknél különböző időkben neolitikus, illetve 

a bükki kultúrához köthető leletek kerültek gyűjteménybe. (Ez a későbbi összesítéseknél 

is megfigyelhető, mivel egy lelőhelyen általában több kultúra és fázis anyaga fordult elő.) 
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14. ábra B.-A.-Z. megye neolitikus lelőhelyeinek 
(az adatbázis tételeinek) megoszlása a főbb korszakonként 
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A neolitikus tételek egy részének további vizsgálatával (leletanyaguk raktárakban való 

megtalálása után), valószínűleg tovább növelhető majd az egy adott kultúrához/fázishoz 

kapcsolható lelőhelyek száma. 

Tapasztalataim szerint azonban, mint fentebb már említettem, a neolitikusnak meg-

határozott leletegyüttesek kb. 80-90%-a középső neolitikus lehet. Ez durva becsléssel is 

azt jelenti, hogy jóval több, mint 600 középső neolitikus települést ismerhetünk jelenleg 

B.-A.-Z. megyéből. A Kalicz N. és Makkay J. által összegyűjtött 189 (186) lelőhelynek 

ez többszöröse, ami főként az 1990-es évektől intenzívebbé vált, nagyberuházásokhoz 

kapcsolódó feltárásoknak, valamint a 2000-es évektől folyamatosan folyó szak-

felügyeleteknek (régészeti megfigyeléseknek) köszönhető. A sort tovább bővíti néhány 

szisztematikus terepbejárás/kutatás, melyek már az 1970-es évek végén és az 1980-as 

években elkezdődtek. Itt említhetők Losits F. 1977–1983-ig végzett csereháti és zempléni 

munkái (pl. LOSITS 1980; 1983 és ld. az adatbázisban Abaújalpárnál, Abaújkérnél, 

Göncnél, Hejcénél, Krasznokvajdánál, Tállyánál), vagy Wolf M. és Simán K. 1980-90-es 

években folytatott középkori települések lokalizálására irányuló, főként abaúji 

terepbejárásai (ld. az adatbázisban Encsnél, Fancsalnál, Füzérnél, Hernádbűdnél, 

Hernádszurdoknál, stb.). A neolitikus lelőhelyek számát növelik a csak csiszolt vésőket 

tartalmazó régi leletegyüttesek is. Igen sok lelőhelyet eredményeztek továbbá a dél-

borsodi és a hernád-völgyi területeken a Miskolci Egyetem által 2006 óta szervezett 

szisztematikus bejárások (ld. az adatbázisban Ároktőnél, Bükkábránynál, Mezőcsátnál, 

Mezőnagymihálynál, Négyesnél, Ongánál, Vattánál, stb.). 

A 358 mai B.-A.-Z. megyei település közül 93 határából szerepeltek középső neolitikus 

lelőhelyek Kalicz N. és Makkay J. monográfiájában (KALICZ–MAKKAY 1977). 

Jelen adatbázisban 195 település lelőhelyei és leletegyüttesei találhatóak meg (15. ábra). 

Bár az összehasonlítás nem teljesen egyenértékű tételek között történik, mégis jól mutatja, 

hogy a kisebb-nagyobb fejlesztések, földmunkával járó beruházások a megye mind 

nagyobb területére jutnak/jutottak el az utóbbi évtizedekben. Ezáltal pedig a kutatás 

számára korábban „fehér foltnak” számító területek fokozatosan zsugorodnak. 
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15. ábra Az elmúlt évtizedek régészeti kutatásának egyre kiterjedtebb voltát 
mutató adatok (B.-A.-Z. megye, neolitikus lelőhelyek) 

 

3.2.1. A neolitikusnak meghatározott lelőhelyek és leletegyüttesek 

Amint a fentiekben említettem, a csupán neolitikum pontossággal korhatározható leletek 

és leletegyüttesek száma az adatbázisban 259, melyeknek azonban 80–90 %-a való-

színűleg középső neolitikus (16. ábra). E lelőhelyek szerte a megyében megtalálhatók, 

kivéve a magasabb hegyvidéki területeket és a Bodrogköz belső részeit (16. ábra). 

 

 

16. ábra B.-A.-Z. megye neolitikum pontossággal korhatározható lelőhelyei és leletegyüttesei 
az adatbázis alapján (neolitikum kategória) 
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3.2.2. A középső neolitikusnak meghatározott lelőhelyek és leletegyüttesek 

Amint a fentiekben említettem, a középső neolitikus tételek száma az adatbázisban 473, 

melyek közül 

– 136 lelőhely és leletegyüttes a középső neolitikumon belül pontosabban nem kor-

határozható (AVK vagy csoportja kategória; 17. ábra), 

– 8 lelőhely és leletegyüttes pedig csupán valószínűleg sorolható ebbe az időszakba 

(?középső neolitikum kategória, 17. ábra). 

E lelőhelyek a megye minden részén megtalálhatók, kivéve a Bodrogköz belső területeit. 

A többi, pontosabban korhatározható tételt azoknál a fázisoknál említem, melyekből 

származó leletek fellelhetők bennük. 

 

 

17. ábra B.-A.-Z. megye középső neolitikum pontossággal korhatározható lelőhelyei és leletegyüttesei 
az adatbázis alapján (különböző színekkel: AVK vagy csoportja és ?középső neolitikum kategória) 
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3.2.3. Az AVK első felére keltezhető, pontosabb korhatározás nélküli lelőhelyek 

           és leletegyüttesek 

Az adatbázis 68 tétele az AVK első felén belül pontosabban nem korhatározható (AVK 

kategória; 18. ábra). E lelőhelyek és leletegyüttesek főként Dél-Borsod egykor vizenyős 

területein, valamint a nagyobb folyók mentén találhatók meg. A dombságokban és hegy-

vidékeken kis számban jelennek meg, ott is főként a peremterületeken és a folyó-

völgyekből induló szélesebb völgyekben helyezkednek el. Feltűnő a lelőhelyek hiánya 

a Bodrogköz belső részein. 

 

 

18. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei az AVK első feléből (AVK kategória, pontosabb 
kormeghatározás nélkül) az adatbázis alapján 

 

Az AVK 1–3. fázisokon belüli pontosabb kormeghatározásra alkalmas többi tételt 

az alábbi alfejezetekben említem. 

 

3.2.4. Az AVK 1. és 2. fázisának lelőhelyei, leletegyüttesei 

B.-A.-Z. megye középső neolitikus, az AVK 1. és 2. fázisának időszakából származó 

lelőhelyei és leletegyüttesei a következőképpen oszlanak meg az egyes kategóriák között: 

– 28 lelőhely és leletegyüttes az AVK 1. fázisához (AVK 1. fázis kategória, 19. ábra), 
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– 3 további tétel valószínűleg az AVK 1. fázisához (?AVK 1. fázis kategória, 19. ábra), 

– 14 lelőhely és leletegyüttes az AVK 1. vagy 2. fázisához (AVK 1. vagy 2. fázis kate-

gória, 19–20. ábra), 

– 17 lelőhely és leletegyüttes az AVK 2. fázisához (AVK 2. fázis kategória, 20. ábra), 

–  2 tétel valószínűleg az AVK 2. vagy 3. fázisához (AVK 2.  vagy 3. fázis kategória, 20–

21. ábra), 

– míg 10 tétel az AVK 2. fázisához vagy a tiszadobi csoporthoz köthető (AVK 2. fázis 

vagy Tiszadob kategória, 20. ábra). 

 

 

19. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei az AVK 1. fázisából (különböző színekkel: 
AVK 1. fázis, ?AVK 1. fázis és AVK 1. vagy 2. fázis kategóriák) 

 

A biztosan vagy kérdőjelesen az AVK 1. fázisához köthető lelőhelyek és leletegyüttesek 

főként B.-A.-Z. megye alföldi tájain, illetve nagyobb folyóvölgyeiben vagy azok peremén 

fordulnak elő, a domb- és hegyvidék belsejében szinte egyáltalán nem találjuk meg őket 

(19. ábra). Ugyanez figyelhető meg az AVK 2. fázis lelőhelyei és leletegyüttesei esetében 

is (20. ábra). Utóbbiak a Sajó-völgyében jóval nyugatabbra is előfordulnak, mint az AVK 

1. fázis lelőhelyei, ez azonban abból is fakadhat, hogy e területeken még nem ismertük fel 
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a legkorábbi AVK településeit. Mindkét fázis lelőhelyei hiányoznak a Bodrogköz belső 

területeiről. 

 

 

20. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei az AVK 2. fázisából (különböző színekkel: 
AVK 1. vagy 2. fázis, AVK 2. fázis, AVK 2. vagy 3. fázis és AVK 2. fázis vagy Tiszadob kategóriák) 

 

3.2.5. A késői AVK csoportok kialakulásának idejéből származó lelőhelyek 

            és leletegyüttesek 

B.-A.-Z. megye középső neolitikus, a késői AVK csoportok kialakulásának idejéből 

származó lelőhelyei és leletegyüttesei a következőképpen oszlanak meg az egyes kategó-

riák között: 

– a 2 tételt, mely az AVK 2. vagy 3. fázisához kapcsolható (AVK 2.  vagy 3. fázis kate-

gória, 20–21. ábra) itt is meg kell említeni, ezen kívül 

– 1 lelőhelyet a szakirodalom alapján az AVK 3-hoz (AVK 3 kategória, Tiszalúc-

Sarkadpuszta, 21. ábra), 

– 7 lelőhelyet és leletegyüttest bizonytalanul az AVK 3-hoz (?AVK 3 kategória, 21. ábra), 
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– 1 tételt az AVK és valamelyik késői csoportjának átmenetéhez (AVK–késői csoport 

/Tiszadob vagy Szakálhát/ átmenet kategória, 21. ábra), 

– 5 lelőhelyet és leletegyüttest az AVK és a tiszadobi csoport átmenetéhez vagy a tisza-

dobi csoport nagyon korai időszakához (AVK–Tiszadob átmenet vagy korai Tiszadob 

kategória, 21. ábra), 

– 2 tételt pedig az AVK és a szakálháti kultúra átmenetéhez vagy a szakálháti kultúra 

nagyon korai időszakához (AVK–Szakálhát átmenet vagy korai Szakálhát kategória, 

21. ábra) köthetünk. 

Megfigyelhető, hogy ezek a lelőhelyek főként B.-A.-Z. megye alföldi részein fordulnak 

elő (21. ábra). 

 

 

21. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei az AVK késői csoportjainak kialakulási időszakából 
(különböző színekkel: AVK 3, ?AVK 3, AVK–Tiszadob átmenet vagy korai Tiszadob, AVK–Szakálhát 

átmenet vagy korai Szakálhát, AVK–késői csoport /Tiszadob vagy Szakálhát/ átmenet kategóriák) 
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3.2.6. A tiszadobi csoport és a bükki kultúra lelőhelyei 

A tiszadobi csoporthoz köthető B.-A.-Z. megyei lelőhelyek és leletegyüttesek a követ-

kezőképpen oszlanak meg az egyes kategóriák között: 

– a 10 tételt, mely az AVK 2. fázisához vagy a tiszadobi csoporthoz köthető (AVK 2. fázis 

vagy Tiszadob kategória, 20. ábra és 22. ábra), illetve 

– az 5 lelőhelyet és leletegyüttest, mely az AVK és a tiszadobi csoport átmenetéhez vagy 

a tiszadobi csoport nagyon korai időszakához kapcsolható (AVK–Tiszadob átmenet vagy 

korai Tiszadob kategória, 21–22. ábra), itt is meg kell említeni. Ezeken kívül 

– 57 lelőhely és leletegyüttes a tiszadobi csoporthoz (tiszadobi csoport kategória, 22. áb-

ra), 

– 6 lelőhely és leletegyüttes a tiszadobi csoport korai időszakához (korai Tiszadob 

kategória, 22. ábra), 

– 2 tétel valószínűleg a tiszadobi csoport korai időszakához (?korai Tiszadob kategória, 

22. ábra), 

 

 

22. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei a tiszadobi csoport időszakából (különböző színekkel: 
AVK 2. fázis vagy Tiszadob, AVK–Tiszadob átmenet vagy korai Tiszadob, tiszadobi csoport, korai Tiszadob, 

?korai Tiszadob, késői Tiszadob, tiszadobi csoport vagy bükki kultúra kategóriák) 
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– 2 lelőhely és leletegyüttes a tiszadobi csoport késői fázisához, de nem a legkésőbbi 

Tiszadobhoz (késői Tiszadob kategória, 22. ábra), végül 

– 5 tétel a tiszadobi csoporthoz vagy a bükki kultúrához köthető (tiszadobi csoport vagy 

bükki kultúra kategória, 22. ábra). 

Az általam Tiszadob–Bükk átmenet időszakának nevezett fázis lelőhelyeit lentebb, 

a bükki kultúránál említem. Természetesen egy lelőhelyen többféle fázis emlékei is 

előfordultak, így az egyes számokat összeadva nem a tiszadobi csoporthoz köthető 

települések/leletanyagok valós mennyiségét, hanem annál nagyobb számot kapunk. 

A tiszadobi csoport időszakának lelőhelyei, B.-A.-Z. megye többi neolitikus lelőhelyéhez 

hasonlóan hiányoznak a Bodrogköz belső részeiből. Az előző időszakokhoz képest 

kiterjedtebb területeket foglal el a csoport, lelőhelyei már a dombságokban és a hegy-

ségek alacsonyabban fekvő részein is megtalálhatók (22. ábra). Feltűnő továbbá, hogy 

Dél-Borsod D-i részéből hiányoznak települései (22. ábra). 

 

A bükki kultúrához köthető B.-A.-Z. megyei lelőhelyek és leletegyüttesek a követ-

kezőképpen oszlanak meg az egyes kategóriák között: 

– az 5 tételt, mely a tiszadobi csoporthoz vagy a bükki kultúrához köthető (tiszadobi 

csoport vagy bükki kultúra kategória, 22–23. ábra), itt is meg kell említeni. Ezen kívül 

– 60 lelőhely és leletegyüttes esetében a bükki kultúrán belül pontosabb fázisba sorolás 

nem lehetséges (bükki kultúra kategória, 23. ábra), 

– 3 tétel valószínűleg a bükki kultúrához sorolható (?bükki kultúra kategória, 23. ábra), 

– 76 lelőhely és leletegyüttes az általam Tiszadob–Bükk átmenetnek nevezett időszakba 

(Tiszadob–Bükk átmenet kategória, 23. ábra), 

– 4 tétel valószínűleg a Tiszadob–Bükk átmenet időszakába (?Tiszadob–Bükk átmenet 

kategória, 23. ábra) 

– 4 lelőhely a Tiszadob–Bükk átmenet időszakába vagy a Bükk AB fázisba (Tiszadob–

Bükk átmenet vagy Bükk AB kategória, 23. ábra), 

– 39 lelőhely a Bükk AB fázisba (Bükk AB kategória, 23. ábra), 

– 3 lelőhely és leletegyüttes a Bükk AB vagy Bükk B időszakba (Bükk AB vagy Bükk B 

kategória, 23. ábra), 

– 36 lelőhely/település a Bükk B fázis idején állt fenn (Bükk B kategória, 23. ábra), 
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– 12 lelőhely/település a Bükk B és Bükk C fázisok idején is lakott volt (Bükk B–C 

kategória, 23. ábra), míg csupán 

– 9 települést ismerünk, mely a Bükk C időszakban létesült (Bükk C kategória, 23. ábra). 

Természetesen egy lelőhelyen többféle fázis emlékei is előfordultak, így az egyes 

számokat összeadva nem a bükki kultúrához köthető települések/leletanyagok valós 

mennyiségét, hanem annál nagyobb számot kapunk. A bükki kultúra lelőhelyei B.-A.-Z. 

megye többi neolitikus lelőhelyéhez hasonlóan szintén hiányoznak a Bodrogköz belső 

részeiből, sőt a Tisza menti területekről is Kenézlőtől ÉK-re. A tiszadobi csoporthoz 

hasonlatosan a bükki kultúra településeit sem találjuk meg Dél-Borsod D-i részén, illetve 

csaknem a teljes dél-borsodi területen. A bükki lelőhelyek részletes elemzését ld. a 4.2.3. 

és 4.4.2. alfejezetben. 

 

 

23. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei a bükki kultúra időszakából 
(különböző színekkel: tiszadobi csoport vagy bükki kultúra, bükki kultúra, ?bükki kultúra, 
Tiszadob–Bükk átmenet, ?Tiszadob–Bükk átmenet, Tiszadob–Bükk átmenet vagy Bükk AB, 

Bükk AB, Bükk AB vagy Bükk B, Bükk B, Bükk B–C, Bükk C kategóriák) 
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3.2.7. A szakálháti kultúra lelőhelyei 

A szakálháti kultúra települései is jelen vannak B.-A.-Z. megyében. Az „északi 

szakálháti” leletanyagok a délebbi területeken megszokottaktól eltérőek, és a bükki 

kultúra erőteljes hatását mutatják (részletesen ld. az 5.1. és 5.3. alfejezetben). Az egyes 

kategóriák között a következőképpen oszlanak meg: 

– 1 tételt az AVK és valamelyik késői csoportjának átmenetéhez (AVK–késői csoport 

/Tiszadob vagy Szakálhát/ átmenet kategória, 21. ábra és 24. ábra), 

– 2 tételt az AVK és a szakálháti kultúra átmenetéhez vagy a szakálháti kultúra nagyon 

korai időszakához (AVK–Szakálhát átmenet vagy korai Szakálhát kategória, 21. ábra 

és 24. ábra), 

– 9 lelőhelyet és leletegyüttest a szakálháti kultúrához (szakálháti kultúra kategória, 

24. ábra), 

– 2 lelőhelyet és leletegyüttest pedig valószínűleg a szakálháti kultúrához köthetünk 

(?Szakálhát kategória, 24. ábra). 

 

 

24. ábra B.-A.-Z. megye lelőhelyei és leletegyüttesei a szakálháti kultúra időszakából 
(különböző színekkel: AVK–Szakálhát átmenet vagy korai Szakálhát, 

AVK–késői csoport /Tiszadob vagy Szakálhát/ átmenet, szakálháti kultúra, ?Szakálhát kategóriák) 
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E lelőhelyek főként a Miskolci- és Egri-Bükkalja területén, a Sajó–Hernád-sík DNy-i 

részén, valamint a Borsodi-Mezőség Ny-i részén, összefoglalóan Dél-Borsod Ny-i részén 

találhatóak. Elképzelhető, hogy Dél-Borsod igen nagy számú neolitikusnak meghatározott 

lelőhelye között (ld. a 16. ábrán) további szakálháti települések rejtőznek. 

 

3.2.8. Kevert leletanyagú lelőhelyek 

Három lelőhelyet kell itt megemlíteni, melyekről részletesebben az 5.3. alfejezetben esik 

szó. Bükkaranyos-Földvár bronzkori és vaskori települése régóta ismert a kutatás előtt. 

A lelőhely (25. ábra) Kemenczei Tibor által 1965-ben végzett feltárása során két neoliti-

kus objektum is előkerült (KALICZ–MAKKAY 1977, 123 /Kat.-Nr. 42/ és Taf. 110–115, 

Taf. 175–176), melyek igen kevert leletanyaggal rendelkeztek. A bekarcolt díszítésű 

finomkerámia a bükki kultúrára jellemző, mindazonáltal sok jelleg a szakálháti kultúrából 

eredhet. Jelen van a díszítetlen szakálháti finomkerámia, a házi kerámia pedig teljesen 

megegyezik az északi területek szakálháti lelőhelyeiével. A település a bükki–szakálháti 

érintkezési zónában helyezkedhet el. 

Sátoraljaújhely-Ronyva-patak partja lelőhely (25. ábra) szintén régóta ismert (VISEG-

RÁDI 1907; 1912; TOMPA 1929, 22 és Taf. XLVI, 2–5, Taf. XLVII–XLVIII, Taf. XLIX 

1–4; 1930; KOREK–PATAY 1958, 37 /Kat.-Nr. 117/; KALICZ–MAKKAY 1977, 153 

/Kat.-Nr. 332/; RACZKY 1989, 235). Az innen származó leletanyagban a tiszadobi 

csoporttal egyidős Raškovce-csoport nagy mennyiségű festett kerámialelete van jelen 

(ŠIŠKA 1989, 91). Kisebb részben klasszikus és késő bükki töredékek is megtalálhatók. 

E neolitikus település feltehetően a tiszadobi csoport és a Raškovce-csoport érintkezési 

területén helyezkedik el. 

Végül Bodroghalom-Medvetanya-Hydroglobus környéke lelőhelyen (25. ábra) B. Helle-

brandt Magdolna 1978-ben végzett terepmunkája során került elő két edény részlete kevés 

embercsont, valamint obszidián eszközök és pattintékok társaságában (ld. az Excel 

adatbázisban). A közöletlen leletek: egy Bükk B időszakból származó díszített kiöntő-

csöves edény nagyobb részlete, illetve egy vörös bevonatos, fekete festésű, mély esztári 

edény nagyobb részlete (LXXXVII. t. 1–2).16 Az edények véleményem szerint temet-

kezésből származnak, és arra utalnak, hogy a Bodrogköz a karcolt és festett AVK-tömb 

érintkezési zónájában terül el. 

 

                                                           
16 A leletanyag közléséhez való hozzájárulást köszönöm Dr. B. Hellebrandt Magdolnának. 
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25. ábra Kevert leletanyagú középső neolitikus leletegyüttesek B.-A.-Z. megyéből 
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4. A BÜKKI KULTÚRA KUTATÁSÁNAK ÚJ EREDMÉNYEI BORSOD–ABAÚJ– 
       –ZEMPLÉN MEGYÉBEN  

 

4.1. A BÜKKI KULTÚRA TELEPÜLÉSE SAJÓSZENTPÉTER-KÖVECSESEN 

Az elmúlt két évtized beruházásokhoz kapcsolódó, nagy felületre kiterjedő ásatásainak 

köszönhetően jelentős mértékben bővültek ismereteink a Kárpát-medence északi részének 

középső neolitikus településeit illetően, a bükki kultúra törzsterületét e kutatások azonban 

jórészt elkerülték. PhD tanulmányaim kezdetekor B.-A.-Z. megyéből egyedül a sajó-

szentpéter-kövecsesi bükki településrészletet ismertük, amely nagy felületű feltárás során 

látott napvilágot, ezért disszertációmban nagy hangsúllyal kapott helyet a lelőhely 

feldolgozása.17 A következő években a már említett két másik településen, Garadna-

Elkerülő út, 2. lelőhelyen (2003) és Sajószentpéter-Vasúti őrház lelőhelyen (2008) szintén 

feltártunk bükki településrészleteket, az új eredmények bemutatására azonban továbbra is 

Sajószentpéter-Kövecses tűnt a legalkalmasabbnak. Bár a feltárt terület és az objektumok 

száma sem túl nagy, az itt tett településszerkezeti megfigyelések jelentősek (ld. a 4.1.3. 

alfejezetet). A töredékes kerámia leletanyag feldolgozása során kidolgozott módszer 

(és ennek bemutatása) szintén fontos, mert ennek újabb kategóriákkal kibővített változata 

alkalmas más bükki településrészletek zárt objektumaiból előkerült leletek leírására, 

melynek révén elvégezhetjük az említett leletanyagok összehasonlító statisztikai 

vizsgálatát (ld. a 4.4.3. alfejezetet). 

 

4.1.1. A lelőhely elhelyezkedése, földrajzi környezete és kutatástörténete 

A lelőhely Sajószentpétertől DK-re, a Kövecses nevű határrészben, Sajószentpéter 

és Sajóecseg közigazgatási határán, a Sajó jobb partján húzódó, ÉNy–DK-i irányú 

egykori folyóteraszon található (26–28. ábra; KÖH azonosító: 21273; ld. még az Excel 

adatbázisban). 

A terület a Sajó-völgy földrajzi kistáj D-i peremén helyezkedik el, melyet Ny-ról 

a Tardonai-dombság, K-ről a Nyugati-Cserehát, D-ről pedig a Sajó-Hernád hordalékkúp-

síkság határol. A Sajó-völgy teraszos folyóvölgy, melynek kőzettani alapját oligocén kori 

márga, homok, miocén kori lajtamészkő és homokos-homokköves összletek képviselik. 

A felszíni képződményekre az ÉNy–DK-i, Ny –K-i szerkezeti irány a jellemző. A felszín 

60%-át folyóvízi homok, kavics és teraszkavics, 15%-át lösz és löszderivátum, 15%-át 

glaciális vályog borítja. Jelenleg a terület kb. 65%-a szántóföldi hasznosítású, nagy 

                                                           
17 A feldolgozás előzetes eredményei korábban már megjelentek (CSENGERI 2003a; 2010b). 
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mennyiségű talajvíz- és rétegvíz-készlettel rendelkezik (MAROSI–SOMOGY 1990, 950–

954). 

Az egykori folyóteraszon fekvő Sajószentpéter-Kövecses lelőhely 2001. június 12-én, 

a HOM munkatársai által végzett helyszíni szemle során vált ismertté (S. KOÓS–

CSENGERI 2003a). A bejárásra a Linde Gáz Magyarország Rt. által tervezett, 

Kazincbarcikát és Sajóbábonyt összekötő ipari szénmonoxid vezeték nyomvonalának 

módosítása miatt került sor. A gázvezeték nyomvonala ezen a szakaszon a Sajó jobb 

partján húzódó, ÉNy–DK-i irányú folyóteraszra merőlegesen haladt. A területet derékig 

érő búza fedte, melyben a dombtetőn elszórtan neolitikus és más, meghatározhatatlan 

korú kerámiatöredékeket, valamint csiszolt és pattintott kőeszközöket találtunk. 

A lelőhely felszíni kiterjedését a növényzettel való fedettség miatt nem lehetett meg-

állapítani.18 

 

 

26. ábra Sajószentpéter-Kövecses lelőhely és környezete 

 

                                                           
18 A módosítás előtti nyomvonal előzetes régészeti állapotfelmérését ld. a HOM RégAd 3113-01 sz. doku-
mentumában, a módosítást követő helyszíni szemlét pedig a 3120-01 sz. dokumentumban. 
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Sajószentpéter-Kövecses lelőhely megelőző feltárását 2001. július 30. és augusztus 22. 

között S. Koós Judit vezetésével végeztük.19 Ennek során 300 x 10 m2-es felületet tudtunk 

megnyitni, melyen a bükki kultúra településrészletét, valamint szkíta kori(?) és nép-

vándorlás kori telepjelenségeket, összesen 37 objektumot találtunk. A feltárási terület 

a magaspartot és egyben a régészeti lelőhelyet keresztben szelte át, a jelenségek a domb 

Sajóhoz közelebb eső legmagasabb részétől Ny felé haladva 150 m távolságig kerültek 

elő (26–27. ábra, VIII. t.). Mindezek alapján a lelőhely szélességét 150 m-nek határoztuk 

meg, hosszúságát azonban 2001-ben nem tudtuk megállapítani. 

 

 
27. ábra Sajószentpéter-Kövecses – a feltárási terület elhelyezkedése az objektumokkal 

 

2007-ben a frissen szántott területen újabb helyszíni szemlét végeztünk, melynek során 

az ÉNy–DK-i irányú Sajó-teraszon 500 m hosszúságban és 150–200 m szélességben 

találtunk régészeti leleteket (27–28. ábra; CSENGERI 2008).20 A lelőhelyen belül 

azonban a bükki kultúra településének pontos méretét nem tudtuk megállapítani. 

A Sajószentpéter és Sajóecseg között elhelyezkedő egykori folyóteraszokon régészeti 

lelőhelyek sorát találjuk (26. ábra). Ezek közül kiemelkedik a „Sajóecseg és Sajó-

szentpéter között, a vasúti őrháztól É-ra” elnevezésű lelőhely, röviden Sajószentpéter-

                                                           
19 A bükki kultúra településrészletének feldolgozásra való átengedését ezúton is köszönöm Dr. Koós 
Juditnak. Az ásatási és tárgyrajzokat Nagy S. József grafikus (HOM) készítette, munkáját itt is szeretném 
megköszönni. 

20 A helyszíni szemléről készült jelentést a HOM RégAd 4148-07 sz. dokumentuma tartalmazza. 
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Vasúti őrház (26. ábra), melyet Wolf Mária fedezett fel terepbejárás során 1982-ben 

(KÖH azonosító: 16264, ld. még az Excel adatbázist).21 

 

 

28. ábra Sajószentpéter-Kövecses lelőhely dombja DK felől, 2007 

 

2008-ban, a 26. sz. főút négynyomúsításához kapcsolódóan megelőző feltárást végeztünk 

a lelőhely 2,3 hektáros részén.22 Az ásatás alkalmával a középső neolitikumból az AVK 

2. fázisának és a korai bükki kultúrának egy-egy településrészlete került napvilágra 

(a bükki kerámiaanyagról bővebben ld. a 4.4.3. alfejezetet). Elképzelhető, hogy Sajó-

szentpéter-Kövecses és Sajószentpéter-Vasúti őrház bükki objektumai egyetlen neolitikus 

településhez tartoznak. 

 

4.1.2. A települési jelenségek 

Sajószentpéter-Kövecsesen, a bükki kultúra településrészletén két földfelszínre épített, 

faszerkezetes, agyaggal tapasztott falú ház paticsomladékát találtuk meg (13. és 15. ob-

jektumok, 29. ábra). A 15. ház (30–31. ábra, XV. t., XXIX–XXXI. t.) környezetében 

egyetlen objektumot, a 23. gödröt sikerült feltárnunk (XVI. t. 1, XXXII–XXXIII. t.), 

míg a 13. ház (IX–XII. t., XVIII–XX. t.) közelében egy nagyméretű agyagkitermelő 

gödröt (17. objektum, XIII–XIV. t., XXVI–XXVIII. t.), egy zsugorított csontvázas, 

okkermellékletes temetkezést (22. objektum, 33. ábra, XXV. t.), omladéka alatt pedig 

hulladékgödröket (24–25. objektum, 32. ábra, IX. t., XVI. t. 2, XVII. t., XXII–XXIII. t.), 

                                                           
21 Ld. a HOM RégAd 1681-83 sz. dokumentumát. Wolf Mária a bejárás során neolitikus, bronzkori 
és császárkori leleteket gyűjtött. 

22 Ld. a HOM Rég Ad 4150–07, 4343-08, 4345-08, 4359-08, 4363-08 és 4399-08 sz. dokumentumait. 
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egy tárológödröt (26. objektum, IX. t., XVII. t., XXIV. t.), továbbá cölöplyukakat 

(29–31. objektum) és bizonytalan jelenségeket (27–28., 32–36. objektumok találtunk 

(IX. t., XVI. t. , XVII. t.).23 

A paticsomladékok elhelyezkedése alapján az egykori épületek közel É–D-i tájolásúak 

lehettek (29–30. ábra; IX. t., XV. t.). Mivel a mezőgazdasági művelés az idők során meg-

bolygatta a maradványokat, illetve mivel azok feltehetően megnyitott felületünkön kívül 

is folytatódtak, a házak pontos mérete nem határozható meg. A 13. ház omladékának 

összefüggőbb részei 12 m x 7 m-es, míg a 15. házé 11,6 m x 2,2–3,6 m-es területre terjed-

tek ki (a bükki kultúra épületmaradványaira részletesen ld. a 4.2.1 alfejezetet). 

 

 

29. ábra A Sajószentpéter-Kövecses lelőhelyen feltárt települési objektumok (Rajz: Nagy S. József) 

 

Az épületek hirtelen tűzben pusztulhattak el, amiről a bennük „in situ” talált használati 

tárgyak – összetört edények maradványai, pattintott és csiszolt kőeszközök, valamint 

szerszámkövek tanúskodnak (31. ábra). A 13. objektum esetében egy őrlőkő két őrlőlapját 

találtuk meg egymáson fekve, továbbá több edény hiányos részleteit és kerámia-

töredékeket (IX. t., XIX. t., XXXIX–XLIII. t.). A 15. objektumból szintén több összetört 

edény töredéke (XV. t., XXXI. t.), két őrlőkő (XV. t., XXX–XXXI. t., XXXVIII. t. 1–2), 

nagyméretű, csiszolt kővéső (XXXI. t., XXXVIII. t. 3) és kisméretű, lapos gyaluvéső 

került elő (XXXVI. t. 4). A 13. házomladékban (DK-i folt) két helyen valószínűleg 

az épület elemeiből származó, jó állapotú elszenesedett famaradványokat bontottunk ki. 

A paticsomladék alatti terület teljes feltárására csupán a 13. ház esetében nyílt lehetősé-

günk.24 Ennek során kerültek elő a fentebb leírt 24–26. gödrök, a 29–31. cölöplyukak, 

27–28., valamint 32–36. bizonytalan objektumok (32. ábra, IX. t.). 

                                                           
23 A biztosan a bükki kultúrához köthető objektumok száma mindössze 10. 
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30. ábra A 15. objektum – „in situ” házomladék – DK felől 

 

 

31. ábra A 15. házomladék részlete összetört edényekkel („1. cserépcsomó” ) 

és törött őrlőkövekkel 

A 24. objektum nagy mennyiségű kerámia leletanyagot, szerszámkövet, valamint paticsot 

tartalmazott – egy elpusztult épület maradványaival tölthették tele. Ugyanez feltételezhető 

a 25. gödör esetében is. A lépcsőzetesen kiképzett falú 26. objektum eredetileg tároló-

gödör lehetett, a településrészlet pusztulásakor esetleg már hulladékgödör. A 29., 30., 31. 

                                                                                                                                                                              
24 Az ásatás befejezéséhez szükséges 3 napot a beruházó nem biztosította. 2001. szeptember 4-én régészeti 
szakfelügyeletet végezhettünk a vezeték árkának mélyítése alkalmával az ásatási felület középtengelyében, 
annak kb. 50–150 m közötti szakaszán. Az igen mély kutatóárok metszetfalában a 17. és 26. objektum 
fekete földdel betemetett metszetén kívül más régészeti jelenségeket nem észleltünk. 
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cölöplyukak egy ÉNy–DK-i irányú sorban találhatóak egymás mellett. A 29. és a 30. ob-

jektumok távolsága 160 cm, a 30. és a 31. cölöplyukak közötti távolság pedig 33 cm. 

A leírt objektumok és az omladék alapján a 13. épület alaprajzára, pontos szerkezetére 

nem tudunk következtetni. A 13. paticsomladékot rétegben találtuk, egy részét azonban 

a szántás megsemmisítette, illetőleg széthúzta. Így nem világos, hogy a paticcsal teli 

24. és 25. gödröket egy korábban elpusztult ház omladéka töltötte-e meg, vagy esetleg 

a 13. ház omladékát próbálták meg összegyűjteni bennük. A leletanyag alapján – annak 

egységessége miatt – nem lehetséges a kérdés eldöntése, mivel azonban a településrészt 

a tűz után elhagyták lakói, az előbbi feltételezés tűnik valószínűnek.25 

 

 

32. ábra A 13. házomladék alatti terület 

 

A 13. háztól K–ÉK-re előkerült egy 8 m x 5,4 m-es agyagkitermelő gödör (17. objektum, 

29. ábra), mely feltehetően a ház építéséhez szolgáltatott anyagot, később pedig hulladék-

kal töltötték fel. Lengyel Gy. véleménye szerint az „altalaj” lelőhelyünkön lösz, a 17. ob-

jektum esetében pedig vályogosodott lösz. Házépítésre alkalmas agyagot csak ez utóbbi-

ból tudtak nyerni a település lakói. A lösz felett az ÉNy-i szelvényfalban jól kirajzolódik 

egy szürkés színű rétitalaj réteg, felette pedig egy tömött, fekete színű, sok kerámiát 

tartalmazó réteg – ez utóbbi az egykori járószint, illetve a 13. ház pusztulási szintje. 

                                                           
25 Elképzelhető az is, hogy az 13. omladék egyes részei másodlagosak, vagyis eredetileg a gödrök be-
töltéséből származtak (24. objektum, 25. objektum), és ezek felső részéről a szántás húzta szét a darabokat. 
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E felett már a bolygatott termőtalaj helyezkedik el (XXI. t.).26 A 13. házomladéktól DK-re 

találtuk a településrészlet egyetlen temetkezését (22. sír, 29. ábra, 33. ábra). Tűzhely-

maradványok sem a házak omladékában, sem azok közelében, vagy a település más 

részein nem kerültek elő. 

 

4.1.3. Településszerkezeti megfigyelések 

A két feltárt sajószentpéteri házomladék, illetve települési egység 45–50 m távolságra 

feküdt egymástól. A közöttük húzódó területről nem kerültek elő neolitikus jelenségek, 

ami arra utal, hogy a bükki kultúra e településén, vagy településének ebben a részében 

a lakóépületek viszonylag elszórtan, egymástól nagyobb távolságokra, kisebb egységeket 

alkotva helyezkedtek el. A 13. háztól ÉK-re terült el a nagyméretű, ÉNy–DK irányú 

agyagkitermelő, illetve hulladékgödör (17. objektum), DK-re pedig a női temetkezés 

(22. objektum). Ezek alapján úgy tűnik, hogy a település kisebb gazdasági/családi/ 

háztartási egységekre tagolódhatott, és bizonyos halottakat ezeken az egységeken belül 

temettek el. A település nagyságát, lakóinak számát, illetve az egyes házak lakóinak 

számát a településrészlet alapján nem tudjuk megbecsülni. 

A pattintott kőanyag alapján az eszközkészítés részben helyben folyt (ld. a 4.1.6. alfejeze-

tet). A petrográfiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a kerámiákat közeli nyersanyag-

lelőhelyről származó agyagból készítették (ld. a 4.1.5.3.1. és 4.1.5.4.1. alfejezeteket). 

A kevés megmaradt állatcsont-töredék tanúsága szerint a település lakói tenyésztett álla-

tokat is fogyasztottak (ld. a 4.1.7. alfejezetet). A fentieken kívül sajnos semmilyen más 

kézműves, vagy gazdasági tevékenység nyomait nem elemezhetők. 

A sajószentpéteri településrészlet esetében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

más korszakok objektumai nem bolygatták meg, vagy tették felismerhetetlenné a bükki 

kultúra rendszert mutató telepjelenségeit, ami lehetővé tette a településrészlet 

szerkezetének rekonstruálását. A települési egységek, illetve azoknak a pusztító tűz után 

„in situ” maradt omladéka arra utal, hogy lakói már nem tértek vissza újjáépíteni 

épületeiket. A kevés telepobjektum, azok világos, egymás által sem bolygatott rendszere, 

illetve az átépítések nyomainak hiánya pedig arra enged következtetni, hogy a Sajó-

szentpéter-Kövecsesen feltárt teleprészletet viszonylag rövid ideig lakhatta egy bükki 

kerámiaművességgel jellemezhető középső neolitikus közösség. Ezt a következtetést 

a kerámia leletanyag régészeti elemzése (az anyag egyöntetűsége), illetve a kerámia-

petrográfiai vizsgálatok (ugyanazon nyersanyag használata) is alátámasztják. 

                                                           
26 Dr. Lengyel György helyszíni megfigyelése. Az adatokat és a segítségét ezúton is szeretném meg-
köszönni. 
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A nagyfelületű feltárások eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a közép-európai 

vonaldíszes kerámiához hasonlóan az AVK és csoportjai települései is házból, a hozzá 

tartozó nagyméretű gödörből, tevékenységi területből és temetkezésekből álló alap-

egységekből épültek fel (RACZKY–ANDERS 2006, 21). Ez alapján azt mondhatjuk, 

hogy a sajószentpéteri településrészlet az AVK és csoportjai általános településszerkezeti 

képét mutatja, amely még mentes a középső neolitikum végén induló változásoktól, 

így más oldalról is támogatja a lelőhely korai bükki időszakra történő keltezését (a bükki 

kultúra településeinek szerkezetére vonatkozóan ld. a 4.2.2 alfejezetet). 

 

4.1.4. Temetkezés 

A 13. házomladéktól DK-re találtuk a településrészlet egyetlen temetkezését, a 22. sírt. 

A kora vaskori 19. gödör aljában mutatkozó bizonytalan, ovális folt rejtette a DK–ÉNy-i 

tájolású, bal oldalára, zsugorított helyzetben fektetett egyén igen rossz megtartású 

csontvázát (33. ábra, XXV. t.). Mellékletek nem kerültek elő, viszont az arc előtti terü-

leten kisebb foltban vörös okkert találtunk. A sírba egy adultus korú (23–30 éves) egyént 

temettek, akinek a neme nem meghatározható. A váz csontjainak hiányos volta és töredé-

kessége tipológiai elemzést nem tett lehetővé.27 

A sajószentpéter-kövecsesi bükki sírlelet jelentőségét az adja, hogy feltárás során, 

bolygatatlanul és települési jelenségekhez kapcsolódva került elő, amire a kultúra 

temetkezési esetében kevés közölt példa akad. A temetkezés rítusa (DK–ÉNy-i tájolás, 

bal oldali zsugorított fektetés, okker melléklet) az AVK-körben megfigyelt viszonylag 

egységes temetkezési szokás leggyakoribb változata (KALICZ–MAKKAY 1977, 81, 83, 

86). 

Ugyancsak jellemző az AVK és csoportjai közösségeinél, hogy az elhunytak egy részét 

a településen, a házak közelében temetik el (KALICZ–MAKKAY 1977, 81), a bükki 

közösségek esetében azonban a nagy felületű feltárások hiányában eddig kevés ilyen 

irányú adat állt rendelkezésre (a bükki kultúra temetkezéseit részletesen ld. a 4.3. alfeje-

zetben). 

 

                                                           
27 A vizsgálat elvégzését köszönöm Dr. Köhler Kittinek (MTA BTK RI). Az eredmények a „Középső neoli-
tikus temetkezések antropológiai vizsgálata” című kéziratból származnak. 
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33. ábra A 22. sír  

 

 

4.1.5. A bükki kerámiaművesség emlékei Sajószentpéter–Kövecsesről 

4.1.5.1. A feldolgozás módszere, menete 

A feldolgozás során elsőként részletes, leltárszerű leírást készítettem a lelőhelyen 

előkerült és a bükki kultúrába sorolható edényekről és kerámiatöredékekről, melyet 

terjedelmi okok miatt függelékként csatoltam a dolgozathoz (ld. a mellékelt DVD-n 

az ssztp_keramia_leirasok file-t). Ezen leírás során a J. Lichardus által használt, illetve 

kidolgozott kerámiatípus-, díszítési elem-, valamint díszítési rendszer-elnevezéseket 

(LICHARDUS 1974, 22–40), illetve ezeknek a szakdolgozatként feldolgozott felső-

vadász-várdombi leletanyag elemzése során továbbfejlesztett változatát használtam 

(CSENGERI 2000, 31–72; 2001a, 75–83, 97–99). Ez utóbbi kidolgozása alkalmával 

figyelembe vettem továbbá a Tompa F. 1929-ben megjelent monográfiájában leírt 

edényformákat és díszítéseket (TOMPA 1929, 29–33), valamint a borsod-derékegyházi 

település kerámiájának Leszih A. által 1927-ben adott részletes leírását (LESZIH 1927, 

89–92). 

Bár J. Lichardus bükki kerámiákat leíró rendszerét (LICHARDUS 1974, 24–40) sok 

kritika érte, és éri ma is, ezek elsősorban kronológiai következtetéseire vonatkoznak 

(LICHARDUS 1974, 62–66, 83–93). Véleményem szerint az általa a díszített bükki 

finomkerámiára kidolgozott rendszer nagymértékben alkalmas a kultúra edényeinek 

és edénytöredékeinek leírására. Természetesen az ismert leletanyag jelentősen bővült 

az elmúlt évtizedekben, emiatt szükséges ezt néhány elemmel kiegészíteni. J. Lichardus 
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rendszerével ellentétben a vonaldíszes kerámiákra kidolgozott más leíró rendszerek 

(STEHLI 1988; PAVÚK 1994a, 141–152; RULF 1997; STROBEL 1997, 27–41; PYZEL 

2006, 5–7 és Beilage 2) a bükki kerámiák sajátos, a többi csoporttól eltérő, gazdagabb 

díszítőrendszere miatt leírásukra nem alkalmasak. 

A sajószentpéteri kerámia leletanyag leírását követően annak minőségi és mennyiségi 

adatait objektumonként táblázatokba foglaltam, mely táblázatok terjedelmi okok miatt 

szintén a függelékben kaptak helyet (ld. az ssztp_keramia_graf és ssztp_keramia_graf_02 

file-t a mellékelt DVD-n). A táblázatok szerkezetét, feldolgozási kategóriáit minden 

esetben a lelőhely anyagának összesítő táblázatain keresztül mutatom be, a leletanyagot 

az e táblázatokból szerkesztett grafikonok segítségével elemzem. A feldolgozott anyag 

képi illusztrálására a legreprezentatívabb leleteket használom (XXXIV–LXXXII. táblák). 

A kerámiaanyag elemzését a következőkben az általános jellemzéssel kezdem, a finom-

kerámia-formákkal és a rajtuk előforduló díszítőmotívumokkal folytatom, végül pedig 

a házi kerámia típusait és azok jellemzőit veszem sorra. 

 

4.1.5.2. A kerámia leletanyag általános jellemzői és az ezekből levonható 

               következtetések 

Az ásatás során a bükki kultúra időszakából 5016 db töredék került elő, melyek 

a kedvezőtlen talajviszonyok miatt igen rossz állapotban maradtak meg. Ennek köszön-

hető, hogy a nagy reménnyel várt restaurálás után mindössze két kiegészített edénnyel 

és néhány teljes profillal rendelkezünk a lelőhely anyagából. Ily módon a sajószentpéteri 

leletanyag a bükki kultúra kutatása szempontjából (a településszerkezeti megfigyelések 

mellett) nem változatos és új kerámiaformák felvonultatása, hanem a töredékeken 

előforduló díszítések sokfélesége, illetve azok relatív kronológiai helye miatt vált 

fontossá. 

A feldolgozás során a kerámiákat anyaguk, illetve kidolgozásuk minősége alapján a felső-

vadász-várdombi elemzéshez hasonlóan finomkerámiára, illetve házi kerámiára osztottam 

(CSENGERI 2000, 31–72; 2001a, 75–83, 97–99). Ezen kategóriákon belül a sajó-

szentpéteri leletanyag jellemzői miatt elkülönítettem a díszített finomkerámia, valamint 

a díszítetlen finomkerámia, illetve az AVK díszű házi kerámia és a házi kerámia 

kategóriákat. A díszítetlen finomkerámiára vonatkozó mennyiségi adatok azonban nem 

feltétlenül a valóságot tükrözik, ugyanis a töredékek igen kopott felülete miatt a legtöbb 

esetben nem volt eldönthető, hogy eredetileg díszítetlen, vagy csupán lekopott díszítésű 

darabokról van szó. Az AVK díszű házi kerámia kategória elkülönítését az ilyen jellegű 

daraboknak a bükki kultúra leletanyagán belüli szokatlanul magas száma indokolta. 
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A töredékek alapvető mennyiségi adatait ezen kívül vékonyfalú (0,1–0,5 cm), közepes 

falvastagságú (0,5–1 cm), illetve vastagfalú (1 cm-nél nagyobb falvastagságú) perem-, 

oldal- és fenéktöredék kategóriákra bontva vettem fel, melyeket a már említett összesítő 

táblázaton keresztül mutatok be (34. ábra). 
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(db)

Vastag-
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fenék-
töredék 
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Különleges 
töredékek

ÖSSZES 
(db)

ÖSSZES 
(%)

Edények 
minimális 

száma

Díszített 
finom-

kerámia 81 8 0 317 27 1 42 13 1 37 527 10.51% 74
Díszítetlen 

finom-
kerámia 55 10 0 323 41 0 26 13 0 4 472 9.41% 46

AVK díszű 
házikerámia 12 16 1 23 83 13 1 3 1 9 162 3.23% 26

Házikerámia 73 313 102 444 1823 832 33 133 61 41 3855 76.85% 226
ÖSSZES    

(db) 221 347 103 1107 1974 846 102 162 63 91 5016 100% 372 

34. ábra  A bükki kerámialeletek általános mennyiségi adatai a lelőhelyen 

 

4.1.5.2.1. Az egyes objektumokból előkerült kerámiatöredékek száma és összefüggéseik 

A 13. házomladékból 580 db, a 15. házomladékból 743 db, a 17. hulladékgödörből 

2369 db, a 24. hulladékgödörből pedig 681 db kerámiatöredék került elő (35. ábra). 

A 23. gödör és a 26. gödör edénytöredékeinek száma igen kevés – 68 db, illetve 11 db 

töredék és néhány patics. Ez arra utalhat, hogy ezek az objektumok a településrészlet 

megszűnésekor régészetileg nem megfogható jellegű hulladék tárolására, vagy élelem-

tárolásra szolgáltak. A 26. gödör lépcsőzetesen kiképzett fala arra enged következtetni, 

hogy eredetileg élelemtárolás céljából ásták, a 23. gödör esetében pedig nem zárható ki, 

hogy kútként funkcionált. 

 

35. ábra A bükki kerámialeletek mennyisége az egyes objektumokban 
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4.1.5.2.2. A töredékek falvastagsága és ezek összefüggései 

A bükki kultúra sajószentpéteri leletanyagában a finomkerámiák általában vékonyfalúak 

(0,1–0,5 cm), míg a házi kerámiák döntően közepes falvastagságúak (0,5–1 cm) és csak 

kisebb részben vékonyfalúak, vagy vastagfalúak (1 cm-nél nagyobb falvastagságúak; 

34. ábra). Mindebből kitűnik, hogy a finomkerámia-edények csupán kis mennyiségű, 

vagy különleges anyagok tárolására, illetve étkezési célokra lehettek alkalmasak, főzésre 

nem. A házikerámia-edények többnyire közepes méretű, étkezésre, tárolásra, esetleg 

főzésre szolgáló használati tárgyak lehettek, míg a leletanyagban csak kis számban talál-

hatóak meg a nagyméretű, feltehetően gabona, vagy más szilárd anyag tárolására szolgá-

ló, hagyományosan „hombárnak”, vagy „nagyméretű tárolóedénynek” nevezett edény-

típusok darabjai. 

 

4.1.5.2.3. A finomkerámia- és házi kerámia töredékek aránya, illetve az edények 

                 feltételezhető minimális száma objektumonként 

Az adatok azt mutatják, hogy a finomkerámia- és házi kerámia töredékek százalékos 

aránya a teljes leletanyagban 19,92% és 80,08% (34–35. ábra). A statisztikailag vizsgál-

ható mennyiségű leletanyaggal rendelkező objektumok közül a 13. házomladékban 

43,97% és 56,03% (37. ábra), a 15. házomladékban 6,73% és 93,27% (38. ábra), 

a 17. hulladékgödörben 11,86%, és 88,14% (39. ábra), a 24. hulladékgödörben pedig 

30,10%, és 69,90% (40. ábra) ez az arány. 

A díszített és díszítetlen finomkerámia közel azonos aránya (527 db – 472 db, 36. ábra) 

esetleg annak is köszönhető (mint fentebb már említettem), hogy a töredékek igen kopott 

felületűek. A házi kerámiában várhatóan a bekarcolt vonaldísz nélküli töredékek dominál-

nak (3855 db – szemben a 162 db AVK díszű házi kerámiával, 36. ábra). 
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36. ábra A lelőhely bükki kerámialeleteinek megoszlása anyagcsoportonként 
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Feltűnő, hogy a 15. házomladék és 17. gödör milyen kevés finomkerámiát tartalmazott 

(38–39. ábra). Emellett a 15. objektumból egyáltalán nem került elő AVK díszű házi 

kerámia, míg a 17. objektumban igen magas számban volt jelen (38–39. ábra). A két 

objektum környezetében végzett szelvénymélyítések során azonban főként díszített 

finomkerámia-töredékek láttak napvilágot, ami árnyalhatja a képet. 
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37. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 13. objektumban (db) 

15. objektum
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38. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 15. objektumban (db) 

 

17. objektum
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39. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 17. objektumban (db) 

23. objektum
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40. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 23. objektumban (db) 
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41. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 24. objektumban (db) 
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42. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 25. objektumban (db) 
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26. objektum

1 0 0 10

0

100

200

300

400

500

díszített finomkerámia

díszítetlen finomkerámia

AVK díszű házi kerámia

házi kerámia

43. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a 26. objektumban (db) 
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44. ábra A bükki kerámialeletek megoszlása 

anyagcsoportonként a szórványban (db) 

 

A nagy mennyiségű paticsomladékot és viszonylag nagyszámú leletet tartalmazó 

24. hulladékgödör leleteinek megoszlását a 41. ábra, a kevés leletanyagú 25. és 26. gödö-

rét a 42–43. ábra, míg a szórvány kerámiaanyagét a 44. ábra mutatja. 

A bizonyosan különböző edényekből származó peremtöredékek, illetve a peremmel nem 

rendelkező, de eltérő jegyeik alapján az előzőektől eltérő edényekhez köthető töredékek 

alapján megpróbáltam meghatározni, hogy az egyes objektumokban a meghatározott 

kerámiakategóriák/edénytípusok darabjai minimálisan hány edényből származhattak. 

A statisztikailag értékelhető mennyiségű leletanyagot tartalmazó objektumok esetében az 

adatok a finomkerámiára, illetve a házi kerámiára nézve a következők: 13. házomladék – 

30, illetve 37 edény (45. ábra), 15. házomladék – 5, illetve 14 edény (46. ábra), 

17. hulladékgödör – 31, illetve 107 edény (47. ábra), 24. hulladékgödör – 24, illetve 50 

edény (48. ábra). 

 

A 13. objektum edényeinek minimális száma (db)
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45. ábra Az edények minimális száma 

a 13. objektumban (a töredékek alapján) 

A 15. objektum edényeinek minimális száma (db)
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46. ábra Az edények minimális száma 

a 15. objektumban (a töredékek alapján) 
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A 17. objektum edényeinek minimális száma (db)
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47. ábra Az edények minimális száma 

a 17. objektumban (a töredékek alapján) 

A 24. objektum edényeinek minimális száma (db)
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48. ábra Az edények minimális száma 

a 24. objektumban (a töredékek alapján) 

 

A fenti adatoknak a két, tűzben elpusztult ház omladéka, a 13. és 15. objektumok 

esetében lehet jelentősége, hiszen utalnak a házak utolsó edénykészletére – annak 

mennyiségére, összetételére. Itt figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a ház-

omladékok a jelenlegi földfelszínhez igen közel kerültek elő szántás által bolygatva, 

így nem biztos, hogy teljesen pontos képet adnak a házak pusztuláskori állapotáról. 

A 13. ház esetében minimálisan 67 edény feltételezhető, melyek közül igen sok a kis-

méretű díszített és díszítetlen finomkerámia edény, míg a 15. ház anyagában minimálisan 

19 edény feltételezhető, melyek többsége közepes és nagyméretű tárolóedény. 

 

4.1.5.3. A finomkerámia elemzése 

4.1.5.3.1. Nyersanyag, előkészítés, soványítás 

A finomkerámia-anyagról a szabad szemmel történt vizsgálat során azt állapíthattam meg, 

hogy az edényeket feltehetően iszapolt, homokot tartalmazó agyagból készítették. 

Soványítóanyag többnyire nem látható bennük, időnként azonban megfigyelhetőek apró 

kerámia-, illetve kőzettöredékek. 

Ezek alapján a díszített finomkerámia-töredékek esetében három feltételes „típust” 

különítettem el, melyek közül az első sötét színű maggal és világos színű felülettel 

rendelkezik (valószínűleg bevonattal borított), a második sötét színű, feltehetően lekopott 

felületű, a harmadik pedig teljes keresztmetszetében világos színű (világosbarna, 

homoksárga, narancssárga, pl. XLII. t. 5–9, XLIII. t. 1–5). Közülük az első két „típusból” 

végeztettem kerámiapetrográfiai vizsgálatot (Ssztp-01 és Ssztp-02 minta) annak el-

döntésére, hogy valóban bevonattal ellátott töredékekről van-e szó, illetve, hogy tény-

legesen hány anyagtípus létezett a díszített finomkerámiák között. 
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Az Ssztp-01 minta esetében a vizsgálat27 aleuritos, csillámos agyag közvetlen, esetleg 

iszapolást követő, soványítás nélküli felhasználását mutatta. A kerámia irányított szövetű 

volt, ami simítás során alakulhatott ki. A vizsgált minta „szendvics-szerkezetet” mutatott, 

a belseje csaknem fekete, külső felülete téglavörös-barnásvörös színű volt. A magtól 

a szegélyig az átmenet fokozatos, ami azt mutatja, hogy a szegély a reduktív égetést 

követően nagyon rövid ideig oxidatív hőhatásnak volt kitéve. A kerámia külső felületén 

nagyon vékony opak bevonat fedezhető fel, mely a kerámiakészítés, vagy a betemetődés 

után egyaránt rákerülhetett. Az Ssztp-02 minta a vizsgálat szerint az Ssztp-01 mintához 

nagyon hasonló, azzal gyakorlatilag azonos felépítésű, de nem annyira szépen ki-

dolgozott. A kerámia felületét egy helyen vékony, annak anyagával azonos anyagból 

készült bevonat borítja. 

A petrográfiai vizsgálatok alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az Ssztp-01 és Ssztp-02 

minták feltehetően egyféle anyagból készültek (esetleg különböző kiégetési körülmények 

között), felületüket pedig finom agyagbevonattal látták el – ezek tehát valójában 

egy anyagtípust képviselnek. A nem vizsgált, teljes keresztmetszetükben világos színű 

kerámiák jelenthetik a második anyagtípust. 

A díszítetlen finomkerámia-töredékek esetében szabad szemmel a díszítettekhez hasonló, 

vagy azok elsőként elkülönített két típusával megegyező két típust határoztunk meg, 

illetve ugyanúgy megfigyeltünk egy harmadik típust, melynél a kerámiák teljes kereszt-

metszete világos színű volt. E három feltételes típus közül a sötét színű, feltehetően 

lekopott felületű típus egyik darabjáról készült petrográfiai elemzés (Ssztp-03 minta). 

A vizsgálat során a minta felületén bevonatot nem tudtak megfigyelni. Csillámos, 

aleuritos agyag közvetlen, vagy iszapolást követő felhasználását mutatták ki. A nyers-

anyag a törmelékszemcsék minőségi és mennyiségi jellegei alapján nagyon hasonlít 

a díszített finomkerámiából vizsgált két mintáéhoz. Ennek alapján a további vizsgálatok 

előtt a díszítetlen finomkerámia esetében is csupán két, a díszítettekéhez nagyon hasonló 

anyagtípust különíthetünk el, ahol a második típust, a teljes keresztmetszetükben világos 

színű kerámiák alkotják. Elképzelhető azonban, hogy a két-két anyagtípus közötti külső 

eltérés csupán technológiai különbségeket takar. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a vizsgált minták törmelékanyaga nagyon hasonlít 

egymáshoz, ami azonos készítési helyet és nyersanyagot feltételez. Az agyagot gondosan 

választották ki, esetleg iszapolták, szándékos soványítás nem történt. A kerámia szöve-

tében megmutatkozó viszonylag kis eltérések technológiai különbségekre utalnak. 

                                                           
27 A kerámiapetrográfiai vizsgálatot (vékonycsiszolat-elemzés) Dr. Szakmány György végezte (ELTE 
Kőzettan-Geokémiai Tanszék), akinek segítségét ezúton is köszönöm. A teljes petrográfiai elemzést ld. 
a mellékelt DVD-n (ssztp_keramia_petrografia file), e fejezetben ennek régészeti interpretálását végzem el. 
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4.1.5.3.2. Készítéstechnika, díszítés, kiégetés 

A finomkerámia-edények falvastagsága a leletanyagban 1–5 mm. Az edényeket való-

színűleg nem szalagos technikával készítették. A szürke, vagy fekete színű, külső felü-

letükön világos árnyalatú, narancsvörös vagy homoksárga színű darabok (1. finom-

kerámia-anyagtípus) felületét valószínűleg bevonat borítja, amelynek létét a petrográfiai 

elemzés is támogatja. Az edények külső és belső felületére a kiégetést megelőzően felvitt, 

a kerámia anyagánál finomabb agyagbevonat az eredeti felület egyenetlenségeit fedhette 

el. Ezt a készítéstechnikai jellemzőt a felsővadász-várdombi bükki finomkerámia mindkét 

anyagtípusa („a” és „b” típus) esetében is bizonyította az elvégzett kerámiapetrográfiai 

vizsgálat (SZAKMÁNY 2001, 114–120). A töredékek felületén fényezés nyoma nem 

figyelhető meg. 

A finomkerámia-edények egy részét bőrkemény állapotban a kultúrára jellemző bekarcolt 

vonalas mintákkal díszítették, illetve néhány alkalommal különleges, beszurkált díszí-

téssel látták el. A vonaldíszeket 3–8, illetve egy esetben 12 viszonylag sűrűn bekarcolt, 

egymással párhuzamosan futó vonalkötegből alakították ki. Edényfestés, valamint 

inkrusztáció alkalmazásának nem maradt nyoma (illetve egyetlen bizonytalan fehér 

inkrusztáció ismert), ez azonban a töredékek kopott felülete miatt nem zárja ki egykori 

előfordulásuk lehetőségét. 

A díszített és díszítetlen finomkerámiák aránya az egyes objektumban eltérő, bár a 24. ob-

jektumot kivéve eléggé kiegyenlített (37–43. ábra). Az értékelhető mennyiségű lelet-

anyagot tartalmazó objektumok esetében ez az arány a következő: 13. házomladék – 127, 

illetve 128 db töredék (37. ábra; 17 és 13 db edény, 45. ábra), 15. házomladék – 24, 

illetve 26 db töredék (38. ábra; 2 és 3 db edény, 46. ábra), 17. hulladékgödör – 136, illetve 

145 db töredék (39. ábra; 19 és 12 db edény, 47. ábra), valamint 24. hulladékgödör – 149, 

illetve 56 db töredék (41. ábra; 18 és 6 db edény, 48. ábra). A mennyiségi adatok azonban 

nem feltétlenül tükrözik a valóságot, mint fentebb már említettem, ugyanis a töredékek 

igen kopott felülete miatt a legtöbb esetben nem volt eldönthető, hogy eredetileg díszí-

tetlen, vagy csupán lekopott díszítésű darabokról van-e szó. 

A 17. objektumból előkerült egy különleges formájú edényből, feltehetően négyszög-

letesedő szájú, felcsúcsosodó peremű csészéből/tálból származó néhány töredék, melyek 

díszítésén feltűnő, hogy mintái kezdetlegesen bekarcoltak. Feltehetően gyakorlatlan kéz 

készítette őket (XXXV. t. 4, XLVI. t. 1–4). 

A finomkerámiák kiégetése a sötét maggal rendelkező edények esetében reduktív 

körülmények között, viszonylag alacsony hőmérsékleten történhetett, melyet rövid ideig 

tartó oxidációs égetés zárt le. A teljes keresztmetszetükben világos színű kerámiáknál 

oxidációs égetést feltételezhetünk. 
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4.1.5.3.3. Az előforduló edénytípusok és különleges edények 

A bükki finomkerámián belül a feldolgozás során 13 edénykategóriát vettem fel (49. áb-

ra). Ezek 13-nál kevesebb edénytípust takarnak, mivel a leletek töredékessége nem 

minden esetben tette lehetővé a pontos típusba sorolást. Az edényformákon belül további 

változatokat nem tudtam elkülöníteni, és legtöbbször az edények méretére vonatkozóan 

sem lehetett információkat nyerni. 

Az edénykategóriák előfordulását a bekarcolt díszű, a díszítetlen és a különleges edény-

töredékeknél külön vizsgáltam, és a minimális edényszámot is feltüntettem (ld. a lelőhely 

teljes anyagának összesítő táblázatát, 50. ábra, az egyes objektumok adatait pedig a mellé-

kelt DVD-n, ssztp_keramia_graf file). 

 

Edénykategória Megnevezés 

Ed-01 bomba formájú edény 

Ed-02 félgömb alakú tál/csésze 

Ed-03 gömbszelet alakú tál/csésze 

Ed-04 kónikus tál/csésze 

Ed-05 egyenes falú, mély tál/csésze 

Ed-06 S-profilú tál/csésze 

Ed-07 tál/csésze 

Ed-08 hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”) 

Ed-09 csőtalpas tál 

Ed-10 felcsúcsosodó peremű tál/csésze 

Ed-11 bikónikus testű edény 

Ed-12 különleges formájú edények (tálca/fedő, „oltárka”, egyéb) 

Ed-13 az edényforma nem meghatározható 

49. ábra Finomkerámia edénykategóriák Sajószentpéter-Kövecsesen 
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Bükki 
kerámia 
összesen

Bekarcolt 
díszű 

töredékek 
száma

Díszítetlen 
töredékek 

száma

Különleges 
töredékek 

száma

ÖSSZES 
TÖR. 
(db)

Bekarcolt 
díszű 

edények 
minimális 

száma

Díszítetlen 
edények 

minimális 
száma

Különleges 
edények 

minimális 
száma

ÖSSZES 
EDÉNY 

(db)

Ed-01 101 18 6 125 27 3 3 33

Ed-02 22 9 1 32 12 7 1 20

Ed-03 1 4 0 5 0 2 0 2

Ed-04 1 0 0 1 1 0 0 1

Ed-05 7 3 0 10 3 3 0 6

Ed-06 0 1 0 1 0 1 0 1

Ed-07 9 31 3 43 6 16 2 24

Ed-08 13 8 17 38 3 2 2 7

Ed-09 1 2 0 3 1 2 0 3

Ed-10 5 0 1 6 1 0 1 2

Ed-11 5 0 0 5 3 0 0 3

Ed-12 0 0 6 6 0 0 3 3

Ed-13 325 392 7 724 7 8 1 16

ÖSSZ. 490 468 41 999 64 44 13 121 

50. ábra A lelőhelyen előforduló finomkerámia edénykategóriák főbb adatai 

A finomkerámia-töredékek 72,5%-át nem lehetett konkrét edénytípushoz kötni (Ed-13 

kategória). A kategóriák egymáshoz képesti előfordulási gyakoriságát csak a meghatá-

rozható edénykategóriák esetében ábrázoltam (51–52. ábra). 

 

A bükki finomkerámia megoszlása edénytípusonként
(Ed-01 - Ed-12; töredékek; db)

1 1

43 38

3 656
10

5

32

125

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

51. ábra A bükki finomkerámia megoszlása kategóriánként 

A bükki finomkerámia megoszlása edénytípusonként
(Ed-01 - Ed-12; minimális edényszám; db)
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52. ábra A bükki finomkerámia megoszlása kategóriánként 
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Bomba formájú edény (Ed-01) 

A leletanyagban a leggyakoribbak a bomba formájú edények – 125 töredék, legalább 33 

edényből (50–52. ábra, XXXIV. t. 5–6, XXXV. t. 6, XXXVI. t. 1, XLII. t. 1, XLIV. t. 4, 

LXIX. t. 4). Esetükben az edényperemek elvékonyodók, az edények talpa pedig egyenes, 

vagy enyhén homorú kiképzésű. Három edény méretei rekonstruálhatóak: az egyik külön-

leges díszítőstílussal díszített, Szá: 10 cm, Ma: 10,8 cm, Fá: 4 cm (24. gödör, XXXIV. t. 

5),28 a második egy kisméretű edény, melyet a megszokott bükki díszítőminták helyett 

benyomkodott pontokból álló díszítés borít, Szá: 6 cm körüli, Ma: 5,6 cm (24. gödör, 

XXXV. t. 6), a harmadik pedig szintén egy kisméretű edény benyomkodás-sorokkal 

díszítve, Szá: 8 cm, Ma: 7,3 cm, Fá: 2,4 cm(17. obj.-tól ÉNy-ra, XLV. t. 2). 

Az edénytípus általánosan jellemző a bükki kultúrában, annak kezdetétől a végéig 

használatban volt (LICHARDUS 1974, 26, KALICZ–MAKKAY 1977, 45). Felsővadász-

Várdombon, Bükk B–C korú lelet-anyagban többször S-profillal rendelkeznek a bomba 

formájú edények (CSENGERI 2001a, 75–76). Lehetséges, hogy ennek az altípusnak 

kronológiai jelentősége van. Felsővadászon több rekonstruálható méretű darab került elő, 

melyek a kisebb bomba formájú edényeknél 6–9 cm-es szájátmérőt és 3–5 cm-es fenék-

átmérőt, míg a nagyobbaknál 16–20 cm-es szájnyílást és 9 cm körüli talpátmérőt mutattak 

(CSENGERI 2001a, 75–76). 

 

Különböző tál- és csészetípusok (Ed-02 – Ed-07) 

A bomba formájú edényeknél ritkábban fordulnak elő Sajószentpéteren a különböző tí-

pusú csészék/tálak – összesen 92 töredék, legalább 54 edényből (50–52. ábra). Az edény-

peremek általában itt is elvékonyodók (XXXIV. t. 4), előfordul azonban ferdén levágott, 

illetve egyenesen levágott, kiszélesedő perem is (XXXV. t. 2). 

 

Félgömb alakú tál/csésze (Ed-02) 

32 töredék származik a lelőhelyről, legalább 20 edényből (50–52. ábra, XXXIV. t. 3, 

XLIV. t. 2). Rekonstruálható méretű edényrészlet nincsen közöttük, a szájátmérő a vizs-

gálható esetekben legalább 11 cm, 12 cm, 15 cm, illetve 18 cm (17. gödör töredékei). 

A félgömb alakú tálak szintén általánosan jellemző típusok a bükki finomkerámiában 

(LICHARDUS 1974, 26, KALICZ–MAKKAY 1977, 46). Felsővadász-Várdombon 

a tálak/csészék közül a leggyakoribb típus, melynek méretei: a kisebb edények esetében 

                                                           
28 A használt rövidítések: Szá – szájátmérő, Ma – magasság, Fá – fenékátmérő. 
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a szájátmérő 9–14 cm, a fenékátmérő 5–10 cm, a közepes méretű daraboknál a szájnyílás 

14–20 cm-es, míg a nagyméretű tálaknál 20 cm-nél nagyobb (CSENGERI 2001a, 76). 

 

Gömbszelet alakú tál/csésze (Ed-03) 

5 töredék származik a lelőhelyről, legalább 2 edényből (50–52. ábra). Rekonstruálható 

nincsen köztük, az egyik töredék szájátmérője legalább 12 cm (17. gödör). A típus az elő-

zőekhez hasonlóan általánosan jellemző a bükki kultúra finomkerámiájára (LICHAR-

DUS 1974, 26, „flache Näpfe”). Felsővadász-Várdombon ritkán fordult elő, rekonstruál-

ható darabjai 18–20 cm-es szájátmérővel rendelkeztek (CSENGERI 2001a, 76). 

 

Kónikus tál/csésze (Ed-04) 

Egy töredék származik a lelőhelyről, melynek edénymérete nem rekonstruálható (50–52. 

ábra). J. Lichardus a leggyakoribb bükki tálformaként említi a típust (LICHARDUS 1974, 

26). Felsővadász-Várdombon viszont ritkán fordult elő, a rekonstruálható szájátmérő ott 

15–19 cm között változott (CSENGERI 2001a, 76). 

 

Egyenes falú, mély tál/csésze (Ed-05) 

10 töredék származik a lelőhelyről, legalább 6 edényből (50–52. ábra, XXXIV. t. 4, 

XXXVI. t. 6, XLVIII. t. 1–3, LXIX. t. 1). Rekonstruálható darab nincsen közöttük, a száj-

átmérő egy esetben feltételezhetően 15–19 cm (17. gödör), a fenékátmérő pedig egy 

másik esetben 7 cm lehetett (szintén 17. gödör). Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú 

anyagában ugyancsak megtalálható ez a forma („félgömb alakú mély tál”), a gyakori fél-

gömb alakú táltípus variánsaként említve (CSENGERI 2001a, 76). 

 

S-profilú tál/csésze (Ed-06) 

Egy töredék származik a lelőhelyről, melynek edénymérete nem rekonstruálható (50–52. 

ábra). J. Lichardus említi a kategóriát a bükki kultúra edénytípusai között (LICHARDUS 

1974, 26). Valószínűleg nem túl gyakori edényforma, hiszen Felsővadász nagy mennyi-

ségű és a sajószentpéterinél későbbi kerámiaanyagában is csupán egy példány képviseli, 

melynek rekonstruálható szájátmérője legalább 17 cm (CSENGERI 2001a, 76). 
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Tál/csésze (Ed-07) 

Ebbe a kategóriába a nem biztosan meghatározható formájú tálak/csészék töredékeit 

soroltam. 43 töredék származik a lelőhelyről legalább 24 edényből (50–52. ábra). 

Közülük az egyik töredéken arcábrázolás látható (XLIV. t. 3; a 4.1.5.7. alfejezetben 

részletesen elemezve). Néhány esetben rekonstruálható a szájátmérő: 12–19 cm, legalább 

16 cm, 16–20 cm, illetve legalább 19 cm, egy esetben pedig a rekonstruálható fenék-

átmérő 4 cm körüli. Egy edény töredékei különleges, nem rekonstruálható formájú tálra 

utalnak (LXXXII. t. 1–8). 

 

Hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény  – „amfora” (Ed-08) 

A tálaknál ritkábban fordulnak elő az anyagban a kiöntőcsöves „amforák”. 38 töredék 

származik legalább 7 edényből (50–52. ábra, XXXV. t. 7, LXXIII. t. 1–4). Ebbe a típusba 

sorolhatók két arcábrázolásos edény töredékei is (74. ábra 1–2; ld. a 4.1.5.7. alfejezetben 

részletezve; és CSENGERI 2002; 2003a, 35–36). Rekonstruálható darab nincsen közöt-

tük, a szájátmérő egy esetben 9 cm. A kiöntőcsövek háromszög, vagy lekerekített három-

szög alakúak, a rekonstruálható esetekben 5 lyukkal áttörtek (két töredék a 17. gödörből). 

A különleges darabok lyukasztásai: az egyik töredéknél emberi szemeket ábrázoló kerek 

átfúrások alatt szájat formázó hosszúkás áttörés (74. ábra 2), a másiknál a felső részen 

kerek átfúrás, az alsó részen pedig egy sorban három kerek áttörés maradványa (74. ábra 

1; a kiöntőlyukak széleit ennél a darabnál a külső és a belső felületen egyaránt el-

simították). 

A kiöntőcsöves „amforák” általánosan jellemző típusok a bükki kultúrában (LICHAR-

DUS 1974, 27, KALICZ–MAKKAY 1977, 46). Az Ed-08 kategória a J. Lichardus által 

elkülönített „Pseudo-Amphoren” formával egyezik meg, mely nálunk kiöntőcsővel el-

látott változatban jelenik meg. Felsővadász-Várdombon is jellemző forma, bár ott is 

viszonylag kis számban fordul elő, 7–10 cm-es szájátmérővel rendelkezik (az egyetlen 

kiegészíthető darab méretei: Szá: 9,6 cm, Ma: 22,4 cm, Fá: 7,5 cm; CSENGERI 2001a, 

76). A többlyukú kiöntőcsővel ellátott edények először a tiszadobi csoport anyagában 

jelennek meg (KALICZ–MAKKAY 1977, 48). 

 

Csőtalpas tál (Ed-09) 

Három kisméretű töredék származik a lelőhelyről, három különböző edényből, a tálrész és 

a csőtalp találkozásából (50–52. ábra, XXXV. t. 3, XLII. t. 3). A csőtalpas tálak az AVK 

edényművesség gyakori darabjai voltak, eltűnésük már a tiszadobi csoportban meg-

kezdődött, a bükki kultúrában pedig csupán néhány töredék képviseli a típust (KALICZ–
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MAKKAY 1977, 45, 48). J. Lichardus a Bükk A periódus edényformái között említi őket 

(LICHARDUS 1974, 86). A tálrészük kónikus, vagy félgömb alakú lehetett és alacsony 

csőtalppal rendelkezhettek – díszített és díszítetlen változatban is feltűnnek a bükki lelet-

anyagokban (LICHARDUS 1974, 28). Újabban Novajidrány-elkerülő út lelőhelyen, 

Lovász E. terepbejárása során került elő két díszített csőtalpas tál, melyek közül az egyik 

karéjos peremű, négyszögletes szájú, magas csőtalpas, míg a másik egy mélyebb cső-

talpas tál szintén négyszögletes testű tálrésze (CSENGERI 2003b, 44; 2010c, Fig. 11). 

Díszítésük alapján a novajidrányi leletek a sajószentpéteri leletanyaghoz hasonlóan 

a Bükk AB periódusra keltezhetőek (CSENGERI 2010c, 234). Bár J. Lichardus meg-

állapítása szerint a típus a bükki kultúra kezdeti periódusa után eltűnik, Felsővadász-

Várdomb Bükk B–C korú leletei között is találunk egy kisméretű, díszített csőtalpas 

edényből származó töredéket (CSENGERI 2001a, 76). 

 

Felcsúcsosodó peremű tál/csésze (Ed-10) 

6 töredék származik a lelőhelyről 2 edényből (50–52. ábra), melyek közül az egyik 

díszített, nem rekonstruálható (XXXV. t. 4, XLVI. t. 1–4), míg a másik díszítetlen, rekon-

struálható darab (Szá: 7 cm, Ma: 2,9 cm, Fá: 2,3 cm; XXXV. t. 1). A felcsúcsosodó, vagy 

karéjos peremű tálak a megfigyelések szerint kora bükki anyagokban (Bükk A, AB) 

fordulnak elő, többször négyszögletes szájnyílással (LICHARDUS 1974, 26; KALICZ–

MAKKAY 1977, 45). Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú leletanyagából nem ismer-

jük példáikat. 

 

Bikónikus testű edény (Ed-11) 

5 kisméretű töredék származik a lelőhelyről, 3 edényből (50–52. ábra, XLIV. t. 5–7), 

méreteik nem rekonstruálhatók. A lekerekített kettőskónikus testű edények Kalicz N. 

és Makkay J. kutatásai szerint az AVK-ra nem jellemzőek, az első példányok a tiszadobi 

csoport időszakában tűnnek fel (KALICZ–MAKKAY 1977, 46). Minden esetben díszítet-

ték őket, és festéktartóként funkcionáltak (KALICZ–MAKKAY 1977, 46). A kisméretű, 

bikónikus edényeket, amelyek pereme alatt két, egymással szemközt fekvő, valószínűleg 

felfüggesztésre szolgáló lyuk található, J. Lichardus is említette a bükki kultúra edény-

típusai között (LICHARDUS 1974, 27). Ép példány került elő Encs-Abaújdevecseren, 

valószínűleg Csoma József gyűjtéséből vagy ásatásából, melyről feltételezhető, hogy 

sírlelet része volt. Bár lelőkörülményei ismeretlenek, a leírás szerint az edényben festék 

volt (HOM ltsz.: 53.100.1.; KOREK 1957, 19 és V. t. 11a–b; KOREK–PATAY 1958, 28 

/Kat.-Nr. 91/; KALICZ–MAKKAY 1977, 118 /Kat.-Nr. 2/ és Taf. 173, 3). Onga-Vasúti 

őrház lelőhelyen ugyancsak feltehetően sírból került elő három bükki edény, melyek 
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közül kettő bikónikus testű (a leírás szerint két edényben festéket talált Megay G. 

(KOREK 1957, 16-17 és III. t. 2–4; KOREK–PATAY 1958, 29–32 /Kat.-Nr. 99/; 

KALICZ–MAKKAY 1977, 73, 148 /Kat.-Nr. 288/). Felsővadász-Várdombról két töredék 

ismert, melyek közül az egyik felső részén átfúrás, a másik darab kónusán pedig felfelé 

álló, vékony bütyök látható (CSENGERI 2001a, 77, X. t. 2–3). Újabban Tiszadob-Ó-

kenézen (SCHOLTZ 2008, 37 és 6. kép 4), valamint Kántorjánosi-Homoki-dűlőn kerültek 

elő sírokból hasonló típusú okkertartó edénykék (FÜZESI 2012, 32–33, utóbbi lelőhelyen 

telepobjektumokból töredékek is ismertek, ORAVECZ 2012, 50 és 2. t. 1). Kompolt-Kis-

téren tiszadobi díszítésű hasonló edényke látott napvilágot (BÁNFFY 1999, 46 és 6. t. 1, 

99. t. 14.). 

 

Különleges formájú edények (Ed-12) 

6 töredéket sorolhatunk ebbe a kategóriába, melyek legalább 3 edényből származnak (50–

52. ábra), köztük egy négylábú, peremes „oltárkából” (XXXV. t. 8), egy mezőkre osztott 

díszítésű tálcából vagy edényfedőből (XLIV. t. 1; e darabokat részletesen ld. a 4.1.5.7. 

alfejezetben), illetve egy miniatűr edényből származó töredéket (XLV. t. 1). 

 

Az edényforma nem meghatározható (Ed-13) 

Ebbe a kategóriába soroltam a lelőhely 724 töredékét, melyek közül az előző kategóriák 

edényein felül újabb 6 edényt tudtam elkülöníteni különleges jegyeik alapján (50. ábra). 

Az Ed-13 kategóriához kötöttem egy nem rekonstruálható formájú edény négyszögletes 

aljú darabját is (XXXV. t. 5). Néhány fenéktöredéknél mérhető a fenékátmérő: két eset-

ben 4 cm körüli, két alkalommal 5 cm körüli, egy-egy esetben pedig 6 cm és 8 cm. 

A finomkerámiák alja Sajószentpéteren minden esetben kis átmérőjű lehetett, vagyis 

nagyobb méretű finomkerámia edények nem fordultak elő a feltárt településrészleten. 

 

4.1.5.3.4. A finomkerámián előforduló karcolt díszítések, díszítőrendszerek 

A finomkerámiákon és töredékeiken megfigyelhető motívumokat, motívumrendszereket 

peremdíszítésekre (J. Lichardusnál Randverzierung – az Ergänzungsverzierung része, 

LICHARDUS 1974, 39), díszítő háromszögekre (Schmuckdreiecke, LICHARDUS 1974, 

37–39), díszítőstílusokra (Verzierungsstil, LICHARDUS 1974, 33–34), fenékhez közeli 

díszítésekre (J. Lichardusnál Verzierung in Bodennähe – az Ergänzungsverzierung része, 

LICHARDUS 1974, 39), köztes díszítésekre (Zwischenverzierung, LICHARDUS 1974, 

40) és egyéb díszítésekre (a J. Lichardusnál szereplő Ergänzungsverzierung egy része, 
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LICHARDUS 1974, 39–40) bontva tárgyalom. A felosztás tehát elsősorban a J. Lichardus 

által kidolgozott rendszeren alapul (LICHARDUS 1974, 30–40). A hengeres nyakú, 

gömbös testű, vállukon kiöntőcsöves edények (Ed-08 típus) jellemző díszítései a többi 

kerámiaformáétól némileg eltérőek. A különbség az edény nyakának, illetve nyak-váll 

találkozásának díszítettségéből fakad, melynek előforduló motívumait külön elemzem. 

A peremdíszítéseken (P), díszítő háromszögeken (H), díszítőstílusokon (S), köztes 

díszítéseken (K), edényfenékhez közeli díszítéseken (F) és egyéb díszítéseken (E) belül 

a 53–58. ábrákon feltüntetett kategóriákat különböztettem meg. 

 

 

Kategória Leírás 

P-01 egyféle elemből álló perem alatti díszítés (egyenes, hullámos, cikkcakk-vonal, stb.) 

P-02 többféle elemből álló perem alatti díszítés (az előzőek kombinációiból álló) 

P-03 mezőkre osztott perem alatti díszítés 

P-04 „negatív díszes” perem alatti díszítés 

P-05 a perem bevagdalása 

P-06 a perem alatti díszítés hiánya 

53. ábra A peremdíszítések (P) vizsgált kategóriái 

 

 

Kategória Leírás 

H-01 bekarcolt, párhuzamos vonalakból álló, osztatlan belsejű díszítő háromszögek 

H-02 egyféle elemből álló díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek 

H-03 többféle elemből álló, „osztott” díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek 

H-04 többféle elemből álló, „osztott” és „negatív” díszítéssel kitöltött belsejű díszítő 
háromszögek 

H-05 díszítő háromszögekből megmaradt keretező vonalkötegek (díszítő 
háromszögek használatának bizonyítéka) 

54. ábra A díszítő háromszögek (H) vizsgált kategóriái 
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Kategória Leírás 

S-01 Lichardus-féle α1, α2 vagy ζ1díszítőstílus (pontosítás nem lehetséges, csak az alsó, 
íves összekötések maradtak meg) 

S-02 Lichardus-féle β1 díszítőstílus (egymással összekapcsolódó tompa ívű vonalkötegekből 
és díszítő háromszögekből álló stílus) 

S-03 Lichardus-féle β2 díszítőstílus (különálló tompa ívű vonalkötegekből és díszítő 
háromszögekből álló stílus) 

S-04 Lichardus-féle β1 vagy β2 díszítőstílus (tompa ívű vonalkötegekből és díszítő 
háromszögekből álló stílusok, az elkülönítés nem lehetséges) 

S-05 Lichardus-féle α1, β1, β2 vagy ζ1 díszítőstílus (pontosítás nem lehetséges, csak 
a tompa ívű vonalkötegek maradtak meg) 

S-06 majdnem teljesen levágott tetejű tompa ívű vonalkötegekből és díszítő háromszögekből 
álló stílus (Lichardus rendszerében nem szerepelt) 

S-07 egymásnak támaszkodó, ellentétes irányba tekeredő spirálokból álló stílus (Lichardus- 
-féle ζ1 díszítőstílus részlete?) 

S-08 Lichardus-féle α2 díszítőstílus („futóspirál”) 

S-09 spiráldíszítés részlete 

S-10 Lichardus-féle η2 díszítőstílus (mezőkre osztott díszítőstílusok részletei negatív 
díszítés és negatív díszes osztás nélkül) 

S-11 egyedi, egymástól különálló elemekből felépülő díszítőstílusok 

S-12 rácsmintás díszítőstílus-részletek (Lichardus-féle η1 vagy η2 díszítőstílusokhoz 
tartozhattak) 

S-13 íves vonalköteg-részletek (a díszítőstílus nem meghatározható) 

S-14 egyenes vonalköteg-részletek (a díszítőstílus nem meghatározható) 

55. ábra A díszítőstílusok (S) vizsgált kategóriái 

 

 

Kategória Megnevezés 

K-01 különböző alakú beszurkálásokból, benyomott pontokból, rovátkákból álló 
köztes díszítések, illetve ezen elemekből álló összefüggő „vonalszakaszok” 

K-02 az előzőektől eltérő köztes díszítések (pl. bekarcolt körök) 

56. ábra A köztes díszítések (K) vizsgált kategóriái 
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Kategória Megnevezés 

F-01 egysoros fenékhez közeli díszítés 

F-02 kétsoros fenékhez közeli díszítés 

F-03 háromsoros fenékhez közeli díszítés 

F-04 nincs fenékhez közeli díszítés 

57. ábra Az edényfenékhez közeli díszítések (F) vizsgált kategóriái 

 

Kategória Megnevezés 

E-01 belső díszítés 

E-02 átfúrás 

E-03 bütyökdísz 

E-04 különleges díszítés (pl. arcábrázolás) 

58. ábra Az egyéb díszítések vizsgált kategóriái 

 

Bükki 
ker. 
össz.

P- 
01

P- 
02

P- 
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P- 
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P- 
05

P- 
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H- 
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H- 
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H- 
03

H- 
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H- 
05

S- 
01

S- 
02

S- 
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S- 
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S- 
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S- 
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S- 
07

S- 
08

S- 
09

S- 
10

S- 
11

S-
12

S-
13

S-
14

K- 
01

K- 
02

F- 
01

F- 
02

F- 
03

F-
04

E- 
01

E- 
02

E-
03

E-
04

Ed-01 12 30 0 1 0 0 5 7 0 1 1 0 21 13 0 0 8 0 1 1 10 14 0 7 9 23 0 2 4 4 0 0 0 0 4

Ed-02 7 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ed-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ed-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ed-05 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Ed-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ed-07 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ed-08 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12

Ed-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ed-10 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0

Ed-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Ed-12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ed-13 2 2 0 0 0 3 0 3 1 3 17 2 0 0 3 2 0 4 10 3 4 22 3 52 115 36 3 11 20 7 4 5 1 0 7

Össz. 30 44 1 2 5 4 5 13 2 4 19 2 21 13 3 2 8 4 11 5 19 42 4 77 131 64 4 13 29 114 9 1 2 25

59. ábra A bükki finomkerámia díszítéseinek jellemzői edénytípusonként 

A finomkerámia feldolgozása során vizsgáltam az egyes díszítőelemeknek, illetve 

motívum-rendszereknek a felvett kerámiakategóriákon belüli előfordulási gyakoriságát 

(59–63. ábra). 
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4.1.5.3.4a Peremdíszítések (P) 

Egyféle elemből álló peremdíszítés (P-01) 30 finomkerámia töredéken fordult elő (59–60. 

ábra). A díszítőelemek nem túl változatosak, leggyakoribb az egyszerű cikkcakk-vonal 

alkalmazása (XXXIV. t. 5). Előfordulnak beszurkálásokból létrehozott vízszintes sorok 

(LXIX. t. 5), hullámvonal-kötegek (XLVII. t. 6), cikkcakk-vonalköteg (XLVII. t. 5), illet-

ve néhány különleges díszítés is, mint pl. „futó spirál” (XLVII. t. 3), vagy „függő spirál” 

minta (XXXV. t. 2). A „függő spiráldíszes” táltöredék széles peremén ferdén bekarcolt, 

párhuzamos vonalszakaszok is láthatók (XXXV. t. 2). 

 

A bükki finomkerámián előforduló peremdíszítések (db)
(P-01 - P-05)
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60. ábra Peremdíszítések 

 

Többféle elemből álló peremdíszítés (P-02) 44 töredéken jelentkezik (59–60. ábra). 

Ezek többnyire úgy épülnek fel, hogy közvetlenül a perem alatt egyféle díszítőelemből 

álló díszítés található, ez alatt pedig egy újabb fajta díszítőelem két vízszintes sora, me-

lyek között szélesebb üres (negatív?) sáv fedezhető fel. 

Az alsó díszítősorok a közvetlenül a perem alatt elhelyezkedő díszítések és az edénytestet 

beborító díszítőstílusok elválasztását szolgálhatták. A díszítőelemek: cikkcakk-vonal alatt 

elhelyezkedő vízszintes vonalak (LXIX. t. 2); bekarcolt körökből álló sor alatt vízszintes 

vonalak, köztük üres területtel (XXXIV. t. 6, XXXV. t. 4, XLVI. t. 1a, LXIX. t. 1), 

benyomkodott pontokból, vagy függőleges beszurkálásokból álló sor(ok), és az alatta 

elhelyezkedő cikkcakk-vonal(ak) kombinációja (XXXVI. t. 6, XXXIX. T. 1, XLVII. t. 1–

2 és 4, XLVIII. t. 1–3, LXIX. t. 3), vagy félköríves, többszörös vonalból kialakított 

„függő C” minta alatt benyomkodott pontok sorai, köztük üres területtel (XXXIV. t. 3–4, 

XLIX. t. 1). 

Mezőkre osztott perem alatti díszítés (P-03) egy esetben fordul elő (59–60. ábra) – egy 

Ed-08 edénytípusból („amfora”) származó peremtöredéken mezőkre osztott „futó spirál” 
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minta látható (XXXV. t. 7, LXXIII. t. 3). Ún. „negatív díszes” perem alatti díszítés (P-04) 

két töredéken tűnik fel (59–60. ábra). A perem bevagdalással történő díszítése (P-05) 

5 töredéknél fordul elő (59–60. ábra, XXXV. t. 2–4, XXXIX. t. 1, LXXXII. t. 1), míg 

a perem alatti díszítés hiánya (P-06) 4 esetben dokumentálható (59–60. ábra). 

Az egyféle elemből álló peremdíszítések viszonylag magas száma, illetve a bonyolultabb 

(mezőkre osztott, „negatív díszes”), a bükki kultúra későbbi periódusaiban alkalmazott 

peremdíszítések igen kis aránya arra utalhat, hogy a leletanyag a bükki kultúra korai 

időszakából (Bükk I, Bükk AB) származik. A legkorábbi bükki periódusban (Bükk A) 

a peremdíszítések, ha egyáltalán alkalmazzák őket, még nem játszanak jelentős szerepet 

(LICHARDUS 1974, 86). 

 

4.1.5.3.4b Díszítő háromszögek (H) 

A „f ő díszítések” közé lenyúló „díszítő háromszögek” a sajószentpéteri leletanyagban 

legtöbbször egyszerű felépítésűek. Bekarcolt, párhuzamos vonalakból álló, osztatlan 

belsejű díszítő háromszögek (H-01) 5 töredéken (59. és 61. ábra, XXXVI. t. 1, XXXIX. t. 

4, XLII. t. 1), míg egyféle elemből álló díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek 

(H-02) 13 töredéken figyelhetők meg (59. és 61. ábra, XXXV. t. 4, XLVI. t. 1a, LXIX. t. 

4, LXX. t. 1–3). Ez utóbbiakat függőleges, párhuzamos, hullám- vagy cikkcakk-vonal-

kötegek töltik ki. 

 

A bükki finomkerámián előforduló díszítő háromszögek
(H-01 - H-05; db)
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61. ábra Díszítő háromszögek 

 

Többféle elemből álló, „osztott” díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek (H-03) 

részletei két töredéken fordulnak elő (59. és 61. ábra), többféle elemből álló, „osztott” és 

„negatív” díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek (H-04) pedig 4 töredék ese-

tében figyelhetők meg (59–60. ábra, XXXIV. t. 6, LXX. t. 4). 
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19 esetben csupán a díszítő háromszögeket keretező vonalkötegek részletei maradtak meg 

(H-05), így ezeket a töredékeket nem lehetett konkrét típushoz kötni (59. és 61. ábra, 

XXXIV. t. 1, XXXIX. t. 2). 

A díszítő háromszögek elemzése után is azt mondhatjuk, hogy az egyszerű, osztatlan 

belsejű (H-01), illetve az egyféle díszítőelemmel kitöltött belsejű háromszögeknek (H-02) 

a többi típushoz mérten magasabb száma, illetve a bonyolultabb, a bükki kultúra későbbi 

periódusaiban alkalmazott „osztott” és „negatív díszes” háromszögek (H-03, H-04) kis 

aránya arra utalhat, hogy a leletanyag a bükki kultúra korai időszakából (Bükk I, Bükk 

AB) származik. J. Lichardus a Bükk A és AB periódusokra tartja jellemzőnek az általam 

H-01 és H-02-nek nevezett kategóriákat (LICHARDUS 1974, 86, 89). 

 

4.1.5.3.4c Díszítőstílusok, díszítőstílus-részletek (S) 

Az edénytest fő díszítését adó ún. „díszítőstílusok” közül Sajószentpéteren a leg-

gyakoribbak a tompa ívű vonalkötegekből, illetve a spirálmintából felépülők, melyeket 

azonban töredékességük miatt a legtöbbször nehéz konkrét „díszítőstílushoz” kötni. 

Emiatt az elkülönített stíluskategóriák száma magasabb a ténylegesen előforduló díszítő-

stílusok számánál. 

 

A bükki finomkerámián előforduló díszítőstílusok (db)
(S-01 - S-14)
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62. ábra Díszítőstílusok 

 

Az S-01 kategóriához (Lichardus-féle α1, α2 vagy ζ1 díszítőstílus) két töredék díszítését 

(59. és 62. ábra, LXXI. t. 3–4), az S-02 kategóriához (Lichardus-féle β1 díszítőstílus) 

21 töredéket (59. és 62. ábra), míg az S-03 kategóriához (Lichardus-féle β2 díszítőstílus) 

13 töredéket soroltam (59. és 62. ábra, XXXIV. t. 1, XXXIX. t. 4). Az S-04 kategóriába 

(Lichardus-féle β1 vagy β2 díszítőstílus) 3 töredék díszítése (59. és 62. ábra, XXXIX. t. 3, 

LXXI. t. 2), míg az S-05 kategóriába (Lichardus-féle α1, β1 vagy β2 díszítőstílus) 
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két töredék sorolható (59. és 62. ábra, XXXIX. t. 2). Az S-06 kategóriához a majdnem 

teljesen levágott tetejű tompa ívű vonalkötegekből álló, általam β6-nak nevezett díszítő-

stílus 8 töredékét kötöttem (59. és 62. ábra, XXXIV. t. 6, XXXVI. t. 6, XLVIII. t. 1–3, 

LXIX. t. 1), melyek feltehetően két edény darabjai voltak. Ez a díszítőstílus hasonlít a J. 

Lichar-dus által elkülönített, és a Bükk B periódushoz kötött γ1–γ3 stílusokhoz, de azok-

kal nem megegyező (LICHARDUS 1974, Abb. 2), valószínűleg korábbi. 

Az S-07 kategóriába (egymásnak támaszkodó, ellentétes irányba tekeredő spirálok, 

Lichardus-féle ζ1 díszítőstílus?) 4 töredék sorolható (59. és 62. ábra). A stílus töredékes-

sége miatt nem dönthető el, hogy a J. Lichardus-féle ζ1 stílussal megegyező, vagy attól 

különböző díszítőstílusról van-e szó. Az S-08 kategóriába („futóspirál” díszítés, 

Lichardus-féle α2 díszítőstílus) 11 töredék díszítése (59. és 62. ábra, XXXIX. t. 2), míg 

az S-09 kategóriába (spiráldíszítés részlete) 5 töredék tartozik (59. és 62. ábra). 

Az S-10 kategóriához (mezőkre osztott díszítőstílusok részletei) 19 töredéket tudtam 

kötni (59. és 62. ábra), melyek díszítései között főként spirálminta szerepel (XXXIV. t. 1–

4, XLIV. t. 1). 

Az S-11 kategóriába (egyedi, egymástól különálló elemekből felépülő díszítőstílusok) 

42 töredék tartozik (59. és 62. ábra, LXXI. t. 1). Ezek többsége három edényből szárma-

zik. Az első esetben egy edény alsó részét különálló spirálokból létrehozott különleges 

díszítés borítja (XXXIV. t. 2), melynek párhuzamát több lelőhelyről, köztük a Hillebrand 

Jenő-barlangból ismerjük (KALICZ–MAKKAY 1977, 108. t. 11). A második egy kiegé-

szített, bomba formájú edény, melynek felületét ívelt, kampószerű és szögletes motí-

vumokból kialakított stílus díszíti (XXXIV. t. 5). A harmadik az arcábrázolásos kiöntő-

csővel ellátott, hengeres nyakú „amfora”, melyet feltehetően koncentrikus körökből 

és spirálmotívumokból létrehozott díszítés borított (74. ábra 1). 

Az S-12 kategóriába (rácsmintás díszítőstílus-részletek) 4 töredéket soroltam (59. és 62. 

ábra). Ezek a darabok feltehetően az abaújdevecseri bükki edény (KALICZ–MAKKAY 

1977, Taf. 173, 3), az ongai bükki sírlelet egy darabjának (KALICZ–MAKKAY 1977, 

Taf. 173, 1), vagy az Ardovo-barlang egyik edényének (LICHARDUS 1974, Abb. 41) 

mezőkre osztott rácsmintás díszítőstílusához hasonló díszítésből származnak (Lichardus-

féle η2 díszítőstílus), esetleg teljes felületet kitöltő rácsminta részletei lehetnek 

(Lichardus-féle η1 díszítőstílus). 

Végül az S-13 és S-14 kategóriák igen töredékes díszítőstílus-részleteket takarnak, 

melyeknél az eredeti stílus nem rekonstruálható (59. és 62. ábra). Az S-13 kategóriánál 

íves vonalköteg-részletekkel (77 db), míg az S-14-nél egyenes vonalköteg-részletekkel 

találkozunk (131 db). 
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Összefoglalóan elmondható, hogy a Sajószentpéteren megfigyelt stíluskategóriák fele 

a spirálmotívumokat, illetve tompa ívű vonalkötegeket tartalmazó α1, α2, β1 és β2 

„díszítőstílusok” részleteit rejti, melyeket J. Lichardus a bükki kultúra korai (Bükk A) 

és kora klasszikus (Bükk AB) periódusaiba keltezett (LICHARDUS 1974, 33, Abb. 2). 

A kultúra későbbi fázisaihoz kapcsolt, „klasszikus” csúcsíves vonalkötegekből felépülő 

bükki „díszítőstílusok” (J. Lichardus-féle β3, β4, β5, LICHARDUS 1974, 33, Abb. 2) 

egyáltalán nem fordulnak elő a sajószentpéteri leletanyagban, mint ahogy a levágott tetejű 

vonalkötegekből álló γ-stílusok (LICHARDUS 1974, 34, Abb. 2), és a rendkívül finom 

kivitelű, sokszor sárga és vörös inkrusztációval társuló δ-díszítőstílusok sem (LICHAR-

DUS 1974, 34, Abb. 29), ami tovább erősíti a leletanyag korai időszakra való keltezését. 

Jól látható a különbség a Bükk B–C időszakhoz kapcsolt felsővadász-várdombi lelet-

anyag és a sajószentpéteri leletek között. Ott ugyanis a csúcsíves vonalkötegekből 

felépülő β3 és β5 stílusok, a levágott tetejű vonalkötegekből álló γ1 és γ3, valamint 

a finom kivitelű δ3 és δ4 díszítőstílusok dominálnak (CSENGERI 2001a, 78–79). 

 

4.1.5.3.4d Köztes díszítések (K) 

A „díszítőstílusok” elemein belül, illetve hozzájuk kapcsolódóan, vagy a közöttük elterülő 

szabad felületeken is alkalmaztak különféle kiegészítő díszítéseket a bükki kerámia-

készítők. Sajószentpéteren ezek a díszítőelemek főként különböző alakú beszurkálá-

sokból, benyomott pontokból vagy rovátkákból állnak, melyek vagy elkülönülten, vagy 

egymáshoz kapcsolódva, összefüggő vonalakat/vonalszakaszokat alkotva helyezkednek el 

(K-01 kategória). Kiegészítő elemként csatlakozhatnak a díszítő háromszögekhez 

(XXXIV. t. 1, hasonló darabot ismerünk Tiszavasvári-Paptelekhátról, KALICZ–

MAKKAY 1977, 66. t. 9), előfordulhatnak a tompa ívű vonalkötegek belsejében 

(XXXIV. t. 6, XXXVI. t. 1, XXXIX. t. 4, L. t. 2), vagy azok között (XLVIII. t. 2–3, 

XXXIX. t. 3, LXXI. t. 2, LXXXI. t. 4). Lezárhatják a különálló elemekből felépülő 

díszítőstílusok egyes elemeit (XXXIV. t. 2 és 5, LXXI. t. 1), megtalálhatóak az edény-

felület mezőinek szabad felületein (XXXIV. t. 3), vagy peremdíszítések szimbolikus 

motívumai között (XLIV. t. 2–4). A leletanyagban 64 töredéken figyelhetők meg részle-

teik (59. ábra). 

A K-02 kategóriához (az előzőektől eltérő köztes díszítések, pl. bekarcolt körökből állók) 

csupán 4 darab sorolható (59. ábra). Nem tudjuk, hogy a köztes díszítések milyen mérték-

ben használhatók fel kronológiai kérdések megválaszolásához. A bükki kultúra klasszikus 

és késői fázisából (Bükk B–C) származó felsővadász-várdombi leletanyagban is többnyire 

különböző alakú, elkülönült, vagy egymáshoz kapcsolódó benyomkodásokból álló 

függőleges sorok fordulnak elő köztes díszítésként. Sajószentpéter-Kövecsestől eltérően 

Felsővadászon előfordul egy beszurkált, függőleges, rövid vonalakból létrehozott minta 
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is, mely J. Lichardus megállapítása szerint a közép-európai vonaldíszes kerámiák „béka” 

(ember) ábrázolásaira emlékeztet („Krötendarstellungen”, LICHARDUS 1974, 40; 

CSENGERI 2000, 24. kép, X. t. 3, XI. t. 1; 2001a, XI. t. 2–3). 

 

4.1.5.3.4e Az edényfenékhez közeli díszítések (F) 

Az edényfenék közelében, a fő díszítést lezáró elemek között csak elkülönült, beszurkált, 

vízszintes vonalkákból álló sor, egymással összefüggő vízszintes benyomkodásokból álló 

sor, benyomkodott pontokból álló sor, illetve vízszintes vonal fordul elő Sajószentpéter-

Kövecsesen. Ezek az egyszerű díszítések egysoros (F-01), kétsoros (F-02), illetve három-

soros változatban találhatóak meg (F-03). 

 

A bükki finomkerámián előforduló edényfenékhez
közeli díszítések (F-01 - F-04; db)
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63. ábra Edényfenékhez közeli díszítés 

 

Egysoros fenékhez közeli díszítés (F-01) 13 töredéken (XXXIV. t. 5), kétsoros díszítés 

(F-02) 29 töredéken (XXXIV. t. 1, XXXVI. t. 1, XXXIX. t. 4, XLIX. t. 2, L. t. 1, 3–4, 

LXXII. t. 1, 3–4), míg háromsoros díszítés (F-03) 11 töredéken (XLII. t. 9, LXXII. t. 2 

és 5) figyelhető meg (59. és 63. ábra). Négy töredéknél hiányzott a fenékhez közeli díszí-

tés (F-04, 59. és 63. ábra). A felsővadász-várdombi, Bükk B–C korúnak meghatározott 

leletanyagban is főleg egy-két benyomkodás-sorból áll ez a díszítéstípus (CSENGERI 

2000, 55, XXIV. t. 4–5; 2001a, 80), mint ahogy a J. Lichardus által vizsgált, a bükki 

kultúrához tartozó többi leletegyüttes esetében is (LICHARDUS 1974, 39). J. Lichardus 

megfigyelései szerint a fenékhez közeli díszítés a Bükk AB időszakban tűnik fel először 

(LICHARDUS 1974, 89), ami kizárhatja a sajószentpéteri leletek Bükk A időszakra 

keltezését. 
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4.1.5.3.4f Egyéb díszítések (E) 

Egyéb díszítések közé soroltam a belső díszítést (E-01), mely 9 töredéknél fordult elő 

(59. ábra), minden esetben közvetlenül az edényperem alatt. A minták között cikkcakk-

vonallal kombinált háromszoros függőleges, egyenes vonalköteg-részlet (XXXV. t. 4), 

ugyanezen edény egy másik darabján két darab három vonalból létrehozott, egymásnak 

támaszkodó „függő kampó” (XLVI. t. 1b), más töredékeken beszurkált vonalkákból álló 

ferde, párhuzamos sorok (15. obj. környéke), háromszoros vonalkötegből álló „függő 

spirál” (XXXV. t. 2), vagy háromszoros vonalkötegből álló „függő ív” (XXXIX. t. 1b) 

említhető. A belső díszítés J. Lichardus kutatásai szerint meglehetősen ritka a bükki 

kultúrában, és közvetlenül az edényperem alatt, illetve legfeljebb az edény felső harma-

dában fordul elő. Véleménye szerint a díszítőelemek megfelelnek a peremdíszítések 

elemeinek (LICHARDUS 1974, 40). A bükki kultúra legkorábbi időszakából (Bükk A) 

származó leletanyagokban nem találunk belső díszítést (LICHARDUS 1974, 86), 

a klasszikus fázisban jelen vannak (LICHARDUS 1974, 90), ugyanakkor a kultúra késői 

periódusából újra hiányoznak (LICHARDUS 1974, 93). A Bükk B–C időszakból szárma-

zó felsővadász-várdombi leletanyagban nincs példa belső díszítésre (CSENGERI 2000, 

55; 2001a, 80), az ugyanezen időszakhoz köthető Edelény-Borsod-Derékegyháza lelő-

helyről azonban ismert két töredék (HOM ltsz.: 53.160.86. egyik töredéke és 53.160.172. 

egyik töredék), Mezőzombor-Temető 2000. évi ásatásából pedig egy töredék (Bükk C 

stílusú, 2000/15. obj., HOM leltározatlan anyag). Ez alapján úgy tűnik, hogy ez a tisza-

dobi csoportból átöröklődő díszítéstípus ugyan csökkenő mértékben, de a bükki kerámia-

művességet is végig kíséri. 

Az edények oldalának átlyukasztása (E-02), mint egyéb díszítés egy esetben fordul elő 

Sajószentpéter-Kövecsesen (59. ábra, LXXI. t. 5). Kisméretű bütyökdíszítés (E-03) két 

töredéken figyelhető meg, mindkettő bikónikus testű edényformából (Ed-11) származik 

(59. ábra, XLIV. t. 5–7). Ezeknek a lekerekített kettőskónikus testű edényeknek a díszíté-

séből csak néhány részlet maradt meg: két esetben a bütyköt körülvevő kettős (XLIV. t. 

5), illetve hármas vonal (XLIV. t. 6), egy alkalommal pedig a kónuson húzódó két, kör 

alakú benyomkodásokból álló sor töredéke (XLIV. t. 7). Különleges díszítést (E-04) 25 

töredéknél tapasztaltam, melyek mind arcábrázolások, vagy más, feltehetően szintén 

szimbolikus jellegű ábrázolások voltak (59. ábra; 74. ábra 1–2, XLIV. t. 2–4; részletesen 

ld. a 4.1.5.7. alfejezetben). Két kisméretű töredéken nyílhegy-minta látható (LIV. t. 1–2), 

mely AVK–tiszadobi örökség lehet (ld. KALICZ–MAKKAY 1977, 48). 

Fenékdíszítést a sajószentpéteri leletegyüttesben nem találtam. J. Lichardus megfigyelése 

szerint a fenékdíszítés a bükki kultúrában meglehetősen ritka, a Bükk AB periódusban 

tűnik fel először, és főként szimbólumokból áll (LICHARDUS 1974, 40, 89). Színes 

inkrusztáció alkalmazására csupán egyetlen, igen bizonytalan példa akad Sajószentpéter-
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Kövecsesen, a legtöbb töredék sérült, illetve kopott felülete miatt azonban nem zárható ki, 

hogy használták ezt a díszítésmódot. 

Meg kell említeni annak a két kisméretű, bomba/csésze formájú edénynek a töredékét, 

melyek felületét beböködésekből álló díszítés borítja. Az egyik esetben kissé lapított be-

szurkálásokból kialakított perem alatti vízszintes sor alatt kör alakú beböködésekből álló 

függőleges „vonal” látható (XXXV. t. 6), míg a másik esetben a perem alatti valószínű 

benyomkodás-sor alatt az edénytesten több helyen ferde benyomkodás-szakaszok látha-

tók. Ezek az edények a lelőhelyen előforduló többi kerámiáéval szabad szemmel megálla-

píthatóan azonos anyagból készültek, így feltehetően nem „importtárgyak”. A bükki 

kultúra eddig közölt anyagaiban nem találtam párhuzamukat. 

Ugyancsak szólni kell arról a tényről, hogy lelőhelyünkön igen magas arányban vannak 

jelen a finomkerámián belül a díszítetlen edények. A lelőhely teljes anyagára nézve 

arányuk 9,41 %, míg a díszített finomkerámia 10,51 % (34. ábra). A töredékek kopott 

felülete miatt azonban elképzelhető, hogy egy részük eredetileg díszített volt. Kronológiai 

szempontból elgondolkodtató, hogy a Bükk B–C korú felsővadászi leletanyagban 

mindössze egy edény és néhány töredék tartozott ehhez a kategóriához (CSENGERI 

2001a, 77). 

 

4.1.5.3.4g A hengeres nyakú, gömbtestű, kiöntőcsöves edények nyakának és vállának 

                  díszítései 

Az Ed-08 edénykategóriához tartozó edények nyak/váll találkozásának díszítései a többi 

kerámiaforma esetében nem fordulnak elő, de összevethetők azok perem alatti díszíté-

seivel (CSENGERI 2000, 51; 2001a, 78). Sajószentpéteren mindössze néhány olyan töre-

dék fordul elő, melynél ez a díszítés rekonstruálható. Egy esetben egy vonalból kialakított 

„futó spirál” mintát (XXXV. t. 7, LXXIII. t. 3), egy másik edény két töredékénél pedig 

„üres” sávban, beszurkálásokból kialakított négyszögletes tömböt figyelhetünk meg 

(LXXIII. t. 1–2). 

 

A finomkerámiák elemzésének összegzéseként elmondható, hogy az előforduló edény-

formák és díszítéstípusok alapján a Sajószentpéter-Kövecsesen előkerült leletanyagot 

Kalicz N. és Makkay J. rendszerében a Bükk I időszakra (KALICZ–MAKKAY 1977, 45–

48), J. Lichardus kronológiájában pedig a Bükk AB fázisra tehetjük (LICHARDUS 1974, 

87–89). 

A J. Lichardus által elkülönített Bükk AB periódusban a tompa ívű vonalkötegeket 

felvonultató β1 és β2, az ellentétes irányba tekeredő spirálokból álló ζ1, valamint 
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a felületkitöltő, folyamatos, esetleg metopészerűen osztott díszítésű η1 és η2 díszítő-

stílusok a jellemzőek (LICHARDUS 1974, 88). Sajószentpéteren hasonló „stílusok” 

részleteit (S-02, S-03, S-04), illetve néhány, a Bükk A periódusra jellemzőnek tartott α1 

és α2 díszítőstílusokból származó esetleges töredéket találunk (S-01, S-05, S-08). Ezeken 

kívül az S-10 „stílusnál” feltűnnek a J. Lichardus által a Bükk B időszakra keltezett, a fő 

díszítést függőlegesen és vízszintesen is több mezőre osztó sávok (LICHARDUS 1974, 

90), és jellemző egy különálló, változatos elemekből felépülő díszítőstílus is (S-11), 

mely J. Lichardus rendszerében nem szerepel. Az általa a Bükk B periódushoz kötött, 

csúcsíves vonalkötegeket tartalmazó β3, β4, β5, valamint a levágott tetejű vonal-

kötegekből álló γ1, γ2 és γ3 díszítőstílusok egyáltalán nincsenek jelen Sajószentpéteren. 

A Bükk AB időszakban a peremdíszítések és díszítő háromszögek is nagyobb szerepet 

kapnak, mint a Bükk A periódusban (LICHARDUS 1974, 24–29), akárcsak a sajó-

szentpéteri leletanyagban, viszont nem tesznek szert olyan jelentőségre, és nem olyan 

bonyolultak, mint a következő, Bükk B fázisban (pl. negatív díszítések gyakorisága, 

LICHARDUS 1974, 90). 

Az edényformák közül korai időszakra utalnak a csőtalpas tálak (Ed-09), melyeket 

J. Lichardus a legkorábbi bükki fázisra (Bükk A) tart jellemzőnek (LICHARDUS 1974, 

86), illetve a felcsúcsosodó peremű tálak (Ed-10), köztük egy négyszögletesedő szájú, 

belső díszítésű tál töredékei (44. kép, 4, 54. kép, 1–7). A négyszögletesedő szájkiképzést 

J. Lichardus a Bükk AB és B periódusokhoz (LICHARDUS 1974, 88), a Sajószentpéteren 

három példával jelen lévő bikónikus edényeket viszont a Bükk B időszakhoz kötötte 

(LICHARDUS 1974, 90). 

 

4.1.5.4. A házi kerámia elemzése 

4.1.5.4.1. Nyersanyag, soványítóanyag 

A sajószentpéteri településen előkerült házi kerámiák anyaga durvább, mint a finom-

kerámiáké. Az agyaghoz jól láthatóan szerves (növényi) anyagot kevertek, valamint 

szabad szemmel kőzettöredékeket is megfigyelhetünk. A petrográfiai vizsgálatokat meg-

előzően a házi kerámiák esetében egy általános típust különítettem el makroszkóposan, 

amely a vékonyfalú, a közepes falvastagságú és a vastagfalú kerámiák között is meg-

található. Ezen felül a közepes falvastagságú töredékek között egy, az általánostól 

eltérően jóval sötétebb felületű, sötétebb barna/narancsszínű, szürke „maggal” rendelkező 

további anyagtípust, valamint a vastagfalú edények darabjai között egy teljes kereszt-

metszetében világosbarna, vagy homoksárga színű típust határoztam meg. 
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Az AVK díszű házi kerámiák esetében két kategóriát különítettem el, melyek közül 

az egyik feltehetően megegyezik a házi kerámiák általános típusáéval, a másik pedig ettől 

eltérően finomabb agyagból készült, és szabad szemmel nem észlelhető benne soványító 

anyag. 

Petrográfiai vizsgálatot (vékonycsiszolat-elemzést) egyelőre az általános típus esetében 

végeztettem, mind a házi kerámiából (vékony-, közepes és vastagfalú, Ssztp-05, Ssztp-06, 

illetve Ssztp-07 minta), mind pedig az AVK díszítésű darabok közül (Ssztp-04 minta).29 

A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a minták törmelékszemcséi hasonlóak 

a finomkerámia-mintákéihoz, de azoknál durvább szemcsések és kevésbé jól osztályozot-

tak, ami a nyersanyagként szolgáló aleuritos agyag kevésbé gondos előkészítését, való-

színűleg előkészítés nélküli közvetlen felhasználását mutatja. Az agyaghoz minden eset-

ben nagy mennyiségű növényi anyagot, elsősorban pelyvát, kisebb részben egyéb növényi 

töredékeket kevertek, a vastagfalú tárolóedényből származó Ssztp-07 jelű minta esetében 

pedig az alapanyagot polimikt (sokféle törmeléket tartalmazó) homokkal szándékosan 

soványították. A felhasznált homok a Sajó vízgyűjtő területein előforduló kőzetek törme-

lékeit tartalmazza, így feltehetően helyi lehet, ennek bizonyítására azonban a minták 

nagyobb sorozatának vizsgálata szükséges. Az Ssztp-06 és Ssztp-07 mintában előforduló 

kis mennyiségű agyagos kőzettörmelék (ARF), valamint az utóbbi mintában talált kevés 

tört kerámia (grog) esetében szintén a kis mintaszám miatt nem dönthető el, hogy szándé-

kos soványításról, vagy természetes összetevőről van-e szó. 

 

4.1.5.4.2. Készítéstechnika, kiégetés 

Az edények színe, mint említettem a világosszürkétől a sötétszürkéig terjed, felületük 

pedig a finomkerámiákéhoz hasonlóan világos árnyalatú, narancsvörös vagy homoksárga 

színű. Ennek alapján feltételezhető, hogy az edények külső és belső felületére még a ki-

égetést megelőzően, a kerámia anyagánál finomabb agyagból készült bevonatot vittek fel, 

amely az eredeti felület egyenetlenségeit fedhette el. Ilyen agyagbevonatot J. Lichardus is 

megfigyelt bükki edényeken (LICHARDUS 1962, 117), a Felsővadász-Várdombon elő-

fordult leggyakoribb házikerámia-típus („A”) esetében a kerámiapetrográfiai vizsgálat 

pedig ki is mutatta jelentétét (SZAKMÁNY 2001, 110, 113–114). Sajószentpéteren 

az Ssztp-04 – Ssztp-07 minták esetében a vizsgálat nem támasztotta alá az előzetes 

feltételezéseket, egyedül az AVK díszű Ssztp-04 minta esetében mutatott ki esetleges 

agyagbevonatot. 

                                                           
29 A kerámiapetrográfiai vizsgálatot a házi kerámiák esetében is Dr. Szakmány György végezte (ELTE 
Kőzettan-Geokémiai Tanszék). Ld. még a 27. lábjegyzetet! 
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A házi kerámia edények falvastagsága a lelőhelyen nagyrészt a közepes kategóriába (0,5–

1 cm) esik, kevesebb a vastagfalú (1 cm-nél nagyobb falvastagságú) edény. A feldolgozás 

során megállapítható volt, hogy a közepes falvastagságú, illetve a vastagfalú edényeket 

szalagos technikával készítették. Több esetben a kerámiatöredékek formája utalt arra, 

hogy az edény a rosszul eldolgozott szalagok mentén tört el (LXVIII. t. 1–10). Ezekből a 

darabokból hozzávetőlegesen a szalagok méretét is meg lehetett állapítani. Látható volt, 

hogy egy vékonyfalú edényt 1,6–2 cm széles, a közepes falvastagságú edényeket 

2–5,2 cm, a vastagfalúakat pedig 4,3–6,2 cm széles szalagokból állították össze. 

Egy közepes falvastagságú töredéknél a szalagok egymáson való elcsúsztatását, egy vas-

tag falú oldaltöredéknél pedig a szalagok (lapok) találkozását is megfigyeltem (mindkettő 

a 17. objektumból származik). 

Egy vékonyfalú, fenékhez közeli oldaltöredék esetében látható volt, hogy az edény bel-

sejét a fenék közelében függőlegesen dolgozták el (13. objektum), egy másik, közepes 

falvastagságú, profilált fenéktöredéknél pedig úgy tűnik, hogy két különböző részből állí-

tották össze (17. objektum). 

Két vékonyfalú, hegyes bütyökkel díszített töredék esetében (az egyik behúzott szájú, 

gömbös testű fazékból származik) a bütyök és környékén nem dolgozták el a felületet, így 

látható, hogy az edények oldalából csípték ki ezeket – az egyik darabnál először egy-egy 

ujjal mindkét oldalról, majd egy-egy ujjal alulról és felülről (13. objektum), a másik 

darabnál fordítva – először egy-egy ujjal alulról és felülről, majd egy-egy ujjal mindkét 

oldalról. Egy közepes falvastagságú oldaltöredék esetében megfigyelhető, hogy a széles 

bütyökfogót külön helyezték az edény oldalára (17. objektum). Ezt tapasztaljuk egy nagy-

méretű fülnél, ahol a törés alsó részén látható, ahogy a fület az oldalra tapasztották 

(XXXVII. t. 3, 17. objektum), majd alsó és felső végénél mindkét oldalán ujjal meg-

nyomták. A perem alatt lyuksoros edényeknél pedig látható, hogy a lyukakat belülről 

kifelé nyomva alakították ki. 

A petrográfiai elemzésből a kerámiák kiégetésére vonatkozóan is nyertünk információkat. 

Az Ssztp-04 mintában, a pelyva kiégése után keletkezett pórusokban nagy számban 

maradtak elszenesedett növényi maradványok, ami elégtelen kiégetésre utal. Az Ssztp-05 

jelű minta porózus szerkezetűnek bizonyult, ebből az edényből szinte teljesen kiégtek 

a növényi maradványok, a pórusokban csak a fitolit maradt meg. Itt tehát magasabb ége-

tési hőfok feltételezhető, bár a fitolit jelenléte azt mutatja, hogy a kiégetés hőmérséklete 

nem haladta meg a 750–800 °C-ot. Az Ssztp-06 és Ssztp-07 töredékek az égetés hőmér-

sékletét tekintve a két előző minta közé tehetőek. Az Ssztp-04 mintánál reduktív égetés 

feltételezhető, míg az Ssztp-06 jelű minta esetében a vékony, világos színű bevonat a ki-

égetés utáni rövid oxidatív hőntartás következménye. 

 



 102

4.1.5.4.3. A házi kerámia típusok, beleértve az AVK díszű házi kerámiát 

 

Edénykategória Megnevezés 

ED-01 behúzott szájú, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” 

ED-02 széles szájú, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” 

ED-03 kihajló peremű, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” 

ED-04 félgömb alakú csésze 

ED-05 félgömb alakú tál 

ED-06 gömbszelet alakú csésze 

ED-07 gömbszelet alakú tál 

ED-08 kónikus testű csésze 

ED-09 kónikus testű tál 

ED-10 egyenes falú, széles szájú, mély tál 

ED-11 bikónikus testű edény 

ED-12 csésze 

ED-13 tál 

ED-14 hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”) 

ED-15 alacsony nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”) 

ED-16 hengeres nyakú, közepes méretű „amfora” 

ED-17 
alacsony, hengeres vagy kissé tölcséres nyakú, gömbös testű, vékonyfalú 
edény 

ED-18 körte formájú edény 

ED-19 hengeres nyakú, illetve alacsony hengeres nyakú, nagyméretű tárolóedény 

ED-20 kissé csonkakúpos nyakú, nagyméretű tárolóedény 

ED-21 kissé tölcséres (kihajló) nyakú, nagyméretű tárolóedény 

ED-22 kihajló peremű, nagyméretű tárolóedény 

ED-23 nyakkal ellátott, nagyméretű tárolóedény 

ED-24 nagyméretű tárolóedény 

ED-25 különleges formák (miniatűr edény, profilált hasú edény, stb.) 

ED-26 csőtalpas tál 

ED-27 az edényforma nem meghatározható 

64. ábra Házi kerámia edénykategóriák Sajószentpéter-Kövecsesen 
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A bükki házi kerámián belül a feldolgozás során 27 edénykategóriát vettem fel (64. ábra). 

Ez 27-nél kevesebb edénytípust takar, mivel a leletek töredékessége nem minden esetben 

tette lehetővé a pontos típusba sorolást. Az edényformákon belül további változatokat 

nem lehetett elkülöníteni, és legtöbbször az edények méretére vonatkozóan sem tudtam 

információkat nyerni. 

Az edénykategóriák előfordulását az AVK díszű és a különleges edénytöredékek esetében 

is vizsgáltam. Feltüntettem a töredékek számát, a díszítmény nélküli töredékek számát, 

a minimális edényszámot, valamint az előforduló díszítmények fajtáit. Példaként a lelő-

hely teljes anyagának összesítő táblázatát mutatom be (65. ábra). Az egyes objektumok 

adatai a függelékben kaptak helyet (ld. a mellékelt DVD-n: ssztp_keramia_graf_02 file). 

 

Bükki 
ker.  
össz.

Töre-
dékek 
száma

Díszí- 
tetlen

Min. 
edény-
szám P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 Bü-01 Bü-02 Bü-03 Bü-04 Bü-05 Bü-06 Bü-07 Bü-08 Bü-09 Bü-10 Bü-11 Bü-12 Bü-13 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07E-08 E-09 E-10

ED-01 67 15 45 51 12 1 2 0 5 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0

ED-02 110 42 48 60 8 0 0 0 4 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

ED-03 20 2 11 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

ED-04 12 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0

ED-05 28 15 16 10 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0

ED-06 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-07 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-08 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-09 39 35 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 0

ED-10 25 14 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0 0

ED-11 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-12 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ED-13 109 64 35 17 19 2 8 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 00 0 0

ED-14 13 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0

ED-15 53 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

ED-16 16 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 1 0 0 0 0 0 0

ED-17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-18 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-19 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-20 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ED-21 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ED-22 7 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-23 29 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 2 0 0 0 00 0 0

ED-24 58 54 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 00 0 0

ED-25 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-26 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ED-27 3384 2942 28 114 16 1 2 2 22 16 6 0 10 0 44 7 6 5 6 3 4 19 138 3 4 32 0 25 1 1

ÖSSZ. 4017 3300 248 280 67 8 15 3 34 19 12 1 14 3 51 8 6 6 6 4 4 45 162 11 533 3 5 5 1 1

65. ábra A bükki házi kerámiára vonatkozó főbb adatok edénytípusonként 

 

A bükki házi kerámia megoszlása edénytípusonként a lelőhelyen
(ED-01 - ED-27; töredékek; db)
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66. ábra A bükki házi kerámia megoszlása edénytípusonként (töredékek száma alapján) 
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A bükki házi kerámia megoszlása edénytípusonként a lelőhelyen
(ED-01 - ED-27; minimális edényszám; db)
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67. ábra  A bükki házi kerámia megoszlása edénytípusonként (minimális edényszám alapján) 

 

A házi kerámia töredékek 84,22 %-át nem lehetett konkrét edénytípushoz kötni (ED-27 

kategória). A kategóriák egymáshoz képesti előfordulási gyakoriságát csak a meghatá-

rozható edénykategóriák esetében ábrázoltam (66–67. ábra). 

 

Behúzott szájú, gömbös, vagy hosszúkás  testű „fazék” (ED-01) 

A házi kerámia anyagban a második leggyakoribb edényforma Sajószentpéteren – 

67 töredék származik legalább 45 edényből (65–67. ábra, LXXV. t. 1–7, LIX. t. 3, LXI. 

tábla 1–5 és 7–11). Szinte minden esetben perem alatt lyuksoros kivitelben készült, 

a lyukak közein pedig kisméretű, gömbös, hegyes vagy nyelv alakú bütyköket helyeztek 

el a bükki kerámiakészítők. Többször megfigyelhető az edényperem ujjbenyomással való 

díszítése, egy alkalommal pedig bevagdalása. Egy töredék oldalán ujjbenyomásos borda-

dísz is található. Rekonstruálható edény nincs a leletanyagban, néhány esetben a száj-

átmérő mérhető: legalább 15 cm (három eset, 17. objektum), legalább 16 cm (13. ob-

jektumtól DNy-ra), legalább 17–18 cm (17. objektum), legalább 22 cm (két eset, 17. ob-

jektum környéke, illetve 17. objektum), legalább 23 cm (17. objektum), végül legalább 

25 cm (LINDE-bejárásból származó darab). 

Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú anyagában ez a típus a leggyakoribb edényforma. 

Ott a 9–25 cm-es szájátmérő, valamint a kis- és közepes méret az általános közepes fal-

vastagsággal vagy vastag edényfallal. A kiegészíthető edények a következő méreteket 

mutatták: Szá: 11–18 cm, Ma: 12–20 cm, Fá: 4–7 cm (CSENGERI 2001a, 81). A típus 

a bükki kultúrában mindvégig használatos lehetett, elképzelhető azonban, hogy a felső-

vadászi edényeken gyakori, Sajószentpéteren viszont hiányzó nyelv alakú, lelógó bütyök-

díszítésnek kronológiai jelentősége van. 
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Széles szájú, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” (ED-02) 

A leggyakoribb házi kerámia típus a lelőhelyen – 110 töredék származik legalább 

48 edényből (65–67. ábra, XXXVII. t. 9, LXII. t. 9–14, LIX. t. 1–2). Többnyire perem 

alatt lyuksoros kivitelben készültek, de előfordulnak lyuk nélküli változatok is. A lyukak 

közein kisméretű, gömbös vagy hegyes bütyköket, illetve két alkalommal az edény olda-

lán széles bütyökfogót helyeztek el. Többször előfordul az edényperem ujjbenyomással 

való díszítése. Rekonstruálható edénnyel nem rendelkezünk a leletanyagból, néhány eset-

ben mérhető a szájátmérő: legalább 19 cm (17. objektum), 22 cm (17. objektum), illetve 

legalább 28 cm (17. objektum). Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú leletei között 

gyakori ez az edénytípus, és hasonló díszítményekkel rendelkezik. Ott az egyetlen kiegé-

szíthető edény méretei: Szá: 28 cm, Ma: 33 cm, Fá: 13 cm. Ezek alapján a típus a bükki 

kultúrában mindvégig használatban lehetett, leletanyagunk kronológiai besorolásához 

nem segít hozzá. 

 

Kihajló peremű, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” (ED-03) 

Az ED-01 és ED-02 „fazéktípusoknál” jóval ritkábban fordul elő a lelőhelyen – 20 töre-

dékkel rendelkezünk legalább 11 edényből (65–67. ábra, XXXVII. t. 6, LXI. t. 6). Perem 

alatt lyuksoros kivitelben készült, bütyökdíszítést egy töredéknél figyelhetünk meg 

(széles bütyökfogó). Rekonstruálható edény nincs a leletanyagban, a mérhető szájátmérő 

egy alkalommal legalább 23 cm (17. objektum). 

 

Különböző formájú csészék és tálak (ED-04 – ED-15) 

A „fazekakhoz” (ED-01, ED-02, ED-03 típusok, 197 töredék legalább 104 edényből) 

hasonló gyakoriságú típusok Sajószentpéter-Kövecsesen – 227 töredék származik leg-

alább 79 edényből (65–67. ábra, LX. t. 1–10, LXII. t. 1–8). A feldolgozás során a fino-

mabb anyagú, vékonyabb falú, feltehetően kisebb méretű darabokat „csésze”, míg a vas-

tagabb falú, durvább kidolgozású, feltehetően nagyobb edényekből származó töredékeket 

„tál” kategóriába soroltam. 

 

Félgömb alakú csésze (ED-04) 

Viszonylag ritkán előforduló típus a lelőhelyen, 12 töredék származik legalább 6 edény-

ből (65–67. ábra). Az edények a töredékek alapján ítélve többnyire díszítetlenek lehettek 

(LVII. t. 4–6), egy esetben perem alatti lyuksor figyelhető meg, egy edény pedig AVK 

jellegű díszítéssel ellátott. 
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Félgömb alakú tál (ED-05) 

A tálakon belül viszonylag gyakori típus, 28 töredék származik legalább 16 edényből 

(65–67. ábra, XXXVII. t. 4, XXXVIII. t. 5). Jellemző a perem alatti lyuksor (XXXVIII. t. 

5), az ujjbenyomkodásos edényperem, illetve egy alkalommal előfordul a perem bevagda-

lása, valamint az edény oldalán korongos bütyök (XXXVIII. t. 5). Az esetek felében 

az edények díszítetlenek (XXXVII. t. 4). Egy majdnem teljes profillal rendelkezünk 

a leletanyagból, mely alapján az edény szájátmérője legalább 20 cm lehetett (17. objek-

tum). Az edényforma Felsővadász-Várdombon is előfordul (Szá>30 cm, CSENGERI 

2001a, 82). A típus a bükki kultúrában mindvégig használatos lehetett, így a sajó-

szentpéteri leletek kronológiai besorolásához nem ad támpontot. 

 

Gömbszelet alakú csésze (ED-06) 

A házi kerámia anyagból mindössze egy, a típusba sorolható, díszítetlen edénytöredék 

származik (65–67. ábra). 

 

Gömbszelet alakú tál (ED-07) 

A lelőhelyről csupán két, a kategóriához köthető díszítetlen edénytöredék ismert, melyek 

két különböző edényből származnak (65–67. ábra). A forma Felsővadász-Várdombon is 

előfordul (Szá: 20–30 cm, CSENGERI 2001a, 82). 

 

Kónikus testű csésze (ED-08) 

Mindössze három e típusba sorolható edénytöredék került elő a lelőhelyen, melyek két 

edényből származnak (65–67. ábra). Az egyik edény díszítetlen, a másik benyomkodással 

díszített peremű. 

 

Kónikus testű tál (ED-09) 

39 töredék származik a lelőhelyről, legalább 5 edényből (65–67. ábra). A tálak három 

esetben díszítetlenek, az egyetlen rekonstruálható edény pereme feltehetően négy helyen 

felcsúcsosodott (LVIII. tábla). Ez utóbbi méretei: Szá: 31 cm, Ma: 14,5 cm, Fá: 11– 

11,5 cm. Az edény pereme alatt egy függőleges törés mentén két lyuk található közvet-

lenül egymás mellett. Feltehetően a sérült edény megerősítéséhez fúrták. A negyedik 

edény AVK jellegű díszítéssel ellátott. Az egyik díszítetlen edény esetében a mérhető 

szájátmérő kb. 25 cm (17. objektum). Az edénytípus a bükki kultúrában általános, a Bükk 
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B–C korú felsővadász-várdombi leletanyagban azonban csak egy töredék képviseli 

(Szá>40 cm, CSENGERI 2001a, 82). 

 

Egyenes falú, széles szájú, mély tál (ED-10) 

25 töredék származik a lelőhelyről, legalább 7 edényből, melyek közül több darab díszí-

tetlen (65–67. ábra). A díszített edények többnyire perem alatti lyuksorral ellátottak, két 

alkalommal ujjbenyomásos peremdíszítés, egyszer pedig a perem bevagdalása is meg-

figyelhető. Bütyökdíszítés egy edénynél fordul elő – annak oldalán széles bütyökfogó. 

Két edény töredékeit AVK jellegű díszítés borítja. 

 

Kissé kihajló peremű, széles szájú, mély edény (tál?) /ED-11/ 

A kategóriát két díszítetlen töredék képviseli, melyek egy edényből származnak (65–67. 

ábra). 

 

Csésze (ED-12) 

Az ebbe a kategóriába sorolt töredékeknél az edényforma nem dönthető el biztosan. 

6 töredék származik a lelőhelyről, legalább 4 edényből (65–67. ábra). Egy darabon 

pasztózus vörös festést(?) figyelhető meg, a többi töredék díszítetlen. 

 

Tál (ED-13) 

Az ebbe a kategóriába sorolt edénytöredékeknél a forma szintén nem volt biztosan el-

dönthető. 109 töredék származik a lelőhelyről, legalább 35 edényből, melyeknek közel 

a fele díszítetlen (65–67. ábra). A díszítések között a perem alatti lyuksor és az edény-

perem benyomkodása a leggyakoribb (LXII. t. 1–8, LIX. t. 5), de előfordul bevagdalás, 

illetve felcsúcsosodó edényperem is (LVII. t. 1–3). Az edények oldalán kisméretű, göm-

bös bütykök, korongos bütyök és széles bütyökfogók fordulnak elő, 6 töredék pedig AVK 

jellegű díszítéssel ellátott. Több esetben rekonstruálható a szájátmérő: egy közepes 

falvastagságú, félgömb/gömbszelet alakú tál esetében legalább 27 cm (17. objektum), két 

közepes falvastagságú tálnál legalább 19 cm és legalább 22 cm, két vastagfalú tál ese-

tében legalább 21 cm és legalább 28 cm, egy vastagfalú, nagyméretű tálnál legalább 

42 cm(?) (17. objektum), egy vastagfalú, nagyméretű, perem alatt lyuksoros tál esetében 

pedig legalább 48 cm(!) (13. objektumtól DNy-ra). 

 



 108

Hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”, ED-14) 

13 töredék származik a lelőhelyről, legalább 6, többségében díszítetlen edényből (65–67. 

ábra, XXXVII. t. 5, LV. t. 2–4). A típushoz tartozó edények legtöbbször vékonyfalúak 

(a nyakhajlatban, illetve a fenéknél közepes falvastagságúak) és jó kidolgozásúak. 

Egy edény vállán vékony lécdísz található, egy töredék díszítése pedig AVK jellegű 

(LXXIV. t. 1). A kiöntőcsövek a rekonstruálható esetekben lekerekített háromszög alakú-

ak és öt-, illetve hatlyukúak (XXXVII. t. 5, LV. t. 3–4). Kiegészíthető edénnyel nem 

rendelkezünk a leletanyagból. A szájátmérő két esetben mérhető: 10 cm körüli (LV. t. 2), 

illetve 11–13 cm (13. objektum környéke). A típushoz tartozó edények feltehetően folya-

dék tárolására szolgáltak. Az edényforma Felsővadász-Várdombon is előfordul. Ott a ki-

egészíthető darabok 25 cm-nél nagyobb magasságra, a nagyobb töredékek pedig 7–13 cm 

szájátmérőre utalnak (CSENGERI 2001a, 82). A felsővadászi „amforákon” feltűnő, 

a nyakhajlatban ülő, szögletes fülek, illetve a belülről kinyomott bütykök (CSENGERI 

2001a, 82) a sajószentpéteri leletanyagban nem találhatóak meg. Elképzelhető, hogy 

ennek kronológiai jelentősége van. 

 

Alacsony nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”, ED-15) 

A típus az ED-14 „amforák” rövid, hengeres nyakú változata. 53 díszítetlen töredék 

ismert a lelőhelyről 4 db edényből (65–67. ábra, LV. t. 1). Ezek közül 50 db töredék egy 

kisebb méretű, vékonyfalú edényből származik, mely igen apró darabokban került elő 

a 15. ház omladéka közül, egy helyről (6. cserépcsomó). Feltehetően az elpusztult ház 

edénykészletéhez tartozott. Az edény profilja nem összeállítható, a mérhető szájátmérő 

azonban körülbelül 8 cm. A másik három díszítetlen peremtöredék különböző edényekből 

származik, melyek közül egy 0,5 cm falvastagságú darab esetében a rekonstruálható száj-

átmérő 15 cm (a 19., vaskori objektumból előkerült neolitikus töredék). A típushoz tarto-

zó edényeket valószínűleg folyadék tárolására használták. 

 

Hengeres nyakú, nagyobb méretű „amfora” (ED-16) 

A típus formája nem rekonstruálható teljesen. Valószínűleg az ED-14 és ED-15 edény-

típusokhoz hasonló, de annál nagyobb méretű, kiöntőcső nélküli változat lehetett. Az elő-

ző két formáénál vastagabb falú, durvább kivitelű darabok tartoznak hozzá. 16 töredék 

származik a lelőhelyről, legalább 3 edényből (65–67. ábra). Egy AVK jellegű, arc-

ábrázolásos edényből származó töredék peremének külső oldala bordázott (74. ábra 3), 

két esetben ujjbenyomásos bordadísz, két alkalommal ujjbenyomásos felület, egyszer 

pedig húzkodott edényfelület figyelhető meg a töredékeken. Összesen 8 AVK jellegű 
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díszítéssel ellátott darab köthető a kategóriához. Egy töredék esetében a rekonstruálható 

szájátmérő legalább 21 cm (17. objektum).30 

 

Alacsony, kissé tölcséres nyakú, gömbös testű, vékonyfalú edény („amfora”, ED-17) 

Feltehetően az ED-14 és ED-15 „amforák” tölcséres nyakú változata lehetett, bár a lelet-

anyagból csupán egy díszítetlen peremtöredék származik ebből a kategóriából (65–67. 

ábra). Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú leletanyagában is előfordult a típus (CSEN-

GERI 2001a, 82), pontos száma azonban nem ismert. 

 

Körte formájú edény (ED-18) 

Négy különböző edényből származó 4 db töredék került elő a lelőhelyen (65–67. ábra). 

Rekonstruálható darab nincs közöttük, két töredék díszítetlen házi edény, kettő pedig 

AVK díszítésű házi edény darabja. A típust J. Lichardus is említi a bükki kultúra edény-

formái közt (LICHARDUS 1974, 27). Felsővadász-Várdombon a finomkerámiák között 

fordult elő, az edények 7–8 cm-es szájátmérővel rendelkeztek (CSENGERI 2001a, 76). 

 

Hengeres nyakú, illetve alacsony hengeres nyakú, nagyméretű tárolóedény (ED-19) 

Két edényből származó 6 db töredék került elő a lelőhelyen (65–67. ábra). Közülük 

5 töredék díszítetlen, egy esetben az edény oldalán ujjbenyomással díszített széles 

bütyökfogó, egy alkalommal pedig ujjbenyomásos felület figyelhető meg. A kategória 

edényeinek formája nem rekonstruálható, feltehetően azonban nagyméretűek és hosszú-

kás testűek lehettek. A töredékek minden esetben vastagfalú, durvább kidolgozású 

edényekre utalnak. A 15. házból származó peremtöredékek alapján egy edény száj-

átmérője legalább 30 cm lehetett.31 Valószínű, hogy a 15. ház készletében legalább két 

ilyen nagyméretű tárolóedény volt. Egy másik sajószentpéteri tárolóedény peremtöredéke 

alapján alacsony, hengeres nyakának átmérője legalább 16 cm volt. Garadna-Elkerülő út, 

2. lelőhelyről is ismerünk egy arcábrázolásos, nagyméretű, ebbe a kategóriába sorolható, 

a Tiszadob–Bükk átmenet idejére keltezhető tárolóedényt, melynek szájátmérője 33 cm, 

magassága pedig 80 cm (CSENGERI 2010c, 229 és Fig. 3–4; 2011a, 68–69 és 1–2. kép, 

3. kép 2). Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú leletanyagában a nagyméretű tároló-

                                                           
30 A kategóriába sorolt edényeket feltehetően tárolásra használták. A felsővadász-várdombi leletanyag 
feldolgozása során ezt a változatot nem különítettem el a hengeres nyakú edényeken belül, így pontos 
számuk ott nem ismert (CSENGERI 2001a, 82). 

31 Öt peremtöredék kapcsolható ehhez az edényhez, az oldaltöredékeket nem lehet teljes biztonsággal hozzá 
kötni. 
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edényeknek pedig csupán ezt az egy típusát lehetett meghatározni (CSENGERI 2001a, 

82). 

 

Kissé csonkakúpos nyakú, nagyméretű tárolóedény (ED-20) 

Az előző kategóriához hasonló méretű, formájú és funkciójú edénytípus lehetett, kissé 

csonkakúpos nyakkiképzéssel. 7 töredék származik a lelőhelyről, egy vagy több edényből 

(65–67. ábra). Közülük egy esetben az edényoldal ujjbenyomással ellátott bütyökfogóval 

díszített, egy töredék felülete pedig ujjbenyomásos díszű. 

 

Kissé tölcséres nyakú, nagyméretű tárolóedény (ED-21) 

Az előző két kategóriához hasonló méretű, formájú és funkciójú edénytípus lehetett, kissé 

tölcséres nyakkiképzéssel. Legalább 4 edényből származó 8 töredék került elő a lelő-

helyről (65–67. ábra). Egy alkalommal perem alatti lyuksor, egy esetben az edényperem 

ujjbenyomkodással való díszítése, három alkalommal a nyakhajlatban ujjbenyomásos 

bordadísz, egy esetben pedig ujjbenyomásos díszű felület figyelhető meg ennél a típusnál. 

Egy töredéknél a rekonstruálható szájátmérő legalább 26 cm (17. objektum), egy másik 

darabnál pedig legalább 36 cm lehetett (XXXVIII. t. 4). 

 

Kihajló peremű, nagyméretű tárolóedény (ED-22) 

Az előző tárolóedény kategóriáknál kisebb méretű, és jobb kidolgozású, az ED-03 „fazék-

típushoz” hasonló, de annál jóval nagyobb méretű edényből származó 7 db töredék sorol-

ható ide (65–67. ábra). Az edény pereme ujjbenyomásos díszű, alatta lyuksor figyelhető 

meg (XXXVIII. t. 7). 

 

Nyakkal ellátott, nagyméretű tárolóedény (ED-23) 

Az ED-19, ED-20, illetve ED-21 edénytípusok valamelyikének nyak/váll találkozásából 

származó töredékeket soroltam ebbe a kategóriába, melyeknél a nyak formáját és magas-

ságát nem lehetett megállapítani. 29 töredék tartozik ide, melyek az ED-19 – ED-21 

kategóriáknál elkülönített edényeken felül még legalább további két edényből származnak 

(65–67. ábra). 18 töredéken ujjbenyomásos bordadísz (XXXVIII. t. 6, LXXVI. t. 2), két 

darabon pedig ujjbenyomásos felület figyelhető meg. 
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Nagyméretű tárolóedény (ED-24) 

Ebbe a kategóriába azokat a vastagfalú tárolóedényekből származó (főként oldal) töredé-

keket soroltam, melyek nem biztos, hogy nyakkal ellátott típusokból származnak. 58 töre-

dék tartozik ide, melyek az előző kategóriákban meghatározottakon felül legalább további 

három edény részei (65–67. ábra). Közülük két oldaltöredéken ujjbenyomásos bordadísz 

(LXXVI. t. 1–3), két töredéken pedig ujjbenyomásos felületdíszítés látható (XXXVII. t. 

8). 

 

Különleges formák (ED-25) 

Ebbe a kategóriába a miniatűr edényeket (két töredék) és egy feltehetően kettőskónikus 

edényből származó töredékeket soroltam (65–67. ábra). A 24. objektumból előkerült kis-

méretű edénykék durva kidolgozásúak, gömbös testűek lehettek, de csupán perem-

töredékeik maradtak meg. A lekerekített kettőskónikus testű, kisméretű edényből való 

mindkét töredék pedig AVK jellegű díszítéssel borított. 

 

Csőtalpas tál (ED-26) 

A házi kerámia anyagban 4 töredék képviseli a típust, melyek közül két darab egy edény-

ből származik és díszítetlen, míg a másik két töredék két különböző AVK díszes csőtalpas 

tálhoz tartozott (65–67. ábra, LI. t. 1–3, LII. t. 9). Ez utóbbiak egyike belső felületén is 

díszített (LII. t. 9). Amint a finomkerámiák elemzésekor már említettem, a csőtalpas tálak 

az AVK edényművesség gyakori darabjai voltak. A tiszadobi csoport idején számuk már 

jóval kevesebb, a bükki kultúrában pedig csupán néhány töredék képviseli a típust 

(KALICZ–MAKKAY 1977, 45, 48). J. Lichardus a Bükk A periódus edényformái között 

említette őket (LICHARDUS 1974, 86), díszített finomkerámiából származó töredéket 

azonban még a Bükk B–C fázisból is ismerünk (CSENGERI 2001a, 76 és ld. fentebb 

a 4.1.5.3.3. alfejezet csőtalpas táljainál). 

 

Az edényforma nem meghatározható (ED-27) 

A finomkerámiák Ed-13 kategóriájához hasonlóan a házi kerámiák közül ebbe a kategó-

riába soroltam azokat a főként oldal- és fenéktöredékeket, amelyek esetében az edény-

formát nem lehetett rekonstruálni. 3384 töredék tartozik ide, melyek megkülönböztető 

jegyeik alapján a többi kategóriában meghatározott edényeken felül még legalább további 

28 edényből származnak (65–67. ábra). Ez az edénykategória a díszítések elemzése során 
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kap szerepet, hiszen a legtöbb díszített oldaltöredék nem köthető biztosan egy adott 

edényformához. 

A kategória darabjai alapján a házi edények fenék kiképzésére vonatkozóan is tehetünk 

néhány megfigyelést. Az edények talpa általában lapos vagy enyhén homorú (XXXVII. t. 

1, LVIII. Tábla, LXV. t. 1 és 7–9, LXVI. t. 1–6, LXVII. t. 1–2 és 4), 5 töredék azonban 

profilált aljú (LXV. t. 3, LXVII. t. 3 és 5), további egy esetben pedig a profilált, tömör 

talpat vízszintesen átfúrták (XXXVII. t. 7). A mérhető fenékátmérők 6 cm, 8–10 cm, 

illetve 14–17 cm között változnak. 

 

A fent bemutatott egyszerű házi kerámia formák a bükki kultúra településein általánosan 

jellemzőek (LICHARDUS 1974, 24–29, KALICZ–MAKKAY 1977, 45–46, CSENGERI 

2000, 56–58; 2001a, 81–83; 2004a, 49), többségük azonban már az AVK korábbi idő-

szakaiban használatban volt (KALICZ–MAKKAY 1977, 22–23, 30–32, 39–40; 

KURUCZ 1989, 25–33; BÁNFFY 1999, 142–145). A sajószentpéteri településrészletnek 

a bükki kultúrán belüli elhelyezéséhez ezen edényformák közül egyedül a csőtalpas tálak 

nyújthatnak támpontot – jelenlétük a kultúra korai fázisára utal. 

Megemlítendő, hogy egy vékonyfalú peremtöredék és egy vastag falú edényfenékhez 

közeli oldaltöredék belső felületén sötét színű, megkövesedett anyag figyelhető meg, 

melyek talán ételből származnak (LXVI. t. 5–6). A maradványokon vizsgálat nem történt, 

így a meghatározás nem biztos. 

 

4.1.5.4.4. A házi kerámiák díszítményei 

A sajószentpéteri házi edényeken előforduló különféle funkcionális, illetve díszítési 

elemeket a finomkerámiákéhoz hasonló módon, de attól eltérő kategóriákra – „perem-

díszítések”, bütyökdíszek, egyéb díszítések – bontottam (68–70. ábra). 

 

Kategória Megnevezés 

P-01 perem alatt körbefutó lyuksor 

P-02 ujjbenyomkodásos perem 

P-03 bevagdalt perem 

P-04 felcsúcsosodó perem 

P-05 külső oldalán bevagdalt/bordázott perem 

68. ábra A házi kerámiák „peremdíszítései” (P) Sajószentpéter-Kövecsesen 
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Kategória Megnevezés 

Bü-01 kisméretű, gömbös, illetve jellegtelen bütyök 

Bü-02 hegyes bütyök 

Bü-03 kettesével elhelyezett hegyes bütykök 

Bü-04 kettesével elhelyezett hegyes bütykök 2 sorban 

Bü-05 korongos bütyök 

Bü-06 nyelv alakú bütyök 

Bü-07 széles bütyökfogó 

Bü-08 ujjbenyomással díszített széles bütyökfogó 

Bü-09 fül 

Bü-10 
kettesével elhelyezett kisméretű, gömbös bütykök vagy kettős gömbös 
bütykök 

Bü-11 benyomott közepű korongos bütyök 

Bü-12 vékony, lécszerű díszítés (nem ujjbenyomásos) 

Bü-13 edényfogó (állatfej, kéz, egyéb alakú) 

69. ábra A házi kerámiákon előforduló „bütyökdíszek” (Bü) Sajószentpéter-Kövecsesen 

 

Kategória Megnevezés 

E-01 ujjbenyomásos bordadísz vagy vékony lécdísz 

E-02 AVK vagy Tiszadob jellegű bekarcolt vonalas díszítés 

E-03 az edényfelület ujjbenyomással való díszítése 

E-04 az edényfelület húzkodott díszítése 

E-05 pasztózus vörös festés 

E-06 többlyukú kiöntőcső 

E-07 kiöntőcső töredék (nem megállapítható, hogy többlyukú volt-e) 

E-08 profilált fenék 

E-09 tömör talpgyűrű átfúrással 

E-10 rátett gömbökből álló díszítés 

70. ábra A házi kerámiák egyéb díszítései (E) Sajószentpéter-Kövecsesen 

 

A feldolgozás során vizsgáltam az egyes díszítéstípusok és jellemzők leletanyagon és 

kerámiakategóriákon belüli előfordulási gyakoriságát (65. ábra, 71–73. ábra). 
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A bükki házi kerámián előforduló peremdíszítések
(P-01 - P-05; db)
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71. ábra „Peremdíszítések” 

A bükki házi kerámián előforduló bütyökdíszítések, 
illetve fülek (Bü-01 - Bü-13; db)
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72. ábra „Bütyökdíszek” 

A bükki házi kerámián előforduló egyéb díszítések
(E-01 - E-10; db)
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73. ábra Egyéb díszítések 

 

4.1.5.4.4a „Peremdíszítések” (P) 

A leggyakoribb „peremdíszítés” a perem alatt körbefutó lyuksor (P-01), mely 280 töre-

déknél fordul elő (65. és 71. ábra). A legtöbb esetben az ED-01 (XXXVII. t. 6, LXXV. t. 

1–7, LXI. tábla 1–5 és 7–11), ED-02 (XXXVII. t. 9, LXII. t. 9–14) és ED-03 típusú (LXI. 

t. 6) „fazekakon” használták, de előfordul félgömb alakú tálakon (ED-05 típus, XXXVIII. 

t. 5, LIX. t. 7), egyéb meg nem határozható formájú tálakon (ED-13 típus, LXII. t. 1–8, 

LIX. t. 5), valamint tárolóedényen is (ED-22 típus, XXXVIII. t. 7, LIX. t. 6). A perem 

alatt körbefutó lyuksor alkalmazása a bükki kultúra házi edényein mindvégig jellemző, 

és már a tiszadobi csoport idején gyakori volt (KALICZ–MAKKAY 1977, 47–48). 

A második leggyakoribb peremdísz az ujjbenyomkodás (P-02), mely 67 töredéknél 

figyelhető meg (65. és 71. ábra), „fazekakon” és tálakon. 

A perem bevagdalása (P-03) 8 töredéknél regisztrálható (65. és 71. ábra), melyek több-

nyire tálakból, kisebb részben pedig „fazekakból” származnak. 

Felcsúcsosodó edényperemet (P-04) 15 töredéknél, többnyire tálakon találunk (65. és 71. 

ábra, LVII. t. 1–3). Kiemelkedő közülük az ED-09 típusú, kónikus testű, kiegészített tál, 

melynek vízszintes pereme négy helyen kissé felcsúcsosodik (LVIII. tábla). 
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Az edényperem külső oldalának bevagdalása, vagy függőleges bordákkal történő ellátása 

(P-05) három töredék esetében figyelhető meg (65. és 71. ábra, LIII. t. 1–2), melyek közül 

az egyik egy ED-16 formából („amfora”) származó arcábrázolásos töredék (74. ábra 3). 

A felsorolt peremdíszítések már a bükki kultúrát megelőzően használatban voltak az 

AVK és csoportjai edényművességében. Kronológiai megállapításokhoz egyedül a fel-

csúcsosodó edényperem jelenléte adhat támpontot, mely a bükki kultúra Bükk AB fázisát 

követő időszakokban már nem fordul elő (LICHARDUS 1974, 85–93). 

 

4.1.5.4.4b „Bütyökdíszek” (Bü) 

A házi edények oldalán használatos bütyökdíszítések közül a kisméretű, gömbös vagy 

jellegtelen bütyök (Bü-01) a második leggyakrabban előforduló típus lelőhelyünkön 

(65. és 72. ábra, LXIII. t. 1–2). 34 töredékről ismerjük, 6 további töredéknél pedig kette-

sével elhelyezve fordul elő (Bü-10; 65. és 72. ábra, LXIII. t. 3). A gömbös bütykök főként 

a perem alatt lyuksoros edények átfúrásai között, illetve azok fölött vagy alatt helyez-

kednek el. 

A többnyire kisméretű, hegyes bütykök (Bü-02) kisebb számban találhatóak meg a lelet-

anyagban. A 19 ide sorolható töredék (65. és 72. ábra, LXIII. t. 4) a gömbös bütykökhöz 

hasonlóan főként perem alatt lyuksoros edényekből származik, a bütykök pedig a fent 

leírt módon helyezkednek el felületükön. A hegyes bütykök kettesével (Bü-03; 12 töre-

dék, LXIII. t. 5), illetve kettesével két sorban (Bü-04; egy töredék) is előfordulnak a házi 

edényeken (65. és 72. ábra). 

Viszonylag kis számban találhatóak a leletanyagban a korongos (Bü-05) és benyomott 

közepű korongos (Bü-11) bütyökdíszek. Az előbbiek 14 töredéken, az utóbbiak pedig 

6 töredéken figyelhetők meg (65. és 72. ábra, LXIII. t. 6–7 és 8–9). Edényeik formája 

többnyire nem rekonstruálható. 

A nyelv alakú bütyök (Bü-06) behúzott szájú, gömbös testű, perem alatt lyuksoros 

„fazekakon” (ED-01) található meg (3 töredék származik 3 edényből; 65. és 72. ábra). 

A nyelv alakú, lelógó bütykök, melyek a Bükk B–C korú felsővadász-várdombi lelet-

anyagban ugyanehhez az edénytípushoz kapcsolódva gyakran előfordulnak (CSENGERI 

2001a, 81–82), lelőhelyünkön nem jelennek meg. 

A leggyakoribb bütyökdísz Sajószentpéteren a hosszúkás, széles, vízszintesen felrakott 

bütyökfogó (Bü-07), mely éles kontúrral és nem túl kifejezett változatban is jelen van. 

51 töredéken található meg, melyek „fazekakból” és tálakból származnak, a legtöbb eset-

ben azonban az edényforma nem rekonstruálható (65. és 72. ábra). A széles fogóbütykök 
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ujjbenyomással díszített változata is előfordul (Bü-08; 8 töredék). Közülük egy darab 

tárolóedényból származik (ED-20), a többi alkalommal az edényforma nem meghatá-

rozható (65. és 72. ábra, LXIV. t. 5–8). 

Vékony lécdísz (Bü-12) 4 alkalommal fordul elő (65. és 72. ábra), melyek közül az egyik 

darab hengeres nyakú, vékonyfalú, kiöntőcsöves edénytípus (ED-14) töredéke. 

A „bütyökdíszítés” kategóriában tárgyalom a leletanyagban található 6 fültöredéket (Bü-

09; 65. és 72. ábra), melyek igen változatos formájúak. Van köztük kisméretű, vékony, 

felső részén függőlegesen bordázott (AVK díszű edényen, LI. t. 5), de viszonylag vékony 

és hosszú (XXXVII. t. 3), valamint tömzsi, nagyméretű darab is.  

Sajószentpéter-Kövecses házi kerámiáin előfordulnak kéz és állatfej alakú, valamint nem 

meghatározható formájú, az edények oldalán, illetve legnagyobb kiszélesedésén elhelye-

zett fogók (Bü-13). Ez a „típus” főként az AVK díszű házi kerámia darabjain figyelhető 

meg, négy példája ismert (65. és 72. ábra). Közülük egy darab az edényre felrakott (LI. t. 

4), három példány pedig belülről kinyomott edényfogó (LI. t. 6–7). Ez utóbbiak egyike 

„bikafej” formájú (XXXVI. t. 7; ld. részletesen a 4.1.5.7. alfejezetben). 

 

A bemutatott „bütyökdíszítések” nemcsak a bükki kultúra házi kerámiáin fordulnak elő 

(LESZIH 1927, 91–92; TOMPA 1929, 32; CSENGERI 2001a, 83), a megelőző AVK 

időszak edényein is jellemző funkcionális elemek és díszítéstípusok (KALICZ–

MAKKAY 1977, 35–36, 43), emiatt kronológiai jelentőséget nem tulajdoníthatunk nekik. 

 

4.1.5.4.4c Egyéb díszítések (E) 

Az egyéb díszítések között tárgyalom a főként a nagyméretű tárolóedények nyak/váll 

találkozásában, illetve oldalán megjelenő ujjbenyomásos bordadíszeket (E-01 típus). 

A leletanyagban 45 töredék található (65. és 73. ábra, XXXVIII. t. 4, LXXVI. t. 1–3), 

melyek között derékszögben megtörő (XXXVIII. t. 6) és ívelten felrakott darabok is 

vannak (LXIV. t. 1–4). 

Az edényfelület ujjbenyomkodással való díszítése (E-03) 11 esetben (65. és 73. ábra, 

XXXVII. t. 8, LIX. t. 6), behúzkodott felület (E-04 típus) 5 alkalommal (65. és 73. ábra, 

LIX. t. 4), rátett gömbökből álló díszítés (E-10) pedig egyszer fordul elő (65. és 73. ábra, 

XXXVII. t. 2). 

AVK jellegű díszítés (E-02) a házi edényeken szokatlanul nagy számban van jelen Sajó-

szentpéteren – 162 töredék származik a leletanyagból (65. és 73. ábra; ld. részletesen 

a következő alfejezetben). 
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Pasztózus vörös festés (E-05) 33 töredéken figyelhető meg, melyek közül egy darab 

csészéből származik, a többi esetben az edényforma nem meghatározható (65. és 73. ábra, 

LVI. t. 1–4). 

A kiöntőcsöves edénytípusokból (ED-14, ED-15, ED-17) származó kiöntőcsöveket, 

melyeket az edényformák tárgyalásánál már említettem, szintén ebbe a kategória-

csoportba soroltam. A kiöntőcsövek (E-06) a rekonstruálható esetekben lekerekített 

háromszög alakúak és öt-, illetve hatlyukúak (3 töredék; 65. és 73. ábra, XXXVII. t. 5, 

LV. t. 3–4). Öt töredéknél a kiöntőcső típusa nem meghatározható (E-07, 65. és 73. ábra). 

Az egyéb díszítések között tárgyalom a lelőhely házi kerámiáin ritkán alkalmazott profi-

lált fenékkiképzést (E-08; 5 töredék; 65. és 73. ábra), valamint ennek egy magas talpú, 

vízszintesen átfúrt változatát (E-09), mely egyedüli töredék a leletanyagban (65. és 73. 

ábra, XXXVII. t. 1). 

Az egyéb díszítések közül az ujjbenyomásos bordadísz, az ujjbenyomással díszített 

edényfelület, a húzkodott díszítés, valamint a kiöntőcsövek az AVK korábbi időszakaitól 

jelen vannak a kerámiaművességben és a bükki kultúrában is általánosak. A pasztózus 

vörös festés alkalmazása a szakálháti kultúrában gyakori, de bükki leletanyagokban is 

előfordul, főként házi edényeken (pl. Felsővadász, CSENGERI 2001a, 83). 

Ezek a díszítésmódok tehát nem segítenek hozzá a sajószentpéteri leletanyag bükki 

kultúrán belüli keltezéséhez (az AVK jellegű díszítéseket alább értékelem). 

 

4.1.5.4.5. Az AVK díszű házi kerámia értékelése 

Amint korábban már többször említettem, a leletanyagban kiugróan magas számmal 

vannak jelen az AVK jellegű díszítéssel ellátott házi kerámia töredékek – a lelőhelyről 

származó összesen 5016 töredék között 162 darab (34. és 36. ábra). Az objektumok közül 

a 15. házomladék, valamint a kevés leletanyagot szolgáltató 23. és 26. gödrök egyáltalán 

nem (38., 40. és 43. ábra), a 13. házomladék, valamint a 24. és 25. gödrök pedig kis 

mennyiségben tartalmaztak ilyen díszítésű edénytöredékeket (37. és 41–42. ábra, LII. t. 

1–8, LIII. t. 3–6). A legtöbb AVK jellegű darab a nagyméretű 17. hulladékgödörből került 

elő (119 töredék; 39. ábra). 

Az AVK díszítésű darabok az alábbi meghatározható edényformákból származnak: 

vékonyfalú, kisméretű, félgömb alakú csésze (ED-04) esetleg miniatűr csőtalpas tál, 

vékonyfalú, félgömb alakú(?) tál (ED-05), vékonyfalú, kónikus testű tál (ED-09) vagy 

csőtalpas tál, 0,5 cm falvastagságú, egyenes falú, mély tál (ED-10), vékonyfalú, fel-

csúcsosodó peremű tál (ED-13) vagy csőtalpas tál, vékonyfalú, hengeres nyakú „amfora” 

(ED-14), hengeres nyakú, nagyobb méretű „amfora” (ED-16, 74. ábra 3, XXXVI. t. 7), 
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vékonyfalú, körte formájú(?) edény (ED-18) és vékonyfalú, valamint közepes fal-

vastagságú csőtalpas tál (ED-26, LII. T. 9). 

Ezek az edénytípusok a díszített bükki finomkerámia darabjai között is előfordulnak 

Sajószentpéteren. A petrográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy a többi házi kerámiáéval 

feltehetően azonos nyersanyag-lelőhelyről származó agyagból, azonos módon készítették 

őket (soványítás, kiégetés). Mindezek mellett a lelőkörülmények is arra utalnak, hogy 

az AVK jellegű díszítéssel ellátott edények a bükki település „mindennapi” házi 

kerámiájából származnak, nem pedig korábbi időszak leletanyagával van dolgunk. 

Az edényeken alkalmazott díszítéseket a bükki finomkerámiáénál jóval szélesebb és ese-

tenként mélyebb vonalakból alakították ki, bár a töredékek között igen sok a kopott felü-

letű. Ez utóbbiaknál csupán az egy-két vonalas, vagy sűrű ferde vonalas díszítés marad-

ványait fedezhetjük fel (LII. T. 5–7, LIII. t. 3–5). A díszítések között egy vonalból álló 

vonalszakaszok (LXXIV. t. 1 és 6), kettős vonalszakaszok vízszintesen vagy ferdén be-

karcolva – azaz kettős egyenes (LII. t. 2, LIII. t. 6, LXXIV. t. 5), megtörő (LII. t. 1, 

LXXIV. t. 2–4), ívelt (LXXXI. t. 1), vagy hullámvonalak –, továbbá hármas vonal-

kötegekből(?) kialakított díszítésrészletek, meanderdísz részletei (LII. t. 3–4, LXXXI. t. 

2–3), többszörös, sűrűn bekarcolt, ferde vonalakból álló díszítésrészletek (LII. t. 5–7, 

LIII. t. 3–5), egy töredéken hólyagminta(?) (XXXVI. t. 7), egy darabon pedig kettős 

vonalból létrehozott „tompa ívű vonalköteg” figyelhető meg (LII. t. 8). 

Néhány töredéken perem alatti díszítést is láthatunk: egy széles, vízszintes vonalat 

(13. objektumtól DNy-ra, illetve 17. objektum), kettős, vízszintes hullámvonalat (melyből 

kettős ferde vonal ágazik le, 17. objektumtól ÉNy-ra), vagy három, párhuzamos, víz-

szintes vonalat. Előfordul azonban a peremdíszítés hiánya is (LIII. t. 6), mint például egy 

feltehetően csőtalpas tálból származó peremtöredéknél, ahol a díszítést a peremből ki-

induló 2 kettős, ferde vonal és közöttük ferde, benyomkodott pontsor alkotják (LII. t. 9a). 

Ennél a darabnál belső díszítés is található: 3 vonalból álló íves vonalköteg-részlet (LII. t. 

9b). A fenékhez közeli díszítés az AVK jellegű daraboknál egy vízszintes (XLI. t. 6) vagy 

két vízszintes vonal. 

A fent bemutatott edénytöredékek díszítései az AVK 2–3 fázisok jellemző motívumaira 

emlékeztetnek (KALICZ–MAKKAY 197, 33–36), véleményem szerint azonban a koráb-

bi időszakok edényművességének örökségével van dolgunk bükki környezetben. 
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4.1.5.5. A település lakóinak kapcsolataira utaló edénytöredékek 

A leletanyagban mindössze egy edényből származó 6 töredéket találunk, amely a sajó-

szentpéteri bükki közösség „külső” kapcsolataira utal. A 17. objektumtól közvetlenül 

ÉNy-ra végzett szelvénymélyítés során kerültek elő díszített bükki finomkerámiák 

társaságában a vékonyfalú, finomkerámia anyagú, barna színű edényből származó oldal-

töredékek (LIV. t. 3–4), melyek felületén széles, bekarcolt, kettős vonalból kialakított 

spirálminta részlete látható, a spirálok közein széles, ferde, Stichband-hoz hasonló 

techinkájú vonalszakaszokkal. A szakálháti spirálmotívumos edényeket idézi, azonban 

helyi készítésű darab lehet, mely a bükki, valamint szakálháti kerámiastílussal jellemez-

hető közösségek közötti kapcsolatra utal. 

Hasonló díszítésű edénytöredékek, melyeket a kutatás általában „importtárgyaknak” 

határoz meg (LICHARDUS 1974, 34–36; LOSITS 1976, 82) a bükki kultúra számos más, 

főleg barlangi lelőhelyeiről ismertek (pl. Domica-barlang, NOVOTNÝ 1958, Tab. 31, 1–

2; Kőlyuk I.-barlang, LOSITS 1976, 68–69; Sólyomkúti-sziklaüreg, LOSITS 1976, 73; 

Istállós-kői-barlang, LOSITS 1976, 75–76; Puskaporosi-kőfülke, LOSITS 1976, 70 

és 32. t. 7–8). 

 

4.1.5.6. Egyéb kerámiatárgyak 

Két kisméretű, lekerekített csonkakúp formájú, ovális keresztmetszetű agyagnehezék 

került elő a feltárás során, melyek közül az egyik, sérült darab a 13. ház omladékából 

(K-ÉK-i folt, LX. tábla), míg a másik, ép tárgy a DK-i szelvényfalból, a 15. ház környé-

kéről származik (XXXVI. t. 5). Az előbbi alapjának szélessége 6,8 cm, megmaradt 

magassága 7,5 cm, az utóbbi alapjának szélessége 5 cm, a tárgy magassága 7,3 cm, 

legnagyobb vastagsága 2,3 cm, felső részén pedig d=1 cm-es, kör alakú átfúrás található. 

Mindkét tárgy szövőszék-nehezék lehetett, számos párhuzammal rendelkeznek őskori 

leletanyagokból. 
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4.1.5.7. A rituális szférához köthető sajószentpéteri leletek és kapcsolataik 

A hétköznapi használati tárgyakon kívül néhány, a szellemi élet körébe tartozó lelet is 

előkerült a feltárás alkalmával. Bemutatásuk és párhuzamaik ismertetése mellett jelen al-

fejezetben felvázolom a hasonló darabok rendeltetésével, illetve ábrázolásaik jelentésével 

kapcsolatos megállapításokat és feltevéseket. 

A sajószentpéteri leletek közül a rituális szférához köthető három arcos edény töredéke32 

és egy állatfejes fogójú edényoldal (a 17. gödörből), további egy arcábrázolásos edény 

darabjai (a 24. objektumból), valamint egy kisméretű, négylábú „oltár” töredéke (szór-

vány a DK-i szelvényfal tisztításából). 

 

4.1.5.7.1. A leletek leírása 

1. Finoman iszapolt anyagú, vékonyfalú, sötétszürke színű, simított felületű, hengeres nyakú, gömbös testű, 

kiöntőcsöves, díszített edényből származó kiöntőcső és az ahhoz csatlakozó 4–6 mm falvastagságú oldal-

töredékek (74. ábra 2) – 4 (+3?) db. A felületen néhol polírozás, vagy fekete festés nyomai láthatók. 

Az edény eredetileg világosszürke bevonatos lehetett, melynek maradványai néhány helyen szintén meg-

figyelhetők. Szé: 9,3 cm, a kiöntőcső hossza: 4,1 cm, az arcrész legnagyobb szélessége: 3,2 cm, arcrész 

magassága: 3,2 cm. A 24. gödörből származik. 

Az oldaltöredékeket párhuzamos vonalakból álló, viszonylag sűrűn bekarcolt vonalkötegek borítják, 

amelyek alapján azonban az edénytest díszítése nem rekonstruálható. A vállon ülő, felfelé tekintő kiöntő-

csövet két, különféle formájú beszurkálásokból kialakított koncentrikus kör keretezi. A kiöntőcső oldalának 

felső harmada díszítetlen, a két alsó harmadát pedig 3 párhuzamos vonalból álló vonalkötegből kialakított, 

bekarcolt, jobbra futó spirálminta borítja. A spirálmintákat a díszítetlen rész felől két párhuzamos, bekarcolt 

vonal határolja, egymástól pedig két beszurkálásokból létrehozott párhuzamos vonal választja el – 

így a spirálminták egy-egy mezőbe kerülnek. 

A kiöntőcsövet háromszög alakúra képezték ki, emberi arcot formáz. Két kör alakú áttörés jelöli rajta 

a szemet, egy hosszúkás pedig a szájat (a kiöntő belső felületén nem simították el a lyukak szélein kelet-

kezett kitüremkedéseket). A száj alatt függőleges, az állig futó bevágás figyelhető meg. Az orrot két függő-

leges, rövid, bekarcolt vonal ábrázolja. Az arc felső részén 3 párhuzamos vonalból álló vonalkötegből ki-

alakított szimbolikus jel található: a jobb szemnél egy derékszögben megtörő vonalköteg, amely a „homlo-

kon” a bal szemig húzódó ívelt vonalkötegben folytatódik, az orr fölött az ívből egy ferde vonalköteg 

ágazik le a jobb szem irányába, végül pedig a bal szem mellett egy különálló, szintén derékszögben 

megtörő vonalköteg helyezkedik el. 

                                                           
32 Az arcábrázolásos edénytöredékeket 2002-ben már röviden bemutattam (CSENGERI 2002), itt azonban 
részletesebben is elemzem a tárgykört. 
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2. Finoman iszapolt anyagú, vékonyfalú, szürke színű, barnára és világosszürkére égett finom bevonattal 

ellátott, simított felületű, hengeres nyakú, gömbös testű, kiöntőcsöves, díszített edényből származó kiöntő-

cső töredéke és az ahhoz csatlakozó 3,5–5 mm falvastagságú oldaltöredékek kissé kopott felülettel (74. áb-

ra 1) – 7 db. Szé: 11,8 cm, Ma: 13,2 cm, a kiöntőcső hossza: 3,5 cm, a kiöntőrész magassága: 3,9 cm. 

A 17. gödörből származik. 

A vállon ülő, felfelé tekintő kiöntőcsövet az 1. sz. darabhoz hasonlóan két, különféle formájú beszurká-

lásokból kialakított koncentrikus kör keretezi. A kiöntőcső oldalának felső harmada egymással párhuzamos, 

ferde, bekarcolt vonalakkal díszített, melyek közeit ferde vonalkákból kialakított „négyszögekkel” töltötték 

ki, ily módon hozva létre rácsmintát. A két alsó harmadot egy-egy koncentrikus kör motívum díszíti. 

A három részt rekonstruálhatóan két-két, szintén beszurkálásokból létrehozott párhuzamos vonal választja 

el egymástól, vagyis a kiöntőcső oldalán a díszítés három mezőbe osztott. 

A kiöntőcső töredékes állapotban maradt meg, így pontosan nem rekonstruálható. Az 1. sz. edény kiöntő-

jéhez hasonlóan háromszög alakban kiképzett, felső részén egy kerek áttörés, alsó részén pedig egy sorban 

három kerek átfúrás maradványa látható (a kiöntőlyukak széleit a külső és a belső felületen egyaránt el-

simították). 

A kiöntőcső alatti hasrészen egy bekarcolt koncentrikus kört látunk, valamint egy szimbolikus jellel ellátott 

arcábrázolás töredékét. A jobb szem felett átívelő „sarlómotívumot” és annak kettéágazó végét 6 párhuza-

mos vonalból álló vonalkötegből alakították ki. A bal szem mellett található különálló díszítésből egy „U” 

alakú részlet maradt meg. A háromszög alakú arcábrázolást lezáró motívum középen kettéosztott tégla-

lapokból álló kettős, ferde sor lehetett, melynek részlete a feltételezett arc bal oldalán maradt meg. 

 

3. Finoman iszapolt anyagú, sötétszürke színű, 0,5 cm falvastagságú, tálperem(?) bevagdalással díszítve – 

1 db (LXIV. t. 3). A 17. gödörből származik. 

A szimbolikus jellel ellátott arcábrázolásból csupán az annak bal oldalán elhelyezett, háromszoros vonalból 

kialakított fekvő „V” alak, illetve a jobb oldalon a szintén háromszoros vonalból létrehozott „sarló” részlete 

látható. A kettő között vízszintes beszurkálásokból kialakított vonal részlete figyelhető meg. 

 

4. Pelyvás soványítású anyagból készült, 5–7 mm falvastagságú, szürke színű, világosbarnára égett agyag-

bevonattal ellátott(?), simított felületű, hengeres nyakú, feltehetően gömbös testű edényből származó 

peremtöredék kopott felülettel (74. ábra 3). Szé: 6,2 cm, Ma: 4,7 cm, a rekonstruálható szájátmérő: 8 cm. 

A 17. gödörből származik. 

Az edény peremének külső része bevagdalt, amely alatt arcábrázolás látható. Két hosszú, kissé ferde be-

vagdalás a szemet, egy hosszú, széles bekarcolás pedig a szájat jelöli. Az orr plasztikusan kiképzett – 

egy apró, hegyes dudor alkotja. Az arc bal oldalát az edény síkjából kiemelkedő borda határolja. 
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74. ábra 1–3 Arcábrázolások a bükki kultúra edényein 
(1–2: Ed-08 típus; 3: ED-16 típus) ( 1, 3: 17. gödör, 2: 24. gödör) 

 

5. Feltehetően hengeres nyakú, gömbös testű, közepes méretű edényből származó 1–1,7 cm vastagságú 

(vastagfalú) oldaltöredékek, az egyiken belülről kinyomott, üreges, állatfej alakú fogó (XXXVI. t. 7) – 2 db. 

A töredékek sérült felületűek. Alapanyaguk homokot tartalmazó agyag, melyet pelyvával és kerámia-

zúzalékkal(?) soványítottak. Magjuk szürke színű, agyagbevonatuk – mely több helyen lekopott – világos-

barna színű. H: 11,6 cm, Szé: 9,5 cm, az állatfej magassága: 4,4 cm, legnagyobb szélessége: 3,6 cm. 

A 17. gödörből származik. 

Az edény díszítéséből két széles, íves bekarcolás /hólyagminta?/ részlete látható, valamint a fogót keretező 

ívelt, bekarcolt díszítés darabja. A fogó belsejében két átfúrás kezdeménye is megfigyelhető. 

Az állatfej háromszög alakú, két hegyes füle közül az egyik sérült. Felülete elég kopott, így díszítése teljes 

egészében nem rekonstruálható. A fülek alatt, illetve az arc szélein egy bekarcolt, keskeny, sekély vonal fut 

körbe, mintegy keretezi az állat háromszög alakú arcát. Az arc középső-felső részén talán „V” alakú 

bekarcolás maradványa látható, a füleken pedig esetleg függőleges bekarcolás nyomai. A fogó valószínűleg 

bikafejet ábrázol. 

6. Feltehetően négyszögletes, négylábú, kisméretű, peremes „oltár” saroktöredéke (XXXV. t. 8). Finoman 

iszapolt anyagú, nagyrészt lekopott felületű. Eredeti felszíne a tárgy alsó részén látható: a szürke magon 

világosbarna agyagbevonat(?). Díszítés nem figyelhető meg, a kopott felület miatt azonban nem zárható ki, 
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hogy a lelet díszített volt. H (egyik oldal): 4,5 cm, Szé (másik oldal): 3,3 cm, Ma: 1,7 cm (ebből a láb: 

0,9 cm). A DK-i szelvényfal tisztításából származik. 

 

4.1.5.7.2. Arcos edényformák Sajószentpéteren 

Az 1–2. és 4. sz. sajószentpéteri arcos töredékek közepes nagyságú, hengeres nyakú, 

gömbtestű edényekből származnak (ED-14, illetve ED-16; 74. ábra 1–3), mely típus 

díszített, kiöntőcsöves, illetve díszítetlen kiöntőcsöves és kiöntőcső nélküli változatban is 

jellemző a bükki kultúrára (KALICZ–MAKKAY 1977, 31, 39, 46; LICHARDUS 1974, 

27; CSENGERI 2001a, 76, 82). Az 1–2. sz. edények kidolgozásuk és díszítésük alapján 

a bükki finomkerámia körébe tartoznak, és kiöntőcsővel ellátottak (74. ábra 1–2), míg 

a 4. sz. darab a házi kerámiák módjára kidolgozott, pelyvás soványítású, nagyobb méretű, 

díszítetlen, kiöntőcső nélküli változat lehetett (74. ábra 3). 

A hengeres nyakú, gömbtestű edények egyszerű, nyitott végű kiöntőcsővel feltehetően 

már az AVK 2. fázisában megjelentek, míg a többlyukú kiöntőcsővel ellátott típusok 

valószínűleg a tiszadobi csoport időszakától jellemzőek, amint azt a házi kerámia formák 

elemzésekor említettem (KALICZ–MAKKAY 1977, 32, 40). A bükki kultúra felső-

vadász-várdombi leletanyagában előforduló hasonló finomkerámia-edények általában 7–

10 cm szájátmérőjűek, az egyetlen kiegészíthető példány pedig 22,4 cm magasságú, míg 

a házi kerámia módjára kidolgozott változatok 7–13 cm peremátmérőjűek és 25 cm-nél 

nagyobbak lehettek (CSENGERI 2001a, 76, 82). A sajószentpéteri edények esetében is 

hasonló méreteket feltételezhetünk. 

A 3. sz. arcábrázolásos töredék pontosan nem meghatározható formájú finomkerámia 

tálból/csészéből származik (XLIV. t. 3). 

 

4.1.5.7.3. „Sarlómotívum” nélküli arcábrázolások 

A 4. sz. sajószentpéteri töredéken „sarlómotívum” nélküli arcábrázolás található (74. ábra 

3). Az AVK északi területein előkerült e típushoz tartozó arcos edényekkel nem foglal-

kozott részletesebben a kutatás. Csupán néhány megállapítás született velük kapcsolatban 

(KALICZ–KOÓS 2000a, 18), illetve példáikat mutatták be (KALICZ–MAKKAY 1977, 

59–61; KOREK 1977, 23; 1983, 14; ŠIŠKA 1989, 107; SIKLÓDI 1991, 38–39) általában 

hengeres nyakú, kisméretű, díszítetlen edényeken jelennek meg (KALICZ–KOÓS 2000a, 

18–19), de tálon is előfordul ilyen ábrázolás (SIKLÓDI 1991, 38–39). A „sarló-

motívumos” arcos edényekkel ellentétben igen kis számban ismerjük őket: egy teljes 

edényt Polgár-Folyás, Szilmegről („szilmegi csoport”, azaz AVK 3–4. fázis; BOGNÁR-

KUTZIÁN 1966, 260 és Abb. 3, 1; KALICZ–MAKKAY 1977, 59–60, Taf. 186, 8), 
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illetve egy-egy töredéket Sonkádról (sonkádi típus, vagyis legkorábbi AVK; KOREK 

1977, 23 és Abb. 17; 1983, 14 és 23. á. 1), Bodrogkeresztúrról (korai AVK; KALICZ–

MAKKAY 1972b, Abb. 10, 6; 1977, 121 és 84. t. 7), Tiszavasvári-Keresztfalról 

(tiszadobi csoport; KALICZ–MAKKAY 1977, 171–172 és Taf. 61, 1, Taf. 186, 6), 

Tiszafüred-Morotvapartról (klasszikus AVK; SIKLÓDI 1991, 38–40 és 7. t. 2),33 

valamint Šarišské Michal’any-ból (Szentmihályfalva, díszített edény, tiszadobi csoport; 

ŠIŠKA 1986, 442 és Abb.2, 4; 1989, 107 és Obr. 39, 2; Šiška 1995b, Obr. II, 2). 

Az AVK-körből származó szimbolikus jel nélküli arcos edények arcábrázolásai külön-

bözőek. A polgár-folyási edénynél (KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 186, 8) nincs három-

szögletű arckiképzés, a két szem bekarcolt vízszintes vonal, az orr hosszú, függőleges, 

plasztikus dudor, míg a szájat nem ábrázolták. Az arc két oldalán szimmetrikusan egy-

egy, a peremtől a has felső részéig terjedő, szakálháti jellegű oszlopfület helyeztek el, 

melyeket felső részükön egy-egy kör alakú lyukkal törtek át. A gyoma-őzedi szakálháti 

arcos edény plasztikusan kiképzett füleinek alsó részén (mindkét oldalon) megfigyelhető 

kisméretű lyukak esetében Goldman Gy. és Szénászky J. arra gondol, hogy ezekbe 

fülbevalót fűzhettek (GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2009b, 54). 

A bodrogkeresztúri töredéknél (KALICZ–MAKKAY 1977, 84. t. 7) a Tiszavasvári-

Paptelekhátról származó „sarló-motívumos” darabhoz (KALICZ–MAKKAY 1972a, 13 

és Abb. 9, 1, Taf. 11, 1; 1977, 61 és Abb. 3, b, Taf. 83, 2, Taf. 186, 2; KALICZ–KOÓS 

2000a, 22 és 9. kép 2) hasonlóan az edény nyakára külön rátett, abból kiemelkedő 

fejábrázolásról van szó, mely feltehetően háromszög alakú lehetett. Csupán a két szem 

maradt meg belőle, melyet két kisméretű, vízszintes vonallal ábrázoltak. A Tiszafüred-

morotvaparti táltöredéknél két plasztikus ív jelöli a szemöldököt, a jobb szem bekarcolt 

felső íve alapján pedig a szemábrázolás különleges, ovális alakú lehetett (SIKLÓDI 1991, 

39). 

A Sonkádról, Tiszavasvári-Keresztfalról és Šarišské Michal’any-ból származó töredékek 

arcrésze háromszögletű – az előbbinél plasztikus bordával keretezett, az utóbbi kettőnél 

pedig háromszög alakban kiemelkedik az edény síkjából. A sonkádi darabnál (KOREK 

1977, Abb. 17; 1983, 23. á. 1) sem a szemet, sem a szájat nem jelölték, viszont az orr 

és a szemöldökök összefüggő együttesét, valamint a bal oldalon megmaradt fület (melyet 

átfúrtak) plasztikusan hozták létre. Két függőleges bevágással a két orrlyukat is jelölték. 

A Tiszavasvári-Keresztfalról (KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 61, 1, Taf. 186, 6) 

és Šarišské Michal’any-ból (ŠIŠKA 1989, Obr. 39, 2) származó töredékeknél meg-

található a jellemző bekarcolt szemábrázolás, illetve a plasztikus orrkiképzés. Emellett 

                                                           
33 A Tiszafüred-Morotvapartról közölt másik táltöredék díszítése (SIKLÓDI 1991, 39, 7. t. 3) véleményem 
szerint nem arcábrázolás. 



 125 

a szájat az előbbinél széles, mély bevágással, az utóbbinál pedig egy kisméretű, rövid 

karcolással hozták létre, melyből függőlegesen két bekarcolt vonal ágazik le. Az utóbbi 

esetben a háromszögletű arcot mindkét szélén átfúrták, és a kiemelkedő bordán kívüli 

területen hármas párhuzamos vonalköteggel keretezték. 

A sajószentpéteri 4. sz. töredék ábrázolása a fenti háromszögletű arcábrázolásokkal 

rokon. Az edény kívülről plasztikusan kiemelkedő peremét körben függőleges be-

vagdalások/bordák tagolják. Ez alatt képezték ki az arcot háromszög alakban, bordával 

keretezve. A szemet és a szájat jellemző módon bekarcolt, kissé ferde, illetve vízszintes 

vonalak jelzik, az orr pedig plasztikusan kiképzett. 

Nem tudjuk, hogy a szimbolikus jel nélküli arcábrázolásos edények használata, illetve 

ábrázolásainak jelentése mennyiben tért el/eltért-e a következőkben elemzett, szimbolikus 

jellel ellátott arcos edényekétől. 

 

4.1.5.7.4. „Sarlómotívumos” arcábrázolások 

Az 1–3. sz. sajószentpéteri töredékeken „sarlómotívumos” arcábrázolásokat láthatunk. 

E szimbolikus jellel ellátott arcábrázolásokat először Kalicz N. és Makkay J. gyűjtötte 

össze az 1970-es években (KALICZ 1970, 34–35; KALICZ–MAKKAY 1972, 13–15, 

Abb. 9, 1–6; 1977, 59, 61–64, Abb. 3, a–e, Abb. 4), az utóbbi időben pedig Kalicz N. 

és Koós J. (KALICZ–S. KOÓS 2000a), valamint Raczky P. és Anders A. (RACZKY–

ANDERS 2003) adták részletes elemzésüket. A „sarlómotívumos” arcos edények szimbo-

likájával Domboróczki L. is foglalkozott (DOMBORÓCZKI 2005). A bükki kultúra 

edényeit korábban J. Lichardus írta le (LICHARDUS 1974, 58), Garadna-Elkerülő út, 

2. lelőhelyről pedig újabban magam közöltem két arcos edényt és további 20 edényből 

származó töredéket (CSENGERI 2011a). 

A szimbolikus jellel ellátott arcábrázolások a Kárpát-medence K-i felén, a Körösöktől É-

ra eső területek vonaldíszes közösségeinek idoljain és arcos edényein fordulnak elő 

az AVK legkorábbi fázisától a középső neolitikum végéig (KALICZ– S. KOÓS 2000a, 

21; RACZKY–ANDERS 2003, 159, 162–163). A korai darabok közé sorolhatunk Füzes-

abony-Gubakút idolfején (DOMBORÓCZKI 1997, 164, Cat. No. 57; 2005, Fig. 4, 4; 

KALICZ–S. KOÓS 2000a, 21, 14. kép 7; RACZKY–ANDERS 2003, 162–163, Fig. 2, 2) 

és Tiszavalk-Négyes arcos töredékén kívül (KALICZ–MAKKAY 1977, 63; RACZKY 

1988, 27–28, 21. kép 1; NAGY 1998, 80, 25. t. 1; KALICZ– S. KOÓS 2000a, 21, Fig. 14, 

6) két novajidrányi idolt (CSENGERI 2003b, 62, 8. kép 2; 2013, No. 1: Fig. 3, 2 és No. 

10: Fig. 2, 6, Fig. 7, 3), valamint Hejőpapi-Hulladéklerakó 1. és 4. lelőhelyekről származó 
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néhány idol- és arcos edény töredéket.34 A sarló alakú jel az AVK karcolt és festett 

kerámiadíszítést használó két nagy „tömbjének” kultikus szférához köthető tárgyain 

egyaránt jelentkezik, méghozzá azonos formában, ami azonos jelentéstartalmat feltételez 

(KALICZ–S. KOÓS 2000a, 18–22; RACZKY–ANDERS 2003, 164, 166), és e két 

„tömb” szakrális-ideológiai egységét bizonyítja (RACZKY–ANDERS 2003, 164, 166). 

A „sarlómotívumos” arcábrázolások néhány kivételtől eltekintve különböző méretű 

hengeres nyakú edényeken jelennek meg (KALICZ–MAKKAY 1972, 13; KALICZ–S. 

KOÓS 2000a, 19: nagyméretűek: 50–80 cm, közepes méretűek: 20–50 cm, kisméretű 

palackok: 15–20 cm), melyeknek méretüktől függően a soványítása és égetési módja is 

eltérő (KALICZ–S. KOÓS 2000a, 19). Mint fentebb említettük, a sajószentpéteri 1–2. sz. 

„sarlómotívumos” töredékek közül hengeres nyakú edényformából származnak (74. ábra 

1–2), a 3. sz. töredék azonban finomkerámia tálból való (XLIV. t. 3). Garadna-Elkerülő 

út, 2. lelőhely nagy számú tiszadobi-bükki arcos edény lelete is arra utal, hogy a szimbo-

likus jeles arcábrázolások nagyrészt hengeres nyakú, tároló funkciójú edényekre kerültek, 

a korábban ismertnél nagyobb mennyiségben fordulnak elő azonban más használatú, 

a finomkerámia körében általános edényformákon is (tál, csésze, bomba formájú edény, 

CSENGERI 2011a, 76). Ezt a megfigyelést erősíti a Miskolc-Aldi 2 lelőhelyen előkerült 

egyetlen bükki arcos edény töredék, mely szintén egy finomkerámia tál/csésze darabja 

(a szerző feltárása, 2009, közöletlen, hivatkozva: CSENGERI 2011a, 76). Bomba 

formájú, teljes edény került elő Šarišské Michal’any-ban/Szentmihályfalván is (ŠIŠKA 

1982, Obr. 146, 12; 1986, Taf. III, 1; 1995, Obr. X), melyet azonban a 8 másik, hengeres 

nyakú edényből származó arcábrázolásos töredék mellett (ŠIŠKA 1986, 442, 446, Abb. 2, 

1–5; 1989, 107, Obr. 39–40; 1995, 36, Obr. 19, 1–5) egyáltalán nem említenek a publi-

kációk.35 

Az európai neolitikum arcos edényeinél a szűk nyakú, palackszerű formák dominálnak, 

előfordulnak azonban félgömbös edények is (PAVLŮ 1998, 121). A szakálháti kultúra 

M-jeles arcos edényei főként hengeres nyakú, a korai szakaszban kisebb, a késői 

időszakban nagyméretű tárolóedények (GOLDMAN 1978, 33; GOLDMAN–SZÉNÁSZ-

KY 2009, 53–54; HEGEDŰS 1985, 39–40; KALICZ– S. KOÓS 2000a, 18; PAVLŮ 

1998, 118; RACZKY 2000; SEBŐK–KOVÁCS 2009, 81–85; G. SZÉNÁSZKY 1990). 

A késői fázisban feltűnik egy új forma is, a hengeres testű edény (SEBŐK–KOVÁCS 

                                                           
34 A megfigyelés közléséhez való hozzájárulást köszönöm a feltárást 2009–2010-ben vezető Makoldi 
Miklósnak. 

35 A szimbolikus jel megléte alapján azonban Kristína Piatničkovával együtt (egymástól függetlenül) erre 
a megállapításra jutottunk. Az ábrázoláson az arc jobb oldaláról induló, elágazó végű „sarló”, egy bal oldali 
szögletes jel, valamint az arc alatti cikkcakk-minta figyelhető meg. A szemet, orrot, szájat nem jelölték, 
viszont bekeretezték az ábrázolást, vagyis a hengeres nyakú edények nyakrészéhez hasonlóan mintegy 
elválasztották a test többi részétől. 
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2009, 81–82, 85–87). A zselizi kultúra arcábrázolásai a szakálhátinál kisebb méretű, 

hengeres nyakú, palack alakú edényeken általánosak, megtalálhatóak azonban gömbös 

testű kerámiákon (FÁBIÁN 2005, 15; M. VIRÁG 2000, 390; 2013, 301–305) és antropo-

morf edényeken is (M. VIRÁG 2000; 2013, 305). 

A „sarlómotívumos” arcábrázolások valamennyi ismert esetben az edényperem alatt, 

hengeres nyakú edényeknél a nyakon találhatóak. Emiatt különlegesek a sajószentpéter-

kövecsesi 1. sz. és 2. sz. edények ábrázolásai, melyek sokáig párhuzam nélkül álltak. 

Az 1. sz. edény esetében a kiöntőcsövön képezték ki az emberi arcot (74. ábra 2; 

CSENGERI 2002, 1. kép; 2003a, 4. kép 2), míg a 2. sz. edénynek a hasát borítja az arc-

ábrázolás (74. ábra 1; CSENGERI 2002, 2. kép; 2003a, 4. kép 1). Raczky P. és Anders A. 

szerint ezeknek az egyébként alárendelt szerepű edényrészeknek éppen a szimbolikus 

jeles arcábrázolás ad jelentőséget (RACZKY–ANDERS 2003, 162). Később, 2005-ben 

Hejőkürt-LIDL logisztikai központ lelőhelyen két arcábrázolásos edényfogó is előkerült 

T-alakú szájjal, melyek homlokrészén talán leegyszerűsített sarlómotívumot figyelhetünk 

meg (korai Tiszadob, Koós J. feltárása, közöletlen).36 Legutóbb pedig Kántorjánosiban 

találtak egy edényfogantyút „sarlómotívumos” arcábrázolással, T-alakú szájjal (tiszadobi-

bükki, esztári lelőhely, ORAVECZ 2012, 54 és 5. t. 8), melynek kapcsán a Füzesabony-

Gubakútról ismert, általában idolfejnek tartott ábrázolást is edényfogónak nevezte 

Oravecz H. (ORAVECZ 2012, 54). 

Az 1. sz. sajószentpéteri edény arcábrázolása, valamint a 2. sz. és 4. sz. edények arc-

részletei egyéb jellemzőik alapján jól illeszkednek az AVK és csoportjai „sarló-

motívumos” arcábrázolásai közé. A teljes arc csupán az 1. sz. edény ép kiöntőcsövén 

maradt meg, melynek szemeit két kör alakú, száját pedig egy hosszúkás áttöréssel jelölték 

(74. ábra 2; CSENGERI 2002, 1. kép; 2003a, 4. kép 2). Ez az ábrázolásmód a kiöntő-

csövön való kiképzés következménye, párhuzamát emiatt nem ismerjük. A „sarló-

motívumos” arcos edényeken általában két vízszintes vonallal jelölik a szemeket, egy 

vízszintes vonallal pedig a szájat (KALICZ–S. KOÓS 2000a, 20). 

Az 1. sz. edényen a száj és az alatta látható függőleges bekarcolás együtt „T” alakot képez 

(74. ábra 2; CSENGERI 2002, 1. kép; 2003a, 4. kép 2). Ez az ábrázolás az AVK 

legkorábbi fázisától ismert idolokról (Füzesabony-Gubakút: DOMBORÓCZKI 1997, Fig. 

2, 2, Cat. No. I/58; Mezőkövesd-Mocsolyás: KALICZ–KOÓS 1997, Fig. 13, 1, Cat. No. 

II/1, 5, 9; KALICZ–S. KOÓS 2000b, Fig. 9, 2, 7), a későbbi időszakokban pedig 

különféle megformálásban az arcos edényeken gyakori (KALICZ–S. KOÓS 2000a, 20; 

LICHARDUS 1974, 58 és PAVLŮ 1998, 119 még kevés példát tud említeni). Kalicz N. 

és Koós J. feltevése szerint a „T” alakú jel a szájat és a hozzá kapcsolódó szakállat 

                                                           
36 Köszönöm Dr. Koós Juditnak, hogy a leletanyagba bepillanthattam, és megfigyeléseimre hivatkozhatok. 
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jelölheti, így férfiábrázoláshoz tartozhat (KALICZ–S. KOÓS 2000a, 20). B. Hellebrandt 

M. a szerencs-taktaföldvári töredék és a kenézlői edény alapján nem a „T” alakot, hanem 

a háromszögletű arc alatt időnként ábrázolt függőleges hullámvonalakat tartja szakáll 

jelölésének (B. HELLEBRANDT 2001, 10). Domboróczki L. az arc, mint komplex 

termékenység-szimbólum részeként a száj alatt látható függőleges jelet a háromszög 

alakú női nemi szerven belül a vulva jelölésének tartja (DOMBORÓCZKI 2005, 12–15). 

A „T” alakú ábrázolások egy példája ismert az AVK déli településtömbjéből is, a szakál-

háti kultúra gyoma-őzedi arcos edényéről (GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2002, 55 és Abb. 

4). A „T” alakú száj a tiszadobi és bükki időszak arcábrázolásain is gyakori. Példái 

Aggtelek-Baradla-barlangból (TOMPA 1929, 11. t. 23; KALICZ–S. KOÓS 2000a, 39 

és 11. kép 1), Kečovo/Kecső-Domica-barlangból (BÁRTA 1957, 2. t. 2, 5, 14, KALICZ–

KOÓS 2000a, 12. kép 2–4) és Garadna-elkerülő út, 2. lelőhelyről ismertek (CSENGERI 

2011a, 1. kép, 4. kép, 8. kép 3–4). 

Az 1. sz. edényen az orrot, vagyis inkább az orrlyukakat két függőleges, bekarcolt vonal-

lal jelölték (74. ábra 2; CSENGERI 2002, 1. kép; 2003a, 4. kép 2), melynek csupán 

néhány párhuzamát ismerjük (Tiszavasvári-Paptelekhát, KALICZ–MAKKAY 1972a, 13 

és Abb. 9, 1, Taf. 11, 1; 1977, 61 és Abb. 3, b, Taf. 83, 2, Taf. 186, 2; KALICZ–S. KOÓS 

2000a, 22 és 9. kép 2; Tiszafüred-Morotvapart, SIKLÓDI 1991, 39 és 2. t. 1). Az arcos 

edényeken általában a plasztikusan, realisztikusan ábrázolt orr alatt képezték ki függő-

leges bevágásokkal az orrlyukakat, jelölésük azonban egyáltalán nem gyakori (Sajó-

szentpéter, régi anyag, ld. alább; Encs-Kelecsény, tiszadobi csoport, közöletlen;37 Šariš-

ské Michal’any, tiszadobi csoport, ŠIŠKA 1986, 442 és Abb. 2, 1; 1989, 107 és Obr. 39, 

1; 1995b, Obr. II, 1; KALICZ–S. KOÓS 2000a, 39 és 13. kép 5). 

A „sarlómotívumos” arcábrázolások legfontosabb eleme a névadó sarló alakú jel, illetve 

az arc szemközti oldalának szélén elhelyezett, a „sarló” végéhez kapcsolódó jelrészhez 

hasonló bekarcolt motívum. Kalicz N. és Koós J. hangsúlyozták a jelek aszimmetrikus 

kiképzését, és elvetették J. Lichardus jól ismert szimmetrikus arcrekonstrukcióját 

(LICHARDUS 1974, Abb. 17; KALICZ–S. KOÓS 2000a, 20–21). A Garadnáról ismert 

leletek többsége azonban kissé más felépítésű, ezeknél ugyanis az aszimmetrikus, sarló 

alakú jelrész végéhez (az arc széle felé) kapcsolódó szögletes jelrész az arc ellenkező 

szélén szimmetrikus elhelyezésben megismétlődik (CSENGERI 2011a, 1. kép, 8. kép 1 

és 3), egy további edényen a sarló alakú jelrész hiányzik, csupán a két szélső, szim-

metrikusan elhelyezett szögletes jel található meg (CSENGERI 2011a, 4. kép). A sajó-

szentpéteri 1. sz. edényen a garadnai példákhoz hasonlóan a két szögletes jel egyforma, 

és szimmetrikusan elhelyezett (74. ábra 2; CSENGERI 2002, 1. kép; 2003a, 4. kép 2), 

                                                           
37 Köszönöm Dr. Wolf Máriának, hogy közöletlen leletanyagát feldolgozásra átengedte. 



 129 

míg a 2. és 4. sz. edényeknél a töredékesség miatt nem tehetünk erre vonatkozóan meg-

állapításokat. 

A sarló alakú jel vizsgálatánál fontos kérdés, hogy az arc melyik oldaláról/széléről indul. 

Az AVK idoljain és arcábrázolásos edényein az aszimmetrikus szimbolikus jel hosszabb 

része általában az arc jobb oldalán található (KALICZ–MAKKAY 1972, 13; 1977, 62; 

KALICZ–S. KOÓS 2000a, 20–21; RACZKY–ANDERS 2003, 159, 162–166). Kivételt 

eddig a Füzesabony-Gubakútról származó idolfej (DOMBORÓCZKI 1997, 164, Cat. No. 

57; KALICZ–S. KOÓS 2000a, 21, 14. kép 7; RACZKY–ANDERS 2003, 162–163, Fig. 

2, 2) és a szelevény-felsőföldeki arcos edény ábrázolása jelentett (RACZKY–ANDERS 

2003, 164). Újabban Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyről is előkerült egy töredék, melynek 

„sarlója” meglehetősen egyszerű, és majdnem szimmetrikus, azonban kétségkívül a bal 

oldali szögletes jelhez/jelrészhez kapcsolódik (CSENGERI 2011a, 8. kép 3). Raczky P. 

és Anders A. a szimbolikus jel elhelyezkedését fontosnak tartja az ábrázolások értel-

mezése szempontjából. Miután a fej jobb oldaláról induló jelhez az idolok törzsén női 

jellegek társulnak, ezeket a figurákat, valamint a hasonló ábrázolású arcos edényeket 

a szakrális szférában fontos szimbolikus nőalak megjelenítésének tartják, míg a ritkán 

előforduló bal oldali „sarlót” szimbolikus férfialakhoz, ember-bikaszerű, a hétköznapi élet 

felett álló lényekhez kötik (RACZKY–ANDERS 2003, 163, 166). 

A sajószentpéteri 1. és 2. sz. arcábrázolásoknál a szimbolikus, sarló alakú jel általános 

módon az arc jobb oldala fölött található (74. ábra, 1–2; CSENGERI 2002, 1–2. kép; 

2003a, 4. kép 1–2). A 4. sz. töredék arcábrázolása meglehetősen leegyszerűsített, a 

szemeket, az orrot és a szájat sem jelölték. Az arc bal szélén a szimbolikus jel szélső 

szögletes jelrészének részletét láthatjuk, középen pedig a „sarló alakú” jelrészt. Az arc 

jobb széle hiányzik (XLIV. t. 3). 

A szimbolikus jeles arcábrázolások fontos része az oldalsó keretező minta (KALICZ–

MAKKAY 1972, 13; KALICZ–S. KOÓS 2000a, 20), mely a sajószentpéteri darabok 

közül a 2. sz. edényen maradt meg (42. kép, 1). Az ábrázolás bal oldalán a közepén 

függőlegesen osztott téglalapok kettős sora látható. A sajószentpéterihez hasonló kialakí-

tású kettős téglalap-sorral találkozunk Kečovo/Kecső-Domica-barlang egyik töredékén 

(bükki kultúra, LICHARDUS 1974, 17. kép, KALICZ–S. KOÓS 2000a, 39 és 12. kép 1), 

Miskolc-Tapolca-Várhegy leletén (KALICZ–S. KOÓS 2000a, 39 és 10. kép 6, való-

színűleg szintén bükki kultúra), illetve Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely egyik arcos edény 

darabján (CSENGERI 2011a, 12. kép 3). 
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4.1.5.7.5. Az arcos edények funkciója, ábrázolásaik jelentése, földbekerülésük 

                  körülményei 

A hengeres nyakú edények antropomorf jellegét az edénytest alakja, az idolok ábrázo-

lásaival való hasonlóság, vagy pl. a feltartott karok/kezek megjelenítése miatt sem kell 

külön hangsúlyozni. Feltehető, hogy a nem egyértelműen emberi alakot formázó edények, 

pl. a bomba formájú edények, tálak, széles szájú tárolóedények ugyanúgy antropomorf 

ábrázolások voltak, amire I. Pavlů is utalt (PAVLŮ 1998, 122). 

A „sarlómotívumos” arcos edényeket már Kalicz N. és Makkay J. valószínű női ábrázo-

lásoknak tartotta (KALICZ–MAKKAY 1972, 14),38 fentebb pedig említettük Raczky P. 

és Anders A. értelmezését a jobb, illetve bal oldalról induló szimbolikus jel eltérő jelen-

tésével kapcsolatban. Domboróczki L. a háromszögletű AVK idolfejeket és az ezekkel 

rokon, edényeken előforduló arcábrázolásokat a női és férfi princípiumot, valamint 

a születő életet együtt ábrázoló komplex termékenység szimbólumoknak véli, melyekben 

a sarló alakú jelek talán a köldökzsinór elvágására szolgáló eszközt jelenítik meg 

(DOMBORÓCZKI 2005, 12–13). Az arcos edények arcrészét az istennő szülését, a bika 

születését ábrázoló díszítésnek vélte korábban I. Pavlů (PAVLŮ 1966, 712). Kalicz N. 

és Koós J. az arcos edények esetében egy olyan, számunkra ismeretlen jelentésű szimbo-

likus jelre gondol, amelyet az AVK közösségek bizonyos tagjai festés, vagy tetoválás 

formájában viselhettek testükön (talán maszkokon is, KALICZ–S. KOÓS 2000a, 21). 

Mitikus eseményt jelképező ünnepi fejdíszítésnek véli az ábrázolást I. Pavlů (PAVLŮ 

1998, 122). 

A kutatók többsége az arcábrázolásos edényeket egy természetfeletti lény („isten”, ős) 

szimbolikus megjelenítésének tartja, melynek segítségével az egykori emberek az edé-

nyek tartalmát kívánták őrizni, megvédeni (legutóbb FÁBIÁN 2005, 14, részletes 

irodalommal). Az arcos edények rituális cselekmények során áldozóedényként is szolgál-

hattak (LÁSZLÓ 1972, 235, kisméretű, palack- és amfora formájú edények; MAKKAY 

1978, 29; SIKLÓDI 1991, 39; HAJDÚ 2007), ilyen kontextusban valamilyen agrárrítus 

részeként a transzcendens erők befolyásolása lehetett a szerepük (ld. FÁBIÁN 2005, 14 

további irodalommal). Domboróczki L. véleménye szerint az ember- és állatszobrokon, 

növény- és élelmiszertároló edényeken, valamint a sírmellékleteken előforduló „sarló-

motívumos” ábrázolások az adott tárgy, anyag, jelenség, fogalom, stb. – melyhez kapcso-

lódtak – gyarapodását voltak hivatva szolgálni (DOMBORÓCZKI 2005, 14–15). 

Az arcos edények nagy része formájából ítélve tárolóedény lehetett (BÁNFFY 1991, 211, 

221–222; FÁBIÁN 2005, 14; HANSEN 2001, 114; 2007, 190; HEGEDŰS 1985, 39–40; 
                                                           
38 A szakálháti arcos edényeket az idolokkal való hasonlóság alapján ugyanúgy női ábrázolásoknak tartja 
S. Hansen (HANSEN 2001, 114; 2007, 190–191). 
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KALICZ 1970, 34; KALICZ–S: KOÓS 2000a, 21–22; KALICZ–MAKKAY 1972a, 13; 

LÁSZLÓ 1972, 235; ORAVECZ 2008–2010, 57–58; PAVLŮ 1998, 121; SEBŐK–

KOVÁCS 2009, 82). Kulturális antropológiai példák azt mutatják, hogy a szűk nyakú 

tárolóedények hosszú távú tárolásra szolgálnak, míg a széles szájúakat – mivel könnyű 

hozzáférést biztosítanak – rövid ideig tartó tárolásra használják (KREITER 2006, 155–

156; 2007, 156). Battonya-Parázs-tanyán a gabonatároló funkció konkrét bizonyítékai is 

előkerültek: az egyik edény omladékai között elszenesedett gabonaszemeket találtak (G. 

SZÉNÁSZKY 1990, 153). I. Pavlů folyadéktároló, -szállító szerepet feltételez az arcos 

edények esetében (PAVLŮ 1998, 121), melyet azonban Kalicz N. és Koós J. meg-

kérdőjeleznek (KALICZ–S. KOÓS 2000a, 22). 

Az arcábrázolásos edények és szimbólumaik különleges szerepére utaló bizonyítéknak 

tartják azt a tényt, hogy sok esetben földbe kerülésük körülményei sem mindennapiak. 

Az AVK 2–3. fázisból, valamint az esztári és szakálháti körből több lelőhely jelenségeit 

idézik példaként: Füzesabony-Kettőshalom (gödörben „sarlómotívumos” hombár több 

darabja más lelet nélkül, KALICZ–MAKKAY 1972, 15; 1977, 61, 129, Kat. Nr. 108; 

KALICZ–S. KOÓS 2000a, 17), Tiszaug-Vasútállomás (kisméretű gödörben Vinča 

edénnyel együtt arcábrázolásos töredék, RACZKY 1982, 223–224; 1992, 150–151), 

Tiszafüred-Morotvapart (rétegzett betöltésű, legfelül csontvázat tartalmazó gödör alján 

kagylóréteg felett összetört „sarlómotívumos” edény, SIKLÓDI 1991, 43–44), Tiszaigar-

Homokbánya (égett aljú gödörben díszített agyagtáblácska társaságában esztári típusú, 

festett „sarlómotívumos” töredék, RACZKY 1992, 151; RACZKY–ANDERS 2003, 164, 

166), Gyoma-Őzed (szabályos rétegződést mutató, égett aljú, nagyméretű, mély gödörben 

összetört szakálháti arcos edény, GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2002), Szelevény-Felső-

földek (több emberi temetkezéssel együtt esztári típusú, festett arcos edény RACZKY–

ANDERS 2003, 164, 166, Fig. 5), Mezőzombor-Temető (arcos edény töredékei több más 

tiszadobi edényrészlettel és töredékkel együtt egy temetkezésből vagy rituális gödörből; 

KALICZ–S. KOÓS 2000a, 17). 

Abony-Serkeszék-dűlő késő szakálháti településrészén hengeres testű arcos edényt talál-

tak nagy mennyiségű díszített edény, töredék és egy temetkezés társaságában egy árok-

rendszerhez köthető gödörben, melyet Kovács Á. áldozógödörnek tart (KOVÁCS 2006a). 

Az AVK 1. fázisából Polgár-Kenderföld(ek)ről három rituális kontextusú kutat említ 

Hajdú Zs., melyek cserepekkel teli rétegében/rétegeiben nagyméretű arcos edények 

darabjai is voltak (HAJDÚ 2007). Ugyancsak Hajdú Zs. elemzi Polgár-Ferenci-hát egyik 

rituális gödrét, melyben egy 152 cm magas arcos hombár darabjai helyezkedtek el 

egymás mellett (HAJDÚ 2007). A gyoma-őzedi arcos edényt tartalmazó gödröt szabályos 

rétegződésű betöltése miatt egyértelműen az áldozógödrökkel/bothrosokkal hozta kapcso-

latba Goldman Gy. és Szénászky J. (GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2002, 56–57), 
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míg a betemetett kutakba utólag ásott gödrök, illetve betöltésük és leleteik kontextusa 

alapján az említett, polgár-kenderföld(ek)i három kutat áldozó kútnak határozta meg 

Hajdú Zs. (HAJDÚ 2007). 

A Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen előkerült, az AVK 3–4. fázisához köthető arcos 

edények közül a két teljes egészében (bár összetört állapotban) előkerült edénynél bizo-

nyos, hogy szertartások során is felhasználták őket (CSENGERI 2011a, 84 és 1–2. kép, 

4–5. kép). A 2. sz. garadnai edény mindenképpen rituális esemény, temetés részeként 

került a földbe (S191 sír melléklete volt; CSENGERI 2011a, 74, 84 és 3. kép 3; 4–5. kép). 

Szolgálhatta a túlvilági útravalóul szánt étel védelmét, tartalmazhatott halotti áldozatot, 

vagy segíthette az újjászületést is. A nagyméretű, hengeres nyakú, karcolt és festett díszű 

1. sz. garadnai edény két őrlőkő társaságában, égett, paticsos omladékkal befedve és meg-

telve jutott napvilágra (CSENGERI 2011a, 75, 84 és 1–2. kép, 3. kép 1–2). Két közeli 

„rokona” említhető: Polgár-Király-érpart 80. objektumában (gödör) egy tárolóedény állt, 

mellette két felállított őrlőkővel, Polgár-Ferenci-hát 108. objektumában (gödör) pedig egy 

részben fedő paticsréteg alatt az említett 152 cm magas arcos tárolóedény darabjai 

hevertek (HAJDÚ 2007).39 

Az őrlőkövet is tartalmazó neolitikus rituális gödröket Makkay J. gyűjtötte össze az 1970-

es évek végén (MAKKAY 1978). Az általa közölt, főként késő neolitikus, ember-

csontokat, csontvázakat is magában foglaló, rétegzett betöltésű gödröket olyan agrárrítus 

maradványainak tartja, melyben az áldozati cselekmény során az őrlőköveknek, ponto-

sabban a rituális (esetenként szimbolikus) őrlésnek is szerepe volt (MAKKAY 1978, 32–

35). A garadnai S22 jelenség ilyesfajta áldozat maradványa lehet (CSENGERI 2011a, 

85). Polgár-Ferenci-hát 108. objektumát az áldozat bemutatását követő elföldelés eredmé-

nyének tartja, rituális szemetes gödörnek határozza meg Hajdú Zs. (HAJDÚ 2007). 

Mindketten leírják, hogy a régészeti anyagban nehéz bizonyítani az áldozógödör funkciót, 

a többszöri áldozat nyomát, illetve különbséget tenni az áldozógödör és az áldozatot 

követő deponáló gödör között (MAKKAY 1978, 31–32; HAJDÚ 2007, az utóbbi nála 

rituális szemetes gödör). A garadnai 1. sz. arcos edény gabona vagy vetőmag tárolására, 

megőrzésére szolgálhatott, míg az S22 jelenség, melynek részeként a földbe került, 

egy középső neolitikus rituális esemény egyik mozzanatához kapcsolódó áldozat marad-

ványa lehet (CSENGERI 2011a, 85). 

A sajószentpéteri arcos edények közül három a 17. objektumból származik (2–4. sz. töre-

dékek, 74. ábra 1 és 3, XLIV. t. 3; CSENGERI 2002, 1. kép, 3. kép; 2003a, 4. kép 1 és 3), 

melyet agyagkitermelés céljából áshattak, és később települési hulladékkal töltöttek fel. 
                                                           
39 Makkay J. is közöl gyűjtésében egy Barleben-i LBK hosszúgödröt, melyben egy palack formájú, plaszti-
kus díszes arcos edény, három másik edény, sok kerámiatöredék, feltört állatcsont és egy összetört, vörös 
festéknyomos őrlőkő volt (MAKKAY 1978, 29). 
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Az 1. sz. töredék (74. ábra 2; CSENGERI 2002, 2. kép; 2003a, 4. kép 2) a 24. objek-

tumból került elő, mely egy tűzben elpusztult ház omladékának egy részét tartalmazza. 

Esetünkben tehát nincs konkrét bizonyíték arra nézve, hogy a tárgyak rituális össze-

függésben kerültek földbe, de természetesen – főként a ház omladékának elföldelésekor – 

ezt nem zárhatjuk ki.40 A kiöntőcsöves edényforma az 1–2. sz. edények esetében 

folyadéktároló funkcióra utal. Szimbolikus ábrázolásaik feltehetően a bennük tartott italt 

vagy italáldozatot óvták, esetleg gyarapodását szolgálták. A 3. és 4. sz. sajószentpéteri 

töredékek esetében pedig talán ugyanezt feltételezhetjük gabona, vetőmag, szilárd élel-

miszer-alapanyag, illetve elkészített étel, vagy ezek áldozati formájára vonatkozóan. 

A 2. sz. sajószentpéteri edény (74. ábra 1; CSENGERI 2002, 1. kép; 2003a, 4. kép 1) 

különleges szimbólum alatti része nem maradt ránk. Elképzelhető, hogy töredékes 

kiöntőcsöve többlyukú volt, de az sem zárható ki, hogy az 1. sz. edényhez hasonlóan 

emberi arcot formázott. Az 1. és 2. sz. sajószentpéteri edények mérete, formája, ki-

dolgozása és díszítése is meglehetősen hasonlít egymásra. Feltehetően ugyanaz a kéz 

készítette őket. 

 

A sajószentpéteri töredékek újabb példát szolgáltatnak arra nézve, hogy az AVK 

és csoportjai arcos edényeinek ábrázolásai a részletekbe menően egységes meg-

formálásúak voltak, ami azonos jelentéstartalmat feltételez, és mutatja ezen ábrázolások 

jelentőségét is. A sajószentpéteri darabok díszítéseik alapján a J. Lichardus-féle Bükk AB 

időszakba, illetve a Kalicz–Makkay féle Bükk I. fázisba sorolhatók. 

Megemlítendő, hogy a HOM Régészeti Gyűjteménye őriz egy további „sarlómotívumos” 

peremtöredéket Sajószentpéterről (KEMENCZEI 1971, 3. kép, hibás lelőhelynévvel; 

KALICZ–MAKKAY 1972a, 9. kép 5, szintén hibás lelőhelynévvel; 1977, 152, Kat.-Nr. 

325; KALICZ–S. KOÓS 2000a, 9. kép 4), mely egy nagyméretű, valószínűleg hombár 

edényből származik (HOM ltsz.: 65.60.1.). A tárgy ismeretlen úton és időben jutott 

a Múzeumba, így közelebbi lelőhelyét nem tudjuk.  

                                                           
40 Újabban Oravecz H. közölt házomladákhoz kapcsolódó arcos hombár töredékeket Tiszaföldvárról 
(szakálháti kultúra; ORAVECZ 2008–2010, 62). 



 134

4.1.5.7.6. A rituális szféra egyéb tárgyai Sajószentpéter-Kövecsesen 

A sajószentpéteri leletek között nem találjuk meg az ugyancsak a rituális szférához 

köthető, az északi településterületen többször a „sarlómotívumos” arcos edényekével 

megegyező szimbolikus jellel ellátott idolokat. A tény nem meglepő, mivel a kutatás 

eddigi megfigyelései szerint az AVK legkorábbi és korai fázisában a települések lakói 

nagy számban készítettek és használtak ember (esetleg állat) alakú szobrokat, míg a késői 

időszakban kevés a plasztika (BÁNFFY 1991, 188 az egész vonaldíszes körre 

vonatkozóan írja; HANSEN 2001, 110–114; 2007, 188;). Érdekes, hogy eközben 

a nyilvánvalóan eltérő funkciójú, de hasonló szimbolikájú arcos edények használata 

csupán a késői AVK idején (3. és 4. fázis) vált gyakorivá (RACZKY–ANDERS 2003, 

159; HANSEN 2007, 190). A Hejőpapi-Hulladéklerakó 1. és 4. lelőhelyről újabban elő-

került, a legkorábbi AVK-hoz köthető néhány lelet azonban arra utal, hogy több, klasszi-

kusan idol részének tartott töredék valójában olyan korai arcos edényhez tartozhatott, 

amelynél a fejet nem az edény síkjában, hanem a peremből vagy az edényoldalból 

kiindulva, önálló plasztikaként képezték ki.41 Az említett lelőhelyek feldolgozása előtt 

egyelőre nem tudhatjuk, hogy ezen új leletek milyen arányban növelik a korai arcos 

edények számát, de mindenképpen növelik. 

Az idolok számának drasztikus visszaesése az AVK 3–4 időszakban valószínűleg rítus-, 

vagy hitvilágbeli változás(ok)ra utal. Az újabban feltárt, ebbe a periódusba keltezhető 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen az említett két teljes arcos edény és további 20 edény-

ből származó töredékek mellett idolok nem kerültek elő (CSENGERI 2011a, 86). Šarišské 

Michal’any nagyrészt feltárt tiszadobi és bükki településén csupán egy lapos idolt találtak 

(ŠIŠKA 2000, 378, Obr. 1, 1), miközben 8 arcos edényből származó töredékek kerültek 

elő (ŠIŠKA 1986, 442, 446, Abb. 2, 1–5; 1989, 107, Obr. 39–40; 1995, 36, Obr. 19, 1–5). 

A lelőhely arcos edényeinek számát növeli a fentebb már említett, korábban nem elemzett 

bomba formájú edény (ŠIŠKA 1982, Obr. 146, 12; 1986, Taf. III, 1; 1995, Obr. X). 

A Sajószentpéter-Kövecsesen feltárt leletanyagból nem ismerünk a bükki kultúra díszített 

edényein jellemző szimbolikus ábrázolásokat sem („H”, „T”, „W” motívum, kereszt, 

szvasztika, stilizált emberábrázolás, LICHARDUS 1974, 59–60). 

Feltehetően a rituális élettel hozható kapcsolatba a vékonyfalú házi kerámiák anyagából 

készült, valószínűleg négylábú, peremes „oltárka” töredéke (XXXV. t. 8). Rendeltetése 

nem ismert – „áldozati asztalka”, „áldozati oltár”, „libációs edény” elnevezések/értel-

                                                           
41 A fenti megfigyelést Homola G. Krisztinával tettük 2010-ben. A megfigyelés közléséhez való hozzá-
járulást köszönöm a feltárást 2009–2010-ben vezető Makoldi Miklósnak. Itt említhetjük Csalog Józsefnek 
a késő neolitikus kökénydombi I. Vénusz fejrészével kapcsolatos általában vitatott rekonstrukcióját is 
(CSALOG 1955, 27–29). 
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mezések a használatosak (BÁNFFY 1999, 159). Nagyobb méretű, durvább kidolgozású, 

egyszerű vonaldíszítésű darabjai már az AVK legkorábbi fázisában megjelennek 

(Füzesabony-Gubakút, DOMBORÓCZKI 1997, 23 és 6. kép; 2001a, 206 és Plate 8; 

Mezőkövesd-Mocsolyás, KALICZ–S. KOÓS 2002, 64 és Abb. 14, 1; Novajidrány-

Elkerülő út, CSENGERI 2003b, 61), a későbbi AVK időszakokban is megvannak 

(pl. Kompolt-Kistér, BÁNFFY 1999, 158–159), és a közép-európai vonaldíszes területe-

ken is feltűnnek (pl. Eilsleben, LÜNING 1991, 35 és Abb. 7). Kora neolitikus előzmé-

nyekre vezethetők vissza (BÁNFFY 1999, 154), és a bükki kultúrából egyelőre nem 

ismerjük párhuzamukat. 

A rituális élethez köthető leletek közt említhető egy vastagfalú, díszített edény töredéke 

(valószínűleg ED-16 forma), melynek oldalán belülről kinyomott, állatfej formájúra 

kiképzett fogót találunk (bikafej?). A töredék anyaga megegyezik a lelőhelyen előforduló 

leggyakoribb házi kerámia anyagtípuséval, díszítése azonban AVK jellegű (hólyagminta?, 

XXXVI. t. 7). A középső neolitikumban az edények antropomorf, vagy zoomorf jellege 

már nem az edény teljes alakjában, csupán arcábrázolás formájában, vagy kéz-, láb-, 

illetve állatfej alakú fogóként jelentkezik Bánffy E. megállapítása szerint (BÁNFFY 

1999, 154). Az állatfej alakú fogók ebben az időszakban a közép-európai vonaldíszes 

területeken is gyakoriak (BÁNFFY 1999, 157). 

 

A rituális szférához kapcsolható sajószentpéteri tárgyak AVK, illetve vonaldíszes gyöke-

rekre vezethetőek vissza. A szimbolikus jellel („sarlómotívum”) ellátott arcábrázolások az 

AVK és csoportjai É-i településtömbjében jellemzőek, és feltehetően azonos jelentés-

tartalommal bírtak az egyes csoportoknál, míg a négyszögletes, négylábú „oltárkák” 

és az állatfej alakú edényfogók a vonaldíszes kultúra nagyobb területein fordulnak elő, 

„általánosabb” tárgytípusok. 
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4.1.6. Kőmegmunkálás, nyersanyagok, használati eszközök a településen 

A lelőhelyről származó 63 db pattintott kő egységként került vizsgálatra.42 A leletek 61%-

ának nyersanyaga a Tokaj-Eperjesi-hegységből származó obszidián, 25%-áé pedig 

ugyanezen hegységből származó különféle hidrokvarcitok. Az avasi hidrokvarcitot két 

darab, a zempléni forrásból származó faopált és a lengyelországi területekről ide került 

„északi tűzkövet” pedig egy-egy tárgy képviseli. 

A leletek 48%-a penge, illetve kisméretű penge (lamella), 34%-a pedig szilánk. A mag-

kövek darabjai kizárólag lamella készítéséhez kapcsolható lamella-magkövek, a penge-

magkövek teljesen hiányoznak. A leletegyüttesben néhány nyersanyag-darab és hulladék, 

valamint egy ütőeszközként használt pattintott kő is található. 

A nyersanyagok és pattintott kövek viszonyának vizsgálata során Lengyel Gy. meg-

figyelte, hogy a lamellák kizárólag obszidiánból készültek, és a megmaradt lamella-

magkövek nyersanyaga is obszidián, ezzel szemben a zempléni hidrokvarcit darabjai 

között főként pengék és szilánkok találhatók. 13 retusált eszköz található a leletanyagban, 

melyek közül 6 db lamella, 4 db penge, 3 db pedig szilánk. Az eszközök között a csonkí-

tott típusok dominálnak, egy csonkított pengén pedig sarlófény figyelhető meg. 

A leletek vizsgálata arra is fényt derített, hogy a kőeszközök készítése nagyrészt a feltárt 

teleprészleten kívül folyhatott. Az anyagból hiányoznak például a kérges felületű dara-

bok, ami arra utal, hogy a kéreg eltávolítása a település feltárt részén kívül történt. 

A pattintással járó nagy mennyiségű hulladék hiánya is azt a feltevést erősíti, hogy a kő-

nyersanyag már lamellák, pengék és szilánkok formájában érkezhetett a településre, itt 

pedig csak a pattintás utolsó lépését, a retusálást végezték. 

Az avasi nyersanyag kis száma meglepő, az „északi tűzkő” pedig feltehetően az obszi-

diánhoz és hidrokvarcitokhoz kapcsolódó csere révén került a településre. Feltételezhető, 

hogy kőnyersanyag-lelőhelyek közelében élő közösségek nemcsak saját használatra, 

hanem cserére is gyűjtöttek nyersanyagot, és készítettek eszközöket. A korábban erre 

utaló bizonyítékoknak tartott depotleletek esetében újabban M. Kaczanowska és J. K. 

Kozłowski a helyi felhasználás bizonyítékait mutatta ki (KACZANOWSKA et al. 1993; 

KACZANOWSKA–KOZŁOWSKI 2002, 83–85; 2008, 17–18). Legismertebb a kora 

bükki időszakhoz köthető Boldogkőváralja-Tekeres-patak településén előkerült, közepes 

méretű tárolóedénybe rejtett, különböző limnokvarcitokból készült 566 db pattintott kő-

eszköz (főként pengék, VÉRTES 1965a; KALICZ–MAKKAY 1977, 68–71; MESTER–

TIXIER 2013). Ugyancsak pengedepot került elő Šarišské Michal’any-ban radiolaritból 

                                                           
42 A pattintott kövek nyersanyagvizsgálatát és elemzésüket Dr. Lengyel György (ME) végezte, segítségét 
és az adatok felhasználásának lehetőségét ezúton is köszönöm. 
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(KACZANOWSKA et al. 1993), obszidián feldolgozó, pengekészítő műhelyek pedig 

a következő lelőhelyeken: Kašov-Čepegov (Kásó-Csepegő, BÁNESZ 1991; KACZA-

NOWSKA–KOZŁOWSKI 2008, 18), Malá Tŕňa (Kistoronya, KACZANOWSKA–

KOZŁOWSKI 2002; 2008, 18) és Humenne (Homonna, KACZANOWSKA–

KOZŁOWSKI 2002; 2008, 18). 

 

A csiszolt kőeszköz-anyagot két kisméretű, trapéz alakú, lapos gyaluvéső, és két nagy-

méretű, hengeres kővéső képviseli Sajószentpéteren. Ezek közül egy gyaluvéső 

és egy hengeres véső a 15. ház omladékából (XXXVI. t. 4, XXXVIII. t. 3), egy gyaluvéső 

az előzetes terepbejárásból, a második hengeres, nagyméretű véső pedig a 24. hulladék-

gödörből származik (LXXVIII. t. 1). Ezek esetében nyersanyag-vizsgálatok és használati 

nyom elemzések nem történtek. Mindkét típus általános a bükki kultúrában, a Domica-

barlang csiszolt kőeszközeinek 94,73%-át alkották (LICHARDUS 1974, 41–43). 

 

A szerszámköveket egy marokkő (LXXIX. tábla), valamint 8 őrlőkő képviseli (13., 15., 

17., 24. objektumok). Ez utóbbiak között vannak a 13. és 15. házomladékokból, valamint 

a 24. gödörből előkerült, kőzetből készült, összetartozó alsó és felső őrlőkövek, melyek 

általános típusok, és feltehetően gabonaőrlésre szolgáltak (XXXVIII. t. 1–2, LXXVII. 

tábla). A 24. hulladékgödörben találtunk továbbá egy vörös okkerral borított felületű 

őrlőkövet (LXXX. t. 2) és egy valószínűleg homokkőből készült festékporító 

szerszámkövet (LXXX. t. 1). A fenti darabok mellett egy csiszolókő töredéke (LXXVIII. 

t. 2), valamint néhány meghatározhatatlan szerszámkő töredék is előkerült a lelőhelyen. 

 

4.1.7. A település lakóinak létfenntartására utaló adatok 

A település környezetének, illetve lakói gazdálkodásának rekonstruálásához hiányoznak 

az elsődleges adatok. Paleoökológiai vizsgálatokhoz mintavétel a lelőhely környékén nem 

történt, a gödrökből vett iszapminták pedig feldolgozatlanok, így az éghajlati jellemzőkön 

és a természetes növényzeten kívül a Sajószentpéteren egykor élt bükki közösség által 

termesztett növényekre vonatkozóan sincsenek információink. 

A másik elsődleges forráscsoport, az állatcsont-anyag pedig a kedvezőtlen talajviszonyok 

miatt hiányzik szinte teljes egészében a lelőhelyről, így a népesség által vadászott, illetve 

tenyésztett állatokra vonatkozóan is minimális adatokkal rendelkezünk. Néhány csont-

töredék, valószínűleg a településrészlet leégésének köszönhetően megmaradt. A 13. ház-

omladékból 1 db égett szarvas metatarsus-töredék, a 15. házomladékból 18 db, fel-

tehetően kisméretű emlőshöz kapcsolható égett(?) laposcsont-töredék (egyetlen csontból), 
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a 24. hulladékgödörből pedig 1 db sertés sípcsont-töredék (juvenilis korú egyedből), 3 db 

kisméretű emlőshöz tartozó hosszúcsont-töredék, valamint 1 db nagyméretű emlőshöz 

tartozó hosszúcsont-töredék származik.43 

A bükki kultúra növénytermesztésére és állattartására vonatkozó adatokat szak-

dolgozatomban foglaltam össze (CSENGERI 2000, 92–95). Mivel meglehetősen kevés 

információval rendelkezünk, így nehéz következtetéseket levonni. Részletes archeo-

botanikai vizsgálatot E. Hajnalová végzett a Šarišské Michal’any-i ásatások anyagán 

(tárológödrök betöltésének iszapolása; HAJNALOVÁ 1993). Megállapította, hogy 

az egyszemű és a kétszemű búza (Triticum monococcum és Triticum dicoccum) fordul elő 

a legnagyobb mennyiségben, ezen kívül azonban a termesztett árpa (Hordeum vulgare) is 

jelentős arányú (HAJNALOVÁ 1993, 50–51; ŠIŠKA 1995b, 40; HAJNA-LOVÁ 2007, 

302). A további termesztett kultúrnövények, melyek maradványai előkerültek a len 

(Linum spec. cf. ussitatissimum), a köles (Panicum miliacenum), a borsó (Pisum sativum) 

és a lencse voltak (HAJNALOVÁ 1993, 51; HAJNALOVÁ 2007, 302). A termesztett 

fajok mellett 31 ismert gyomfajta és nemzetség nyomait is megtalálták (HAJNALOVÁ 

1993, 51–52; KACZANOWSKA et al. 1993, 23; ŠIŠKA 1995b, 39–40), a vad 

gyümölcsök és magok közül pedig a mogyoró, szeder, kökény és vadcseresznye marad-

ványait említik (HAJNALOVÁ 1993, 51; ŠIŠKA 1995b, 40). További három szlovákiai 

lelőhelyről faszén maradványokat vizsgáltak (Vel’ké Raškovce, Kašov, Zádiel-Včeláre), 

Zemplínke Hradište-Konopianky lelőhelyen pedig edényben találtak szenült len 

magvakat, melyek közé egy lencse mag is beágyazódott (HAJNALOVÁ, 2007, 302). 

Magyarországi bükki lelőhelyek anyagán ilyen irányú vizsgálatok nem történtek. 

Archaeozoológiai elemzést mindössze két Domica-barlangbeli leletegyüttes, valamint 

Borsod-Derékegyháza maradványai és Šarišské Michal’any esetében végeztek. Ered-

ményei alátámasztották azt a korábbi feltételezést, miszerint a bükki kultúra barlangi 

és nyíltszíni településeinek lakói eltérő gazdálkodást folytattak. Ez a különbség az állat-

csont-anyagban mutatkozik meg, és a vadászat és állattartás, valamint az egyes tenyésztett 

állatfajok eltérő arányát mutatja a két különböző településtípus esetében (az adatokat 

ld. LICHARDUS 1974, 51–52; ŠIŠKA 1995b, 40–41). A nyíltszíni települések esetében 

a vadászat valószínűleg kisebb szerepet játszott a létfenntartásban, mint az állattartás, 

a barlangi telephelyeknél viszont úgy tűnik, hogy a vadászott állatok jelentős szerepűek 

(CSENGERI 2000, 92–93). A vizsgált nyíltszíni és barlangi településeknél az egyes 

tenyésztett állatfajok arányában is különbségek mutatkoztak: a Domica-barlang lakói 

nagyobb részben juhot és kecskét tartottak, míg a borsod-derékegyházi nyíltszíni telepen 

a szarvasmarha, Šarišské Michal’any-ban pedig a sertés tenyésztése dominált (az adatokat 

                                                           
43 Az állatcsontok vizsgálatát Daróczi-Szabó Márta végezte. Segítségét és az adatok felhasználásának 
lehetőségét ezúton is szeretném megköszönni. 
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ld. LICHARDUS 1974, 51–52; ŠIŠKA 1995b, 40–41). A kevés adat azonban itt sem teszi 

lehetővé a messzemenő következtetések levonását.44 

A bükki közösségek környezetében élő természetes fauna állatfajai közül a csontanyag 

alap-ján a következőket ismerjük: vadmacska (Felis silvestris), borz (Meles meles), róka 

(Vulpes vulpes), barnamedve (Ursus arctos), őstulok (Bos primigenius), vaddisznó (Sus 

scrofa), szarvas (Cervus elaphus), őz (Capreolus capreolus), vadnyúl (Lepus europaeus) 

és különböző halfajok (LICHARDUS 1974, 52). 

 

4.1.8. A település kronológiai helye és lakóinak kimutatható kapcsolatai 

A sajószentpéter-kövecsesi bükki településrészlet a településszerkezeti megfigyelések 

mellett amiatt tartható jelentősnek, hogy a bükki kultúra korai, de nem a legkorábbi 

időszakából származik, és szinte tisztán egy kerámiadíszítési fázis, a J. Lichardus által 

leírt Bükk AB időszak díszítésrendszerének példái jelennek meg leletanyagában. 

J. Lichardus a Bükk AB fázisba a következő lelőhelyeket, illetve azok bizonyos rétegeit 

sorolta: Ardovo-barlang, Ardovo-barlang előtti telep, Čertova diera (Ördöglyuk)-barlang, 

Domica-barlang, Baradla-barlang, Baradla-barlang előtti telep, Büdöspest-barlang, Ružin 

(Óruzsini)-barlang, Boldogkőváralja-Tekeres-patak, Šváby, Prša (LICHARDUS 1974, 

87). Sajószentpéter-Kövecses tágabb környezetében a Büdöspest-barlangon (431.) kívül 

a Bükk AB periódusra keltezhető része van a Hillebrand Jenő (Kőlyuk II)-barlangnak 

(517.), Kőlyuk I.-barlangnak (518.), Lambrecht Kálmán-barlangnak (519.), Sólyomkúti-

sziklaüregnek (454.), Szeleta-barlangnak (455.), Herman Ottó-barlangnak (441.) 

és Herman Ottó-kőfülkének (442.), Puskaporosi-kőfülkének (450.), Miskolc-Tapolca-

Vizes-barlangnak (460.), valamint a „nyíltszíni” lelőhelyek közül Vadna-Dubicsány 

között (696.), Edelény-Borsod-Derékegyháza (111.), Edelény-Finke-Fő u. 17–18. (113.), 

Sajószentpéter-Vasúti őrháztól É-ra (554.), Sajókeresztúr-Homokbánya (535.), Miskolc-

Repülőtér II. (451.) és Miskolc-Sajón túli dűlő (452.) lelőhelyeknek (75. ábra; adataikat 

részletesen ld. az Excel adatbázisban). E települések egy részének a Tiszadob–Bükk 

átmenet idejére keltezhető leletanyaga is van. 

 

                                                           
44 Bár a Baradla-barlangból már az 1870-es évek végén vizsgáltak növényleleteket, állatcsontokat, sőt 
kenyérmaradványokat (NYÁRY 1881, 53–73), azok nem zárt objektumból vagy neolitikus kultúrrétegből 
kerültek elő, így több más korszakhoz is köthetők és nem kezelhetőek egységként sem. 
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75. ábra A Bükk AB fázis és Tiszadob–Bükk átmenet lelőhelyei 
Sajószentpéter-Kövecses környezetében 

 

Ugyanezen kb. 17 km sugarú körön belül a Tiszadob–Bükk átmenethez kötött más 

lelőhelyeket is találunk: Miskolc-Háromkúti-barlang (438.), Miskolc-Görömbölytapolcai 

sziklaüreg (437.), Miskolc-Fűtőház (435.), Miskolc-Zsarnay Lajosné földje (464.), Sajó-

keresztúr-Malom (537.), Sajóvámos-Bendóka-rét (556.), Sajóvámos-Coop (557.), Arnót-

Homokbánya (27.), Arnót-Nagy-Bugyik (28.), Onga-Régi malom mellett (504.), Onga-

Vasúti őrház (507.), Monaj-Kupai elágazás (466.), Kupa-Állami Gazdaság, 2. lelőhely 

(333.) és Tomor-Bikadomb (682.; 75. ábra; adataikat részletesen ld. az Excel adat-

bázisban). 

A bükki kultúra kerámiadíszítés alapján meghatározott fázisainak időbeli helyét 

és hosszát ma még nem ismerjük, így csak feltételezés, hogy ezek a települések részben 

egy-korúak lehettek a sajószentpéteri bükki közösség településével. 

A 22. sír embertani anyagából egy mintán radiokarbon vizsgálatot végeztek a Poznań-i 

Radiokarbon Laboratóriumban 2010-ben. Ennek eredményei azt mutatják, hogy a Bükk 

AB fázisba sorolt temetkezés 68,2 %-os valószínűséggel az 5214 cal BC és 5068 cal BC 

közötti időszakra keltezhető (76. ábra). A sír kalibrálatlan BP koradata 6190±40, ami 

majdnem teljesen megegyezik Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely két embertani anyagának 
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eredményével, melyek edénymellékleteik alapján a Tiszadob–Bükk átmenet fázisába 

tehetők (6200±40 és 6220±40 BP; ld. még a 4.4.5. alfejezetet). 

 

Lelőhely Mintaszám 
Minta 
jellege 

Kalibrá-
latlan BP 
koradat 

Fázis 
cal BC 
68,2 % 

Sajószentpéter-
Kövecses, 22. sír 

SsztpKov-
2001HuBn 

embercsont 6190±40 Bükk AB 
5214BC (6,9%) 5201BC 
5177BC (61,3%) 5068BC 

76. ábra Sajószentpéter-Kövecses embertani leletének radiokarbon kormeghatározása (OxCal v4.1.5.) 

 

Mindez utalhat arra, hogy e kerámiadíszítési fázisokat valóban nem feleltethetjük meg 

egyértelműen a kidolgozott kronológiai periódusoknak, de elképzelhető az a magyarázat 

is, hogy ez a változás a kerámiadíszítésben viszonylag gyorsan (20–30 év) következett be. 

Esetleg azzal is számolhatunk, hogy e változások a különböző területeken eltérő időben 

zajlottak, vagyis esetünkben amíg a Sajó völgyében már főként a Bükk AB fázisra 

jellemző díszítőstílusokat használták, addig a Hernád völgyében még a Tiszadob–Bükk 

átmenet stílusai éltek. A kérdés eldöntésére további, nagyobb sorozatban elvégzett radio-

karbon vizsgálatokra van szükség. 

A sajószentpéteri bükki közösség kapcsolatait vizsgálva elmondható, hogy az eddigi 

eredmények alapján azok öt irányba mutatnak (77. ábra): 

1. elképzelhető, hogy közvetlen kapcsolatban álltak a miskolci Avas területén, vagy köze-

lében élt bükki közösséggel (településüket még nem ismerjük), akiktől avasi hidro-kvarcit 

nyersanyagból készült pattintott kőeszközökre tettek szert (de az is elképzelhető, hogy 

maguk szerezték be e nyersanyagokat), 

2. közvetlen kapcsolatot ápolhattak a környező hasonló korú települések közösségeivel, 

amire a kerámiadíszítésben feltűnő különleges díszítőstílus (S-11) utal, 

3. közvetett kapcsolatban állhattak a Tokaj-Eperjesi-hegység területén élt bükki csopor-

tokkal, akiktől láncolatos csere révén kerülhettek településükre obszidiánból, zempléni 

hidrokvarcitból és faopálból készült pattintott kőeszközök, vagy maguk a nyersanyagok, 

4. közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álltak valamely Miskolctól D-re élt szakálháti 

közösséggel, melynek kerámiadíszítési hagyománya hatott a sajószentpéteri kerámia-

készítőkre (szakálháti spirálminta utánzatával ellátott bükki finomkerámia töredék), 

5. végül közvetett kapcsolatban állhattak a mai Lengyelország területén élt vonaldíszes 

csoportokkal, akiktől láncolatos csere révén juthatott településükre egy „északi tűzkő”. 
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77. ábra A sajószentpéteri bükki közösség leletanyag alapján felismerhető kapcsolatai 

(piros nyíllal – kultúrán belüli kapcsolatok, kék nyíllal – külső kapcsolatok) 
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4.2. A BÜKKI KULTÚRA TELEPÜLÉSEI  

 

4.2.1. Házak, épületek 

Habár a bükki kultúra területén Aggtelek-Baradla-barlang előtti telepen (KOREK 1970; 

KALICZ–MAKKAY 1977, 66–67), Boldogkőváralja-Tekeres-patakon (KEMENCZEI–

K. VÉGH 1964, 237; K. VÉGH–KEMENCZEI 1969, 8; KALICZ–MAKKAY 1977, 68–

71), Krasznokvajda-Kőtelek-dűlőben (LOSITS 1980), illetve Šarišské Michal’any-Fede-

lemkán (ŠIŠKA 1999) már az 1960–80-as években előkerültek tűzben elpusztult házak 

„in situ” omladékai, a földfelszínre épített AVK házak meglétét mégis csak az 1990-es 

években, az autópálya feltárások első eredményeinek megjelenésekor fogadták el 

a magyarországi kutatásban (DOMBORÓCZKI 1997; 2001a; 2001b; KALICZ–KOÓS 

1997a; 1997b; 2000b; 2002; ORAVECZ 2001). A nagyberuházásokhoz kapcsolódó fel-

tárások gyarapodásával a későbbi AVK időszakokból is sokasodtak az adatok (ld. a Pol-

gár környéki lelőhelyeket: DANI 2002; DANI–HAJDÚ 2004; DANI–V. SZABÓ 2003; 

NAGY 2005, 3–6; RACZKY 2004; RACZKY–ANDERS 2009a, 40). Az utóbbi években 

B.-A.-Z. megyében az AVK legkorábbi fázisának újabb nagy településrészleteit tárták fel 

Bükkábrány-Bánya, II. lelőhelyen (Kőkúti-dűlő, SELJÁN–VERES 2008, 8–9), Hejőpapi-

Hulladéklerakó, 1. és 4. lelőhelyen (SELJÁN–VERES 2008, 22–24 és Makoldi M. 

közöletlen ásatása 2009–2010), Bükkábrány-Bánya VII. lelőhelyen (Vasúti-dűlő, 

KALLI–TUTKOVICS in press) és Bükkábrány-Bánya XI. lelőhelyen (Kalli A. és Tutko-

vics E. közöletlen ásatása, 2012), melyek tovább bővítik majd az AVK időszakban hasz-

nált épületekkel kapcsolatos ismereteket.45 

A bükki kultúra törzsterületén Sajószentpéter-Kövecsesen (13. és 15. ház, ld. a 4.1.2. al-

fejezetet a települési jelenségekről és CSENGERI 2003a, 32) és Putnok-Szörnyű-völgy-

ben kerültek elő újabb házmaradványok (S6; CSENGERI 2005, 224). Ez utóbbi lelő-

helyen 2004 őszén illegális földkitermelés miatt végeztem leletmentést kollégáimmal.46 

A feltárás során körülbelül 80 cm mélységben, barna erdőtalaj alatti fekete réteg felső 20–

40 cm-ében újkőkori réteget találtunk. Ebben került elő „in situ” a földfelszínre épített, 

feltehetően oszlopvázas, fonott, agyaggal tapasztott falú ház tűzben elpusztult részlete 

(78. ábra; CSENGERI 2005, 223–225, Fig. 2–3). A szelvény területére eső ÉNy–DK-i 

                                                           

45 A lelőhelyeket részletesen ld. az Excel adatbázisban. A hivatkozás lehetőségét köszönöm a feltáróknak. 
A Hejőpapi-Hulladéklerakó (073/5 hrsz.) 1. lelőhely egy szarmata temető, a 4. lelőhely pedig egy szarmata 
település. A neolitikus település az 1. lelőhely dombjának D-i részén, a 4. lelőhely dombjának É-i részén, 
valamint a kettő közötti mélyedésben (itt vastag, fekete iszapréteggel fedve) és az ezektől Ny-ra fekvő 
területen került elő. 

46 Az ásatás dokumentációja a HOM RégAd 3766–05 sz. dokumentuma. 
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irányban 4,3 m-es, ÉK–DNy-i irányban pedig 1,6–2,5 m-es összefüggő, kidőlt fal nagy-

méretű, alsó felükön ág- és egyéb növényi lenyomatos paticsdarabokból állt. A paticsok 

között és alatt kisebb mennyiségű edénytöredék, egy miniatűr edény, négy különböző 

méretű és formájú agyaggyöngy, továbbá néhány pattintott kőeszköz és pattintási hulla-

dék helyezkedett el. A feltárási területen a házomladék mellett más neolitikus telep-

jelenség nem került elő. A kidőlt fal a felület ÉNy-i sarkában terült el, így valószínű-

síthető, hogy az épület többi része – a feltehetően több leletet, berendezési tárgyat rejtő 

padlómaradvánnyal együtt – közvetlenül az ásatási felszín mellett húzódik. A házomladék 

alatt nem maradtak meg oszlophelyek, a maradvány pedig nem teljes, így a ház mérete, 

alaprajza, pontos felépítése nem megállapítható (CSENGERI 2005, 223–225). 

 

 

78. ábra Putnok-Szörnyű-völgy, S6 (CSENGERI 2005, Fig. 2) 

 

A fentebb említett régi feltárások közül az első a Boldogkőváralja-Tekeres-patak (Erdész-

ház) lelőhelyen Kemenczei T. által 1963-ban végzett leletmentés volt (KEMENCZEI–K. 

VÉGH 1964, 237; K. VÉGH–KEMENCZEI 1969, 8). A bükki kultúra korai időszakából 

származó településrészleten Kalicz N. és Makkay J. megállapítása szerint két települési 

szintet fogtak meg kisméretű, leégett épületek paticsomladékaival (KALICZ–MAKKAY 

1977, 68 és 122 /Kat.-Nr. 36/). A felső szint öt (1–2. ház, 5–7. ház, 79. ábra; KALICZ–

MAKKAY 1977, 68–70, Abb. 10), míg az alsó két épületmaradványt rejtett (3–4. ház, 

80. ábra; KALICZ–MAKKAY 1977, 70, Abb. 11). Az épületek között műhelytevékeny-

ségre utaló nyomok, valamint egy nyílt tűzhely maradványa, továbbá az 5. ház mellett 

egy 566 (567) pattintott kőeszközt tartalmazó tárolóedény is előkerült (KALICZ–

MAKKAY 1977, 69–70). A paticsomladékok alapján az építmények DK–ÉNy irányí-

tásúak lehettek (a 3. ház kivételével, ÉK–DNy), a rekonstruálható méret azonban mind-
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össze 4,5 m x 2–2,5 m volt (KALICZ–MAKKAY 1977, 70). A két települési szint 

kerámiaanyagában nem észleltek különbségeket (KALICZ–MAKKAY 1977, 70 és 122 

/Kat.-Nr. 36/). 

 

 

79. ábra Boldogkőváralja-Tekeres-patak, felső szint (KALICZ–MAKKAY 1977, Abb. 10) 

 

 

80. ábra Boldogkőváralja-Tekeres-patak, alsó szint 
(KALICZ–MAKKAY 1977, Abb. 11) 

 

A Korek J. által Aggteleken, a Baradla-barlang előtt 1969-ben feltárt településrészletben 

egy 5,3 m x 3,1 m nagyságú, közel négyszögletes házalap került elő sározással, több 

tűzhelymaradvánnyal, mely a tiszadobi csoporthoz vagy a bükki kultúra korai szakas-

zához köthető (KOREK 1970, 4–6; KALICZ–MAKKAY 1977, 66–67 és 119 /Kat.-Nr. 

8/). Krasznokvajda-Kőtelek-dűlőben hitelesítő ásatás alkalmával 1978-ban Losits F. két 

épület paticsomladékát tárta fel (1. és 8. objektum, LOSITS 1980). Az 1. objektum patics-
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omladéka 9 m x 5 m-es területen, szabálytalan négyszög alakban helyezkedett el (81. áb-

ra), alatta pedig 2 x 3-as elrendeződésben ovális alakú cölöplyukak feküdtek (82. ábra). 

Az oszlophelyek 5 m x 4 m-es területet zártak be. A kerámiatöredékeken kívül dörzsölő-, 

őrlő-, csiszolóköveket, valamint csiszolt kővésőket találtak az omladékban. Tűzhely 

nyomai nem kerültek elő (LOSITS 1980, 13–18 és 28–29). A 8. objektum hasonló épület-

ből származó paticsomladéka csupán kis területen maradt meg (LOSITS 1980, 22 és 29). 

A házmaradványoktól ÉNy-ra 1,5–2 m-re mindkét esetben agyagnyerő gödrök helyezked-

tek el (9. és 7. objektumok, LOSITS 1980, 29). A települést a rendkívül lepusztult felületű 

kerámiaanyag alapján nehéz keltezni, az ásató a jelenségeket a tiszadobi csoporthoz 

kötötte (LOSITS 1980, 31–33; esetleg a bükki kultúrához is sorolhatók. 

A bükki kultúra felszíni épületeire utaló nyomok között meg kell említenünk Tompa F. 

Megyaszó-Csákón talált paticsomladékát (BANNER 1943, 10), a Gallus S. által 

a Baradla-barlang Denevér-ágában felfedezett (BANNER 1943, 10), illetve a Hillebrand 

Jenő (Kőlyuk II.)-barlangban előkerült cölöplyuk-rendszereket (KOREK 1958), melyek-

ből felmenő fal nélküli, sátortetős épületekre következtett Banner J. (BANNER 1943, 10). 

 

 

81. ábra Krasznokvajda-Kőtelek-dűlő, 1. ház 
(LOSITS 1980, Abb. 6) 

 

82. ábra Krasznokvajda-Kőtelek-dűlő, 1. ház 
(LOSITS 1980, Abb. 10) 

 

Már Kalicz N. és Makkay J. megállapította, hogy az AVK és csoportjai által használt 

házak jóval kisebbek voltak a közép-európai „hosszúházaknál” (KALICZ–MAKKAY 

1977, 72). S. Šiška a Šarišské Michal’any-ban végzett ásatásai alapján arra a következ-

tetésre jutott, hogy az ott előkerült, a tiszadobi csoporthoz és a bükki kultúrához köthető 
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épületek kisméretű, maximum 50 m2-es, a közép-európai A Ia és A Ib típusokhoz hasonló 

házak lehettek (ŠIŠKA 1999, 201). A Sajószentpéter-Kövecsesről és Putnok-Szörnyű-

völgyből ismert újabb bükki házmaradványok bár nem teljesek, mégis ez utóbbi meg-

figyeléseket erősítik. 

Šarišské Michal’any-„Fedelemka” lelőhelyen a bükki kultúrához köthető 2. építési fázis-

ból (Bükk II) négy értékelhető épületmaradvány látott napvilágot (29., 184., 203. és 303. 

objektumok; ŠIŠKA 1999). Ezek közül a legteljesebben a le nem égett 203. ház maradt 

meg, melynek szabályos, 3 x 3-as elrendeződésű oszlophelyei alapján egy hossznégyszög 

alakú, 4,7 m x 7,7 m-es, K–Ny-i tájolású épületet rekonstruált S. Šiška, mely két egyenlő 

nagyságú helységre tagolódhatott (84. ábra, ŠIŠKA 1999, 193 és Obr. 5). 

 

 

83. ábra Šarišské Michal’any, 123. ház 
(ŠIŠKA 1999, Obr. 4)

 

84. ábra Šarišské Michal’any, 203. ház 
(ŠIŠKA 1999, Obr. 5) 

 

 

85. ábra Šarišské Michal’any, 1. ház rekonstrukciója 
(ŠIŠKA 1999, Obr. 2)

 

86. ábra Šarišské Michal’any, 1. ház 
(ŠIŠKA 1999, Obr. 2) 
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A 3. építési fázisba, melyet a Bükk II periódus végére és a Bükk III elejére keltezett  

a feltáró, három épületmaradványt sorolt (1., 123., 13. objektumok, ŠIŠKA 1999). 

Ezek közül a legépebben az 1. házomladék maradt meg, amelyben tűzhely agyag-

tapasztása, csiszolt kőeszköz, őrlőkő, radiolarit magkő-depot, agyagnehezékek és re-

konstruálható edények töredékei kerültek elő. Az omladék kiterjedése a 4,15 m x 6,35 m, 

a tájolás DK–ÉNy-i volt (86. ábra). A feltárt maradvány alapján S. Šiška egy-helyiséges, 

fonott-tapasztott falú házat rekonstruált, a K–DK-re nyíló bejárat közelében, a D-i 

sarokban egy kemencével (85. ábra, ŠIŠKA 1999, 188–190 és 197 és Obr. 2). Ugyan-

ebből a fázisból származik a 123. ház, melynek paticsomladéka a 4 m x 6,3 m-es (4,3 m x 

7 m-es?) területen szóródott ÉNy–DK-i irányban. Benne nagy mennyiségű kerámia-

töredéket és csiszolt kőeszközöket találtak. A ház alatt négy, a bükki kultúrához sorolható 

gödör is előkerült (83. ábra, ŠIŠKA 1999, 191 és Obr. 4). E. Hajnalová vizsgálatai szerint 

a házak faszerkezete tölgyből készült (ŠIŠKA 1999, 203). 

A fenti összegzésből kitűnik, hogy a bükki kultúra településeiről egyelőre igen szegényes 

adatokkal rendelkezünk, melyek csupán a földfelszíni épületek hozzávetőleges méretének 

rekonsturálásához elegendőek, háztípusok elkülönítését nem teszik lehetővé. A házak 

egy- vagy kéthelyiséges, egyszintes épületek lehettek oszlopszerkezettel, sövényfonatos, 

agyaggal tapasztott fallal, 50 m2-nél kisebb belső területtel (az AVK más fázisaiban 

és területein előkerült házakról ld. az 5.2.1. alfejezetet). 

 

4.2.2. Települések belső szerkezete, háztartások 

A nagyfelületű feltárások eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a közép-európai 

vonaldíszes kerámiához hasonlóan az AVK és csoportjai települései is házból, a hozzá 

tartozó nagyméretű gödörből, tevékenységi területből és temetkezésekből álló alap-

egységekből (háztartásokból) épültek fel (RACZKY–ANDERS 2006, 21). A bükki kul-

túra lelőhelyeiről azonban meglehetősen kevés, a települések méretére, azok szerkezetére, 

vagy a lakók számára vonatkozó adatot ismerünk. Boldogkőváralja-Tekeres-patak kis-

méretű, több periódusú, vízfolyás melletti telep lehetett, melynek Kalicz N. és Makkay J. 

véleménye szerint egyes fázisaiban maximum 5 ház állhatott egyszerre, a lakosok pedig 

pattintott kőeszközök készítésére specializálódhattak (KALICZ–MAKKAY 1977, 70). 

Aggteleken szintén kis kiterjedésű települést feltételezett Korek J., melynek lakói időn-

ként behúzódhattak a Baradla-barlangba (KOREK 1970, 6). Krasznokvajdán Losits F. 

egy rövid ideig lakott település É-i részét tárta fel, a két házmaradvány mellett agyag-

kitermelő gödrökkel (LOSITS 1980, 28–31). A legtöbb adat a szinte teljesen feltárt Šariš-

ské Michal’any-„Fedelemka” településről származik, ahol több épületet ún. „hosszú-

gödrök” („Längsgrube”) szegélyeztek. A bükki kultúrához kapcsolható 2. és 3. építési 

fázisokban 5–7 kisméretű ház jelenlétét feltételezte S. Šiška, a sűrűn beépített település 
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központi részére pedig egy körülbelül 60 m2-es szabad területet rekonstruált (ŠIŠKA 

1999, 201–203). 

Az újabb B-A-Z megyei lelőhelyek közül Sajószentpéter-Kövecses, Garadna-Elkerülő út, 

2. lelőhely és Sajószentpéter-Vasúti őrház szolgáltat adatokat a települések belső szerke-

zetére vonatkozóan. Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely és Sajószentpéter-Vasúti őrház 

azonban csak azt a megfigyelést erősíti, hogy a temetkezéseket az agyagkitermelők 

és/vagy tárológödrök szomszédságában, vagyis a települési jelenségek között helyezték 

el. Ezzel szemben Sajószentpéter-Kövecsesen világosan látható (ld. még a 4.1.3. al-

fejezetet, valamint CSENGERI 2003a, 32; 2005, 227), hogy a feltárt településrészletben 

a lakóépületek viszonylag elszórtan, egymástól nagyobb távolságokra (45–50 m), a körü-

löttük feltárt objektumokkal együtt kisebb egységeket alkotva helyezkedtek el. 

Ezeket feltehetően gazdasági-társadalmi egységeknek, háztartásoknak tarthatjuk. 

A 13. ház esetében megfigyelhettük továbbá a ház – agyag-kitermelő gödör – temetkezés 

egységét is. Vagyis a sajószentpéter-kövecsesi település az AVK és csoportjai általános 

belső településszerkezeti képét mutatja, amely még mentes a középső neolitikum utolsó 

fázisában zajlott változásoktól. 

Az általános háztartási tevékenységek nyomait (őrlőkövek, tárolóedények, tárológödrök), 

a két sajószentpéteri épületmaradvány és környező objektumaik esetében mind meg-

találhatjuk. Šarišské Michal’any-ból szintén vannak adatok a házakban és környezetükben 

feltárt tűzhelyekről, tárológödrökről, illetve leletanyagukban őrlőkövekről (ŠIŠKA 1999, 

188–191, 197). Feltehető, hogy ezek minden bükki háztartásra jellemzőek voltak. A bükki 

kerámia készítésére utaló háztartási specializáció vagy regionális specializáció nyomaival 

az ismert településeken nem találkozunk (ld. még az archeometriai vizsgálatok ered-

ményét erre vonatkozóan a 4.4.4. alfejezetben). Több, a kőnyersanyagok közelében fekvő 

hegyvidéki település esetében kézműves specializációt feltételezett a korábbi kutatás, 

miszerint a közösségek saját igényeiken felül cserére is készítettek eszközöket, melyek 

azután a csereútvonalakon fekvő településeken keresztül igen nagy távolságokra el-

jutottak. A legismertebb példa Boldogkőváralja-Tekeres-patak, ahol edénybe rejtett 

limnokvarcit kőpenge-depot került elő (566 db; VÉRTES 1965a; KALICZ–MAKKAY 

1977, 68–71; MESTER–TIXIER 2013). Ugyancsak pengedepot-ot ismerünk Šarišské 

Michal’any-ból, azonban radiolaritból (KACZANOWSKA et al. 1993). Kašov-Čepegov 

(Kásó-Csepegő, BÁNESZ 1991; KACZANOWSKA–KOZŁOWSKI 2008, 18), Malá 

Tŕňa (Kistoronya, KACZANOWSKA–KOZŁOWSKI 2002; 2008, 18) és Humenne 

(Homonna, KACZANOWSKA–KOZŁOWSKI 2002; 2008, 18) lelőhelyein pedig obszi-

dián feldolgozó, pengekészítő műhelyeket tártak fel. Bodrogkeresztúron, a rézkori kultúra 

névadó lelőhelyén szintén napvilágra került egy több mint 700 darabos obszidián depot 

(180 cm mélységben, egy kupacban, BELLA 1923, 12), ami azonban már nem lelhető fel 
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(T. BIRÓ 1998, 42–43). A leletegyüttest a feltárók a hosszú kőpengék miatt a rézkorba 

sorolták (BELLA 1923, 12), T. Biró K. viszont középső neolitikusként tárgyalta a lelet-

együttest (T. BIRÓ 1998, 42–43). Boldogkőváralja-Leányvár ásatásán talált 140 pattintott 

kő alapján pedig Vértes L. feltételezte kőfeldolgozó műhely létét (VÉRTES 1965b, 32–

33). 

M. Kaczanowska és J. K. Kozłowski azonban arra a következtetésre jutottak, hogy ezek-

ben az esetekben nem kőeszköz készítésre specializálódott településekről van szó, melyek 

exportra is készítettek pattintott kőeszközöket (KACZANOWSKA et al. 1993; KACZA-

NOWSKA–KOZŁOWSKI 2002, 83–85; 2008, 17–18), hanem pl. Boldogkőváralja-

Tekeres-patak és Šarišské Michal’any esetében a településen belül specializálódott 

kézművesek eszközkészletéről, melyek különleges tafonómiai körülmények között 

maradtak meg, hiszen a használati nyom elemzések kimutatták, hogy a lelet darabjai 

munkára használt eszközök voltak (Šarišské Michal’any-ban famegmunkálás nyomai; 

KACZANOWSKA–KOZŁOWSKI 2002, 83–85; 2008, 17–18). Kašov-Čepegov (Kásó), 

Humenné-terasa-Pod sokolom (Homonna) és Velka Trna kőeszköz készítő „műhely-

gödreiben” talált leletek pedig elemzésük szerint arra utalnak, hogy e tevékenységi terüle-

teken egy-egy háztartás vagy a település lakói számára pattintottak eszközöket (KACZA-

NOWSKA–KOZŁOWSKI 2002, 83–85; 2008, 17–18). A boldogkőváraljai depot újabb 

elemzésekor Mester Zs. és J. Tixier szintén arra a következtetésre jutott, hogy bár 

a tekeres-pataki település feltárt része specializáció nyomait mutatja, a pengedepó darab-

jai arra utalnak, hogy azokat egy pattintásra specializálódott személy (?) készítette, majd 

az eszközöket a település lakói használták fel (MESTER–TIXIER 2013). Vagyis úgy 

tűnik, hogy a korábban regionális specializáció nyomainak tartott leletegyüttesek az egyes 

hegyvidéki településeken belüli háztartási specializáció nyomai. 

 

4.2.3. Településterület, településhálózat, településhierarchia 

4.2.3.1. A bükki kultúra településterülete 

Habár nem tudjuk, hogy a bükki kerámiaművességgel jellemezhető közösségek egy ön-

identitással rendelkező csoportot alkottak-e, illetve, hogy milyen viszonyban álltak a többi 

késői AVK csoporttal, településeik mégis kirajzolnak egyfajta településterületet. 

Ezen a településterületen belül pedig az egyes lelőhelyeken „tisztán” bükki kerámia-

anyagot találunk, melyben csupán néhány, más AVK csoportra utaló tárgy (kerámia-

töredék) fordul elő. 

Ez a magterület főként középhegységi területekből és a köztük elterülő folyóvölgyekből, 

medencékből áll. Fő egységei: a Mátra, Bükk, Cserehát, Eperjes-Tokaji (Zempléni)-
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hegység, az Aggteleki és Szlovák-Karszt. Települései É-on a Kassai-medencén és a Her-

nád és Tarca völgyén keresztül a Šariš-hegységig, Ny-on a Dél-szlovákiai-medencéig 

(PIATNIČKOVÁ 2010a, 239–241), D-en az Észak-Alföld Tiszától Ny-ra eső részéig, 

K-en pedig a Bodrogközig és a Kelet-szlovákiai Alföldig terjed. S. Šiška és K. Piatnič-

ková a Kelet-szlovákiai Alföldet is a kultúra törzsterületének tekinti (ŠIŠKA 1979; 

PIATNIČKOVÁ 2010a, 241), M. Potushniak nyomán (POTUSHNIAK 1997, 38) azon-

ban úgy vélem, hogy ez a terület a festett csoportokkal határos érintkezési zóna lehetett, 

illetve részben már a festett csoportok településterülete. 

A bükki kultúra fent felvázolt magterületének „határain” azonban léteznek olyan lelő-

helyek, melyek leletanyaga kevert, azaz mind a bükki díszítésű kerámiák, mind a más 

csoportokra/kultúrákra jellemző leletek nagy számban fordulnak elő bennük. Ilyen terület 

É-on a Szepesség, ahol zselizi és bükki (SOJÁK 2000), valamint K-en az említett Kelet-

szlovákiai Alföld, illetve a Bodrogköz és a Felső-Tisza-vidék egyes részei, ahol festett 

és bükki díszítésű kerámiát együttesen találunk a településeken (pl. Zemplínske Kopčany, 

ŠIŠKA 1974; 1979, 249–256, 259–260). A bükki kultúra déli „határvidékén” Kompolt-

Kistér, 14. lelőhelyen Bánffy E. figyelte meg, hogy a korai bükki leletanyag szinte 1:1 

arányban keveredik a kései AVK, tiszadobi és szakálháti leletekkel (illetve leírása szerint 

a szilmegi leletekkel; BÁNFFY 2000, 88). A település Kompolt, 15. lelőhelyéhez hason-

lóan nem köthető egy csoporthoz, és a leletanyag nem választható szét helyi és „import” 

kerámiákra sem (BÁNFFY 1999, 167). Bánffy E. véleménye szerint mindez a szakálháti 

kultúra északra nyomulásának köszönhető, illetve annak, hogy az újkőkori település 

„kereskedelmi” útvonalak találkozásánál helyezkedett el (BÁNFFY 2000, 88). 

Véleményem szerint a fent részletezett területeket a különböző kerámiadíszítéssel jelle-

mezhető vonaldíszes közösségek/csoportok intenzív kapcsolatokra utaló érintkezési 

zónáinak tarthatjuk. 

A bükki kultúra délkeleti „határvidékén” találhatóak a középső neolitikum 4. fázisához 

tartozó Polgár környéki lelőhelyek. Leletanyaguk kevertségét Anders A. és Raczky P. 

a különböző kerámiastílusok adott településeken belüli egyidejű használatával 

magyarázza, ami az ebben az időszakban a települések között nagyobb területen létrejött 

magasabb szintű integráció eredménye lehet (RACZKY–ANDERS 2009a, 40–43). 

A terület lelőhelyeiről származó kerámiaanyag kevertsége valószínűleg azzal is össze-

függ, hogy e lelőhelyek a bükki, esztári és szakálháti kerámiaművességgel jellemezhető 

közösségek településterületének „hármas határzónájában” helyezkednek el. 

A korábban elkülönített szilmegi csoporttal (BOGNÁR-KUTZIÁN 1966, 260–262; 

KALICZ–MAKKAY 1977, 49–52) kapcsolatban már J. Pavúk felvetette, hogy a bükki 

kultúra egy késői területi csoportja lehet (PAVÚK 1979, 237), Raczky P. és Anders A. 
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pedig legutóbb megállapították, hogy a rá jellemzőnek tartott díszítési módok az AVK 

késői csoportjaiban mind elterjedtek, emiatt nem beszélhetünk „szilmegi csoportról” 

(RACZKY–ANDERS 2009a, 41, 43). A „szilmegi jegyek” fő megjelenési területe 

a bükki és szakálháti kultúrák érintkezési zónája, valamint a bükki-szakálháti-esztári 

„hármas határzóna”, ami magyarázatot adhat kialakulásukra és fő elterjedési területükre. 

B.-A.-Z. megyében több lelőhely is utal a bükki és szakálháti kultúrák kapcsolatára. 

Eltekintve most azon bükki lelőhelyektől, melyeken egy-két „importnak” vagy utánzatnak 

meghatározható lelet került elő, a Bükk hegység barlangjainak leletanyagában feltűnő 

a szakálháti házi és finomkerámiák kissé magasabb száma (ld. még LOSITS 1976, 82), 

ami a két kultúra érintkezési területének közelségét jelzi. 

A szakálháti kultúrának önálló települései is léteztek a mai B.-A.-Z. megye területén, 

melyek azonban a „déli” Szakálháttól eltérő anyagi kultúrával rendelkeztek (87. ábra). 

Mivel a bükki és szakálháti kultúrák házi kerámiája meglehetősen hasonló, különbséget 

a finomkerámia alapján tehetünk. Ezen lelőhelyek finomkerámiája szakálháti díszítésű, 

ugyanakkor a bükki stílus erőteljes hatását mutatja (pl.: Mezőkövesd-Nagy-fertő 

és Meleg-oldal, Mezőnagymihály-Salamon-tanya, Mezőkeresztes-Cethalom (M3-10. lh., 

részletesen ld. az 5.3. alfejezetben). Kis számban azonban e leletanyagokban is elő-

fordulnak feltehetően „valódi” bükki kerámiatöredékek. 

 

 

87. ábra A bükki és szakálháti kultúrák lelőhelyei B.-A.-Z. megyében, valamint Bükkaranyos-Földvár 
és Bodroghalom-Hydroglobus lelőhelyek elhelyezkedése 
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Bár a kerámia külső jegyei könnyen lemásolhatók, sokatmondó e tekintetben, hogy 

a finomkerámia alapján a B.-A.-Z. megyei lelőhelyek majdnem mindegyikét kötni tudjuk 

a bükki vagy a szakálháti kultúrához. Egy település, Bükkaranyos-Földvár képez kivételt 

(87. ábra), ahol a házi kerámia inkább „északi” szakálháti jellegű, míg a finom-kerámia 

rendkívül kevert. A karcolt díszű edények például bükki díszítésűek, a fényezett, festett, 

bütyökdíszes edények azonban szakálhátiak, és akár egy edény felületén is meg-

figyelhető a kettősség (pl. bükki díszű finomkerámia szakálháti peremdíszítéssel, 

(ld. a 3.2.8. és a 5.3. alfejezetben, és KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 110–115 és Taf. 

175–176). 

A bükki kultúrával szomszédos festett csoportok hatására és közelségére utal B.-A.-Z. 

megyében Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely több karcolás nélküli festett edénytöredéke 

(CSENGERI 2010c, 233 és Fig. 10, 1 és 4), valamint Novajidrány-Elkerülő út lelőhely 

csőtalpas korai bükki edénye (88. ábra; CSENGERI 2010c, 233–234 és Fig. 11). 

 

 

88. ábra A bükki kultúra korai időszakának csőtalpas edénye Novajidrány-Elkerülő útról 

 

További egy település a bükki kultúra és a festett csoportok érintkezési zónájában, 

a Bodrogközben helyezkedik el (87. ábra). Bodroghalom-Medvetanya-Hydroglobus 

környéke lelőhelyen, mint a 3.2.8. alfejezetben már említettem, kevés embercsont, vala-

mint obszidián eszközök és pattintékok társaságában került elő két edény részlete. 

Az egyik egy Bükk B kerámiafázishoz köthető díszített kiöntőcsöves edény darabja, 

a másik pedig egy vörös bevonatos, fekete festésű, mély esztári edény nagyobb részlete 
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(LXXXVII. t. 1–2).47 Több olyan, egyelőre csupán terepbejárás révén ismert vagy meg-

ásott, de feldolgozatlan leletanyagú bükki lelőhely van még a Bodrog mentén, melyek 

leletei között kis mennyiségű festett kerámia is található. Ilyen például az ismert Sára-

zsadány-Templomdomb (kutatástörténetét ld. az Excel adatbázisban és KOREK–PATAY 

1958, 38–39 /Kat.-Nr. 121/ és III. t.; KALICZ–MAKKAY 1977, 153 /Kat.-Nr. 329/ 

és Taf. 171, 10 és 13, Taf. 173, 4), vagy a nemrégiben előkerült Szegi-Ady E. u. 4. 

(ld. az Excel adatbázisban). Ezek értékelését megnehezíti az a tény, hogy leletanyagaik-

ban a tiszadobi csoport és a késő neolitikum is képviselteti magát. Szükség lenne 

a Bodrog parti lelőhelyek újabb feltárásaira, illetve a Bodrog és Tisza közötti területen 

fekvők részletesebb kutatására, újabb lelőhelyek feltérképezésére. 

A bükki kultúra és a festett csoportok érintkezési zónájának a mai Magyarország terüle-

tére eső részén több lelőhely található Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék-

ben is. Már Kalicz N. és Makkay J. több lelőhely esetében megemlítették monográ-

fiájukban a karcolt és festett díszű edények együttes előfordulását (pl. Debrecen-Nyulas, 

Debrecen-Szepesfalva, Nagykálló-Strandfürdő, Oros II., Tiszavasvári-Keresztfal, Újtikos-

Tikosdomb, KALICZ–MAKKAY 1977, Kat.-Nr. 57, 59, 273, 291, 457 és 481). Érdemes 

lenne ezek, valamint az újabb lelőhelyek anyagát megvizsgálni abból a szempontból, 

hogy finomkerámiájukban milyen arányban található a karcolt és a festett díszű anyag. 

A felvett adatok összehasonlításával kiderülne, hogy látható-e valamilyen fokozatosság 

a magterületekről az érintkezési zónák felé haladva. 

A bükki kerámiaművességgel kapcsolatban szólni kell arról, hogy termékei az egyidejű 

neolitikus csoportokénál/kultúrákénál jóval nagyobb területre eljutottak, és település-

területén, valamint „határzónáin” kívül felbukkannak É-on Kis-Lengyelországig, Ny-on 

Morvaországig, D-en Közép-Szerbiáig, K-en pedig Erdélyig. Jellegzetes díszítésű 

„import” edényeire, illetve az ezekből fennmaradt töredékekre hamar felfigyeltek a kuta-

tók (pl. Budapest-Nagytétény, bükki edény zselizi sírleletben, GALLUS 1936). A szállás-

területen kívül előkerült darabokról már Korek J. és Patay P. írtak leletkataszterükben 

(KOREK–PATAY 1958, 49–50), majd J. Lichardus (LICHARDUS 1974, 133–135), 

valamint S. Šiška (ŠIŠKA 1995a) és újabban Markó A. és T. Biró K. gyűjtötték össze az 

ismert lelőhelyeket.48 

A bükki edények valószínűleg az obszidián és más középhegységi kőnyersanyagok 

cseréjéhez kötődően jutottak „idegen” környezetbe. A DNy-Szlovákiában és kisebb 

                                                           

47 A leletanyag közléséhez való hozzájárulást köszönöm Dr. B. Hellebrandt Magdolnának. 

48 A térkép adatainak felhasználását Markó András engedélyezte, melyet ezúton is köszönök. A gyűjtés a 
MNM „Végtelen utazás…/Utak térben és időben” című 2007-es kiállításához készült. 
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arányban a kapcsolódó magyarországi, ausztriai és morvaországi részeken, illetve Krakkó 

tágabb környezetében a zselizi kultúra középső és fiatalabb fázisának lelőhelyein fel-

bukkanó nagyobb mennyiségű bükki kerámiatöredék alapján S. Šiška feltételezte, 

és M. Soják ma is úgy véli, hogy ezek a bükki közösségek középső neolitikum végi el-

vándorlásával függnek össze (ŠIŠKA 1995a, 9–10; SOJÁK 1998, 143). A valójában csak 

mintegy 50 edényből származó töredékek véleményem szerint nem a bükki közösségek 

elvándorlásával, inkább a cserekapcsolatokkal magyarázhatók. 

 

4.2.3.2. A településhálózat és településhierarchia kérdései 

Az adott időpillanatban, vagy rövidebb időszakon belül egyszerre létező bükki települések 

számáról és ezek egymáshoz való viszonyáról meglehetősen keveset tudunk. B-A-Z 

megyében kevés, nagyobb területre kiterjedő szisztematikus terepbejárás folyt, emellett 

a mezőgazdaságilag műveletlen térségek egyre növekvő száma, valamint a középhegységi 

területek erdőségei is nehezítik egy, a Körös-vidékihez hasonló részletes kép meg-

rajzolását (ld. késő neolitikum és rézkor váltása, korai rézkor az Alföldön, pl. GYUCHA 

2009; GYUCHA–PARKINSON 2008; PARKINSON–GYUCHA 2007). Mindehhez 

hozzá kell tennünk a bükki kultúra belső kronológiájának bizonytalanságait (részletesen 

ld. a 4.4. alfejezetben). 

Raczky P. és Anders A. „Polgár-sziget” vonatkozásában a települések területének 

és a megtelepedés intenzitásának folyamatos növekedését mutatták ki az egymást követő 

AVK I -> II–III -> IV id őszakokban, amivel párhuzamosan népességnövekedést, illetve 

az AVK IV periódusban településkoncentrációt feltételeznek (RACZKY–ANDERS 

2009a). Domboróczki L. Füzesabony-Gubakút neolitikus településének több száz éves 

fennállására következtet a radiokarbon adatok alapján (DOMBORÓCZKI 2009, 83–98). 

A környező területek szisztematikus vizsgálata, valamint a Heves megye D-i részén feltárt 

lelőhelyek alapján megállapítja, hogy a neolitikus életforma megjelenésének kezdetén 

a vízfolyások menti legkedvezőbb adottságú területeken létesítették a településeket, majd 

a népesség növekedésével kisebb csoportok kiváltak, így jöttek létre nagyobb, „központi” 

és kisebb, „szatelit” települések (DOMBORÓCZKI 2009, 99–103 és 111–112). 

A „központi” települések idővel egyre sűrűbben lakottá váltak, a fejlődés végén pedig 

valamilyen okból néhány település kivételével megszűnt rajtuk az élet (még Füzesabony-

Gubakút „központi” településen is, DOMBORÓCZKI 2009, 111–112). 5200 BC-t köve-

tően Domboróczki L. szórványos megtelepedéssel számol a területen, klasszikus AVK 

elemekkel és a szakálháti, szilmegi és bükki csoportok kulturális hatásával (DOMBO-

RÓCZKI 2009, 113). Raczky P. és Anders A., valamint Domboróczki L. következtetései 

valószínűleg az Alföld nagyobb területeire érvényesek, a bükki kultúra esetében azonban 

némileg eltérő képet alkothatunk. 
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4.2.3.2.1. Településhálózat 

Az összegyűjtött B.-A.-Z. megyei lelőhelyek és leletegyüttesek alapján megállapítható, 

hogy a kultúra feltételezett korai periódusaiban (Kalicz-Makkay-féle Bükk I., Lichardus-

féle Bükk A és AB, illetve az általam meghatározott Tiszadob–Bükk átmenet és Bükk 

AB) jóval több település létezett, mint a klasszikus és késői (Bükk II–III vagy Bükk B 

és C) periódusokban. A bükki kultúrához jelenleg 184 B.-A.-Z. megyei lelőhely és lelet-

együttes köthető, az ezek közül fázisokba sorolhatóak száma azonban jóval kevesebb. 

Ez utóbbiak közül korai leletanyagot 94 (89. ábra; Tiszadob–Bükk átmenet: 76; ?Tisza-

dob–Bükk átmenet: 4, Tiszadob–Bükk átmenet vagy Bükk AB: 4, Bükk AB: 39, köztük 

„közös” lelőhelyekkel), míg klasszikus-késői leletanyagot 57 lelőhely és leletegyüttes 

esetében találtam (90. ábra; Bükk B: 48, Bükk C: 21, köztük „közös” lelőhelyekkel). 

A bükki kultúra belső kronológiájának bizonytalanságait később részletezem (ld. a 4.4. al-

fejezetet), a kerámiadíszítés változásai alapján azonban ezt a két nagyobb időszakot 

bizonyosan el lehet különíteni a kultúra életén belül, mivel kerámiájuk minőségében 

és díszítésrendszerében az elválasztást lehetővé tevő jelentős különbségek mutatkoznak 

(ld. a 4.2.2.1. alfejezetet). Időtartamukat azonban nem ismerjük. 

A lelőhelyek számának jelentős különbsége utalhat arra, hogy 

1. a korai bükki időszakban egyszerre több település létezett, vagyis összességében jóval 

nagyobb létszámú népesség élt a területen, mint a későbbiekben, ami magyarázhatja 

a bükki kultúra középső neolitikum végi „hirtelen” eltűnését. (A lelőhelyek számának 

csökkenése a második nagy perióduson belül, a Bükk B és C időszakok között is folyta-

tódott.) 

2. Lehetséges az is, hogy a bükki kultúra korai időszakában jóval gyakoribb volt a hely-

változtatás, a későbbi időszakban pedig hosszabb életű telepek jöttek létre (hasonlóan 

a fent leírt alföldi középső neolitikus fejlődéshez). Ebben az esetben nem feltétlenül szá-

molhatunk a népesség csökkenésével, csupán egyre fokozódó településkoncentrációval. 

3. Elképzelhető azonban az is, hogy mindvégig gyakori helyváltoztatással számolhatunk 

(esetleg a mezőgazdasági tevékenységekhez kevésbé kedvező területeken való meg-

telepedés miatt), a korai periódusban pedig azért találkozunk nagyobb számú településsel, 

mert ez az időszak hosszabb időintervallumot ölelt fel, mint a későbbiek. 
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89. ábra A bükki kultúra korai időszakának lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 
(Tiszadob–Bükk átmenet és Bükk AB) 

 

 

90. ábra A bükki kultúra későbbi időszakának lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 
(Bükk B és Bükk C) 
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E főbb magyarázatok közötti választáshoz egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő adat. 

Elsősorban a Bükk B–C időszakhoz sorolt településeken lenne szükség újabb feltárásokra, 

illetve a „kerámiafázisok” pontos korszakolásához nagy sorozatban végzett radiokarbon 

vizsgálatokra. A bükki kultúra közösségeinek gazdálkodásáról (ld. még a 4.1.7. alfejeze-

tet) sem tudunk eleget ahhoz, hogy eldönthessük a kérdést. 

Olyan település, mely feltehetően a bükki kultúra kezdetétől annak végéig folyamatosan 

lakott volt, meglehetősen kevés létezik: 1. Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, 2. Kesznyé-

ten-Majthényi-domb, 3. Mezőzombor-Temető, 4. Miskolc-Büdöspest-barlang. 

Ezeken kívül a Tiszadob–Bükk átmenet időszakától a Bükk B periódussal bezárólag 

11 lelőhelyen, a Bükk AB–B idején 5 lelőhelyen, a Tiszadob–Bükk átmenet és a Bükk B 

idején 3 lelőhelyen, a Bükk AB-től a kultúra végéig 3 lelőhelyen, a kultúra végéig, 

de valószínűleg nem folyamatosan, hanem időszakosan pedig 4 további lelőhelyen folyt 

az élet. 

Vagyis jelenleg összesen 30 település ismert, mely többé-kevésbé folyamatosan létez-

hetett a kultúra két fő periódusa között. Két klasszikus-késői lelőhelyen, Edelény-Borsod-

Derékegyházán és Felsővadász-Várdombon néhány korábbi fázisra utaló töredék is elő-

került, ezek azonban nem feltétlenül korábbi megtelepedést jeleznek, korábbi díszítő-

stílusok alkalmazásának idejéből maradt edényekből is származhatnak. 

Az egy helyben lakás időtartamára utalhat a települési rétegek vastagsága. A bükki 

kultúra korai időszakából feltárt települések közül Sajószentpéter-Kövecsesen és Sajó-

szentpéter-Vasúti őrháznál a 30–35 cm vastag szántott réteg alatt induló neolitikus réteg 

mindössze 10–15 cm vastagságú volt (XXI. tábla), ami viszonylag rövid ideig tartó 

fennállásra utalhat. 

Aggtelek-Baradla-barlang előtti telepen, melyről a Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB 

és Bükk B „fázisok” kerámiáit is ismerjük, Korek J. leírása szerint 60–180 cm mélységig 

kerültek elő a bükki kultúra telepjelenségei és leletei (a felső 60 cm-t korábban elhordták, 

arról nincs információ, KOREK 1970, 3–6). Meg kell azonban jegyezni, hogy a lelő-

helyen több más régészeti korszak emlékanyaga és jelenségei is napvilágot láttak a későb-

biekben (késő bronzkor, császárkor, kelta kor, Árpád-kor). Bodrogkeresztúrról, a rézkori 

kultúra névadó lelőhelyéről a Bükk AB és Bükk B–C fázisok leleteit ismerjük. Bella L. 

megállapítása szerint a rézkori sírok aljától 72–96 cm mélységben jelentkezett az altalaj 

(BELLA 1923, 11–12), itt tehát legalább ekkora középső neolitikus kultúrréteggel 

számolhatunk, bár ez nem csupán a bükki kultúra élete alatt keletkezett (AVK 1–2. fázis, 

tiszadobi csoport). 
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A Bükk B–C fázisokhoz köthető Edelény-Borsod-Derékegyháza nagy kiterjedésű telepe 

esetében nincsenek pontos adataink. Leszih A. ugyan leírta, hogy a leletek és „tűzhelyek” 

változatos mélységben kerültek elő, a felszín közelétől egészen 150–200 cm-ig (LESZIH 

1927, 92), ami valószínűleg vastagabb kultúrréteget jelent, ám ez lehet az ásatási árkok 

határain túlnyúló nagyméretű agyagkitermelő gödrök betöltési rétege is. A szintén Bükk 

B–C fázisú Felsővadász-Várdombon 90–175 cm vastag kultúrréteg került elő (CSENGE-

RI 2000, 30). A neolitikus leletek általában az elsőtől az utolsó ásónyomig megtalálhatóak 

voltak, az objektumokat azonban csupán az altalajban tudták megfogni, így elképzelhető, 

hogy a jelentős rétegvastagság a több korszakon keresztül ívelő későbbi emberi meg-

telepedésekkel együtt (hunyadihalmi, badeni, hatvani és füzesabonyi kultúrák) alakult ki. 

A derékegyházi telepen szintén volt későbbi megtelepedés (rézkor, bronzkor, vaskor), így 

nem lehetünk biztosak abban, hogy e két eset a hosszú ideig tartó egy helyben lakás 

nyoma. A kultúra végéről (Bükk C) származó boldogkőváralja-leányvári (Tóhegy) lelő-

helyen 20–30 cm vastag kultúrréteget talált Mihalik J., mely a központi részen elérte 

a 100 cm rétegvastagságot (MIHALIK 1897, 21–22). Az általa közölt leletek között azon-

ban szintén találhatóak rézkoriak és bronzkoriak, így ez a lelőhely sem egyértelmű 

bizonyíték. 

A talán a bükki kultúra teljes időtartamát felölelő Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely feltárt 

részének legmagasabb pontjain (kiemelkedés teteje) a szántott réteggel együtt mindössze 

40 cm körüli vastagságú réteg helyezkedett el az altalaj fölött, a több sírcsoporthoz 

köthető 12 temetkezés azonban a közösség hosszabb ideig történő egy helyben lakására 

utal (ld. még a 4.3. alfejezetben). A díszítések alapján szintén a teljes kultúrát átfogó 

Mezőzombor-Temető lelőhelyen a 2001. évi feltárás alkalmával egy temetkezést le-

számítva nem találtunk bükki településről származó jelenséget, így a kiemelkedés lejtőjén 

tapasztalt maximum 30–40 cm vastag kultúrréteg nem feltétlenül a bükki kultúra meg-

telepedésének időtartamára nyújt információt. Emellett itt is meglehetősen sok későbbi 

korszak közössége létesített települést vagy temetőt (késő neolitikum, tiszapolgári, 

bodrogkeresztúri, badeni, Nyírség-, Füzesabony- és Gáva-kultúrák, császárkori germá-

nok). 

Újabb feltárások során bebizonyosodhat a korai bükki időszak településeinek rövidebb 

élettartama, a későbbi periódus lelőhelyein azonban nem feltétlenül várhatunk megoldást. 

A felsorolt ismert lelőhelyeken a neolitikumot követő korszakok jelenléte teszi zavarossá 

a képet, és a fent nem említett lelőhelyek többsége is frekventált helyen vagy magaslati 

pozícióban helyezkedik el (erről részletesen lentebb írok), így a későbbi megtelepedések 

ezeknél is „tönkretették” a neolitikus kultúrréteget (pl. Füzér-Párkány, Szögliget-Szádvár, 

Tiszaladány-Nagyhomokos, Zalkod-Csenke-oldal, adataikra ld. az Excel adatbázist). 
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A kerámiadíszítésben megfigyelhető jelentős különbségek és a lelőhelyek számának 

visszaesése alapján azonban mégis úgy tűnik, hogy valamilyen változás zajlott a korai 

és klasszikus-késői bükki időszak között. 

Az egyidőben létezett bükki települések meghatározása terén, mint említettem, nehéz-

ségekbe ütközünk. Radiokarbon adatok hiányában csupán a kerámianyagot tudjuk össze-

hasonlítani, ezek esetében pedig – főként a korai periódus nagyobb számú és egymás 

közelében található településeinél – sosem lehetünk biztosak abban, hogy a nagyon 

hasonló leletanyag nem ugyanazon közösség továbbköltözésének nyoma-e. A vizsgált 

leletegyüttesek közül egyedül az egymástól légvonalban kb. 13,8 km távolságra fekvő 

edelény-borsod-derékegyházi és felsővadász-várdombi Bükk B–C korú településekről, 

valamint az előbbitől D-re 19 km-re az utóbbitól pedig DNy-ra 26 km-re fekvő 

Szirmabesenyő község határában, pontosan nem ismert helyen található településről 

feltételezhetjük, hogy egy időben léteztek (91. ábra). A két megásott lelőhely nagy 

mennyiségű leletanyaga meglehetősen hasonló, mint azt korábban már megjegyeztem 

(CSENGERI 2001a, 99), és a Szirmay Alfréd ajándékaként Szirmabesenyőről a HOM-ba 

került kis mennyiségű lelet (KOREK–PATAY 1958, 13 /Kat.-Nr. 33/; KALICZ–

MAKKAY 1977, 158 /Kat.-Nr. 371/ és ld. az Excel adatbázist) is nagyon hasonlít hozzá-

juk (finomkerámia díszítése, díszített amforákból származó könyökfülek, fillites házi 

kerámia). Emellett ezek környékén megtalálhatóak a korábbi fázisok lelőhelyei, melyek 

előző településhelyekként szolgálhattak. 

 

 

91. ábra Egykorú bükki települések elhelyezkedése 



 161 

A települések között külön kell szólni a valószínűleg védelmi funkciójú magaslati 

telepekről (92. ábra). Gyűjtésemben a többnyire 250 mBf-nél magasabban elhelyezkedő, 

környezetében a legmagasabb ponton található települést neveztem magaslati telepnek. 

Mindössze 9 lelőhelyet tudtam meghatározni, melyek közül 5 esetében pontosabb kor-

szakolást nem lehetett végezni. Három lelőhely származik a kultúra végére helyezett 

Bükk C fázisból, egy lelőhely pedig a feltételezett korai időszak emléke. Négy magaslati 

telep helyén a középkorban vár létesült, a leleteket ezek feltárása során találták: Füzér-

Alsóvár (187.), Kelemér-Mohosvár (288.), Szögliget-Szádvár (625.), Vadna-Vár-tető 

(697.). Boldogkőváralja-Leányváron (63.) rézkori és késő bronzkori, Erdőhorváti 

(Tolcsva)-Várhegyen (152.) és Varbó-Kunna-tetőn (698.) pedig késő bronzkori leletek is 

előkerültek (92. ábra), míg Baskó-Nagy-Csere-dűlőn (37.) és Hejce-Szénhelypusztán 

(214.) csupán neolitikus telepnyomokat találtak (92. ábra).49 

 

 

 

92. ábra A bükki kultúra magaslati települései és barlangi lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 

 

 

                                                           

49 A lelőhelyek kutatástörténetére és irodalmára vonatkozóan ld. az Excel adatbázist. 
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Sorszám Település neve Lelőhely-név Tszf. 
(mBf) 

Korszak/ kultúra/ 
fázis 

11 Aggtelek Baradla-barlang 332 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

13 Aggtelek Szarvasól-barlang 500 bükki kultúra 

77 Bódvarákó 
Esztramos-hegy – 

Szentandrási-barlang 
260 Bükk B–C 

93 Cserépfalu Füzér-kői-átjáró 400 Bükk B 

336 Legyesbénye Fuló-hegyi Nagy-barlang 128 
tiszadobi csoport, Bükk 

AB, Bükk B–C 

431 Miskolc Büdöspest-barlang 307 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B–C 

437 Miskolc Görömbölytapolcai kőfülke 150 
Tiszadob – Bükk 

átmenet vagy Bükk AB 

438 Miskolc Háromkúti-barlang 618 
Tiszadob – Bükk 

átmenet 

441 Miskolc Herman Ottó-barlang 236 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

442 Miskolc Herman Ottó-kőfülke 239 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB 

443 Miskolc Kecske-lyuk 256 bükki kultúra 
444 Miskolc Király-kúti-sziklaüreg 310 bükki kultúra 
450 Miskolc Puskaporosi-kőfülke 280 Bükk AB, Bükk B 

454 Miskolc Sólyom-kúti-sziklaüreg 565 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

455 Miskolc Szeleta-barlang 347 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

460 Miskolc Tapolca-Vizes-barlang 130 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB 

517 Parasznya Hillebrand Jenő-barlang 431 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

518 Parasznya Kőlyuk I. 441 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

519 Parasznya Lambrecht Kálmán-barlang 410 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB 
623 Szögliget Hosszú-tetői-barlang 446 bükki kultúra 

691 Uppony Upponyi I. sz. kőfülke 266 
Tiszadob – Bükk 

átmenet 
692 Uppony Upponyi Cserepes-barlang 395 bükki kultúra 

699 Varbóc Ördög-gát-lyuk 230 
Tiszadob – Bükk 

átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

93. ábra A bükki kultúrához köthető barlangi lelőhelyek B.-A.-Z. megyében 
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Eredményeim összecsengenek S. Šiška kutatásaival, aki Kelet-Szlovákiából mindössze 

17 magaslati települést tudott összegyűjteni a bükki kultúra időszakából (ŠIŠKA 2000b). 

Ezek tengerszint feletti magasssága 267-270 – 634-835 m-ig terjedt, és környezetükből 

általában 50–100 m-re emelkedtek ki (ŠIŠKA 2000b, 54). Általában középkori várak 

feltárása során kerültek elő (ŠIŠKA 2000b, 54), így keltezésükhöz csak két esetben volt 

megfelelő mennyiségű leletanyag: Hodejov és Košice-Šaca leleteit a Bükk B periódusba 

helyezte (ŠIŠKA 2000b, 56). S. Šiška egyértelműen kizárta a telepek kultikus funkcióját, 

illetve, hogy áradások elleni védekezésül létesültek ilyen magaslati pozícióban. Vélemé-

nye szerint a bekövetkező klimatikus változás és gazdasági összeomlás játszott szerepet 

létrejöttükben (ŠIŠKA 2000b, 57–59). A Kassai-medencében, a Šariš-hegységben, 

a Szepességben és a Rima-medencében fordultak elő, míg a magaslatokban bővelkedő 

Szlovák-karszt területén csak barlangi településeket talált, melyek esetében hasonló, refú-

gium funkciót feltételezett (ŠIŠKA 2000b, 53–54). 

B.-A.-Z. megyében 23 barlangi lelőhely köthető biztosan a bükki kultúrához (93. ábra), 

melyeket a magaslati telepekkel egy térképen ábrázoltam (92. ábra). Használatuk álta-

lában folyamatos a kultúra kezdetétől a Bükk B fázissal bezárólag. Késői (Bükk C) 

leletanyagot egyedül Miskolc-Büdöspest-barlangból és Legyesbénye-Fuló-hegyi Nagy-

barlangból ismerünk. Varbón és Szögligeten egymás viszonylagos közelségében is elő-

fordul barlangi lelőhely és magaslati település, így olyan területi különbség nem figyel-

hető meg, mint amire S. Šiška utalt Kelet-Szlovákiában, a Szlovák-karszt esetében 

(ld. az előző bekezdést). 

A barlangok őskori használatának kérdésére itt nem térnék ki (ld. Laczi Orsolya készülő 

PhD dolgozata), a bükki kultúra vonatkozásában annyit jegyeznék meg, hogy a refúgium 

jelleg és a kultikus funkció mellett többször felvetődik, hogy az állatállomány át-

teleltetésére használták e helyeket. 

 

4.2.3.2.2. A településhierarcia kérdése 

A bükki települések méretének és belső szerkezetének különbségeire, „központi” 

és „szatelit” települések létére vonatkozóan nincsenek adataink. Majdnem teljes lelőhely-

feltárásra mindössze Šarišské Michal’any-ban került sor. A 0,4–0,5 ha feltételezett 

kiterjedésű lelőhely területéből 0,3 ha-t tárt fel S. Šiška (ŠIŠKA 1995b, 18), és a bükki 

kultúrához köthető 2. és 3. építési fázisokban egyszerre 5–7 ház jelenlétével számolt 

(ŠIŠKA 1999, 201–203). 

Valószínű, hogy a középhegységi területek nem is kedveztek nagyobb, vagy központi 

jellegű települések létrejöttének, itt feltehetően kis területű és lélekszámú telepek jöhettek 

létre. Ezek közé sorolható Boldogkőváralja-Tekeres-patak, melynek adott települési 
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fázisában Kalicz N. és Makkay J. maximum 5 ház egyidejű jelenlétét feltételezte 

(KALICZ–MAKKAY 1977, 70). 

A cserekapcsolatok szempontjából fontos nagyobb folyóvölgyekben már számolhatunk 

a többi környező település közül kiemelkedő, jelentősebb szerepet betöltő, nagyobb ki-

terjedésű telepek létével. Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely ilyen helyzetű település volt, 

ahol azonban nem találtunk házmaradványokat, és a lelőhely részleges fedettsége miatt 

teljes területét sem ismerjük, így nem vonhatunk le következtetéseket. A Sajó mellett el-

terülő Sajószentpéter-Kövecses hasonló helyzetű lelőhely, a feltárt két épületmaradvány 

azonban nem nyújt elegendő adatot a Šarišské Michal’any-val való összehasonlításra. 

A frekventált helyen fekvő, a cserekapcsolatok szempontjából „központi” szerepű telepü-

léseket véleményem szerint a viszonylag jelentős mennyiségű Spondylus leletet szolgál-

tató lelőhelyek jelölhetik. Sajnos a bükki kultúrának jóval kevesebb nagyobb területen 

feltárt települése létezik, mint a korábbi középső neolitikus fázisoknak, azonban ezek is 

elegendőek ahhoz, hogy a Hernád völgyét fontos É–D-i irányú kommunikációs/csere 

útvonalnak tekintsük ebben az időszakban is. B.-A.-Z. megyében Garadna-Elkerülő út, 

2. lelőhely három temetkezéséből került elő 12 db közepes méretű Spondylus gyöngy. 

Az „útvonal” a mai Szlovákia területén a Hernád és mellékfolyója, a Torysa/Tarca mentén 

folytatódhatott É és Ny felé. Erre utalnak Šarišské Michal’any/Szentmihályfalva három 

temetkezésének gazdagabb Spondylus leletei is (ld. ŠIŠKA 1986, 445). E folyók mentén 

állhattak kapcsolatban a bükki közösségek a Szepesség területén élt vonaldíszes csopor-

tokkal, Kochanovce irányában pedig a Kárpátoktól É-ra fekvő területekkel. A Hernád-

völgyi „útvonal” D felé feltehetően a Sajóig és Tiszáig tartott, ahonnan a további kap-

csolatot ezek a folyók jelentették. 

A csereútvonalak mentén fekvő települések, vagy azok egyes családjai éppen a csere 

révén „vezető” szerepre tehettek szert, melyet a presztízstárgynak tartott, és általuk 

könnyebben megszerezhető Spondylus ékszerek és viseleti tárgyak révén jól kommu-

nikálhattak. 

 



 165 

4.3 A BÜKKI KULTÚRA TEMETKEZÉSEI  

 

A „bükki körből” ismert temetkezéseket a vadnai sírlelet közlése alkalmával először 

Korek J. gyűjtötte össze az 1950-es években (KOREK 1957), majd Korek J. és Patay P. 

adta közre a kultúra lelőhely-katalógusában (KOREK–PATAY 1958). Az 1970-es évek-

ben J. Lichardus röviden írt a bükki kultúra temetkezéseiről (LICHARDUS 1974, 17–18), 

Kalicz N. és Makkay J. pedig részletesen elemezte az AVK-ból és csoportjaiból ismert 

sírokat (KALICZ–MAKKAY 1977, 73–83). A Mezőzombor-Temető lelőhelyen előkerült 

edénymellékletes sír közlése kapcsán magam összegeztem a régebbi és az újonnan ismert-

té vált temetkezéseket (CSENGERI 2001b),50 emiatt jelen fejezetben csupán az eddig 

nem részletezett sírokat ismertetem.51 
 

A régóta ismert temetkezések közül egyedül a mályinkai sírleletről kell szót ejteni. Ennek 

pontos előkerülési helye ugyanis adattári dokumentumok hiányában nem volt ismert, így 

a 2000-es évek elején nem került be B.-A.-Z. megye regisztrált régészeti lelőhelyei közé 

sem. Mindössze a leletekhez tartozó leltárkönyvi bejegyzésből tudtuk, hogy Mályinkán, 

„Lőrinc” Kulcsár Lajos pincéjének ásása során találták. Lelőkörülményeiről Korek J. 

(KOREK 1957, 16), valamint Korek J. és Patay P. leírását ismertük (KOREK–PATAY 

1958, 21). 2004-ben Kulcsár Zsigmond, mályinkai helytörténész megállapította, hogy 

a sír a mai Dózsa Gy. u. 6. szám alatt (453/1 hrsz.) került elő az 1910-es évek második 

felében, a Furmán-család pincéjének ásása során, a „Lőrinc” Kulcsár Lajos bíró portáján 

álló házuk mellett. A leletek napvilágra kerülését követően a pincét betemették (a ház 

még ma is áll, mint ahogy a betemetett pince mellett ásott új pince is).52 
 

Az összegzésekben nem szereplő temetkezések közül elsőként a tiszaladány-nagy-

homokosi sírokat kell megemlíteni. A több régészeti korszak emlékeit felvonultató lelő-

helyen előkerült melléklet nélküli kettős temetkezést, valamint egy okkeres női sírt 

a gödrökből származó kis mennyiségű kerámiaanyag alapján Koós J. és Lovász E. a bükki 

kultúrához kötötte (S. KOÓS–LOVÁSZ 1991).53 Hajdú M. vizsgálata alapján a lelőhelyen 

                                                           

50 A felsővadász-várdombi kettős sír újabb összefoglalása: CSENGERI 2004, 47–48.  

51 Az antropológiai kutatások történetét terjedelmi okok miatt itt nem tekintem át. A 2000-ig a témában 
megjelent tanulmányok bemutatása szerepel a szakdolgozatomban (CSENGERI 2000, 82–86). 

52 Ld. még a HOM Régészeti Adattárának 3631–04 sz. dokumentumát. Kulcsár Zsigmond munkáját 
és a HOM rendelkezésére bocsátott adatait ezúton is szeretném megköszönni. 

53 Köszönöm Dr. Koós Juditnak és Dr. Lovász Emesének, hogy az ásatási dokumentációból a neolitikus 
sírok közöletlen adatait felhasználhattam (HOM Régészeti Adattár: 2029–88, 2215–91, 2880–00 sz. doku-
mentumok). 
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késő neolitikus település is létezett,54 így nem teljesen biztos, hogy a temetkezések 

a bükki kultúrához tartoznak. 
 

Az aggteleki Baradla-barlang Hangverseny-termében a 2002-ben végzett terepbejárások 

során egy magasabban fekvő, cseppköves részen bolygatott bükki temetkezést találtunk 

egy díszítetlen tál töredékeivel (a temetkezést HOLL 2007, 275 is említi). J. Lichardus 

a Domica-barlangból írt le régebben előkerült temetkezéseket, melyek csontanyagát azon-

ban már nem tudta megvizsgálni (egy mandibula maradt meg belőlük, LICHARDUS 

1974, 18). Más barlangok bükki kultúrához köthető rétegeiben is találtak emberi váz-

maradványokat, így az Ardovo- (LICHARDUS 1974, 18), Baradla- (KEMENCZEI 1969, 

4), Domica- (LICHARDUS 1974, 18), Čertova diera/Ördöglyuk- (LICHARDUS 1974, 

18), Büdöspest- (KADIĆ 1914, 188; 1916, 139), Hillebrand Jenő- (Kőlyuk II, 

SZATHMÁRY 1976, 323) és Istállóskői- (SAÁD 1929, 238–242) barlangokban. Ezeket 

azonban nem temetkezésekhez, hanem a barlangokban zajló rituális cselekményekhez 

kötötték a kutatók (SAÁD 1929, 238–242; LICHARDUS 1974, 18). 

 

Az újabb feltárások alkalmával Garadna-elkerülő út, 2. lelőhelyen 3 melléklet nélküli 

és 9 mellékletes temetkezés került elő a Tiszadob–Bükk átmenet időszakából (96–99. áb-

ra), melyek adatait a 94. ábrán foglaltam össze. Ugyancsak nagyberuházáshoz kapcsolódó 

feltárás alkalmával került napvilágra Sajószentpéter-Vasúti őrház lelőhelyen egy mellék-

letes bükki sír részlete (2008-ban), melyben az elhunyt lábánál két kisméretű, díszített 

edényt és egy ugyancsak kisméretű házi kerámiát, valamint egy homokkőből készült rossz 

állapotú szerszámkövet találtunk (CSENGERI 2011b). 

A bükki kultúra temetkezéseit elemezve szót kell ejteni azokról a sírokról, melyek 

a kultúra és más vonaldíszes csoportok érintkezési zónájában kerültek elő, nem egy-

értelműen a bükki kultúrához köthető, „kevert jellegű” kerámiamellékletekkel. Ebbe 

a körbe sorolom Zemplínske Kopčany öt sírját, melyek közül négyből a bükki kultúra 

bomba formájú, bekarcolt díszű edényei mellett sötét festésű csőtalpas tálak kerültek nap-

világra harangos talpkiképzéssel (ŠIŠKA 1974; 1979, 249–256, 259–260). 

A 2. fejezetben már említettem a Polgár környéki esztári, szakálháti és tiszadobi–bükki 

elemekkel vegyes leletanyagú középső neolitikus településeket. Közülük Kenderföld-

Majoros-tanyáról 18 (DANI 2002; DANI–V. SZABÓ 2003), a Kása-domb-dűlőből pedig 

két temetkezést ismerünk (DANI–HAJDÚ 2004). 

                                                           

54 Köszönöm Hajdú Melindának az információt. 
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Sír-
szám 

Elhunyt 
tájolása 

Testhelyzet 
Fektetés 
oldala 

Elhunyt 
neme 

Elhunyt 
életkora (év) 

Edények 
száma 

Őrl őkövek 
száma 

Egyéb mellékletek Okker előfordulása 

S20 K–Ny zsugorított bal nő 30–60 2 1 6 Spondylus gyöngy 
Őrlőkő őrlőfelületén és 

a koponyán 

S38 DK–ÉNy zsugorított bal férfi 40–80 - 1 - Őrlőkő őrlőfelületén 

S57 KDK–NyÉNy 
törzs–combok 
egy vonalban, 

lábak hátra 
bal férfi 30–60 1 - - - 

S62 
feltehetően 
DK–ÉNy 

törzs oldalt 
fekvő 

bal - 13–14 2 1 1 gömbös kavics - 

S83 KDK–NyÉNy 
törzs–combok 
egy vonalban, 

lábak hátra 
bal nő 30–60 - - - - 

S86–
S52 

- 
(bolygatott sír 

csontjai) 
- férfi 23–40 - - - - 

S109 K–Ny 
törzs oldalt 

fekvő 
bal férfi 23–40 - - - - 

S119 K–Ny 
törzs–combok 
egy vonalban, 

lábak hátra 
bal - 5 - - - - 

S120 ÉK–DNy zsugorított bal nő 23–40 
3(?) 

(töredék) 
1 1 Spondylus gyöngy - 

S138 - - - - 3–4 1 - - - 

S168 KDK–NyÉNy zsugorított bal férfi 23–40 1 - - - 

S187 DK–ÉNy 
törzs–combok 
egy vonalban, 

lábak hátra 
jobb - 11–13 - - - - 

S191 DK–ÉNy zsugorított bal 
nem 

vizsgált 
nem vizsgált 3 1 

5 Spondylus gyöngy, 
2 kavics 

2 edény belsejében és a 
2 kavicson 

94. ábra Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely középső neolitikus temetkezéseinek fontosabb adatai (a nem és életkor meghatározások forrása: KŐVÁRI–SZATHMÁRY 2004) 
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A középső neolitikum legtöbb temetkezése Ferenci-hát lelőhelyen került elő, 116 sír 

(RACZKY 2004; RACZKY–ANDERS 2012, 280), de Bosnyák-dombon is feltártak 

egy hasonlóan kevert leletanyagú települést sírokkal a középső neolitikum 4. fázisából 

(RACZKY–ANDERS 2009b, 13). 

Az AVK és csoportjai közösségeinek temetkezési szokásait Kalicz N. és Makkay J. 

foglalta össze 1977-ben (KALICZ–MAKKAY 1977, 73–83). Monográfiájuk készítésekor 

nem állt rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy az egyes csoportok rítusait külön-külön 

tárgyalják, a meglévő anyag alapján azonban megállapították, hogy a temetkezés módja 

az AVK-körön belül egységesnek mondható. A leggyakoribb az elhunytak DK–ÉNy-i 

tájolása (kis eltérésekkel K felé) és bal oldali zsugorított fektetése. Mellékletek ritkán for-

dulnak elő a sírokban (főként edények), okker viszont a mellékleteknél gyakrabban tűnik 

fel. A temetkezések a településeken belül magányosan, vagy kisebb csoportokban találha-

tók (KALICZ–MAKKAY 1977, 73–83, 86). A szerzők 5 sírt kötöttek a bükki kultúrához 

(ld. a 95. ábrát és KALICZ–MAKKAY 1977, 73). 

Az elmúlt két évtized kutatásai kibővítették az AVK és csoportjai temetkezési szokásaira 

vonatkozó ismereteinket, alapjaiban azonban nem változtatták meg a korábbi eredmé-

nyeket (DANI 2007, 52–53; DANI et al. 2006, 8; DOMBORÓCZKI 1997; FÜZESI 

2012; HAJDÚ–NAGY 2001; HEGEDŰS 1985; KALICZ–KOÓS 1997a; 1997b; 2000b; 

2002; KOVÁCS 2011; KURUCZ 1989; 1994; ORAVECZ 1996; 1998–1999; 2001; 

SCHOLTZ 2008). A leletek megszaporodásával az egyes AVK időszakok és csoportok 

temetkezései önmagukban is vizsgálhatókká váltak, bár statisztikailag továbbra sem 

elemezhetőek. 

Mivel a bükki kultúrából sem ismerünk statisztikailag értékelhető mennyiségű sírleletet, 

így célom csupán a temetkezések bemutatása és rövid elemzése. A vizsgálatba csak 

azokat a sírleleteket vontam be, melyek a bükki kultúra törzsterületéről származnak: 

14 lelőhelyről 41 sírt és 3 kettős temetkezést, ami összesen 47 elhunytat jelent (95. ábra). 

Előre kell bocsátani, hogy a felsorolt temetkezések a bükki kultúra különböző fázisaiból 

származnak. Emellett, mint már említettem, magukat a fázisokat csupán a kerámiaformák 

és díszítések alapján tudjuk elkülöníteni, abszolút kronológiájuk bizonytalan. Így nem 

vizsgálhatók a kultúra élete alatt a temetkezési szokásokban bekövetkező változások sem. 

A bükki közösségeket reprezentáló 47 egyén temetkezését vizsgálva, a sírok ismert 

tájolása 22 esetben DK–ÉNy (96. és 98. ábra), 3 alkalommal KDK–NyÉNy, 5 esetben 

K–Ny (97. és 99. ábra), illetve 2–2 alkalommal DNy–ÉK, valamint ÉK–DNy.55 

                                                           

55 S. Šiška nem közölte részletesen a Šarišské Michal’any-i temetkezéseket, de összefoglalásaiban leírta, 
hogy 11 (később 12) sír DK–ÉNy-i, 2 pedig K–Ny-i tájolású volt (ŠIŠKA 1986, 445; 1995b, 38). 
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Lelőhely 
Sír 
(db) 

Kettős 
sír (db) 

Temetkezések régészeti közlései 

Aggtelek-Baradla-barlang, 
Hangverseny-terem 

1 – említése: HOLL 2007 

Aggtelek-Baradla-barlang 
előtti telep 

1 – 
KOREK 1970; KALICZ–MAKKAY 

1977, 73, 119 (Kat.-Nr. 8) 

Felsővadász-Várdomb – 1 
KOÓS 1986b; CSENGERI 2000; 

CSENGERI 2004 
Garadna-Elkerülő út, 2. 

lelőhely 
13 – CSENGERI 2010b; 2010c 

Mályinka-„Lőrinc” Kulcsár 
Lajos pincéje 

1 – 
KOREK 1957, 16; KOREK–PATAY 

1958, 21 (Kat.-Nr. 75); KALICZ–
MAKKAY 1977, 73, 141 (Kat.-Nr. 224) 

Mezőzombor-Temető (2001) 1 – CSENGERI 2001b 

Miskolc-Büdöspest-barlang 1 – 
KADIĆ 1914; 1916; KOREK–PATAY 

1958, 9 (Kat.-Nr. 18) 

Miskolc-Hillebrand Jenő-
barlang (Kőlyuk II) 

1 – 
KOREK 1958 vö. SZATHMÁRY 1976;  

KALICZ–MAKKAY 1977, 73, 144 
(Kat.-Nr. 254) 

Onga-Vasúti őrház 1 – 
KOREK 1957, 16–17; KOREK–PATAY 

1958, 29 (Kat.-Nr. 99); KALICZ–
MAKKAY 1977, 73, 148 (Kat.-Nr. 288) 

Sajószentpéter-Kövecses 1 – 
CSENGERI 2003a; jelen munka 4.1.4. 

alfejezet 
Sajószentpéter-Vasúti őrház 1 – CSENGERI 2011b 

Šarišské Michal’any-
Fedelemka 

17 1 ŠIŠKA 1986; ŠIŠKA 1995b 

Tiszaladány-Nagyhomokos 1 1 S. KOÓS–LOVÁSZ 1991 

Zalkod-Csenke-domb 1 – 
KALICZ–MAKKAY 1977, 81, 183 

(Kat.-Nr. 500) 
Összesen: 41 3  

95. ábra A bükki kultúrához köthető, annak törzsterületéről származó temetkezések 

 

A testhelyzet 14 esetben zsugorított (96–99. ábra), 3 alkalommal feltehetően zsugorított 

(csak az oldalt fekvő felső- vagy alsótestet lehetett megfigyelni), 5 esetben ennek valami-

lyen változata volt – felsőtest háton fekvő, altest zsugorított (1), felsőtest oldalt fekvő, 

comb a felsőtesttel egy síkban, lábszárak hátrahajlítva (4). Csupán egy alkalommal figyel-

tek meg valószínűleg nyújtott, háton fekvő testhelyzetet.56 

A közöltek közül 20 esetben a bal (96–99. ábra), 2 alkalommal feltehetően a bal, és mind-

össze 1 esetben a jobb oldalára fektették az elhunytat. 

 

                                                           

56 S. Šiška említi, hogy a megfigyelhető Šarišské Michal’any-i esetekben 1 alkalommal háton fekvő felső-
test, zsugorított altest, a többi esetben pedig zsugorított helyzetű test feküdt a sírokban, de ezek számát nem 
írja le (ŠIŠKA 1986, 445; 1995b, 37–38). 
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96. ábra Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S20 sír 

 

 

98. ábra Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S38 sír 

 

97. ábra Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S120 sír 

 

 

99. ábra Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S168 sír 

 

37 esetben állnak rendelkezésre adatok az elhunytak életkorát illetően: 27 felnőtt, 

10 gyermek vagy fiatalkorú. A felnőtteké közül 9 férfi és 14 női temetkezés volt, a többi 

esetben a nem meghatározását nem tudták elvégezni. 



 171 

Mellékletek 20 alkalommal kerültek elő a sírokból, 26 temetkezés pedig melléklet nélküli 

volt.57 A sírleletek közül leggyakoribb az 1–3 darab edény, mely önmagában (8 eset), 

vagy más tárgyakkal, ékszerekkel kombinálva fordult elő (szerszámkővel: 3, pattintott kő-

eszközzel: 1, csiszolt kőeszközzel: 1, ékszerrel és szerszámkővel: 2 eset). Szintén ön-

magukban, más maradandó melléklet nélkül kerültek elő még a sírokból ékszerek (4 eset), 

illetve szerszámkő (1 eset). Az ékszerek közül külön ki kell emelni a Spondylus tárgyakat, 

melyek a kultúra 3 lelőhelyén, összesen 6 sírban jelentek meg. Felsővadász-Várdombon 

a kettős temetkezésből egy közepes nagyságú hengeres gyöngy (másodlagos helyzetből, 

KOÓS 1986b, 19; CSENGERI 2000, 90–92; 2004, 47–48), Šarišské Michal’any-ból két 

sírból karperec (a koponyáról; ŠIŠKA 1986, 445), egy temetkezésből gyöngy (a mell-

kasról, ŠIŠKA 1986, 445), Garadnáról pedig három sírból közepes és nagyméretű, 

szabálytalan hordó alakú gyöngyök ismertek (két esetben a nyaktájékról, 94. ábra).58 

Okkert a váz csontjain, vagy a tárgyakon 11 sírban figyeltek meg, 33 temetkezés pedig 

nem tartalmazott okkernyomokat. 

A fenti rövid összegzést összehasonlítva Kalicz N. és Makkay J. megállapításaival ki-

tűnik, hogy az adatok gyarapodásával a bükki kultúra ismert temetkezéseinél továbbra is 

a DK–ÉNy-i tájolást (kis eltérésekkel), valamint a bal oldali zsugorított fektetést tarthat-

juk a leggyakoribbnak. Okkermelléklet a temetkezéseknek csupán a harmadában-negye-

dében található meg, viszont az esetek csaknem felében a sírok tartalmaztak melléklete-

ket. Lehetséges, hogy a bükki kultúra sírjai mellékletekben „gazdagabbak” voltak 

az AVK és más csoportjai temetkezéseinél, de az is elképzelhető, hogy e kevés temetke-

zés nem reprezentálja megfelelően a bükki temetkezési szokásokat. Figyelembe kell venni 

továbbá azt is, hogy a két legnagyobb sírszámú és mellékletekben „gazdag” lelőhely, 

Šarišské Michal’any, illetve Garadna-elkerülő út, 2. lelőhely az észak-déli irányú csere-

kapcsolatok „útvonalán” Torysa/Tarca és a Hernád völgyében helyezkedik el. 

Ezek a folyóvölgyek nemcsak a bükki kultúra közösségei közötti csere szempontjából 

lehettek fontosak, mint azt már említettem, hanem minden bizonnyal jelentős szerepet 

töltöttek be a Kárpát-medencén belüli és az attól északra fekvő területek közötti (főként 

kő) nyersanyagforgalomban, illetve a D felől érkező, Spondylusból készült presztízs-

tárgyak cseréjében is. Emiatt a települések, vagy azon belül bizonyos csoportok nagyobb 

„gazdagságra”, vezető szerepre tehettek szert, ami a temetkezésekben is meg-

nyilvánulhatott. 

                                                           

57 Egy temetkezésnél a bolygatottság miatt nem eldönthető, hogy a halottat ellátták-e melléklettel. 

58 A garadnai Spondylus leletekről, valamint a középső neolitikus Spondylus használat kérdéseiről 
ld. SIKLÓSI–CSENGERI 2011. 
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A bükki kultúrára vonatkozóan még nem készült társadalomrégészeti elemzés. A Kárpát-

medencei neolitikus kultúrákat elemző munkájában Siklósi Zs. azonban kimutatta, hogy 

a középső neolitikumban az elhunytak tájolása és a fektetési oldal mindvégig nemtől 

és életkortól független volt, továbbá a mellékletes (köztük a gazdag mellékletekkel 

ellátott) és a melléklet nélküli sírok is mind a felnőtteknél, mind pedig a gyermekeknél 

előfordultak. A mellékletes és a mellékletek nélküli temetkezések nem alkottak külön 

csoportokat. Presztízstárgyak (Spondylusból, állatfogakból, stb. készültek) előfordultak 

a felnőtt és gyermek sírokban egyaránt, viszont nemre vagy életkorra jellemző, státusz-

jelző tárgyak nem. Ez arra utalhat, hogy ellentétben a késő neolitikummal ekkor a közös-

ségek tagjai között még minimális vertikális társadalmi különbségek léteztek (SIKLÓSI 

2004, 48–49, 52–53). 

A bükki kultúrából ismert sírok közül 3 barlangi temetkezés, 42 sír településeken került 

elő, 2 temetkezés (Mályinka, Mezőzombor) pedig valószínűleg településről származik, 

de az adott lelőhelyekről nem ismerünk bükki telepobjektumokat. 

Az AVK és csoportjai településeiről származó adatok azt mutatják, hogy az elhunytakat 

jellemzően a házak közelében (azoktól meghatározott irányban), önálló sírgödörbe, vagy 

ugyancsak a házak közelében hulladékgödrökbe temették el (DOMBORÓCZKI 1997, 22; 

2001a, 210; 2001b, 75; KALICZ–KOÓS 1997a, 30; 2000b, 50; 2002, 51, 60; ORAVECZ 

1996, 57; 1998–1999, 55; 2001, 11; RACZKY–ANDERS 2009a, 40). A bükki kultúra 

esetében eddig csupán Aggteleken, a Baradla-barlang előtti telepen (KOREK 1970), vala-

mint Sajószentpéter-Kövecsesen volt megfigyelhető házomladék és melléklet nélküli 

temetkezés „egysége” (CSENGERI 2003a, 33). A több sírt tartalmazó két bükki település 

közül Šarišské Michal’any esetében S. Šiška nem ír a sírok és a házak viszonyáról, csupán 

annyit jegyez meg, hogy a temetkezések a település területén elszórtan kerültek elő 

(ŠIŠKA 1986, 445; 1995b, 37). Garadnán nem találtunk házmaradványokat, a sírok a tele-

pülési jelenségek (gödrök) között kerültek elő. Három feltételezhető sírcsoportot lehet el-

különíteni: 

1. az S168, S138 és az S38 temetkezések laza csoportosulást alkotnak a felület É-i részén 

(LXXXIII. és LXXXIV. tábla), 

2. az S187, S120, S109, S20 és S191 sírok a középső felületrészen félkörívben, viszony-

lag sűrűn helyezkednek el (LXXXIV. tábla), 

3. az S57, S83, S119 sírok és a bolygatott temetkezésből származó S52–S86 maradvány 

szintén egymáshoz viszonylag közel található a középső felületrészen, az előző csoporttól 

kissé DDNy-ra (LXXXV. tábla). 
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Az S62 temetkezés a 2. és 3. csoport között helyezkedik el, és feltehetően egy újabb, 

a feltárási területen kívül folytatódó sírcsoportra utal (LXXXV. tábla). A sírcsoportok 

valószínűleg házakhoz kapcsolódtak, melyek helyét azonban nem tudjuk megállapítani. 

Az ásatási felület D-i részén, a 2. sírcsoporttól DDNy-ra fekvő területen nem találtunk 

újabb temetkezéseket (LXXXVI. tábla). 

A feltételezett 2. sírcsoport két egymás mellett, egymástól 5 m távolságban fekvő sírja 

esetében – S20 és S191 – rendelkezünk radiokarbon adatokkal (130–131. ábra). A két sír 

kalibrálatlan BP koradatában 20 év különbség mutatkozik, ami nem zárja ki, hogy egy 

közösséget, és azon belül egy háztartást reprezentáló temetkezésekről van szó. Mindkét 

sír a Tiszadob–Bükk átmenet kerámialeleteivel keltezett. Bár a többi temetkezés esetében 

még nem történt kormeghatározás, mégis valószínű, hogy nem látszólagos rendszerről, 

hanem egy hosszabb ideig egy helyben lakó közösség sírcsoportjairól van szó. 

 

 

100. ábra Kisgyermek temetkezése gödörben 
(Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S187) 

A bükki kultúra ismert lelőkörülményű temetkezései közül 17 önálló sírgödörrel rendel-

kezett, és a 3 barlangi temetkezés feltehetően ugyanúgy nem települési objektumból szár-

mazik. Csupán két esetben van tudomásunk települési jelenségbe eltemetett egyénekről, 

mindkettő Garadnáról származik (S83, S187; 100–101. ábra; LXXXIV–LXXXV. tábla). 

Mind a garadnai S83 sír női halottja, mind pedig az S187 sír kisgyermeke a tároló- vagy 

hulladékgödör alján, annak szélén feküdt, szabályosan eltemetve. E hulladékgödrök 

azonban már nem a korábbi AVK időszakokban temetkezésre használt nagyméretű, 

agyagkitermeléskor ásott gödörkomplexumok, hanem szabályos alakú, kisméretű tároló-

gödrök voltak. 
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101. ábra Felnőtt nő temetkezése gödörben 
(Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S83) 

 

Feltételezett népességszámra egyetlen lelőhely, Šarišské Michal’any esetében van adat, 

ahol S. Šiška bükki kultúrához kapcsolható 2. és 3. építési fázisokban egyszerre 5–7 ház 

jelenléte mellett 35–40 lakossal számol a településen (ŠIŠKA 1995b, 68). Eközben a lelő-

helyről összesen 18 temetkezés került elő 19 egyén vázrészeivel (ŠIŠKA 1986, 445; 

1995b, 38). A sírok tehát semmiképpen nem reprezentálják a teljes itt élt lakosságot, 

habár a feltárás csaknem az egész települést érintette. A jelenséget, miszerint a sírok 

száma a települések feltételezhető népességéhez viszonyítva alacsony, a Kárpát-medence 

más középső neolitikus kultúráinál/csoportjainál, valamint a közép-európai vonaldíszes 

kerámia kultúrájánál is megfigyelték (ANDERS–NAGY 2007, 89; NIESZERY 1995, 18; 

OROSS et al. 2004, 288–290; SIKLÓSI 2004, 48; 2010, 54). Ez alapján feltételezhető, 

hogy más, eddig nem ismert, és/vagy nem a településekhez köthető, régészeti nyomot 

nem hagyó temetkezési rítusok is szokásban voltak ebben az időszakban (OROSS et al. 

2004, 288–290; SIKLÓSI 2004, 48). 
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4.4 A BÜKKI KULTÚRA KRONOLÓGIÁJA ÉS KERÁMIALELETEINEK ELEMZÉSE  

 

Az alábbi alfejezetben a bükki kultúra kerámialeleteit vetem részletesebb vizsgálat alá 

annak érdekében, hogy megállapíthassam, hogy a finomkerámia díszítésrendszerének 

változása/változatossága alapján korábban felállított bükki belső kronológia megállja-e 

a helyét. Elvégzem négy lelőhelyről származó 7 objektum leletanyagának statisztikai 

összehasonlító elemzését, továbbá megvizsgálom a hagyományosan kronológiai jelentő-

ségűnek tartott bükki stílusjegyek előfordulását a B.-A.-Z. megyei anyagokban. Néhány 

újabb lelet esetében radiokarbon mérési eredmények állnak rendelkezésre, melyek mellett 

bemutatom a bükki kerámia archeometriai kutatásának új eredményeit is. 

 

4.4.1. A bükki kultúra relatív kronológiájának kuta tástörténete 

Már a bükki kultúra elsőként előkerült leleteit – a porácsi barlangi anyagot Róth S. (Róth 

1878), a boldogkőváraljai településrészletet pedig Mihalik J. (MIHALIK 1897) – 

a neolitikumhoz kötötték. Egyedül Nyáry J. írta, hogy a kőkori leletek mellett a Baradla-

barlang Denevér-ágában fellelt egyes díszített és házi kerámia töredékek valószínűleg 

középkoriak (NYÁRY 1881, 98 és 128). Márton L. az 1910-es baradlai ásatásról készült 

jelentésében a „szalagdíszes keramika” egy új csoportjáról beszélt (MÁRTON 1910, 196–

197; 1912, 178–179), melyet Bella L. írt le részletesen (BELLA 1916, 17–24). 1929-ben 

megjelent összefoglalásában Tompa F. az edényformák és díszítésmódok változásai alap-

ján a kultúra három fejlődési fokozatát különítette el, melyet egy vonaldíszes fázis előzött 

meg (idősebb spirálmeanderes fázis, Bükk I–III, TOMPA 1929, 26–34; „protobükki”, 

Bükk I–III, TOMPA 1937, 32–39). 

J. Lichardus az 1960-as évektől barlangi ásatásai (Domica-, Čertova diera/Ördöglyuk, 

Ardovo-/Ardói barlang) révén kezdett foglalkozni a bükki kultúra problémáival. A finom-

kerámiákon megfigyelt díszítésrendszer elemeinek változása, valamint barlangi sztratigrá-

fiai megfigyelések alapján a kultúra életét négy fázisra osztotta: A, AB, B és C (LICHAR-

DUS 1974, 83–93, 104–108). Kalicz N. és Makkay J. összefoglalásukban részletesen 

tárgyalták az AVK bükki csoportját (KALICZ–MAKKAY 1977, 43–49, 100–104). 

A Tompa-féle Bükk III. fázist a tiszadobi csoporthoz kapcsolták, a bükki csoport esetében 

pedig új belső kronológiát állítottak fel (Tompához hasonlóan szintén Bükk I–III el-

nevezésekkel, KALICZ–MAKKAY 1977, 43–45). S. Šiška munkáiban J. Lichardus 

kronológiáját használta, majd megállapította, hogy mivel a legkorábbi (Bükk A) leletek 

csak a Szlovák-karszt barlangjaiból ismertek (ŠIŠKA 1989, 206), így Kelet-Szlovákia 

fennmaradó részén a Kalicz–Makkay által kidolgozott belső periodizáció tartható 
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érvényesnek (ŠIŠKA 1995b, 43). Eszerint a Bükk I megfelel az A fázisnak, Bükk II 

az AB–B fázisoknak, a Bükk III pedig a C fázisnak (ŠIŠKA 1995b, 43). 

A bükki kultúrát J. Lichardus a keleti (vagy kárpáti) vonaldíszes kerámiából származtatta 

a „gömöri vonaldíszes kerámia” átmeneti fázissal, továbbá egykorúnak és szomszédosnak 

tartotta a tiszadobi csoporttal (LICHARDUS 1974, 111–112). J. Lichardussal ellentétben 

Kalicz N. és Makkay J., valamint S. Šiška a tiszadobi csoport és a bükki kultúra között 

egymásutániságot és genetikai kapcsolatot állapított meg (KALICZ–MAKKAY 1977, 

43–45; ŠIŠKA 1989, 129–134). 

A bükki kultúrán belül elkülönített kronológiai fázisok összefüggéseit az abszolút idő-

renddel nem tudták vizsgálni a kutatók, mivel a néhány radiokarbon mérési eredmény 

még a kultúra egészére sem biztosított megnyugtató keltezést. Így csupán feltételezés 

maradt, hogy a bükki kerámiastílus egyes változatai különböző kronológiai horizontokba 

tartoznak. 

A jelenleg elérhető adatok alapján úgy tűnik, hogy a legkésőbbi tiszadobi, valamint 

a Bükk A (I), fázisok kerámiája nehezen elkülöníthető, ami a tiszadobi stílus bükki díszí-

tési rendszerré való folyamatos átfejlődésére utal. Erre az időszakra bevezettem a dolgo-

zatban a Tiszadob–Bükk átmeneti periódus kifejezést. Adott mikrorégión belül való-

színűleg kronológiai sort állíthatunk fel az egyes települések között a leletanyagukban 

fellelhető tiszadobi és bükki stílusjegyek arányának különbségei alapján, más mikro-

régiókban azonban ez a változás nem feltétlenül ugyanakkor következett be. Különböző 

mikrorégiók leletanyagának összehasonlításakor elsősorban a radiokarbon adatokra kell 

támaszkodnunk. A 4.4.5. alfejezetben már kifejtettem, hogy a Sajó-völgyben található 

Sajószentpéter-Kövecses Bükk AB fázisba sorolt temetkezésének BP koradata szinte 

tökéletesen megegyezik a Hernád-völgyi Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely Tiszadob–Bükk 

átmeneti fázishoz köthető temetkezéseinek adataival. Ami utalhat arra, hogy a Sajó 

mentén a tiszadobi kerámiadíszítés (kerámiaművesség) átalakulása bükki kerámia-

díszítéssé (kerámiaművességgé) hamarabb indult meg, így itt a Hernád-völgyi átalakulás 

kezdeti időpontjában már egy „fejlettebb” stílust használtak, de elképzelhető az is, hogy 

a kétféle stílus egykorú, és más területeken is egy időben használták őket. 
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4.4.2. A bükki kultúra lelőhelyei Borsod–Abaúj–Zemplén megyében az egyes relatív 

          kronológiai fázisokban 

 

4.4.2.1. A bükki kerámiák legfontosabb, kronológiai jelentőségűnek tartható jellemzői 

A bükki kultúra kerámiadíszítésének változása alapján kidolgozott belső kronológia meg-

nyugtató igazolásához még nincs elég adat. Más támpont viszont nem áll rendelkezésre 

a lelőhelyek csoportosításához, így mindaddig, amíg radiokarbon vizsgálatok és az egyes 

bükki objektumok díszített kerámiáinak statisztikai elemzése meg nem cáfolja, a hagyo-

mányos kronológiai ismérveket használom feldolgozásaim során. 

A 4.1.5. alfejezetben, Sajószentpéter-Kövecses edény- és díszítéstípusainak elemzésekor 

az egyes kategóriáknál már szót ejtettem a kronológiai szempontból fontos jellemzőkről, 

itt időrendi periódusonként foglalom össze őket. 

 

Korai időszak (Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB): 

A tálak és csészék négyszögletes szájkiképzése a tiszadobi kerámiaművességből ered, 

a bükki kultúrában a korai időszakban fordul elő (LICHARDUS 1974, 26; KALICZ–

MAKKAY 1977, 45). Időnként megfigyelhető a bomba formájú edényeken is (pl. Garad-

na-Elkerülő út, 2. lelőhely, S176 edénye, CSENGERI 2010b, 5. ábra). Ugyancsak a korai 

periódusra jellemző a tálak és csészék karéjos vagy felcsúcsosodó peremkiképzése 

(LICHARDUS 1974, 26; KALICZ–MAKKAY 1977, 45). 

A díszítőstílusok közül a tompa ívű vonalkötegeket tartalmazó Lichardus-féle α1, β1 – β2 

(LICHARDUS 1974, 33–34 és Abb. 2) és ezek újabb variánsai (102. ábra), a futóspirál 

díszes α2 (102. ábra), az egymásnak támaszkodó félspirálokból és félkörívekből álló ζ1 – 

ζ2 (102. ábra), a rácsmintás felületű η1 (102. ábra), valamint a mezőkre osztott díszes, 

de „negatív” díszítés nélküli η2 stílus (102. ábra) a korai periódus terméke lehet. Ezek fő 

jellemzője a ritkább vonalköteg-dísz, és a „negatív” díszítés hiánya. Ide köthető egy J. Li-

chardusnál nem szereplő díszítőstílus is, melyet S-11 kategóriaként vettem fel az anyag-

feldolgozások során, és amely ritkás vonalakból és különálló elemekből épül fel (102. áb-

ra). Tiszadobi díszítőstílus(ok) felbomlása, bükki elemmé való átalakulása lehet. 
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102. ábra A bükki kultúra fő díszítőstílusainak összefüggései a feltételezett kronológiai fázisokkal 

 

A finomkerámia formák közül a csőtalpas edény az AVK és tiszadobi kerámiaművesség 

öröksége. Nem mondható jellemzőnek a bükki kultúra egyik nagy periódusában sem, 

hiszen végig kis arányban van jelen, de feltételezhető, hogy az idő előrehaladtával száma 

még emellett is csökkenő tendenciát mutat, tehát valószínűleg felhasználható kronológiai 

megállapításokhoz. 

A díszítések közül a belső díszítés szintén a tiszadobi kerámiaművesség öröksége, a bükki 

kultúrában meglehetősen ritka. Főként közvetlenül az edényperem alatt, illetve legfeljebb 
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az edény felső harmadában fordul elő, kivéve a Tiszadob–Bükk átmenet időszakát, 

amikor gyakrabban megtalálható, és a tiszadobi edényekhez hasonlóan a teljes belső 

edény-felületet beboríthatja. Mivel a kultúra későbbi fázisaiban egyre kevésbé használa-

tos, (bár alkalomszerűen a legkésőbbi fázisig előfordul), kronológiai jelentőségűnek 

tartható. 

 

Klasszikus–késői periódus (Bükk B, Bükk C): 

A bükki finomkerámia legismertebb típusa a bomba formájú edény (LICHARDUS 1974, 

26, KALICZ–MAKKAY 1977, 45), melynek S-profilú változata feltehetően csak a Bükk 

B és C fázisok idején volt használatos kis számban (CSENGERI 2001a, 75–76). 

A finomkerámia díszítőelemei közül az ún. „negatív” díszes peremdíszítések és díszítő 

háromszögek feltehetően erre az időszakra jellemzőek. 

A díszítőstílusok közül a csúcsíves vonalkötegeket („gótikus ablak”) tartalmazó Lichar-

dus-féle β3 – β5 (LICHARDUS 1974, 33–34 és Abb. 2) és ezek újabb variánsai (102. áb-

ra), a levágott tetejű vonalkötegekből álló γ1 – γ3 (102. ábra), a legtöbbször sárga vagy 

vörös inkrusztációval kitöltött δ1 – δ4 (102. ábra), a teljes felületet kitöltő ε1 – ε2 és újabb 

variánsai (102. ábra), valamint a mezőkre osztott felületű díszítőstílusok közül a sűrű 

vonalkötegekből felépülő, „negatív” díszeket tartalmazók szintén a klasszikus-késői 

periódus termékei lehetnek (102. ábra). Ezek fő jellemzője a sűrű, finom vonalköteg-dísz, 

és a „negatív” felületek felfényezése, díszítőelemként való felhasználása. 

A színes betétek közül az általános elképzelések szerint a sárga és a vörös inkrusztáció 

a késői bükki fázisra jellemző (Bükk C; LICHARDUS 1964). 

 

A fenti ismérvek a bükki kultúra korai és klasszikus-késői periódusa közötti beosztást 

teszik lehetővé. A nagyobb időszakokon belüli fázisokhoz sorolást az alábbiak szerint 

végeztem. 

A korai időszakon belül általam elkülönített Tiszadob–Bükk átmenet fázisába azon lelet-

együtteseket soroltam, melyeknél a tiszadobi díszítőművesség elemei nagy számban 

vannak jelen (meanderdísz, hullámvonalak és cikkcakk-vonalak fő díszítésként /S-15, 

S-16, S-17 kategóriák/, nyílhegyminta, edényfenékig tartó belső díszítés), emellett azon-

ban feltűnnek a kialakuló bükki díszítőművesség elemei is (ritkásan bekarcolt tompa ívű 

vonalkötegekből és díszítő háromszögek kezdeményeiből álló díszítések, pl. Lichardus-

féle α1 – α2 és ζ1 – ζ2, 102. ábra). A két díszítőművesség jellemzői gyakran egy edény 

felületén is keverednek (102. ábra). Az egyes leletanyagokban e díszítéstípusok változó 
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arányban fordulnak elő, emiatt a tiszadobi díszítőművesség átalakulását bükki díszítő-

művességgé folyamatosnak tarthatjuk. Megfigyelhető még a finomkerámia edények for-

májának és falvastagságának változása (szögletesedő formákból gömbölyded formák, 

vékonyabb falú finomkerámia). 

A következő, Bükk AB fázisban már csak minimális tiszadobi jellemzőt találunk 

a kerámiadíszítésben (elvétve meander, nyílhegy, a díszítő háromszögekben függőleges 

hullámvonalak). A tompa ívű vonalkötegekből és a közéjük lenyúló díszítő három-

szögekből álló bükki díszítőrendszer már kialakult formában van jelen. A Lichardus-féle 

β1 – β2 stílusok és ezek újabb variánsait használják (102. ábra), és megtalálható az ζ1 

díszítőstílus továbbfejlődött változata. Egyedül a különálló elemekből felépülő S-11 

kategória jelzi még az „útkeresést” (102. ábra). 

A klasszikus, Bükk B fázist a csúcsíves vonalkötegeket tartalmazó Lichardus-féle β3 – β5 

és a levágott tetejű vonalkötegekből álló γ1 – γ3 fő díszítőstílusokkal tartom jellemez-

hetőnek (102. ábra). Jelen van még egy félspirálokból álló, a korai ζ1 és a késői δ1 

díszítőstílus közötti átfejlődést mutató stílus, valamint mezőkre osztott felületű, „negatív” 

díszes stílus(ok). Ebben a fázisban a bükki díszítőrendszer kiforott, klasszikus formáját 

mutatja sűrű vonalkötegekkel, „negatív” díszítés használatával. 

A Bükk C fázisra véleményem szerint a sárga vagy vörös inkrusztációval társuló 

Lichardus-féle δ1 – δ4 (102. ábra) és a teljes felületet kitöltő ε stílusok a jellemzőek 

(102. ábra). 

Valószínűleg a házi kerámiák jellemzői között is találunk olyanokat, melyek kronológiai 

jelentőségűek. Az edényformák között a csőtalpas tálak és a karéjos vagy felcsúcsosodó 

peremű tálak a korai periódus emlékei lehetnek. Feltevésem szerint a korábbi középső 

neolitikus fázisokhoz képest a bükki kultúra időszakában megnő a perem alatti lyuksor 

használatának gyakorisága is, és ekkor jellemzőek a könyökfülek. Lehetséges, hogy 

ezeknek a bükki kultúrán belül is van kronológiai jelentősége, ez azonban csak újabb 

nagyobb feltárások révén lehetne vizsgálható. Bizonyosan jelentős időrendi szempontból 

a nyelv alakú és nyelv alakú lelógó bütykök használata, melyek egyelőre csak klasszikus–

késői leletegyüttesekből ismertek. 

Némelyik J. Lichardus által meghatározott fő díszítőstílus a tiszadobi–bükki stílus-

váltástól kezdve jelen volt, és a bükki kultúra végéig fennmaradt, bár időközben át-

alakuláson ment át. Ilyen az egymásnak támaszkodó félspirálokból álló ζ1 díszítőstílus 

(102. ábra), mely Boldogkőváralja-Tekeres-patak Tiszadob–Bükk átmenetbe sorolható 

nyakas, négyszögletesedő testű edényétől (HOM ltsz.: 64.9.16., KALICZ–MAKKAY 

1977, Taf. 172, 13), Novajidrány-Elkerülő út Bükk AB fázisú csőtalpas tálján keresztül 

(CSENGERI 2010c, Fig. 11) és Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, S176 gödör Bükk AB–
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B átmenetet mutató négyszögletesedő testű, bomba formájú edényén át (HOM ltsz. 

nélkül, CSENGERI 2010b, 5. ábra) a Bükk C időszak δ1 stílusáig élt. Utóbbi példái 

Felsővadász-Várdomb egyes edényei (HOM ltsz.: 98.1.1112. és 98.1.1591., CSENGERI 

2000, 20. és 22. kép; a teljes sort ld. a 103. ábrán). 

 

 

103. ábra ζ1 díszítőstílus átalakulása δ1 stílussá a bükki kultúrában (1: Boldogkőváralja- 
-Tekeres-patak, KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 172, 13 alapján; 2: Novajidrány-Elkerülő út; 

3: Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, 4: Felsővadász-Várdomb) 

 

A mezőkre osztott díszítőstílusokat is megtaláljuk a Tiszadob–Bükk átmenet fázisától 

a bükki kultúra végéig, változó formában. Példaként hozható fel a legkorábbi fázisból 

Onga-Vasúti őrház rácsmintás díszű edénye (HOM ltsz.: 53.130.1., KALICZ–MAKKAY 

1977, Taf. 173, 1), a Bükk AB fázisból az encs-abaújdevecseri rácsmintás és spiráldíszű 

edényke (HOM ltsz.: 53.100.1., KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 173, 3), a Bükk B–C 

fázisból pedig Felsővadász-Várdomb „negatív” díszes, bütykös edénytöredéke (HOM 

ltsz. nélkül, CSENGERI 2000, 39. kép) vagy Edelény-Borsod-Derékegyháza spirálmintás, 

mezőkre osztott, „negatív” díszű edénye (HOM ltsz.: 53.160.115., KALICZ–MAKKAY 

1977, Taf. 173, 6; a teljes sort ld. a 104. ábrán). Ezek a kerámiák általában okkertartó edé-

nyek voltak, újabb példáikat ismerjük Tiszadob-Ó-kenézről (SCHOLTZ 2008, 37 

és 6. kép 4), valamint Kántorjánosi-Homoki-dűlőről (FÜZESI 2012, 32–33; ORAVECZ 

2012, 50 és 2. t. 1). 
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104. ábra Mezőkre osztott díszítőstílusok változása a bükki kultúrában (1: Onga-Vasúti őrház, 2: Encs-
Abaújdevecser, 3: Edelény-Borsod-Derékegyháza, KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 173 alapján) 

 

4.4.2.2. A bükki kultúra Borsod–Abaúj–Zemplén megyei lelőhelyeinek felosztása 

              a kronológiai jelentőségűnek tartott jellegek alapján 

A fenti alfejezetben részletezett jellemzők alapján végeztem el a bükki kultúra B.-A.-Z. 

megyei lelőhelyeinek felvételét adatbázisomba. Összesen 181 lelőhelyet és leletegyüttest 

tudtam biztosan, további 3 tételt pedig feltételesen a kultúrához kötni, 5 esetben pedig 

nem volt eldönthető, hogy a tiszadobi csoport vagy a bükki kultúra leletanyagáról van-e 

szó. 

A 184 biztosan vagy feltételesen a bükki kultúrához sorolható lelőhely és leletegyüttes 

közül 60-nál nem volt lehetséges a (feltételezett) kronológiai fázisokba sorolás. A többi 

esetben a leletanyagokat a Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB, Bükk B, Bükk C fázisok 

valamelyikéhez lehetett kötni (105–109. ábra), de ezek között természetesen előfordultak 

olyan lelőhelyek is, ahol több fázis emlékeit találták meg. 

 

Meghatározott fázisok Lelőhelyek és leletegyüttesek száma 

Tiszadob–Bükk átmenet 76 

?Tiszadob–Bükk átmenet 4 

Tiszadob–Bükk átmenet 
vagy Bükk AB 

4 

Bükk AB 39 

Bükk AB vagy B 3 

Bükk B 48 

Bükk C 21 

105. ábra A bükki kultúra fázisainak előfordulása a B.-A.-Z. megyei 

leletanyagokban 
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106. ábra A Tiszadob–Bükk átmenet lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 

 

 

107. ábra A Bükk AB fázis lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 
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108. ábra A Bükk B fázis lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 

 

 

109. ábra A Bükk C fázis lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 
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Az adatfelvétel alapján azt a következtetést lehetett levonni, hogy a finomkerámia 

díszítésében két nagyobb időszak létezett, melyek anyaga között az igen eltérő jellemzők 

miatt könnyen különbséget lehet tenni. A korai periódushoz a Tiszadob–Bükk átmenet 

és Bükk AB fázist (106–107. ábra), míg a második nagyobb időszakhoz a Bükk B 

és C fázisokat soroltam (108–109. ábra). A két nagy periódus között jelentős eltérés 

mutatkozott a lelőhelyek számában is. Míg a korai időszakhoz 94, addig a második nagy 

periódushoz 57 lelőhelyet és leletegyüttest lehetett kötni, ezen belül is erőteljes a vissza-

esés az utolsó fázis lelőhelyeinek számában (109. ábra; erről, valamint a több fázison 

keresztül lakott településekről részletesen ld. a 4.2.3.2.1. alfejezetet). 

Nehéz továbbá különbséget tenni a korai nagyobb időszakon belüli fázisok között. Emiatt 

az újabb lelőhelyek zárt objektumainak statisztikai elemzésétől várható annak eldöntése, 

hogy ezek a „kisebb” fázisok valóban léteztek-e. Megállapítható viszont, hogy nem 

mutatkoznak különbségek a két nagy periódus lelőhelyeinek elterjedésében (107–109. áb-

ra; ld. még a 4.2.3.2.1. alfejezetben a 89–90. ábrát), vagyis nem bizonyítható a bükki 

kultúra közösségeinek területi elmozdulása. 

 

4.4.3. A bükki kultúra objektumainak statisztikai összehasonlító vizsgálata 

Sajnos viszonylag kevés olyan B.-A.-Z. megyei, a bükki kultúrához köthető telep-

objektum ismert, mely statisztikai vizsgálatokhoz elegendő mennyiségű edénytöredéket 

tartalmaz, és selejtezés nélkül áll rendelkezésre. Csak az 500-nál több kerámiatöredéket 

tartalmazó objektumokat használtam fel, azonban ezek többségénél is csupán 10–30 %, 

vagyis meglehetősen alacsony a díszített finomkerámia aránya, ami erőteljesen torzíthatja 

az eredményeket. Többnyire a 2000-es években végzett ásatásokon előkerült objektumok 

szolgáltattak megfelelő leletanyagot, illetve egy olyan, az 1980-as években feltárt lelő-

hely, Felsővadász-Várdomb egy objektuma, melynek feldolgozására az utóbbi években 

került sor. Összességében 4 lelőhely 7 objektumából származó kerámialeletek adatait 

vettem fel a Sajószentpéter-Kövecses leletanyagának feldolgozásakor kialakított módon, 

majd elvégeztem ezek statisztikai összehasonlítását. 

Bükki kerámiaanyagon statisztikai elemzést elsőként Losits F. végzett 1976-ban. Az általa 

hat lelőhely anyagának meghatározott leletegyüttesekből (Aggtelek-Baradla-barlang, 

Baradla-barlang-Csontház, Baradla-barlang-Denevérág, Büdöspest-barlang, Kőlyuk I–II.-

barlang, Szendrő-Ördöggáti barlang /ma: Varbóc-Ördöggát-lyuk/) származó 1582 db 

bükki töredéket hasonlított össze (LOSITS 1976, 87–94). Vizsgálata alapján arra a követ-

keztetésre jutott, hogy az Ördöggáti-barlang és a Kőlyuk I–II.-barlang anyaga eltérő 

egymástól, és nem függ össze a hasonlónak mutatkozó Baradla-barlangi és Büdöspest-

barlangbeli leletegyüttesekkel sem (LOSITS 1976, 91–94). Az eltérések okának meg-
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határozását hiteles körülmények között előkerült új leletanyagok későbbi vizsgálatától 

várta (LOSITS 1976, 94). 

 

4.4.3.1. Az alkalmazott statisztikai módszer rövid leírása 

A bükki objektumok kerámiaanyagának összehasonlító vizsgálatához a korrespondencia 

elemzést választottam. E módszer révén valósabb képet kaphatunk az összehasonlítandó 

adatcsoportok (lelőhelyek anyaga) között létező kontinuitásról vagy csoportosulásokról, 

mint a klaszteranalízis, illetve a szeriáció esetében (SIKLÓSI 2009, 466–467; 2010, 63). 

Az adatokat Past programban vettem fel. 

 

4.4.3.2. Az elemzett lelőhelyek és objektumaik bemutatása 

A hagyományos tipokronológiai feldolgozás során kiderült, hogy az anyagok többsége 

előzetesen a bükki kultúra korai időszakához köthető, csupán Felsővadász-Várdomb 

14. objektumának anyaga származik a kultúra klasszikus és késői fázisából. A 4.2.3.2.1. 

és 4.4.2. alfejezetekben már részleteztem, hogy a kultúra első fő időszakából (Tiszadob–

Bükk átmenet, Bükk AB) jóval több településrészlet származik, és ezáltal jóval többet 

ismerhettünk meg feltárások révén is, mint a kultúra második fő periódusából (Bükk B 

és C). Mivel Felsővadász-Várdomb anyaga szemmel jól láthatóan is különbözik a többi 

vizsgált objektum anyagától, ez előrevetíti, hogy a statisztikai elemzésben is különálló 

„csoportot” fog képviselni. A másik három lelőhely mind a Sajó mentén, kettő egymás 

közvetlen szomszédságában, a harmadik pedig az előzőektől kb. 5,8 km távolságra 

található. Amennyiben ezek esetében jelentős különbségeket tapasztalunk, az nem magya-

rázható a kerámiaművesség regionális különbségeivel, hanem valószínűleg kronológiai 

okokkal. 

Sajnos a Hernád völgyében fekvő Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely jelenségei közül a zárt 

gödrök nem szolgálnak elegendő mennyiségű leletanyaggal, így ezek nem voltak fel-

használhatók az elemzéshez. 

 

4.4.3.2.1. Felsővadász-Várdomb 

Felsővadász-Várdomb több periódusú őskori lelőhelye már az 1870-es évek vége óta 

ismert, területén terepbejárások, kisebb ásatások többször is folytak. Tervszerű feltárását 

1982–84-ig Koós J. végezte, 1983–84-ben Losits F. közreműködésével (részletesebben 

ld. az Excel adatbázisban). A lelőhely neolitikus anyagának egy részét szakdolgozati 

témaként dolgoztam fel (CSENGERI 2000), melynek eredményeképpen megállapítottam, 



 187 

hogy a településrészlet összességében a bükki kultúra klasszikus fázisának végére és késői 

fázisának idejére tehető a hagyományos tipokronológiai felosztás szerint (CSENGERI 

2000, 96; 2001a, 99; 2004a, 50). 

Jelen vizsgálathoz a lelőhely 14. objektumának (gödör) anyaga felelt meg. A gödör 

a VIII/IX. szelvények határán előkerült nagyméretű, hosszúkás formájú, közel függőleges 

falú, teknős aljú objektum volt, mely 528 db kerámiatöredéket tartalmazott. A lelet-

anyagból a restaurátor, Z. Abonyi Judit 7 edényt tudott összeállítani (CSENGERI 2000, 

27). 

 

4.4.3.2.2. Sajószentpéter-Kövecses 

A több korszakú lelőhely 2001 nyarán került elő gázvezeték fektetést megelőző terep-

bejárás során. Megelőző feltárását Koós J. vezetésével végeztük 2001. július-augusztu-

sában (részletes leírását és feldolgozását ld. a 4.1 alfejezetben). 

Jelen elemzéshez a lelőhely négy objektuma bizonyult megfelelőnek: 13. és 15. objektum 

(házomladékok), 17. objektum (agyagkitermelő) és 24. objektum (hulladékgödör). 

(A kerámiatöredékek darabszámát és főbb adatait a 4.1.5.2.1. alfejezet, a 4.1.5.2.3. alfeje-

zet, valamint a 35., 37–39., 41. és 45–48. ábrák tartalmazzák.) 

 

4.4.3.2.3. Sajószentpéter-Vasúti őrháztól É-ra 

A több korszakot felölelő lelőhelyet Wolf M. fedezte fel 1982-ben terepbejárás során. 

A 26. sz. főút négynyomúsításához kapcsolódóan 2007-ben terepbejárást, 2008-ban meg-

előző feltárást végeztek területén a HOM munkatársai (ásatásvezető: a dolgozat szerzője; 

részletesebben ld. az Excel adatbázisban). A neolitikus jelenségek az AVK 2. fázisából 

és a bükki kultúrából származtak. 

Jelen vizsgálathoz a lelőhely egy objektuma bizonyult megfelelőnek (64. objektum), mely 

közepes méretű agyagkitermelő gödör (S73, S132, S206 egységek együttese). 1733 db 

kerámiatöredéket tartalmazott, kiegészíthető edény nem volt közöttük. 
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4.4.3.2.4. Sajóvámos-Coop 

A lelőhelyen élelmiszer áruház építését megelőző feltárást végzett Szörényi G. A. 

2010-ben (a dolgozat szerzőjének közreműködésével). Az alapozási árkokban egy közép-

kori és kora újkori település részlete, valamint egy neolitikus agyagkitermelő került elő. 

A neolitikus gödörhöz tartozó S22, S26, S27 stratigráfiai egységekből, valamint az objek-

tumba ásott középkori kút (S18) neolitikus leleteiből összesen 3212 db kerámiatöredék 

került elő, emiatt az objektum megfelelőnek bizonyult a statisztikai elemzéshez. A töre-

dékekből 4 edény volt kiegészíthető. 

 

4.4.3.3. A finomkerámia és a házi kerámia vizsgált kategóriái 

A bemutatott objektumok adatainak felvételéhez a sajószentpéter-kövecsesi leletanyag 

vizsgálata során megállapított és használt kategóriák kibővítésére volt szükség. A bővítést 

úgy próbáltam elvégezni, hogy minél kevesebb új kategória jöjjön létre, azonban a kultú-

rán belül eltérő korúnak vélt jellemzők mindenképpen külön kategóriába kerüljenek 

(pl. a J. Lichardus által azonos betűjellel illetett β-díszítőstílusok közül a β1-β2 /korai, 

tompa ívű vonalköteges/ és β3-β4-β5 /klasszikus, csúcsíves vonalköteges/ stílusok). 

Az egyes kategóriák között alárendeltséget (altípusok) nem állapítottam meg, valamennyi 

létrehozott kategória egymástól függetlenül, egyenrangúként szerepel az elemzésben. 

 

4.4.3.3.1. Finomkerámia 

A finomkerámia kibővített edény- és díszítési kategóráit a 110–116. ábrák tartalmazzák. 

 

Edénykategória Megnevezés 

Ed-01 bomba formájú edény 

Ed-02 félgömb alakú tál/csésze 

Ed-03 gömbszelet alakú tál/csésze 

Ed-04 kónikus tál/csésze 

Ed-05 egyenes falú, mély tál/csésze 

Ed-06 S-profilú tál/csésze 

Ed-07 tál/csésze 

Ed-08 hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”) 

110a. ábra Bükki finomkerámia edénykategóriák 
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Edénykategória Megnevezés 

Ed-09 csőtalpas tál 

Ed-10 felcsúcsosodó peremű tál/csésze 

Ed-11 bikónikus testű edény 

Ed-12 
különleges formájú edények (tálca/fedő, „oltárka”, miniatűr edény, 
egyéb) 

Ed-13 az edényforma nem meghatározható 

Ed-14 nyomottgömbös testű edény 

Ed-15 ¾ gömbös testű csésze kerek vagy négyszögletesedő felső résszel 

110b. ábra Bükki finomkerámia edénykategóriák 

 

Kategória Megnevezés 

P-01 egyféle elemből álló perem alatti díszítés (egyenes, hullámos, cikkcakk-vonal, stb.) 

P-02 többféle elemből álló perem alatti díszítés (az előzőek kombinációiból álló) 

P-03 mezőkre osztott perem alatti díszítés 

P-04 „negatív díszes” perem alatti díszítés 

P-05 a perem bevagdalása 

P-06 a perem alatti díszítés hiánya 

P-07 elkülönülő elemekből álló, nem vonalas rendszerű perem alatti díszítés 

111. ábra A bükki peremdíszítések (P) vizsgált kategóriái 

 

Kategória Megnevezés 

H-01 bekarcolt, párhuzamos vonalakból álló, osztatlan belsejű díszítő háromszögek 

H-02 egyféle elemből álló díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek 

H-03 többféle elemből álló, „osztott” díszítéssel kitöltött belsejű díszítő háromszögek 

H-04 többféle elemből álló, „osztott” és „negatív” díszítéssel kitöltött belsejű díszítő 
háromszögek 

H-05 díszítő háromszögekből megmaradt keretező vonalkötegek (díszítő 
háromszögek használatának bizonyítéka) 

112. ábra A bükki díszítő háromszögek (H) vizsgált kategóriái 
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Kategória Megnevezés 

S-01 Lichardus-féle α1, α2 vagy ζ1díszítőstílus (pontosítás nem lehetséges, csak az alsó, 
íves összekötések maradtak meg) 

S-02 Lichardus-féle β1 díszítőstílus (egymással összekapcsolódó tompa ívű vonalkötegekből 
és díszítő háromszögekből álló stílus) 

S-03 Lichardus-féle β2 díszítőstílus (különálló tompa ívű vonalkötegekből és díszítő 
háromszögekből álló stílus) 

S-04 Lichardus-féle β1 vagy β2 díszítőstílus és ezek újabb variánsai (tompa ívű vonalkötegekből 
és díszítő háromszögekből álló stílusok, az elkülönítés nem lehetséges) 

S-05 Lichardus-féle α1, β1, β2 vagy ζ1 díszítőstílus (pontosítás nem lehetséges, csak 
a tompa ívű vonalkötegek maradtak meg) 

S-06 majdnem teljesen levágott tetejű tompa ívű vonalkötegekből és díszítő háromszögekből 
álló stílus (Lichardus rendszerében nem szerepelt) 

S-07 egymásnak támaszkodó, ellentétes irányba tekeredő spirálokból álló stílus (Lichardus- 
-féle ζ1 díszítőstílus részlete?) 

S-08 Lichardus-féle α2 díszítőstílus („futóspirál”) 

S-09 spiráldíszítés részlete 

S-10 Lichardus-féle η2 díszítőstílus (mezőkre osztott díszítőstílusok részletei „negatív” 
díszítés és „negatív” díszes osztás nélkül) 

S-11 egyedi, egymástól különálló elemekből felépülő díszítőstílusok 

S-12 rácsmintás díszítőstílus-részletek (Lichardus-féle η1 vagy η2 díszítőstílusokhoz 
tartozhattak) 

S-13 íves vonalköteg-részletek (a díszítőstílus nem meghatározható) 

S-14 egyenes vonalköteg-részletek (a díszítőstílus nem meghatározható) 

S-15 Tiszadob jellegű meanderdíszítés 

S-16 Tiszadob jellegű szögletes, ritkásan elhelyezett vonalak 

S-17 AVK vagy Tiszadob-jellegű cikkcakk-vonal vagy hullámvonal díszítés 

S-18 Lichardus-féle β3, β4 vagy β5 díszítőstílusok, illetve ezek újabb variánsai, melyek minden 
esetben csúcsíves vonalkötegekből és díszítő háromszögekből állnak 

S-19 Lichardus-féle γ1, γ2 vagy γ3 díszítőstílusok (levágott tetejű vonalkötegekből és díszítő 
háromszögekből állnak) 

S-20 Lichardus-féle δ1, δ2, δ3 vagy δ4 díszítőstílusok (igen finom, vékony vonalas 
díszítésőstílusok, melyeknél az edényfelület nagy része díszítetlen marad) 

S-21 Lichardus-féle ε1 díszítőstílus, illetve ennek újabb variánsai (teljes felületet kitöltő „negatív” 
díszes, vagy mezőkre osztott „negatív” díszes stílusok egyenes vagy szögletes vonalakkal) 

113a. ábra A bükki díszítőstílusok (S) vizsgált kategóriái 
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Kategória Megnevezés 

S-22 Lichardus-féle ε2 díszítőstílus, illetve ennek újabb variánsai (teljes felületet kitöltő vagy 
függőlegesen osztott, „negatív” díszes spirálminta) 

S-23 Lichardus-féle ζ2 díszítőstílus (egymásnak támaszkodó, ellentétes irányba tekeredő 
félspirálokból álló stílus) 

S-24 Lichardus-féle η1 díszítőstílus (teljes edényfelületet kitöltő, ferde, függőleges vagy 
vízszintes kettős vonalkötegekből álló stílusok) 

113b. ábra A bükki díszítőstílusok (S) vizsgált kategóriái 

 

Kategória Megnevezés 

K-01 különböző alakú beszurkálásokból, benyomott pontokból, rovátkákból álló 
köztes díszítések, illetve ezen elemekből álló összefüggő „vonalszakaszok” 

K-02 az előzőektől eltérő köztes díszítések (pl. bekarcolt körök) 

114. ábra A bükki köztes díszítések (K) vizsgált kategóriái 

 

Kategória Megnevezés 

F-01 egysoros fenékhez közeli díszítés 

F-02 kétsoros fenékhez közeli díszítés 

F-03 háromsoros fenékhez közeli díszítés 

F-04 nincs fenékhez közeli díszítés 

F-05 négysoros fenékhez közeli díszítés 

F-06 nemcsak sorokból álló, bonyolultabb díszítés 

115. ábra Az edényfenékhez közeli bükki díszítések (F) vizsgált kategóriái 

 

Kategória Megnevezés 

E-01 belső díszítés 

E-02 átfúrás 

E-03 bütyökdísz 

E-04 különleges díszítés (pl. arcábrázolás) 

E-05 fehér inkrusztáció 

E-06 sárga inkrusztáció 

116a. ábra A bükki finomkerámiákon előforduló egyéb díszítések vizsgált kategóriái 
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Kategória Megnevezés 

E-07 vörös inkrusztáció 

E-08 vörös festés 

E-09 fekete festés 

116b. ábra A bükki finomkerámiákon előforduló egyéb díszítések vizsgált kategóriái 

 

4.4.3.3.2. Házi kerámia 

A házi kerámia kibővített edény- és díszítmény-kategóráit a 117–120. ábrák tartalmazzák. 

 

Edénykategória Megnevezés 

ED-01 behúzott szájú, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” 

ED-02 széles szájú, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” 

ED-03 kihajló peremű, gömbös, vagy hosszúkás testű „fazék” 

ED-04 félgömb alakú csésze 

ED-05 félgömb alakú tál 

ED-06 gömbszelet alakú csésze 

ED-07 gömbszelet alakú tál 

ED-08 kónikus testű csésze 

ED-09 kónikus testű tál 

ED-10 egyenes falú, széles szájú, mély tál 

ED-11 bikónikus testű edény 

ED-12 csésze 

ED-13 tál 

ED-14 hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”) 

ED-15 alacsony nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”) 

ED-16 hengeres nyakú, közepes méretű „amfora” 

ED-17 
alacsony, hengeres vagy kissé tölcséres nyakú, gömbös testű, vékonyfalú 
edény 

117a. ábra Bükki házi kerámia edénykategóriák 
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Edénykategória Megnevezés 

ED-18 körte formájú edény 

ED-19 hengeres nyakú, illetve alacsony hengeres nyakú, nagyméretű tárolóedény 

ED-20 kissé csonkakúpos nyakú, nagyméretű tárolóedény 

ED-21 kissé tölcséres (kihajló) nyakú, nagyméretű tárolóedény 

ED-22 kihajló peremű, nagyméretű tárolóedény 

ED-23 nyakkal ellátott tárolóedény 

ED-24 nagyméretű tárolóedény 

ED-25 különleges formák (miniatűr edény, profilált hasú edény, stb.) 

ED-26 csőtalpas tál 

ED-27 az edényforma nem meghatározható 

ED-28 alacsony falú tál (peremes „tálca”) 

ED-29 fazék vagy tál/csésze 

ED-30 
nyakas, gömbtestű vagy nyomott gömbös testű, kis- vagy közepes méretű 
edény 

ED-31 ¾ gömbös testű csésze kerek vagy négyszögletesedő felső résszel 

117b. ábra Bükki házi kerámia edénykategóriák 

 

 

Kategória Megnevezés 

P-01 perem alatt körbefutó lyuksor 

P-02 ujjbenyomkodásos perem 

P-03 bevagdalt perem 

P-04 felcsúcsosodó perem 

P-05 külső oldalán bevagdalt/bordázott perem 

118. ábra A bükki házi kerámiák peremdíszítései (P) 
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Kategória Megnevezés 

Bü-01 kisméretű, gömbös, illetve jellegtelen bütyök 

Bü-02 hegyes bütyök 

Bü-03 kettesével elhelyezett hegyes bütykök 

Bü-04 kettesével elhelyezett hegyes bütykök 2 sorban 

Bü-05 korongos bütyök 

Bü-06 nyelv alakú és nyelv alakú, lelógó bütyök 

Bü-07 széles bütyökfogó 

Bü-08 ujjbenyomással díszített széles bütyökfogó 

Bü-09 fül 

Bü-10 
kettesével elhelyezett kisméretű, gömbös bütykök vagy kettős gömbös 
bütykök 

Bü-11 benyomott közepű korongos bütyök 

Bü-12 vékony, lécszerű díszítés (nem ujjbenyomásos) 

Bü-13 edényfogó (állatfej, kéz, egyéb alakú) 

Bü-14 belülről kinyomott bütyök 

Bü-15 hosszúkás bütyökfogó (Bü-07-nél rövidebb) 

Bü-16 nagyméretű gömbös bütyök 

Bü-17 benyomott közepű gömbös bütyök 

Bü-18 egyszerű, hosszú, nem alakos edényfogó 

Bü-19 
középen bevágással, vagy ujjbenyomással kettéválasztott, széles 
bütyökfogó 

Bü-20 
szabálytalan alakú, ujjbenyomással díszített, hosszúkás, de rövid 
bütyökfogó 

119. ábra A bükki házi kerámiákon előforduló bütyökdíszek (Bü) 

 

Kategória Megnevezés 

E-01 ujjbenyomásos bordadísz vagy vékony ujjbenyomásos lécdísz 

E-02 AVK vagy Tiszadob jellegű bekarcolt vonalas díszítés 

E-03 az edényfelület ujjbenyomással való díszítése 

E-04 az edényfelület húzkodott díszítése 

120a. ábra A bükki házi kerámiák egyéb díszítései (E) 
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Kategória Megnevezés 

E-05 pasztózus vörös festés 

E-06 többlyukú kiöntőcső 

E-07 kiöntőcső töredék (nem megállapítható, hogy többlyukú volt-e) 

E-08 profilált fenék 

E-09 tömör talpgyűrű átfúrással 

E-10 rátett gömbökből álló díszítés 

E-11 az edényfelület körömbenyomással való díszítése 

E-12 az edényfelület tapasztása 

E-13 fehér inkrusztáció 

E-14 álkiöntő 

E-15 szűrőedényre utaló lyukak oldal- vagy aljtöredéken 

E-16 az edényfelület beböködéssel való díszítése 

E-17 az edényfelület függőleges vonalkákkal való díszítése 

E-18 bükki jellegű, bekarcolt vonalas, durvább díszítés 

E-19 egylyukú kiöntőcső 

120b. ábra A bükki házi kerámiák egyéb díszítései (E) 

 

4.4.3.4. Az elemzés eredményei 

A vizsgált kategóriák mentén felvett adatokat táblázatokba foglaltam, majd a finom-

kerámia formák (töredékek száma alapján), a díszített finomkerámia motívumai, a házi 

kerámia formák (töredékek száma alapján) és a házi kerámiákon előforduló díszítmények 

alapján hasonlítottam össze a négy lelőhely 7 objektumának leletanyagát. 

Mivel a vizsgált objektumok száma kevés, és típusuk (funkciójuk) is különböző, emiatt 

a bennük felhalmozott/felhalmozódott anyag az esetleges kronológiai különbségektől 

eltekintve is eltérő összetételű lehetett. Emiatt úgy vélem, hogy ez a statisztikai össze-

hasonlítás inkább kísérleti jellegű. A későbbiekben, ha több lelőhelyről áll majd rendel-

kezésre hasonló típusú (funkciójú) objektumok anyaga, akkor lesz érdemes behatóbb 

vizsgálatot végezni. 

Sajószentpéter-Kövecses két objektuma házomladék (13. és 15. objektum). Szerepel 

továbbá a vizsgálatban három közepes méretű agyagkitermelő (hulladék) gödör (Sajó-
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szentpéter-Kövecses, 17. objektum; Sajószentpéter-Vasúti őráztól É-ra, 64. objektum, 

Sajóvámos-Coop neolitikus objektuma) és két kisméretű tároló (hulladék) gödör (Sajó-

szentpéter-Kövecses-24. objektum, Felsővadász-Várdomb, 14. objektum). E különb-

ségeken kívül az elemzett települési jelenségek leletanyaguk mennyiségében és a finom-

kerámia százalékos arányában is különböznek (121. ábra), sőt, a két egymás közelében 

fekvő sajószentpéteri házomladék anyaga sem egyforma felépítésű (121. ábra; ld. még 

a 4.1.5. alfejezetben). 

 

Vizsgált 
objektumok

Díszített 
finomker. 
töredékek 

száma

Díszítetlen 
finomker. 
töredékek 

száma

AVK díszű 
házi ker. 
töredékek 

száma

Házi ker. 
töredékek 

száma

Összes 
töredék 
száma

Finomker. 
aránya (%)

Házi ker. 
aránya (%)

Finomker. 
minimális 
edényszám

Házi ker. 
minimális 
edényszám

Felsővadász-
Várdomb, 14. obj. 
(kisméretű gödör)

150 21 0 357 528 32,39% 67,61% 32 46

Sajószentpéter-
Kövecses, 13. obj. 
(ház)

127 128 17 308 580 43,97% 56,03% 30 37

Sajószentpéter-
Kövecses, 15. obj. 
(ház)

24 26 0 693 743 6,73% 93,27% 5 14

Sajószentpéter-
Kövecses, 17. obj. 
(agyagkitermelő 
gödör)

136 145 119 1969 2369 11,86% 88,14% 31 107

Sajószentpéter-
Kövecses, 24. obj. 
(kisméretű gödör)

149 56 8 468 681 30,10% 69,90% 24 50

Sajószentpéter-
Vasúti őrháztól 
északra, 64. obj. 
(agyagkitermelő 
gödör)

183 101 68 1381 1733 16,39% 83,61% 28 94

Sajóvámos-Coop, 
neolitikus obj. 
(agyagkitermelő 
gödör)

284 117 86 2725 3212 12,48% 87,52% 80 362

 

121. ábra A vizsgált bükki objektumok anyagának összetétele 

 

Már az alapvető adatok összehasonlításakor feltűnő, hogy Felsővadász-Várdomb elemzett 

objektuma jelentősen különbözik a többitől abban a tekintetben, hogy díszítetlen finom-

kerámia alig, AVK díszű házi kerámia pedig egyáltalán nem fordul elő benne (121. ábra, 

utóbbi Sajószentpéter-Kövecses, 15. objektumból is hiányzik). Az is megállapítható, hogy 

a viszonylag kevés töredéket tartalmazó Sajószentpéter-Kövecses, 13. és 24. objektu-

mában, valamint Felsővadász-Várdomb objektumában, bár típusuk és funkciójuk eltérő, 

közel azonos a finomkerámia aránya, és ez az arány nagyságrendekkel magasabb a jóval 

több leletet tartalmazó objektumokénál (121. ábra). A kevés leletanyagú objektumok 

közül egyedül Sajószentpéter-Kövecses 15. házomladéka esetében találkozunk más 

helyzettel, hiszen ez az objektum alig tartalmazott finomkerámiát, bár az omladék környé-

kén a kultúrréteg leszedése során előkerültek további finomkerámia töredékek, melyekről 

elképzelhető, hogy eredetileg a ház készletéhez tartoztak. 
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4.4.3.4.1. A finomkerámiák összehasonlítása 

A finomkerámia edényformáinak összehasonlításához Sajószentpéter-Kövecses 15. ház-

omladékának anyagát nem lehetett felhasználni, mivel az előkerült 50 töredék egyikét 

sem lehetett formához kötni. Emellett az edénykategóriák közül a nem meghatározható 

típusú töredékeket összegyűjtő Ed-13-at kihagytam az elemzésből. 

A hat objektum anyagának összevetéséből az derül ki, hogy a kisebb gödrök finom-

kerámiájának összetétele hasonlít egymáshoz, míg a nagyobbaké ezektől különbözik, 

és szintén egymáshoz hasonlít. Az utóbbiaktól eltér Sajószentpéter-Kövecses 17. objektu-

mának anyaga, ami a finomkerámiák kisebb arányával is magyarázható (122. ábra). 

Az összehasonlítás alapján úgy tűnik, hogy a finomkerámia alapformái a bükki kultúra 

fejlődése során keveset változtak, az objektumok anyagának összetétele inkább méretük-

kel és funkciójukkal mutat szorosabb kapcsolatot. Ennek igazolásához, vagy kronológiai 

különbségek megállapításához az objektumok nagyobb sorozatára lenne szükség. 

 

Svamos
Ssztp_13

Ssztp_17

Ssztp_24

Ssztp_Vasuti

Fv_Vd

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
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122. ábra Az objektumok finomkerámia anyagának összehasonlítása 
az edényformák alapján (töredékek száma szerint) 

 

A következő összehasonlítást a finomkerámiákon előforduló peremdíszítések, díszítő 

háromszögek, díszítőstílusok, köztes díszítések, fenékhez közeli díszítések és egyéb díszí-

tések alapján végeztem. Ezek közül a díszítőstílusokhoz nem köthető „gyűjtő-

kategóriákat”, az S-13-at és S-14-et kihagytam az elemzésből. A többi kategória adatainak 

összehasonlításából úgy tűnik, hogy Felsővadász-Várdomb, 14. gödör finomkerámiáinak 

díszítése (amint azt várhattuk) eltér a többi objektumétól (123. ábra). A kerámiafázisok 
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kronológiai fázisokkal való megfeleltetése alapján ez az objektum későbbi a többinél 

(Bükk B–C fázis). Sajószentpéter-Kövecses, 17. és 24. objektumának, valamint Sajó-

szentpéter-Vasúti őrház 64. objektumának anyaga a díszítések szempontjából hasonló. 

Ezeket a hagyományos tipokronológiai feldolgozással a Bükk AB fázisba soroltam, míg 

a kissé eltérő sajóvámosi neolitikus objektumot a Tiszadob–Bükk átmenet időszakába. 

A diagram szerint összességében Sajószentpéter-Kövecses 13. házomladékának finom-

kerámiái is a többitől eltérő díszítésűek, ami az adatfelvétel során nem tűnt fel, (hiszen 

ezt az objektumot is a Bükk AB fázishoz kötöttem), így a különbözőséget egyelőre nem 

tudom magyarázni. 
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123. ábra Az objektumok finomkerámia anyagának összehasonlítása 
a díszítések alapján (töredékek száma szerint) 

 

A finomkerámián előforduló valamennyi díszítési kategória összehasonlítása után meg-

próbáltam azon jellemzőket kiválogatni, melyeknek hagyományosan kronológiai 

jelentőséget tulajdonítanak. Ezek: P-01, P-02, P-03, P-04, P-07, H-01, H-02, H-03, H-04, 

E-01, E-05, E-06, E-07. 

Emellett összevontam olyan kategóriákat, melyek feltehetően azonos fő típusok részleteit 

takarják: S-01 + S-07 + S-08 + S-23,  S-02 + S-03 + S-04,  S-05,  S-06,  S-09,  S-10 + 

S-12 + S-24,  S-11,  S-15 + S-16 + S-17,  S-18,  S-19,  S-20. Az S-21 és S-22 kategóriák 

is összevonhatók, azonban ezek egyik vizsgált anyagban sem fordultak elő, ezért ki-

hagytam őket az elemzésből. 
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Ezt követően újból elvégeztem az objektumok anyagának összehasonlítását (124. ábra). 

A diagram az előzőhöz nagyon hasonló képet mutat. Úgy tűnik tehát, hogy a hagyomá-

nyos feldolgozással különböző kerámiafázisokhoz kötött objektumok finomkerámiáin 

előforduló díszítések statisztikai vizsgálata alkalmas lehet a bükki kultúra belső kronoló-

giájának kidolgozásához. A behatóbb elemzéshez azonban újabb objektumok anyagára 

van szükség minden kerámiafázisból. 

 

Svamos

Ssztp_13

Ssztp_17
Ssztp_24

Ssztp_Vasuti Fv_Vd
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124. ábra Az objektumok finomkerámia anyagának összehasonlítása 
csökkentett számú és összevont díszítési kategóriák alapján 

(töredékek száma szerint) 

 

4.4.3.4.2. A házi kerámiák összehasonlítása 

A házi kerámiák összehasonlításához mind a hét objektum anyaga felhasználható volt. 

Az edényformák összevetésénél a nem meghatározható típusú töredékeket összegyűjtő 

ED-27 kategóriát kihagytam az elemzésből. 

A házi kerámia kategóriái alapján úgy tűnik, hogy Felsővadász-Várdomb objektumának, 

valamint a két sajószentpéter-kövecsesi házomladéknak az összetétele eltér a többi vizs-

gált objektumétól, melyek viszont elég egységesek házi kerámiájukat tekintve (125. ábra). 
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Svamos
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125. ábra Az objektumok házi kerámia anyagának összehasonlítása 
az edényformák alapján (töredékek száma szerint) 

 

A következőkben megpróbáltam összevonni a hasonló edénykategóriákat, és ezután újból 

elvégezni az elemzést. Különállónak hagytam az ED-01, ED-02, ED-03, ED-10, ED-11, 

ED-18, ED-25, ED-26, ED-28, ED-29, ED-31 kategóriákat, és összevontam az: ED-04 

+ED-05,  ED-06 + ED-07,  ED-08 + ED-09,  ED-12 + ED-13, ED-14 + ED-15 + ED-16 + 

ED-17 + ED-30,  ED-19 + ED-20 + ED-21 + ED-22 + ED-23 + ED-24 kategóriákat. 

 

Svamos
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126. ábra Az objektumok házi kerámia anyagának összehasonlítása 
összevont edénykategóriák alapján (töredékek száma szerint,) 
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A diagram három „csoportosulást” mutat: 1. Sajószentpéter-Kövecses feltehetően 

egy háztartáshoz tartozó 13., 17. és 24. objektuma, 2. Sajószentpéter-Kövecses 15. ház-

omladéka és Felsővadász-Várdomb kisméretű gödre, 3. Sajóvámos és Sajószentpéter-

Vasúti őrháztól északra lelőhely nagyméretű agyagkitermelő gödrei (126. ábra). Az érté-

kek alapján azonban látható, hogy nincs olyan nagy eltérés az egyes „csoportok” között, 

így azt mondhatjuk, hogy a finomkerámia formák mellett valószínűleg a házi kerámia 

formáit sem használhatjuk fel a későbbiekben a bükki kultúra belső kronológiájának 

kidolgozásához. 

A házi kerámiák esetében is elvégeztem az edényeken alkalmazott különböző „díszít-

mények” és egyéb jellegzetességek alapján történő összehasonlítást. 
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127. ábra Az objektumok házi kerámia anyagának összehasonlítása 
díszítményeik alapján (töredékek száma szerint) 

 

Sajószentpéter-Kövecses feltehetően egy háztartáshoz tartozó 13., 17. és 24. objektumá-

nak anyaga ezen a téren is egymáshoz nagyon hasonlónak mutatkozik (127. ábra). 

A díszítmények alapján az edényformákétól eltérően Sajószentpéter-Vasúti őrháztól 

északra lelőhely nagyméretű agyagkitermelő gödre, valamint Sajószentpéter-Kövecses 

15. házomladéka áll közel egymáshoz, Felsővadász-Várdomb kisméretű gödre és Sajó-

vámos agyagkitermelője pedig minden más anyagtól és egymástól is különbözik. A leg-

távolabb Felsővadász-Várdomb házi kerámiáinak díszítményei állnak az összes többi 

objektumétól. 
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A házi kerámiákon előforduló valamennyi díszítési kategória összehasonlítása után meg-

próbáltam azon jellemzőket kiválogatni, melyeknek esetleg kronológiai jelentőséget tulaj-

doníthatunk (pl. perem alatt lyuksor alkalmazása, gyakoribbá válása?, felcsúcsosodó 

edényperem, nyelv alakú bütyök használata a bükki kultúra második nagy időszakában?). 

A P-01, P-04, Bü-06, Bü-07, Bü-09, Bü-12, Bü-13, Bü-14, Bü-18, Bü-19, E-02, E-03, 

E-04, E-10, E-11, E-13, E-16, E-17, E-18 kategóriákat önmagukban vizsgáltam, a Bü-01 

+ Bü-10 + Bü- 16, Bü-02 + Bü-03 + Bü-04, Bü-05 + Bü-11 + Bü-17, Bü-08 + Bü-15 + 

Bü-20 kategóriákat pedig összevontam. 
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128. ábra Az objektumok házi kerámia anyagának összehasonlítása 
csökkentett számú és összevont díszítmény-kategóriák alapján 

(töredékek száma szerint) 

 

Ezek után a következő képet kaptam (128. ábra): a Bükk AB fázisba sorolt sajószentpéter-

kövecsesi objektumok közül a feltehetően egy háztartáshoz tartozó 13., 17. és 24. objek-

tumok anyaga továbbra is nagyon hasonlónak mutatkozik, és hozzájuk áll közel Sajó-

szentpéter-Vasúti őrháztól északra lelőhely szintén Bükk AB-hez kötött agyagkitermelő 

gödrének anyaga. Továbbra is kissé különbözik Sajószentpéter-Kövecses 15. ház-

omladékának (Bükk AB) és a sajóvámosi neolitikus objektumnak (Tiszadob–Bükk 

átmenet) a házi kerámia anyaga. Az eddig felsorolt objektumoktól viszont jelentősen el-

térnek Felsővadász-Várdomb Bükk B–C korú objektumának leletei, ami arra enged követ-

keztetni, hogy a későbbiekben, újabb zárt bükki objektumok előkerülése után a házi 

kerámiák díszítményei is felhasználhatók lehetnek a bükki kultúra belső kronológiájának 

vizsgálatához. 
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4.4.4. A bükki kerámia archeometriai vizsgálata 

Bár hazánkban csupán az 1990-es években vett lendületet az őskori kerámiák archeo-

metriai vizsgálata, a bükki kerámia mikroszkópos kutatásának első példája az 1880-as 

évekből származik. Nyáry J. felkérésére Szabó J. geológus professzor elemezte a Baradla-

barlang néhány neolitikus és bronzkori kerámiatöredékét, melyek között csoportokat is 

meghatározott (NYÁRY 1881, 134–137; SZAKMÁNY 2008, 60). 

Az 1990-es évek végén Szakmány Gy. végzett petrográfiai elemzést az általam el-

különített felsővadász-várdombi két finomkerámia anyagtípuson, illetve a 7 házi kerámia 

anyagtípusból kettő esetében (CSENGERI 2000, 31–32, 66–70; SZAKMÁNY 2001, 

107–120; 2008, 64). Legfontosabb megállapítása, hogy a házi kerámiát helyi nyers-

anyagból készítették, melyhez valószínűleg közvetlenül használták fel egy folyóvíz vagy 

patak agyagos–aleuritos hordalékát (SZAKMÁNY 2001, 110 és 115; 2008, 64). A finom-

kerámia készítése során jobban előkészítették a nyersanyagot, az egyik típus nagyobb 

mennyiségű mészkőtörmeléket tartalmazott, míg tört kerámia mindkét csoportnál elő-

fordult (SZAKMÁNY 2001, 119–120; 2008, 64). Sajószentpéter-Kövecses finomkerámia 

és házi kerámia leleteinek vizsgálatát ugyancsak Szakmány Gy. végezte, melyet a 4.1.5. 

alfejezetben már részleteztem (az eredeti elemzés: SZAKMÁNY 2007, ld. a DVD függe-

lékben). Ezen a lelőhelyen a vizsgált finom- és házi-kerámia típusok jóval egységesebb-

nek mutatkoztak. 

A 2005–2006-os „Magyarországi újkőkori kerámiák archeometriai vizsgálata és a köz-

vetlen környezetükben található potenciális nyersanyaglelőhelyekkel való össze-

hasonlításuk” című DAAD–MÖB által támogatott program részeként már sor került 

a bükki kultúra három lelőhelyéről – Aggtelek-Baradla-barlangból, Edelény-Borsod-

Derékegyházáról és Felsővadász-Várdombról – származó kerámiák és talajminták vizsgá-

latára. A fő cél a projektben szereplő többi magyarországi lelőhely anyagával együtt 

a kerámiák nyersanyagának a helyben található agyagokkal, illetve nyersanyagként 

használható agyagos üledékekkel való összehasonlítása volt (TAUBALD–T. BIRÓ 2007). 

Az elvégzett kerámiapetrográfiai és geokémiai vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy 

a neolitikus kerámiát a településeken helyi vagy nem túl távoli eredetű alapanyagból 

készítették. A kerámiák soványító anyagai változatosabbak, köztük távolabbi területeken 

fellelhető anyagok is megtalálhatók, ezeket azonban a településeken használt tárgyakból 

(pl. őrlőkövek) másodlagosan is kinyerhették. A programban vizsgált 3 bükki lelőhely 

és a programon kívül elemzett Sajószentpéter-Kövecses mintáinak mikroszkópos petro-

gráfiai, geokémiai és XRD vizsgálata során elkülönítettünk egy „első osztályú” 

és egy „másodosztályú” bükki finomkerámiát, melyek külső megjelenésükben nem külön-

böztek egymástól (SZILÁGYI et al. 2008; 2011a). Az elemzések alapján megállapítottuk, 

hogy a „másodosztályú” kerámiák anyaga jobban kötődik a helyi nyersanyagokhoz, 
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míg az „első osztályú” edények között szorosabb kapcsolat tételezhető fel (SZILÁGYI 

et al. 2008, 39–40; 2011a, 166). 

A 2009–2010-es „Újkőkori kerámiák távolsági kereskedelme” című újabb DAAD–MÖB 

projekt már kifejezetten a bükki kultúra kerámiáira összpontosított. A vizsgálatban 

tíz B.-A.-Z. megyei bükki lelőhely (Aggtelek-Baradla-barlang, Bodrogkeresztúr, Boldog-

kőváralja-Leányvár, Boldogkőváralja-Tekeres-patak, Edelény-Borsod-Derék-egyháza, 

Felsővadász-Várdomb, Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, Miskolc-Szeleta-barlang, Sajó-

szentpéter-Kövecses, Szendrő-Ördöggáti Csengő-barlang /Varbóc-Ördöggát-lyuk/) közel 

200 kerámia mintája szerepelt. Petrográfiai és geokémiai vizsgálatokkal nemcsak a nyers-

anyagokat és soványító anyagokat próbáltuk meg azonosítani, de arra a kérdésre is választ 

kerestünk, hogy vajon létezett-e egységes „recept” az igen magas színvonalú bükki 

kerámia elkészítésére, esetleg léteztek-e olyan települések, ahol kifejezetten kerámia-

készítésre szakosodtak. Ez utóbbi feltételezés a bükki kerámia igen nagy mennyisége 

és látható sokszínűsége miatt számomra kezdettől nem tűnt valószínűnek. 

Az elvégzett geokémiai vizsgálatok végül a finomkerámia rendkívüli heterogenitását 

mutatták, ami megerősíti, hogy a települések lakói a durva kerámiák mellett valószínűleg 

maguk készítették finomkerámiáikat is (SZILÁGYI et al. in press). Kiemelt jelentőségű 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely kerámiaanyagának vizsgálata, mivel itt sor került 

a hosszú életű település Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB és Bükk C fázisokba sorolható 

egyes töredékeinek elemzésére is. A petrográfiai és a geokémiai vizsgálatok egyaránt 

kimutatták, hogy a finomkerámiák anyaga viszonylag egységes, helyi nyersanyag 

felhasználására utal, és az egyes fázisok leletei között csak kisebb különbségek 

figyelhetők meg (SZILÁGYI et al. in press). 

A petrográfiai vizsgálatok alapján azonban a geológusok kétféle nyersanyag típust 

különítettek el a 10 település anyagában. Minden településen létezett egy kifejezetten 

helyi, illetve egy „regionálisnak” nevezhető nyersanyag. Ennek a jelenségnek a magyará-

zata további vizsgálatokat igényel. A leletanyag igen nagy mennyisége miatt nem való-

színű, hogy a „regionális” nyersanyagú kerámiákat adott régió egyetlen településén 

készítették (és ezt, mint láttuk, a geokémiai vizsgálatok sem igazolják). Szilágyi V. el-

képzelhetőnek tartja, hogy nem maguk a kerámiák, hanem a „regionális” alapanyagok 

kerültek egy több forrásból táplálkozó nyersanyag ellátási rendszer részeként az egyes 

településekre, az edényeket pedig a közösségek tagjai maguk készítették (Szilágyi V. szó-

beli közlése és SZILÁGYI et al. 2011b, 77). A „regionális” nyersanyagoknak a „helyiek-

től” eltérő összetevői az azonos geológiai egységből eredő folyók medencéjében nagy 

területen megtalálhatóak (azok víz- és törmelékszállító tevékenységének köszönhetően), 

vagyis széles körben hozzáférhetőek voltak (SZILÁGYI et al. 2011b, 79). Valószínű, 

hogy inkább e természetes jelenség eredményeként találunk nagy területeken, egymástól 



 205 

távol fekvő településeken is hasonló nyersanyagú kerámiákat, vagyis az adott települések 

lakói a környezetükben található „regionális” nyersanyag-forrásokat is kihasználták 

(a meghatározás ezáltal helytelenné vált, helyesebb lenne a több mikrorégióban meg-

található hasonló nyersanyag használata). 

Fontos, hogy a projekt részeként sor kerülhetett a bükki kerámiák fehér, sárga és vörös 

színű inkrusztációi anyagának mikroanalitikai vizsgálatára roncsolásmentes, nagy-

felbontású µ-XRF (mikro-röntgenfluoreszcencia), µ-XRD (mikro-pordiffrakció), µ-Ra-

man (mikro-Raman), illetve kvázi-roncsolásos µ-ATR-FTIR (csillapított teljes reflexiós 

Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia) módszerrel (MIHÁLY et al. 2010). 

Régóta sejthető volt, hogy a háromféle színű bükki inkrusztáció a dunántúli mészbetétes 

kerámia „mészbetéteitől” eltérően agyag alapanyagú lehetett. Mihalik J. a Boldog-

kőváralja-Leányvár kerámiáin előforduló vörös színű betét anyagát „veres agyagvasércz”-

nek határozta meg (MIHALIK 1897, 28–29), ami hematitos agyagot takarhat. Elképzelése 

szerint a sárga betét eredetileg ugyancsak vörös volt, színe nedvesség hatására alakult át 

(limonitosodás). Az egyetlen fehér betétes kerámia anyagát „mállott trachyt földpátja 

fehér porának”, „kaolinos módosulatnak” írta le (MIHALIK 1897, 28–29), ami agyago-

sodott plagioklászt jelölhet. Wosinsky M. kémiai vizsgálatokat is végeztetett a boldog-

kőváraljai vörös inkrusztációk anyagán, habár a leleteket bronzkoriaknak tartotta. 

Wartha V. – aki az elemzést végezte – bolusnak határozta meg az anyagot, ami kagylós 

törésű, barnás, zsíros agyag (WOSINSKY 1904, 151–156). Ez a vas-oxid tartalmú, kova-

savban gazdag alumínium-szilikát, mely az égetés hatására megvörösödik, szintén hemati-

tos agyagot jelenthet. 

Az is feltételezhető volt, hogy a bükki edények karcolt díszítésébe feltehetően még 

az égetést megelőzően helyezték a betéteket. A. O. Shepard a régészeti korokban használt 

festékanyagokat elemezve megállapította, hogy az égetés előtti festésnél alkalmazható 

anyagok köre elég szűk, mert kevés olyan festék van, mely a felületre felvihető, és égetés 

után is nagyobb színváltozás nélkül megmarad (SHEPARD 1995, 31–43). Ebben az eset-

ben szerves kötőanyagok nem használhatóak, hiszen égetéskor kötőerejük elvész. Néhány 

természetes pigment azonban tartalmaz természetes kötőanyagot, pl. a vas-oxiddal színe-

zett agyag (SHEPARD 1995, 31–43). 

Az első modern vizsgálatot bükki inkrusztált kerámián Szíki G. Á. és munkatársai végez-

ték a 2000-es évek elején mikro-PIXE módszerrel, melynek segítségével bebizonyították, 

hogy a fehér inkrusztáció készítéséhez valóban agyagot használtak (MIHÁLY et al. 2010, 

250). A DAAD–MÖB projekt során végzett vizsgálatok igazolták, hogy az inkrusztációk 

alapanyaga a legtöbb esetben kaolinit lehetett, melyet a sárga szín elérése érdekében 

goethittel, a vörös szín eléréséhez pedig hematittal színeztek (MIHÁLY et al. 2010, 253–
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256). Elképzelhető azonban, hogy a természetben is találtak különböző ásványi anyagok-

kal színeződött agyagokat, melyeket közvetlenül használhattak fel kerámiadíszítésre. 

A vizsgált edényeket 550–800 °C-on égették ki (MIHÁLY et al. 2010, 2. táblázat). 

Kötőanyagot a legtöbb esetben valószínűleg nem használtak az inkrusztációk felviteléhez, 

a díszítést utóégetéssel rögzíthették, mindössze az aggteleki Baradla-barlangból származó 

egy kerámiatöredéken mutatták ki szerves kötőanyag nyomát (MIHÁLY et al. 2010, 253–

256).59 

Újabban M. Gregor és munkatársai végeztek összehasonlító petrográfiai elemzést 

Zemplínske Kopčany lelőhely bükki és badeni kerámialeletein (5 és 10 db töredéken; 

GREGOR et al. 2012). Megállapították, hogy az agyag alapanyag a település közvetlen 

közelének folyóvízi üledékéből származik. A bükki kultúra kerámiáit szerves anyaggal 

soványították és 500–600 °C-on égették ki. A kerámiák mátrixának fluidális szerkezete 

alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az edények falát fokozatosan húzták fel, 

és valószínűleg egy formára ütögették rá (GREGOR et al. 2012, 297–298). 

 

4.4.5. Radiokarbon vizsgálati eredmények a bükki kultúrából 60 

Az AVK késői csoportjai (Bükk, Esztár, Szakálhát) életét Hertelendi E. és munkatársai 

5260 (68,3%) 4880 BC közé helyezték (HERTELENDI et al. 1995, 1. tábla; 1998, 

1. tábla). Amint azonban M. Gradziński és munkatársai megjegyezték, az értékelés 

alapjául szolgáló minták főként a szakálháti kultúrából származtak (GRADZIŃSKI et al. 

2007, 43). 

A bükki kultúra régi radiokarbon mintái közül az egyik Domica-barlangit (Gr-2435; 129. 

ábra 1) J. Lichardus a klasszikus fázissal hozta kapcsolatba (LICHARDUS 1974, 108). 

Újabban azonban Gradziński és munkatársai megjegyezték, hogy J. Bárta és J. Lichardus 

leírásai alapján a két régi minta (Gr-2435 és KN-I.249; 129. ábra 1–2) a Domica-barlang 

olyan részeiből való, melyeket a neolitikum folyamán nem használtak intenzíven, így köz-

vetlenül nem köthetők a J. Lichardus által elkülönített „települési fázisokhoz” (Domica I–

IV; GRADZIŃSKI et al. 2007, 43). Gradziński és munkatársai a barlang cseppkő-

rétegeiben található fekete réteglemezekből vettek mintákat (GRADZIŃSKI et al. 2007, 

43). Ezek véleményük szerint a gömöri vonaldíszes kerámia késői szakaszához 

vagy a korai (legkorábbi?) bükki kultúrához (Poz-2442 mérés; 129. ábra 3), illetve 

                                                           

59 A 2009–2010-es DAAD–MÖB program tervei között szerepelt, de végül nem valósult meg az idegen 
környezetben előforduló bükki kerámiák vizsgálata, ezek „import” vagy utánzat jellegének megállapítására. 

60 Ld. még CSENGERI 2010b, 59–60 és 1. táblázat. 
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a Domica IV fázishoz (Bükk C vagy III) köthetők (Poz-2444 mérés; 129. ábra 4; 

GRADZIŃSKI et al. 2007, 43 és Tab. 1). Cikkükben hivatkoznak egy Slavkovce/ 

Szalókról, M. Vizdal ásatásából származó közöletlen bükki mintára is, közelebbi fázis 

meghatározás nélkül (129. ábra 6; GRADZIŃSKI et al. 2007, 43). 

 

Lelőhely 
Minta-
szám 

Minta 
jellege 

Kalibrá-
latlan BP 
koradat 

Irodalom Fázis 
cal BC 
68,2 % 

1. Kečovo-
Domica-barlang 

Gr-2435 faszén 6080±75 
Vogel–
Waterbolk 
1964, 349 

?Bükk B (II.) 

5210 (7,3%) 
5170 

5080 (57,0%) 
4890 

4870 (3,9%) 
4850 

2. Kečovo-
Domica-barlang 

KN-I.249 faszén 5830±170 

Gradziński et 
al. 
2007, 42, 
Table 1 

? 
4900 (68,2%) 

4490 

3. Kečovo-
Domica-barlang 
(Dom S2) 

Poz-2242 

fekete 
réteglemez 
cseppkő-
ből 

6320±40 

Gradziński et 
al. 
2007, 42, 
Table 1 

Késői gömöri 
vonaldíszes 
kerámia vagy 
korai Bükk 

5350 (68,2%) 
5220 

4. Kečovo-
Domica-barlang 
(Dom S1) 

Poz-2444 

fekete 
réteglemez 
cseppkő-
ből 

5750±30 

Gradziński et 
al. 
2007, 42, 
Table 1 

Domica IV 
Bükk C (III.) 

4670 (13,1%) 
4630 

4620 (55,2%) 
4540 

5. Miskolc-
Kőlyuk II. 
(Hillebrand 
Jenő)-barlang 

Bln-1963 faszén 5985±60 
Kordos 1985, 
221 

Bükk AB-B 
(II.) 

4950 (68,2%) 
4790 

6. Slavkovce Gd-10468 ? 6110±130 
Gradziński et 
al. 
2007, 43 

? 

5220 (65,7%) 
4890 

4870 (2,5%) 
4850 

129. ábra A bükki kultúrához kötött radiokarbon adatok 

(a kalibráció OxCal v4.1.5 verziójú programmal készült)61 

 

Az abszolút koradatoknál két további mintát kell megemlíteni, melyeket a feltárók/ 

kutatók a bükki kultúrához kötöttek. Az egyik Vértes L. és Korek J. 1960-as korláti–arkai 

ásatásából (Arka-Arka patak völgye, ld. az Excel adatbázisban; VÉRTES 1965, 9–10, 18–

19) származó faszén minta (6440±100 BP(?); KOHL–QUITTA 1963, 300; BÁRTA 1965, 

66). Ezt J. Lichardus az AVK-hoz kapcsolta (LICHARDUS 1974, Abb. 52), és a kalib-

rálás utáni érték is a bükki kultúránál kissé korábbi időszakra utal (5490 (68,2%) 5310 cal 

BC; ld még a 61. lábjegyzetet). A másik egy, a Baradla-barlangban vett malakológiai 

                                                           

61 A kalibrálást Dr. Siklósi Zsuzsanna végezte, segítségét ezúton is köszönöm. 
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minta, melynél a mintát adó réteget ugyan Kordos L. (Szöőr Gy. malakológiai vizsgálatai, 

valamint saját kisemlős biosztratgráfiája alapján) a bükki kultúra idejére tette (KORDOS 

1985, 221), az abszolút koradatok azonban ellentmondásosak. A Szöőr Gy. által kifejlesz-

tett paleogeobiokémiai vizsgálat a neolitikum idejére keltezi a mintát (6516±250 BP; 

KORDOS 1985, 221), a radiokarbon vizsgálat azonban jóval későbbi időszakra utal (BC-

C minta, Bln-1961 mérés: 3095±60 BP). 

Jelenleg zajlik hat B.-A.-Z. megyei tiszadobi-bükki lelőhely embertani mintáinak vizsgá-

lata, melynek eredményei remélhetőleg bővítik ismereteinket a tiszadobi csoport 

és a bükki kultúra kronológiájáról. A minták többnyire edénymellékletekkel ellátott 

temetkezésekből származnak, a melléklet nélküliek pedig egy adott fázishoz köthető 

településrészleten kerültek elő. A vizsgálatsorozat első szakaszában Sajószentpéter-

Kövecses (ld. még a 4.1.8. alfejezetet), Sajószentpéter-Vasúti őrház (CSENGERI 20111b) 

és Garadna-elkerülő út, 2. lelőhely (Hernád-völgy, CSENGERI 2010c) kora bükki idő-

szakból származó mintáinak elemzése történt meg. A következő szakaszban Mező-

zombor-Temető, 2001 tiszadobi csoporthoz és Bükk C időszakhoz (Taktaköz, CSENGE-

RI 2001b; 2004b), Felsővadász-Semjék-dűlő Tiszadob–Bükk átmenethez (Nyugati-Csere-

hát, a szerző ásatása, 2011, közöletlen), valamint Novajidrány-Terpesz Kelet (Hernád-

völgy, a szerző ásatása, 2012 közöletlen) tiszadobi csoporthoz kötehető embertani leletei-

nek vizsgálatára kerül sor. 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen, mint említettem a sírok elhelyezkedése alapján leg-

alább három sírcsoportot feltételezhetünk (ld. még a 4.3. alfejezetet). A temetkezések 

közül öt tartalmazott mellékletként díszített edényeket, melyek stílusuk alapján a Tisza-

dob–Bükk átmenet időszakára keltezhetők. Ezek közül került vizsgálatra az S20 és S191 

temetkezések egy-egy csontlelete a Poznań-i Radiokarbon Laboratóriumban 2010-ben. 

Az S20 sír koradata a vizsgálatok alapján 5303 BC (95,4 %) 5057 BC, illetve 5292 BC 

(68,2 %) 5075 BC míg az S191 temetkezésé 5296 BC (95,4 %) 5046 BC, illetve 5218 BC 

(68,2 %) 5069 BC (130–131. ábra; CSENGERI 2010c, 230 és 1. táblázat). Ezek a temet-

kezések képviselhetik a bükki díszítőstílus születésének idejét. 

Sajószentpéter-Kövecses Bükk AB fázishoz kötött 22. sírjának kalibrálatlan BP koradata 

(6190±40) közel áll Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely két embertani anyagának eredmé-

nyéhez, melyek a sírok edénymellékletei alapján még a Tiszadob–Bükk átmenet idő-

szakára keltezhetők (6200±40 és 6220±40; 130–131. ábra; ld. még a 4.1.8. alfejezetet). 
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Lelőhely Mintaszám 
Minta 
jellege 

Kalibrá-
latlan BP 
koradat 

Fázis 
cal BC 
68,2 % 

Garadna-Elkerülő 
út, 2. lelőhely, 
S20 sír 

Gar2lhS20-
2003HuBn 

embercsont 6220±40 
Tiszadob – 
Bükk átmenet 

5292BC (10,6%) 5268BC 
5227BC (12,9%) 5204BC 
5170BC (44,7%) 5075BC 

Garadna-Elkerülő 
út, 2. lelőhely, 
S191 sír 

Gar2lhS191
-2003HuBn 

embercsont 6200±40 
Tiszadob – 
Bükk átmenet 

5218BC (8,8%) 5201BC 
5177BC (59,4%) 5069BC 

Sajószentpéter-
Kövecses, 22. sír 

SsztpKov-
2001HuBn 

embercsont 6190±40 Bükk AB 
5214BC (6,9%) 5201BC 
5177BC (61,3%) 5068BC 

Sajószentpéter-
Vasúti őrház, 
S123 sír 

Ssztp Vas-
2008HuBn 

embercsont 5990±40 Bükk AB 
4936BC (66,7%) 4833BC 
4812BC (1,5%) 4809BC 

130. ábra Újabb radiokarbon adatok B.-A.-Z. megyéből a bükki kultúra korai időszakából 

(a kalibráció OxCal v.4.1.5. verziójú programmal készült)62 

 

 

131. ábra Újabb radiokarbon adatok B.-A.-Z. megyéből a bükki kultúra korai időszakából 

 

Mindez utalhat arra, hogy e kerámiadíszítési fázisokat valóban nem feleltethetjük meg 

egyértelműen a kidolgozott kronológiai periódusoknak, de elképzelhető az is, hogy 

ez a változás a kerámiadíszítésben viszonylag gyorsan következett be. Esetleg azzal is 

számolhatunk, hogy e változások a különböző területeken eltérő időben zajlottak, vagyis 

pl. amíg a Sajó völgyében már főként a Bükk AB fázisra jellemző díszítőstílusokat 

használták, addig a Hernád völgyében még a Tiszadob–Bükk átmenet stílusai éltek. 

A kérdés eldöntésére további, nagyobb sorozatban elvégzett radiokarbon vizsgálatokra 

van szükség. 

                                                           

62 A kalibrációt a Poznań-i Radiokarbon Laboratórium munkatársai végezték. 
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Az újabb mérési eredmények közül Sajószentpéter-Vasúti őrház koradata nem illeszthető 

be a középső neolitikumba (4936 BC (68,2%) 4809 BC, 130–131. ábra). Elképzelhető, 

hogy hibás mérési eredményről van szó. Az ásatási megfigyelések alapján egy, a Bükk 

AB fázisú temetkezés idejénél későbbi áradás/sárfolyás tönkretette az S123 sír nagy 

részét, csak a láb körüli terület maradt „in situ” a mellékletekkel együtt. Valószínűleg 

ez a jelenség „szennyezte be” az „in situ” maradt csontanyagot. Ugyanígy nem a középső, 

hanem a késő neolitikum idejét mutatja a Domica-barlang Bükk C korú mintájának kor-

adata 4670 (68,2%) 4540 BC (129. ábra 4; GRADZIŃSKI et al. 2007, 43 és Tab. 1), mely 

valószínűleg szintén hibás mérési eredmény, bár a bükki kultúra vége a feltételezések 

szerint megérte a késő neolitikum kezdetét. 

Újabban Raczky P. és Anders A. közölte 18 radiokarbon adat alapján az „AVK IV” 

becsült időtartamát Polgár-Ferenci-háton, mely 5293 (68,2%) 5068 cal BC közé tehető 

(RACZKY–ANDERS 2009a, 44 és Fig. 8, Fig. 12), ugyanakkor Öcsöd-Kováshalmon 

a Tisza I–II fázis radiokarbon koradata 5110 BC (68,2%) 4830 BC közé mutat (RACZKY 

2009, 103). A középső neolitikum záródását e két eredmény jelölheti ki. Legújabban 

W. A. Parkinson és Gyucha A. időrendi táblázatukban a késő neolitkumot már 5150 cal 

BC környékétől, míg a középső neolitikum második felét a szakálháti kultúrával 5400 cal 

BC tájától indítják (PARKINSON–GYUCHA 2012, Tab. 2). 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Domica-barlang legújabb mérési adata a bükki 

kultúra kezdetét 5350 (68,2%) 5220 cal BC közé helyezi (129. ábra 3; GRADZIŃSKI 

et al. 2007, 43 és Tab. 1). A garadnai és sajószentpéter-kövecsesi adatok ennél tágabb 

és kicsit későbbi intervallumot adnak meg (130–131. ábra). A bükki fejlődés időtartamát 

továbbra sem ismerjük, és a kultúra lezáródásának idejére sincsenek megnyugtató adatok. 

A korábbi feltételezések szerint a bükki kultúra megérte a tiszai kultúra kialakulását, 

azaz a késő neolitikum kezdetét. Ez a hipotézis még viszonylag rövid bükki fejlődéssel 

számolva is valószínűnek tűnik. Felsővadász-Várdomb leletanyagában előfordulnak a for-

matív tiszai periódussal kapcsolatba hozható leletek (CSENGERI 2000, 61–63; 2001a, 9–

99; 2004a, 51), ezek azonban nem zárt kontextusból származnak, így nem egyértelmű 

bizonyítékok. Bükkaranyos-Földvár kevert jellegű leletanyagában azonban szintén talál-

hatóak igen késői szakálháti, a késő neolitikum felé mutató jellegzetességek (KALICZ–

MAKKAY 1977, Taf. 110–115, Taf. 175–176). 
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4.5. A BÜKKI KULTÚRA KÖRNYEZETÁTALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK NYOMAI  
 

A kárpát-medencei középső neolitikum a középső holocén, az atlanti klímafázis, vagyis 

a holocén „klímaoptimum” idejére esik (megközelítőleg 6350–3850 BC; ILON et al. 

2005, 3. táblázat), amikor általános vélekedés szerint egész Európában melegebb 

és nedvesebb éghajlat uralkodott a mainál (GARDNER 1999, 172). 6000–5000 cal BC 

között fokozatosan emelkedő nyári középhőmérsékletekkel számolhatunk, melynek maxi-

muma 5500 cal BC környékén lehetett (MAGYARI et al. 2000a, 1030). Közép- és dél-

kelet-európai példák azonban instabilitást mutatnak, tehát ebben az időszakban is voltak 

hidegebb-nedvesebb periódusok (MAGYARI et al. 2000a, 1030). Az általános meg-

állapítások főként Észak-Európára érvényesek (GARDNER 1999, 172). A pleisztocént 

követően Közép-Európa nagy részén, így a Kárpát-medencében is zárt lomboserdei 

környezet alakult ki. 
 

Az ember környezetátalakító tevékenységével a neolitikum óta számolhatunk. Kezdetben 

az égetéses erdőirtással kialakított kisméretű élet- és gazdálkodási tér izolált kultúrtájként 

jelentkezett az érintetlen természetes tájban (FRISNYÁK 2001, 555). A természetes 

környezetre (őskörnyezet) és az ember környezetátalakító tevékenységére a környezet-

történeti lelőhelyeken végzett paleoökológiai vizsgálatokból, valamint a régészeti lelő-

helyek komplex geoarcheológiai kutatásából nyerhetünk adatokat. A bükki kultúra 

idejével kapcsolatos eredmények B.-A.-Z. megyéből a keleméri Mohos-tavak paleo-

ökológiai kutatásából származnak (SÜMEGI 1998; KERTÉSZ–SÜMEGI 1999; 

MAGYARI et al. 2000a; WILLIS et al. 1998; SÜMEGI et al. 2008), mely azonban 

természetesen nem vetíthető ki a kultúra egész elterjedési területére.63 
 

A Kis-Mohos-tó üledékeinek geokémiai és pollenvizsgálata alapján K. J. Willis 

és munkatársai 10, emberi hatásra bekövetkezett talajeróziós fázist különítettek el (I–X.), 

melyek közül az I–II. fázist kötötték össze a középső neolitikum emberének környezet-

átalakító tevékenységével (WILLIS et al. 1998, 108–109). Magyari E. és munkatársai 

szerint az I–III. fázisok az 5400–4800 cal BC közötti évekre tehetőek, vagyis egybeesnek 

a Nagy-Mohos-tó 2–4. szilpollen csökkenést mutató fázisaival (MAGYARI et al. 2000b, 

123). A Kis-Mohos lápon az ebben az időszakban (I–III. fázis) kimutatott két pernyecsúcs 

közül az első idején (5300 cal BC körül) a tölgy (Quercus) és a mogyoró (Corylus) 

pollenaránya drasztikusan csökkent, a páfrányok spóráinak és a nyírfák pollenjeinek 

viszont maximumai jelentkeztek. Talajeróziót is kimutattak a tőzegrétegekből, ehhez 

azonban nem társult a termesztett növények pollenjeinek növekedése, ami arra utalhat, 

hogy csupán legelők vagy lakóhely kialakítása miatt nyitottak kisebb szabad térségeket 
                                           
63 Újkőkori lelőhelyet érintő régészeti geológiai célú vizsgálatokat egyedül az AVK 1. fázisához köthető 

Mezőkövesd-Mocsolyáson végeztek B.-A.-Z. megyében (Sümegi Pál és munkatársai), melynek eredményei 

közlésre várnak. 
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közvetlenül a láp környékén (KERTÉSZ–SÜMEGI 1999, 82; SÜMEGI 1998, 373–374; 

2001, 29). Ezzel ellentétben a második pernyecsúcs (5000 cal BC körül; WILLIS et al. 

1998, Fig. 6) finomabb, távolabbi behordású szemcsékből állt, melyek nem a láp menti 

területről származnak, ami alapján Kertész R. és Sümegi P. igazolva látták a „bükki kul-

túra népességének” megtelepedését, illetve sok faanyagot felhasználó, „ipari méretű” 

kerámiakészítő tevékenységét a vidéken (KERTÉSZ–SÜMEGI 1999, 82; SÜMEGI 1998, 

374). K. J. Willis és munkatársai szerint az erdőirtás inkább földművelés, vagy a kerámia-

égetéshez szükséges faanyag kitermelésének következménye (WILLIS et al. 1998, 108). 
 

A Nagy-Mohos-tó üledékeinek vizsgálata alapján Magyari E. és munkatársai meg-

állapították, hogy a 7500–4300 cal BC közötti időben a szilfa (Ulmus) pollenek arányában 

négy, emberi hatásra visszavezethető csökkenés figyelhető meg (1–4.), melyet minden 

alkalommal a kőris (Fraxinus) pollenarányának növekedése kísért (MAGYARI et al. 

2000b, 121). A középső neolitikum idejére a 2. pollenszázalék csökkenés tehető, amikor 

5250 cal BC környékén a szil (Ulmus) és a mogyoró (Corylus avellana) pollenarányának 

csökkenését és a kőris (Fraxinus) pollenek arányának emelkedését mutatták ki, miközben 

a bolygatást jelző lágyszárú fajok pollenjei csak kis mennyiségben jelentkeztek, 

és az erdőirtásra utaló pernyekoncentrációban is csak kismértékű emelkedést tapasztaltak 

(MAGYARI et al. 2000a, 1025; 2000b, 121–122; SÜMEGI et al. 2008, 49). Az erdők 

nyíltabbá válása általában együtt jár a mogyoró elterjedésével. A mogyoró pollen-

arányának csökkenését ebben az esetben a bükki kultúra specializálódott életmódjával 

magyarázták (MAGYARI et al. 2000a, 1029; 2000b, 122–123; SÜMEGI et al. 2008, 50). 

Svájci és németországi őskori példák alapján feltételezték, hogy a kultúra létfenn-

tartásában a pásztorkodás, és ezáltal az állatállomány jelentős szerepet töltött be, 

a mogyoró-vesszőket pedig az állatok téli takarmányozásához használták (MAGYARI 

et al. 2000a, 1029; 2000b, 122–123; SÜMEGI et al. 2008, 50). Hasonlót feltételez 

a keleméri Mohos-tavaktól kb. 50 km-re DDNy-ra fekvő siroki Nyírjes-tó paleoökológiai 

vizsgálata alapján A. Gardner (GARDNER 1999, 173). A 6900–5200 cal BP közötti idő-

szakban (5350–4600 cal BC, MAGYARI et al. 2000a, 1029) ugyanis a mogyoró 

(Corylus) dominanciája ciklikusan csökkent, mialatt ezen időszakokban a nyírfa (Carpi-

nus betulus) hirtelen elterjedt (a szakaszok között a legrövidebb 36, a leghosszabb 

kb. 288 évet takar, GARDNER 1999, 172). 
 

E paleoökológiai kutatás és az eredmények publikálása idején még nem ismertek középső 

neolitikus lelőhelyeket a Mohos-tavak környezetéből, az azóta eltelt időszak régészeti 

kutatása azonban két település nyomait is napvilágra hozta a térségben (132. ábra). A Kis-

Mohos- és Nagy Mohos tavak között emelkedő Kelemér-Mohosváron – az itt található 

középkori vár 2000-ben végzett feltárása során – Pusztai T. talált kis mennyiségű, 

objektumhoz nem köthető, de egyértelműen a középső neolitikumba sorolható kerámia-
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töredéket (PUSZTAI 2002, 72). Mindössze három darab segíti a pontosabb kor-

meghatározást, melyek alapján megállapítható, hogy a bükki kultúra egy közössége tele-

pedett meg ezen a magaslati ponton (CSENGERI 2005, 223). A másik lelőhely Putnok-

Szörnyű-völgy, mely a Mohos-tavaktól mintegy 2600 m-re DK-re egy patak menti domb 

oldalában helyezkedik. A 2004 őszén végzett leletmentés során Árpád-kori jelenségek 

mellett egy a Tiszadob–Bükk átmenet idejére keltezhető település részletét tártuk fel 

munkatársaimmal (CSENGERI 2005, 223–225). 

 

 

132. ábra A bükki kultúra lelőhelyei a Mohos-tavak környezetében 

 

A Nagy-Mohos-tó üledékeiben az emberi hatásra utaló 3. és 4. szilpollen (Ulmus) 

csökkenést 5000 cal BC, illetve 4900 cal BC környékén tapasztalták, melyekhez ugyan-

csak emberi tevékenység nyomán bekövetkező intenzív talajerózió is kapcsolódik 

(MAGYARI et al. 2000a, 1030; 2000b, 123; SÜMEGI et al. 2008, 49–50). A szilpollenek 

3. csökkenését követően a lombkorona felnyílására utal a borostyán (Hedera helix) 

és a berkenye (Sorbus) elterjedése, valamint a mogyoró (Corylus) és a hárs (Tilia) pollen-

arányának növekedése, ami arra enged következtetni, hogy az erdőirtás nem volt számot-

tevő a Nagy-Mohos környezetében (MAGYARI et al. 2000a, 1027). Amint fentebb 

említettem, a Kis-Mohos-tó üledékében megfigyelt második pernyecsúcs is 5000 cal BC 
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körülre tehető (WILLIS et al. 1998, Fig. 6), és kisebb gabonaföldek kialakítására enged 

következtetni (SÜMEGI et al. 2008, 50). 
 

Feltételezhető, hogy a bükki kerámiaművességgel jellemezhető közösségek megérték 

a tiszai kultúra kialakulását (KALICZ–MAKKAY 1977, 104; KALICZ–RACZKY 1987, 

25). Azt is valószínűsíthetjük, hogy elzárt hegyvidékeken a késő neolitikus kultúrák életé-

vel párhuzamosan még egy ideig éltek bükki kerámiastílust használó közösségek. 

A Nagy-Mohos-tó vizsgálatának 5000 cal BC környékére vonatkozó eredményei a táj-

használat változását mutatják az 5250 cal BC táján tapasztaltakhoz képest. Elképzelhető, 

hogy a bükki kultúra közösségének gazdálkodása változott meg, de számolhatunk más 

kerámiaművességgel jellemezhető, késő neolitikus közösségek megtelepedésével is a tér-

ségben. A lengyeli kultúrának már ismert néhány lelőhelye az Északi-középhegység terü-

letéről (Mónosbél – Heves megye, Gönc és Hernádcéce – Hernád-völgy, KALICZ 1994, 

267, 269 és Abb. 1), Meszesről pedig (kb. 30 km-re ÉK-re a Mohos-tavaktól) tiszai 

stílusú leletanyag került elő (KOREK–PATAY 1958, 27, Kat.-Nr. 84; KALICZ 1994, 

267 és Abb. 1 a lengyeli kultúrához sorolja).64 A keleméri Mohos-tavak közvetlen 

környékéről azonban jelenleg még nem ismerünk a késő neolitikumhoz köthető telepü-

léseket. 
 

A szilpollenek (Ulmus) arányának 4. csökkenése 4900 cal BC környékére esik, mellyel 

együtt első alkalommal a taposást jelző fajok (pázsitfűfélék – Poaceae, üröm – Artemisia) 

pollenarányának jelentős növekedését figyelték meg. Kis mennyiségű gabonapollent is 

találtak, a pernyekoncentrációban pedig pernyecsúcsot tapasztaltak, ami alapján égetéses 

erdőirtás, kisebb gabonaföldek kialakítása feltételezhető a környéken (MAGYARI et al. 

2000a, 1027; 2000b, 123). A változás szintén egy késő neolitikus közösséghez köthető. 

Ezt követően 4500 cal BC körül erdőregenerálódás kezdődött, melyet a Nagy-Mohos-tó 

rétegsorának 4300 cal BC környéki kibányászásáig nyomon tudtak követni (MAGYARI 

et al. 2000a, 1027). A Kis-Mohos-tó vizsgálata is azt mutatta, hogy az I–III. fázisokat 

követően megszűnt az emberi tevékenység a térségben, erdőzáródás és talajregenerálódás 

következett be, ami egészen 4000 cal BC környékéig tartott (KERTÉSZ–SÜMEGI 1999, 

85; SÜMEGI 1998, 374; 2001, 29). 
 

A bükki kultúra barlangi lelőhelyeinek üledékein is végeztek vizsgálatokat, ezek azonban 

a korábbi és későbbi korok közösségeinek megtelepedése miatt kialakult bonyolult réteg-

viszonyok okán kevéssé használhatók a középső neolitikus tájváltozás rekonstruálására. 

A feltételezések szerint a neolitikumot követően elzáródott Hillebrand Jenő (Kő-lyuk II.)-

barlang mintái azonban megfelelőnek tűntek ebből a szempontból. Fűköh L. mollusca 

                                           
64 B.-A.-Z. megye késő neolitikus lelőhelyeit Hajdú Melinda (HOM) dolgozza fel (MA szakdolgozat, 

ELTE). 
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maradványokon végzett elemzése azt mutatta, hogy a bükki kultúra közösségének 

megtelepedése idején megnövekedett a környező nyílt tisztások kiterjedése (nyílt területi 

és sztyeppefajok), ami egyértelműen antropogén hatásnak tulajdonítható (FŰKÖH 1992). 
 

A középhegységi területen való elterjedés miatt a bükki kultúra esetében az alföldi közép-

ső neolitikus közösségekétől eltérő gazdálkodási módot feltételez a kutatás. Kertész R. 

és Sümegi P. elképzelése szerint az AVK közösségei megpróbálták kolonizálni az Északi-

középhegység területét is. Az ehhez kapcsolódó égetéses erdőirtás következtében több 

helyen erőteljes talajerózió jött létre, így a terület jelentős része a korabeli ismeretek 

szintjén alkalmatlanná vált a mezőgazdasági művelésre. Az emberi közösségek fel-

ismerték a környezet kínálta lehetőségeket, és megváltoztatták gazdálkodási szokásaikat. 

Ennek révén alakult ki a bükki kultúra nagyobb mértékű vadászatra és gyűjtögetésre, 

valamint pásztorkodásra és tömeges kerámiakészítésre alapozott létfenntartási stratégiája 

(KERTÉSZ–SÜMEGI 1999, 83). Meg kell azonban jegyezni, hogy kevés archaeo-

zoológiai elemzés áll rendelkezésre ilyen hipotézisek megalkotásához (ld. a 4.1.7. alfeje-

zetet), és a bükki kerámia archaeometriai vizsgálatai sem támasztanak alá ilyen speciali-

zációt (ld. a 4.4.4. alfejezetet). 
 

A szántóföldek és legelők kialakítása, illetve a települések szükségleteinek (háztartási 

és kézműves tevékenységek) kielégítése érdekében végzett erdőirtások következtében az 

erdőterületek valószínűleg csökkentek a neolitikum folyamán, a későbbiekben azonban, 

mint láttuk hosszú időn át tartó erdőregenerálódás feltételezhető. A B.-A.-Z. megyei 

középhegységi területek ma is az erdőfejlődésnek kedveznek, melyet jelenleg erdő-

gazdálkodás révén érnek el (JÁRÁSI 1998, 395). 
 

A középhegységi területek a domborzati szabdaltság miatt a történeti korokban aprófalvas 

szerkezetűek voltak. A lakosok alkalmazkodtak a környezet adta lehetőségekhez: a tele-

pülések közvetlen környékén minden szántóföldi művelésre alkalmas kisebb területet ki-

használtak, a távolabbi területeken legeltettek, pásztorkodtak. Önellátásra rendezkedtek 

be, melyben az állattartás jelentős szerepet töltött be (pl. az Aggteleki Karszton, 

 ld. SZVOBODA 1998, 415–416). A párhuzam időben távoli, mégis feltételezhetjük, 

hogy a bükki kultúra közösségeinek élete is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel, hogy 

a vadállatok és az erdő más javainak felhasználása (faanyag, „takarmány”, gyümölcsök, 

gombák, gyógynövények) nagyobb szerepet játszhatott, illetve a fakitermelés fő célja 

az építkezések és a kerámiakészítés kiszolgálása lehetett. 
 

B.-A.-Z. megye dombsági területein, az Északi-középhegység nagyobb folyóvölgyeiben, 

valamint a megye alföldi részein a bükki kultúra idején (és a középső neolitikum más idő-

szakaiban is) kiegyenlítettebb lehetett a földművelés – állattartás – vadászat-halászat-
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gyűjtögetés aránya a létfenntartásban, mint a hegyvidéki területeken, az erre vonatkozó 

természettudományos adatok azonban még csekélyek. 
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5. AZ AVK KÉSŐI CSOPORTJAI BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN MEGYÉBEN  
 
 

5.1. A TELEPÜLÉSEK FÖLDRAJZI HELYZETE  
 

A mai B.-A.-Z. megye területe nagy kiterjedésű és földrajzilag sokszínű (ld. még erről 

az 1.1 alfejezetet). Területének közel 60%-át az Északi-középhegység, fennmaradó 40 %-

át pedig alföldi területek foglalják el (F. NAGY–MOLNÁR 2003, 7). A Kárpát-medence 

egészére jellemző mozaikosság itt fokozottan jelentkezik, mind az alapkőzet, mind 

a domborzat, a talajtakaró és a klimatikus viszonyok, valamint az utóbbihoz kapcsolódóan 

a természetes környezet és a gazdálkodási lehetőségek vonatkozásában. 
 

B.-A.-Z. megyét alapvetően folyóvölgyekkel elválasztott tájak alkotják (F. NAGY–

MOLNÁR 2003, 7). Az alföldi részeken alacsonyabb térszíneket, ártereket (pl. Bodrog-

köz, Borsodi-ártér), illetve magasabb térszíneket, a hegy- és dombvidékek előterében 

kialakult hordalékkúp síkságokat találunk (Borsodi-Mezőség, Sajó-Hernád hordalékkúp, 

Harangod; F. NAGY–MOLNÁR 2003, 9). A hordalékkúp síkságok enyhén hullámos 

térszínek, a hegyvidék felől lefutó folyók és patakok teraszaival, régi meder-

maradványokkal, kisebb foltokban futóhomokformákkal (F. NAGY–MOLNÁR 2003, 9). 

A folyók mentén az ismétlődő árvizek nagy mennyiségű hordalékot terítettek le, melyből 

folyóhátak épültek fel. Ilyen néhány méter magas, és akár 2 km szélességű folyóhátakat 

találunk a Bodrogköz Tisza menti részén Zemplénagárd és Tokaj között, a Bodrog-meder 

két oldalán (alacsonyabbak és keskenyebbek), a Tisza mentén a Taktaközben 

és a Borsodi-ártéren (F. NAGY–MOLNÁR 2003, 9). A Bodrogközben, Taktaközben 

és a Borsodi-ártéren szigetként kiemelkedő pleisztocén homokképződmények is elő-

fordulnak (F. NAGY–MOLNÁR 2003, 9). 
 

A középhegységben dombságokat (pl. Cserehát, Putnoki-dombság), hegységi területeket 

(Bükk, Aggteleki-hegység, Eperjes–Tokaji-hegység/Zempléni-hegység), valamint 

a dombságok és hegységek között futó nagyobb folyóvölgyeket (Bódva-völgy, Sajó-

völgy, Hernád-völgy) találunk. Ezek az eltérő adottságokkal rendelkező tájak és kistájak 

a középső neolitikum folyamán is eltérő letelepedési és megélhetési feltételeket nyújt-

hattak az itt élőknek. B.-A.-Z. megyében a földrajzi kistájak száma meglehetősen magas 

(36 kistáj, 133. ábra; MAROSI–SOMOGYI 1990), ami szintén a terület földrajzi 

szabdaltságát mutatja. 
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133. ábra Földrajzi kistájak B.-A.-Z. megyében 

 

Az adott időpillanatban, vagy rövidebb időszakon belül egyszerre létező B-A-Z megyei 

középső neolitikus települések számáról és ezek egymáshoz való viszonyáról meg-

lehetősen keveset tudunk. Kevés, nagyobb térségeket felölelő szisztematikus terepbejárás 

folyt, emellett a mezőgazdaságilag műveletlen helyek egyre növekvő száma, valamint 

a középhegységi területek erdőségei is nehezítik egy, a Körös-vidékihez hasonló részletes 

kép megrajzolását (ld. késő neolitikum és rézkor váltása, korai rézkor az Alföldön, 

pl. GYUCHA 2009; GYUCHA–PARKINSON 2008; PARKINSON–GYUCHA 2007). 

Emiatt főként a települések földrajzi elhelyezkedésének szabályszerűségei vizsgálhatók 

az egyes időszakokban. A településhálózat rekonstruálása a radiokarbon adatok hiányá-

ban és a belső kronológia bizonytalanságai okán sem valósítható meg. 

 

Jelen fejezet és a dolgozat egésze is az AVK késői csoportjaira összpontosít, az elvégzett 

gyűjtőmunka alapján azonban néhány következtetés az AVK korábbi időszakainak 

B.-A.-Z. megyei településeire nézve is levonható. A 3.2.4. alfejezetben utaltam rá, hogy 

az AVK 1. és 2. fázisának lelőhelyei egyaránt a megye alföldi tájain, illetve nagyobb 

folyóvölgyeiben, vagy azok peremén fordulnak elő, míg a domb- és hegyvidékek belse-

jében nem találjuk meg őket (ld. a 19–20. ábrát). Az AVK 2. fázis települései a Sajó-

völgyében jóval nyugatabbra is előkerültek, mint az előző fázis lelőhelyei, ez azonban 

abból is fakadhat, hogy a kutatás e területeken még nem ismerte fel a legkorábbi neoliti-

kus településeket. A Hernád völgyében az AVK 1 lelőhelyek a Ny-i oldalon húzódó 



 219

Cserehát és a K-i oldalon húzódó Eperjes-Tokaji-hegység „szélső” dombvonulatain 

(Novajidrány-Elkerülő út, Szentistvánbaksa-Anyagnyerő hely, Hejce-Szénhelypuszta), 

valamint a Hernádhoz közeli magaspartokon, vagy nagyobb kiemelkedéseken helyezked-

nek el (Ináncs-Dombrét, Encs-Gibárt-Túzsa-dűlő). 
 

A biztosan az AVK 1. fázisához köthető lelőhelyek és leletegyüttesek száma 28, 

de a bizonytalanul ide kapcsolható lelőhelyekkel együtt akár 40 ismert településsel is 

számolhatunk. Az AVK 2. fázisához sorolható lelőhelyek száma ennél jóval kevesebb 

(17), de a bizonytalan lelőhelyekkel együtt itt is több település lehetett. A lelőhelyek 

számának különbsége magyarázható azzal, hogy az AVK 1. fázisra jellemzőnek tartott 

kerámiaformák és díszítési stílusok hosszabb ideig voltak használatban, mint az AVK 2 

stílusúak, vagy adódhat abból, hogy a helyváltoztatás a neolitikus életforma el-

terjedésének idején gyakoribb volt, mint a későbbiekben. Az AVK 2 újabb lelőhelyei: 

Sajószentpéter-Harmadik vető, 3. lelőhely, Sajószentpéter-Vasúti őrháztól északra, Bükk-

ábrány-Bánya, II. lelőhely és Hejőpapi-Nyögő-dűlő (adataikra ld. az Excel adatbázist). 
 

A regionális kerámiastílusok (késői AVK csoportok) kialakulásának idejéből meg-

lehetősen kevés, mindössze 17 B.-A.-Z. megyei leletanyagot találtam. Ezen AVK 3 idő-

szakba sorolható lelőhelyek között a szarvas-érparti típushoz hasonló (pl. Nyékládháza-

III. sz. kavicsbánya), az AVK és tiszadobi csoport átmenetét mutató (pl. Csincse-M3-14-

16. lelőhely), valamint két esetben talán az AVK és szakálháti kultúra átmenetére utaló 

leletegyüttesek regisztrálhatók (Bükkábrány-Bánya, II. lelőhely, Szentistván-Vermes-

part; ld. még a 3.2.5. alfejezetet és a 21. ábrát). E lelőhelyek főként B.-A.-Z. megye 

alföldi részein csoportosulnak. 
 

A kutatás az AVK 3 időszakba, annak második felébe helyezi a tiszadobi csoport teljes 

életét. A megye területén jelenleg 72 lelőhelye ismert (3.2.6. alfejezet, 22. ábra). 

A nagyon korai települések mellett (pl. Mezőkeresztes-Cethalom/M3-10. lelőhely, Hejő-

kürt-LIDL logisztikai központ), a klasszikus tiszadobi stílussal jellemezhető telepek 

(újabban pl. Hejce-Püspöktábla, Mezőzombor-Temető, Novajidrány-Terpesz Kelet, 

Szentistvánbaksa-Kossuth u. 37.) és néhány késői tiszadobi lelőhely is megtalálható 

(Hernádszurdok-Tükördomb, Monaj-Kendi-tanya; adataikra ld. az Excel adatbázist). 

A legkésőbbi leletanyagok nem választhatók külön a bükki kultúra legkorábbi leleteitől, 

emiatt vezettem be a Tiszadob–Bükk átmeneti fázis fogalmát. Ennek lelőhelyeit azonban 

már a középső neolitikum 4. periódusához sorolom. 
 

A tiszadobi csoport lelőhelyei az Alföldön, az Északi-középhegység nagyobb foly-

óvölgyeinek teljes területén, a dombságokban, valamint a hegységek alacsonyabb régiói-

ban találhatóak meg. Feltűnő a hiányuk Dél-Borsod D-i részén, ami talán arra utal, hogy 

szakálháti kerámiaművességgel jellemezhető közösségek voltak jelen ezen a területen. 
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A tiszadobi lelőhelyek terepi felderítésekor B.-A.-Z. megyében az egyre növekvő növény-

zeti fedettség (erdősülés, parlagon hagyott területek) mellett egy másik, módszertani 

problémával is számolnunk kell. A jelenségek előkerülési mélysége a 2012-ben feltárt 

Novajidrány-Terpesz Kelet lelőhelyen, a 2011-ben vizsgált Szentistvánbaksa-Kossuth út 

37. lelőhelyen és az ugyancsak 2011-ben feltárt Felsővadász-Semjék-dűlőn igen nagy, 

140–200 cm közötti volt. Ez arra utalhat, hogy a tiszadobi csoport időszakában a Hernád 

völgye és Cserehát kistájak területén kiegyenlítettebb csapadékú klíma uralkodott, emiatt 

a folyók és vízfolyások vízjárása kiszámíthatóbb és valószínűleg alacsonyabb volt, emiatt 

a településeket alacsonyabb térszíneken létesítették. A Hernád és a Vadász-patak közvet-

len közelében létesült ezen települések nyomait egy későbbi, szélsőségesebb vízjárású 

időszakban a folyók/vízfolyások kiöntésekor keletkezett iszapréteg befedte. Az ásatási 

eredmények alapján a későbbi népességek (rézkor, bronzkor, császárkor közösségei) már 

erre az öntéstalajra települtek rá. A felszíni leletek csaknem teljes hiánya miatt a jelenkori 

terepbejárások nem, vagy nem feltétlenül tudják megtalálni a tiszadobi csoport e lelő-

helyeit, ami még szisztematikus terepbejárások elvégzésével sem teszi lehetővé a kultúra 

településeinek teljes feltérképezését, ezáltal a településhálózat rekonstruálását e terüle-

teken. 
 

A bükki kultúra településeit a 4.2.3. alfejezetben már részletesen vizsgáltam, így itt 

néhány más összefüggésre térnék ki. A kultúra lelőhelyeinek elterjedése kissé szélesebb 

spektrumú a tiszadobi csoportéinál, hiszen ezek a magashegységi régiókban is feltűnnek. 

A részletesebben vizsgált Hernád-völgy és Cserehát kistájak esetében pedig úgy tűnik, 

hogy a folyók/vízfolyások közeléből a közösségek magasabb térszínekre költöztek 

a Tiszadob–Bükk átmenet időszakában és a Bükk AB fázisban. 
 

Novajidrány és Garadna határában a tiszadobi csoport említett, Bársonyos-patak menti 

„eltemetett” településén kívül (Novajidrány-Terpesz Kelet, 140(-2) mBf) a Tiszadob–

Bükk átmenet és/vagy Bükk AB fázis három lelőhelye is ismert (Novajidrány-Elkerülő út, 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, Garadna-Elkerülő út, 1. lelőhely), melyek a Hernád-

völgyet szegélyező legalacsonyabb dombokon helyezkednek el (134. ábra; 144–147 mBf, 

146 mBf és 160 mBf; adataikat ld. az Excel adatbázisban). A jelenség arra utalhat, hogy 

a Hernád-völgy vízborítottsága nagyobb volt, esetleg szélsőségesebb lehetett a folyó víz-

járása, mint a tiszadobi időszakban. E térszínek jelenthetik a vízzel borított területek hatá-

rait, vagyis a vízhez legközelebb fekvő, de biztonságos, ezáltal a megtelepedés számára 

legkedvezőbb területeket ebben a periódusban. 
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134. ábra A tiszadobi csoport és a bükki kultúra lelőhelyeinek domborzati helyzete 

Novajidrány és Garadna térségében (Hernád-völgy) 
 

A csereháti Felsővadász határában azt is megfigyelhetjük, ahogyan valószínűleg egy 

közös-ség tette át települési helyét egyik térszínről a másikra. A Vadász-patak feletti 

enyhe magaslaton fekvő Balmaz település (165 mBf) jelenleg megközelíthetetlen (magán-

terület), így az AVK vagy csoportja kormeghatározást nem sikerült pontosítani, 

de a Vadász-patak partján fekvő, kb. 140 cm mélységben „eltemetett” Semjék-dűlő lelő-

hely (160(-1,4) mBf) a Tiszadob–Bükk átmenet (esetleg tiszadobi csoport) időszakára 

keltezhető, míg a patak túlsó partján, magaslaton elhelyezkedő település, a Várdomb (184 

mBf), a Bükk B–C fázisok idején volt lakott (135. ábra; adataikat ld. az Excel adat-

bázisban). A vízjárás változása mellett itt védelmi okokkal is számolhatunk a semjék-

dűlői település megszűnése – várdombi település létesülése esetében. 
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135. ábra Középső neolitikus települések domborzati helyzete Felsővadász határában 

(a lelőhelyek ismert minimális kiterjedésével) 
 

Hasonló figyelhető meg Boldogkőváralja térségében (Abaúji-Hegyalja), ahol valós-

zínűleg több bükki közösség is élt egymás közelében. Míg Tekeres-patak (Erdészház) 

tiszadobi, Tiszadob–Bükk átmenet idejére és a Bükk AB fázisba tehető települése a patak 

partján létesült (197 mBf), addig Radimály (dűlő szinten ismert) és Leányvár Bükk C 

korú telepei magasabb térszínen vagy magaslati pozícióban helyezkednek el (210 és 254 

mBf között valahol, illetve, 364 mBf; 136. ábra; adataikat ld. az Excel adatbázisban). 

Boldogkőváralja-Leányvárról (Tóhegy) a környék jól belátható. Mihalik J. megállapítása 

szerint a Tóhegy optikai összefüggésben áll a környező magaslatokkal, a Várheggyel, 

Cserákkal, Őrheggyel és Bárányheggyel (MIHALIK 1897, 6). A hegy tetején egy tó is 

található, ennek partján létesült a neolitikus település. A lelőhely Ny-i oldala mentén 

meredek sziklafal ereszkedik alá a völgybe. E település létesülése Felsővadász-Vár-

dombhoz hasonlóan valószínűleg védelmi okokkal magyarázható. Egyikük pontos ki-

terjedését és településszerkezetét sem ismerjük, így nem eldönthető, hogy központi 

jellegűek voltak-e. 
 

A Bükk B–C és főként a C fázisban tapasztalható lelőhely-szám visszaesés miatt 

elképzelhető, hogy településkoncentráció ment végbe a bükki kultúrában, a lelőhelyek 

ritkás elhelyezkedése azonban egyelőre nem támasztja alá „központi” és „szatelit” 
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települések létét. Valószínűbbnek tartom, hogy védekezésül létesítettek magaslati 

pozícióban településeket. K. Kosse a szakálháti kultúra életének végén figyelte meg 

a települések védhető dombokon való megjelenését, melyet a középső neolitikum végén 

Délkelet-Európa más területein is jellemzőnek tartott. A jelenséget a nagyobb nép-

sűrűséggel, és az ennek következtében a szántóföldekért fellépő fokozottabb versenyben 

látta (KOSSE 1979, 138). 
 

 
136. ábra A bükki kultúra településeinek domborzati helyzete Boldogkőváralja környékén 

 

A szakálháti kultúra B.-A.-Z. megyei lelőhelyei (24. ábra, 141. ábra) főként a Miskolci- 

és Egri-Bükkalja területén, a Sajó–Hernád-sík DNy-i részén, valamint a Borsodi-Mezőség 

Ny-i részén, összefoglalóan Dél-Borsod Ny-i részén találhatóak. Kis számuk miatt 

a fentiekhez hasonló megfigyeléseket esetükben nem tudtam tenni. 
 

A B.-A.-Z. megyei középső neolitikus települések elterjedése, földrajzi helyzete alá-

támasztja Kertész R. és Sümegi P. azon elméletét, mely szerint a KEB AÖB-től É-ra, 

az Északi-középhegység hegylábi régiójában, az általuk „kárpát-medencei neolit adap-

tációs zónának” (KÁME NEAZ) nevezett területen a Körös-kultúrától kapott impulzusok, 

ismeretek hatására alakult ki az AVK (KERTÉSZ–SÜMEGI 1998, 156; 1999, 81–82; 

2001; 2003). Az AVK közösségek az Északi-középhegység folyóvölgyei mentén mélyen 

behatoltak a középhegységi területre, elérve a következő agroökológiai határfelületet, 
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a „kárpáti hegylábi agroökológiai barrier”-t (KÁHE AÖB, KERTÉSZ–SÜMEGI 1999, 

83; 2001). Az ezt követő időszakban, a Kertész R. és Sümegi P. által részben egyidejűnek 

tartott tiszadobi csoport és bükki kultúra idején e közösségek átlépték a KÁHE AÖB-öt, 

és behatoltak a mögötte elterülő középhegységi területre. A hegyvidéki adaptációban 

messzebbre jutott bükki kultúra átlépte a következő környezetelválasztó vonalat, 

a „kárpáti magashegységi agroökológiai barrier”-t (KÁMA AÖB) is, és eljutott a magas-

hegységi régióba (KERTÉSZ–SÜMEGI 1999, 84; 2001). 
 

A késői AVK csoportok B.-A.-Z. megyei településhálózata mellett a településhierarchia 

kérdése is nehezen vizsgálható a megfelelő adatok hiányában. A bükki kultúra esetében 

már utaltam rá, hogy a települések számának csökkenése feltételezhető az idő előre-

haladtával, „központi” és „szatelit” telepek egyidejű létére azonban nincs bizonyíték. 

A tiszadobi csoport egyidejű lelőhelyeiről még kevesebb információnk van, a csoport 

településeinek beosztása az egyes relatív kronológiai fázisokba (S. Šiška által meg-

határozott korai, klasszikus és késői fázis), a főként terepbejárásokból ismert kis lelet-

anyagok miatt a bükki kultúráénál is nehézkesebb. A részben feltárt néhány település 

(Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, Hejce-Szénhelypuszta, Kupa-Állami Gazdaság, 1. lelő-

hely, Megyaszó-Csákó, Mezőzombor-Temető, Miskolc-Fűtőház, Miskolc-Hejő mellett, 

3. lelőhely, Novajidrány-Terpesz Kelet, Tolcsva-Pénzásó-dűlő, adataikat ld. az Excel 

adatbázisban) szolgáltatta adatok nem elegendőek a kérdés vizsgálatához, hiszen többsé-

gük pontos kiterjedése és időtartama sem ismert, nem beszélve belső szerkezetükről. 

A nagy területen feltárt Hejőkürt-LIDL logisztikai központ lelőhely – mely a tiszadobi 

csoport igen korai időszakából származik – települési jelenségeinek és 45 temetkezésének 

feldolgozása szükséges lenne az előrelépéshez. A harmadik késői AVK csoport, a szakál-

háti kultúra településhálózatának és a települések közötti hierarchia meglétének kutatásá-

hoz a B.-A.-Z. megyei lelőhelyek száma egyelőre kevés. 
 

A bükki kultúra elemzésekor (4.2.3.2.2. alfejezet) már utaltam arra, hogy a frekventált 

helyen fekvő, a cserekapcsolatok szempontjából „központi” szerepű településeket 

a viszonylag jelentős mennyiségű Spondylus leletet szolgáltató lelőhelyek jelölhetik ki, 

melyek egyúttal a csereútvonalakat is mutathatják (ld. a Hernád-völgy, mint fontos csere-

útvonal a bükki kultúrában). A tiszadobi csoport, a szakálháti kultúra, illetve a korábbi 

AVK id őszakok esetében hasonlót feltételezhetünk (részletes vizsgálatukat ld. az 5.3. al-

fejezetben).  
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5.2. A TELEPÜLÉSI JELENSÉGEK ÉS A TELEPÜLÉSEK BELS Ő SZERKEZETE  

 

5.2.1. Házak, épületek 
 

Amint azt már említettem (4.2.1. alfejezet), az AVK időszak földfelszínre épített házainak 

létét csak az 1990-es években, az autópálya feltárások első eredményeinek meg-

jelenésekor (DOMBORÓCZKI 1997; 2001a; 2001b; KALICZ–KOÓS 1997a; 1997b; 

2000b; 2002; ORAVECZ 2001) fogadták el a magyarországi kutatásban. Utaltam azon-

ban arra is, hogy a bükki kultúrából már korábban ismertek voltak felszíni épületek 

maradványai (Aggtelek-Baradla-barlang előtti telep, KOREK 1970; KALICZ–MAKKAY 

1977, 66–67; Boldogkőváralja-Tekeres-patak, KEMENCZEI–K. VÉGH 1964, 237; 

K. VÉGH–KEMENCZEI 1969, 8; KALICZ–MAKKAY 1977, 68–71; Krasznokvajda-

Kőtelek-dűlő, LOSITS 1980; Šarišské Michal’any-Fedelemka, ŠIŠKA 1999). 
 

A házak méretével kapcsolatos adatokat először az AVK 1. fázisából közöltek. 

Domboróczki L. Füzesabony-Gubakútról le nem égett cölöpszerkezetes házak oszlop-

helyeit (DOMBORÓCZKI 1997; 2001a; 2001b), míg Kalicz N. és Koós J. Mezőkövesd-

Mocsolyáson ugyanebből a periódusból leégett lakóépületek paticsmaradványait publi-

kálta (KALICZ–KOÓS 1997a; 1997b; 2000b; 2002). Füzesabony-Gubakúton az oszlop-

helyek 4 x 3-as elrendeződését figyelték meg. A házak átlagosan 5–6 m x 14–16 m alap-

területűek lehettek, és három nagyobb helyiségre tagolódhattak (DOMBORÓCZKI 1997, 

21; 2001a, 205; 2001b, 74). Mezőkövesd-Mocsolyáson legalább három felszíni épület 

omladéka került elő, melyek közül az 1. ház 9 m x 12 m-es, a 2. ház pedig 7 m x 12 m-es 

lehetett – vagyis az épületek 85–105 m2-es alapterülettel rendelkezhettek (KALICZ–

KOÓS 1997a, 126, Abb. 2–3; 1997b, 29–30). Patay P. ásatásait folytatva az 1990-es 

években Tiszalúc-Sarkadon Oravecz H. is feltárt 6–7 nem teljes oszlopszerkezetet 

az AVK 1–3. fázisából (ORAVECZ 2001, 7–8). 
 

A nagyberuházásokhoz kapcsolódó feltárások gyarapodásával a későbbi AVK idő-

szakokból is sokasodtak az adatok. Polgár-Kengyel-közből két alapárok nélküli, oszlop-

szerkezetes épület oszlophelyei kerültek elő (NAGY 2005, 3–6). Közülük a 710. objek-

tum egy kb. 15 m x 6 m-es épület, a 728. objektum pedig egy nagyobb méretű, több-

osztatú nagycsaládi lakóház lehetett (NAGY 2005, 3–6). Az előbbi épület DK-i helyisé-

gében vékonyan agyaggal tapasztott, medenceszerű mélyedések is előkerültek, melyek 

feltehetően élelemtárolásra szolgáltak (RACZKY 2006, 386). Polgár-Kenderföld-

Majoros-tanyán az AVK 4. periódusából származó kevert leletanyagú lelőhelyen több 

cölöpszerkezetes építmény (DANI 2004; DANI–V. SZABÓ 2003), Polgár-Ferenci hát 

hasonló korú településén pedig öt 8–10 m x 3–5 m-es ház oszlophelyeit tárták fel 

(RACZKY 2004). Az AVK 4. fázisából Polgár-Kása-domb-dűlő lelőhelyről is leírtak két 

cölöpszerkezetes épületet, melyek közül az egyik többször átépített, műhelytevékenységre 
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utaló építmény lehetett (56. objektum), míg a másik szabályos alaprajzú, téglalap alakú, 

szimmetrikus épület (83. objektum, DANI–HAJDÚ 2004). 
 

Raczky P. megállapította, hogy az AVK épületek előzményei balkáni háztípusok lehettek, 

melyek alakja, alapterülete, de főként felépítése és szerkezete a Kárpát-medence 

Balkánétól eltérő éghajlatán módosult (RACZKY 2006, 386–387). A megfigyelhető 

esetekben a házak a közép-európai vonaldíszes kerámia épületeihez hasonlóan hármas 

felosztásúak voltak, ami kulturális okokkal magyarázható (RACZKY 2006, 387). 
 

B.-A.-Z. megyében az elmúlt évtizedben főként az AVK 1–2. fázisából kerültek elő 

nagyobb településrészletek házalapokkal. Ezek közül Bükkábrány-Bánya, II. lelőhelyen 

(Kőkúti-dűlő) két rekonstruálható házalapot találtak, melyek a korábban közöltekhez 

hasonló méretűek voltak (1. ház: 15 m x 5 m, három sorban 4–4 oszlop, 2. ház: 15 m x 

4,3 m, három sorban 7–7 oszlop; SELJÁN–VERES 2008, 8–9). A Hejőpapi-Hulladék-

lerakó, 1. és 4. lelőhelyen (Veres J. és Makoldi M. ásatása, ld. az Excel adatbázist), vala-

mint a Bükkábrány-Bánya, VII. és XI. lelőhelyen (Kalli A. és Tutkovics E. ásatása, 

ld. az Excel adatbázist) előkerült korai AVK házhelyek még feldolgozatlanok. 
 

Az AVK késői csoportjainak idejéből kevés adattal rendelkezünk. A tiszadobi csoport 

időszakából általam részletesen vizsgált Mezőzombor-Temető lelőhelyen nem kerültek 

elő oszlophelyek és paticsomladékok sem. Hejőkürt-LIDL logisztikai központ nagy ki-

terjedésű korai tiszadobi településén feltártak cölöplyuk-rendszereket, ez a lelőhely azon-

ban a korai AVK településekhez hasonlóan még feldolgozatlan. A bükki kultúrából ismert 

házmaradványok elemzése azt mutatta (ld. a 4.2.1. alfejezetet), hogy ezek egy- vagy 

kéthelyiséges, egyszintes épületek lehettek oszlopszerkezettel, sövényfonatos, agyaggal 

tapasztott fallal, 50 m2-nél kisebb belső területtel. A házak belső elrendezésének 

szabályosságai egyelőre nem vizsgálhatók, és háztípusok sem különíthetők el. 
 

Egyedül az általam részletesebben vizsgált településről, Mezőkövesd-Nagy-fertőről 

(M3-76. lelőhely) vannak értékelhető B.-A.-Z. megyei adatok. A település a Kánya-patak 

jelenlegi medrétől közvetlenül DNy-ra, egy kisebb kiemelkedésen helyezkedik el. A lelő-

helyen 2002 tavaszán és nyarán végeztünk megelőző feltárást a HOM munkatársaival, 

melynek során közel 7000 m2 területen középső neolitikus és késő rézkori települések 

maradványait találtuk (CSENGERI 2010a). 
 

Az ásatási felületen három ÉNy–DK-i tájolású földfelszínre épített ház (1–3. objektum) 

oszlopnyomai kerültek elő, melyek három cölöplyuk-sorból álltak. Mivel a területen 

a szakálháti kultúráén kívül AVK telepobjektumok is napvilágot láttak, az épületeket nem 

köthetjük teljes bizonyossággal a szakálháti kultúrához. Az 1. és 2. ház kissé eltérő tájo-

lású, és részben átfedi egymást (140. ábra), míg a 2. és 3. házak (33,7 m-re egymástól) 

irányítása megegyezik. Az oszlophelyek betöltése ezzel ellentétben az 1. és 3. házak 
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esetében hasonló, a 2. háznál eltér a másik kettőtől. Az 1. ház egy-egy oszlopsora 4–7 

oszlopból állhatott, melyek legalább 8–8,5 x 6 m2 (legfeljebb 17,6 x 6 m2) területet 

határoltak le (140. ábra). A 2. ház oszlopsorait minimum 3 oszlop alkotta, és ezek leg-

alább 8,2 x 5,2 m2 területet zártak be (140. ábra). A 3. ház esetében pedig 5 oszlop alkot-

hatott egy sort, melyek 9,5–9,8 x 3,7–4 m2 területet zártak körül. Egyik házalap sem 

tekinthető azonban teljesnek, mivel több cölöplyuk hiányzott a rendszerekből, a meg-

maradtak mérete és alakja pedig nem volt egységes. Lehetséges, hogy az 1. ház a 2. ház 

előzménye volt. Az épületek belső osztására vonatkozó megfigyeléseket nem tudtunk 

tenni. Az 1. ház területén előkerült gödrök késő rézkoriak voltak (140. ábra), míg a 3. ház 

Ny-i sarkánál elhelyezkedő S98 kemencés gödör, valamint a részben a cölöplyukak által 

határolt területen fekvő S89-S90-S91 kemencés gödörkomplexum és az S82 gödör 

a szakálháti kultúrához köthető. Elképzelhető, hogy ezek a házhoz tartoztak. A marad-

ványok közül a 2. ház méretei hasonlóak az említett AVK házakéhoz, míg az 1. és 3. épü-

let méretében a bükki kultúra kis alapterületű házaihoz hasonlít. 
 

 
140. ábra Az 1. és 2. ház oszlophelyei Mezőkövesd-Nagy-fertőn (előtérben az 1. ház) 

 

A szakálháti kultúra épületeit Hegedűs K. és Horváth F. elemezte (HEGEDŰS 1985, 16–

21; HORVÁTH 1989, 24–28). Hegedűs K. a csanytelek-újhalastói házmaradványokat 

(alapárok és három belső oszlopsor) a közép-európai „hosszúházakhoz” hasonlította, 

miközben megállapította, hogy a többi lelőhelyről ismert házrészletek kisebb épületekből 

származnak (HEGEDŰS 1985, 20). Horváth F. felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy 

a „hosszúházak” a síktelepekről (Csanytelek, Csongrád-Bokros), illetve Tápé-Lebő kezdő 

településszintjéről ismertek, míg a kisebb, balkáni háztípus elsősorban a tellekhez kötődik 

(HORVÁTH 1989, 26, 28). Az esztári kultúra településterületén Biharkeresztes-Kis 

Szárcsás-dűlőben tártak fel három nagyméretű, osztott belső terű, cölöpszerkezetes 
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házhelyet (HAJDÚ–NAGY 2000, 35–36), és újabban Berettyóújfalu-Nagy Bócs-dűlőn is 

előkerült néhány oszlopszerkezetes házhely (DANI et al. 2006, 7–8). A csoportnak 

azonban B.-A.-Z. megyében nincsenek önálló lelőhelyei. 

 

5.2.2. Települések belső szerkezete, háztartások 
 

A nagyfelületű feltárások eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a közép-európai 

vonaldíszes kerámiához hasonlóan az AVK és csoportjai települései is házból, a hozzá 

tartozó nagyméretű gödörből (Längsgrube), tevékenységi területből és temetkezésekből 

álló alapegységekből/háztartásokból épültek fel (RACZKY–ANDERS 2006, 21). 
 

Az AVK legkorábbi és korai időszakára vonatkozóan Domboróczki L. Füzesabony-Guba-

kúton végzett feltárásai azt mutatták, hogy a település házai mind DK–ÉNy-i tájolásúak 

voltak, és két-két ÉK–DNy-i irányú sorban, egy vízfolyás medrétől Ny-ra és K-re helyez-

kedtek el. A házak között terültek el az azokkal megegyező tájolású, és azonos irányú 

sorokba rendezett nagyméretű agyagkitermelő/hulladékgödrök, a házak végeiben pedig 

a szintén hasonló tájolású sírok, illetve sírcsoportok (DOMBORÓCZKI 1997; 2001a, 

202–205, 210–211; 2001b, 74–75). Hasonló településszerkezeti megfigyeléseket tett 

Domboróczki L. több más Heves megyei középső neoltikus lelőhelyen: Füzesabony-

Szikszói-berek (korai és klasszikus AVK), Mezőszemere-Kismari-fenék (klasszikus 

és késői AVK, DOMBORÓCZKI 2001b, 77–78; 2003, 7–9), illetve Ludas-Varjú-dűlő 

településein (klasszikus és késői AVK, DOMBORÓCZKI 2004, 12–13).65 Oravecz H. 

Tiszalúc-Sarkadon talált több házsorra utaló oszlophelyeket, a házakat É felől hulladék-

gödrök, D felől pedig temetkezések határolták (AVK 1–3. fázis, ORAVECZ 2001, 8). 

 A kutatók által megfigyelt elrendeződés hasonló a közép-európai vonaldíszes települése-

ken tapasztaltakhoz, ahol a házakhoz agyagnyerő, „hosszú gödrök” (Längsgrube-k) 

kapcsolódtak, bár ott az épületekhez általában két gödör tartozott, az elhunytakat pedig 

külön temetőkben temették el. A legtöbb helyen a házak több generációját mutatták ki, 

soros elrendezést pedig csak Strögenben tapasztaltak (LÜNING 1991, 55–93; DOMBO-

RÓCZKI 2001b, 76). Újabban a 14C-vizsgálatok és a feldolgozási eredmények fényében 

Domboróczki L. úgy véli, hogy Füzesabony-Gubakút „települési sorai” sem egy időben 

keletkeztek (DOMBORÓCZKI 2003, 12–20; 2006; 2009). Legalább 5 fázisra (12 al-

fázisra) osztja a települést, egy adott fázis idején pedig mindössze 1–2 ház jelenlétével 

számol (DOMBORÓCZKI 2006, 477; 2009, 91–97). Megállapítja, hogy a Füzesabony-

Szikszói-berek, Mezőszemere-Kismari-fenék, valamint Ludas-Varjú-dűlő lelőhelyeken 

                                           
65 Ezeken a lelőhelyeken azonban Füzesabony-Gubakúttól eltérően Domboróczki L. nem tudott megfogni 

teljes házalapokat, Kompolt-Kígyóséren (késői AVK) pedig, melyet Füzesabony-Gubakút előtt tárt fel, még 

nem figyelt meg oszlophelyeket (DOMBORÓCZKI 2003, 7–9). 
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tapasztalt szabályos településkép sem a jelenségek egyidejűségét takarja (DOMBO-

RÓCZKI 2006, 479). 
 

Hasonlóan rendezett képet mutatnak az újabban feltárt B.-A.-Z. megyei AVK 1 korú 

telepek: Hejőpapi-Hulladéklerakó 1. és 4. lelőhely66, valamint Bükkábrány, Bánya VII. 

lelőhely (Vasúti-dűlő) és XI. lelőhely (KALLI–TUTKOVICS in press). A feldolgozás 

előtt és radiokarbon adatok nélkül azonban ezek esetében egyelőre nem lehet hasonló 

következtetést levonni. Vagyis nem tudhatjuk, hogy a rendezett településkép egyszerre 

álló házakra, tehát valóban nagyméretű településekre utal, vagy a Füzesabony-Gubakúton 

megállapított módon, előre meghatározott terv szerint építették a házakat eltérő helyekre 

az egyes fázisokban, és valójában kisebb településekkel van dolgunk, elszórtan el-

helyezkedő épületekkel. A közép-európai vonaldíszes települések feldolgozottságához 

képest az AVK településeinek belső szerkezetéről jóval kevesebbet tudunk. A fenti 

B.-A.-Z. megyei lelőhelyek alkalmasak az ezekhez és a modell értékű füzesabony-

gubakúti elemzéshez hasonló feldolgozás elvégzéséhez. 
 

Az AVK késői csoportjainak időszakában a települések belső szerkezetének változása 

mutatható ki a Kárpát-medence K-i felén. A Polgár környéki AVK IV korú lelőhelyeken 

Raczky P. és Anders A. integráltabb térhasználatot figyelt meg (RACZKY–ANDERS 

2012, 273–289). A településkoncentráció eredményeképpen a korai időszaktól eltérő, 

több házból álló, több lakosú, faluszerű települések jöttek létre, melyeket árkokkal is 

körülvettek (Polgár-Nagy Kasziba, Polgár-Ferenci-hát, Hajdúnánás-Eszlári út; RACZKY 

2004, 258; RACZKY–ANDERS 2009a, 40; 2012, 273–289). A folyamat már az AVK II 

–III kerámiastílusokkal jellemezhető időszakban megindult, mint azt Polgár-Király-érpart 

jelenségei mutatják (RACZKY–ANDERS 2012, 274–275). Polgár-Kása-domb-dűlőben 

Dani J. és Hajdú Zs. figyelte meg a telep központi részének négy funkcionális egységre 

tagolódását, melyet É-ról nagyméretű agyagnyerő/hulladékgödrök és kerek vagy méhkas 

alakú tárológödrök vettek körül (DANI–HAJDÚ 2004).67 
 

Az AVK késői csoportjai közül a bükki kultúra B.-A.-Z. megyei települési adatait 

a 4.2.2. alfejezetben elemeztem. A legfontosabb következtetés a sajószentpéter-kövecsesi 

településrészlet esetében vonható le, mely az elszórtan elhelyezkedő háztartásokkal in-

kább az AVK korai időszakainak településképét mutatja, ezáltal támogatja a lelőhely 

bükki kultúrán belüli korai keltezését. A megelőző tiszadobi csoport időszakából a fel-

dolgozatlan Hejőkürt-LIDL logisztikai központ lelőhely egyelőre nem nyújt információt, 

az általam vizsgált Mezőzombor-Temető lelőhelyen pedig csupán az agyagnyerő gödrö-

ket és a közelükben elhelyezkedő Spondylus mellékletes sírcsoportot lehetett megfigyelni. 

                                           
66 Makoldi Miklós szíves szóbeli közlése. 
67 A Tisza menti középső neolitikus településhálózat rekonstrukcióját Füzesi A. készítette el (FÜZESI 
2009). 
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A tiszadobi csoport B.-A.-Z. megyén kívüli területéről Tiszadob-Ó-kenéz lelőhelyet kell 

megemlíteni, melynek belső szerkezetét Scholtz R. még nem rekonstruálta, azonban 

leírta, hogy nagy mennyiségű (320) szabályos méhkas alakú gödör került elő, a település 

Ny-i részén pedig egy több helyen tagolt árok volt megfigyelhető (SCHOLTZ 2008, 35–

36). B.-A.-Z. megye területén még nem kerültek elő árokkal határolt települések a közép-

ső neolitikum időszakából. 
 

A szakálháti kultúra Mezőköves-Nagy-fertőn feltárt településrészlete esetében a jelensé-

gek kevéssé utalnak az egykori település belső szerkezetére. Az 1. és 2. házra a nyom-

vonal D-i szélénél, rábontásban bukkantunk (140. ábra), így a tőlük Ny-ra, D-re és K-re 

elhelyezkedő telepjelenségeket nem ismerjük. Az ÉÉNy-ra fekvő néhány kisebb gödör 

(S54–S58, S116) többsége a szakálháti kultúrához köthető. Nagyobb agyagkitermelő 

gödör vagy temetkezés az 1. ház körül feltárt területen nem került elő. 
 

A 3. ház környezetében található kisebb gödrök, cölöplyukak, hosszúkás objektumok 

többségét nem tudjuk pontos régészeti korszakhoz kötni. A szakálháti kultúrához a háztól 

K-re fekvő S77 gödröt és S60 „in situ” tárolóedényt, a ház Ny-i sarkánál elhelyezkedő 

S98 kemencés gödröt, valamint a részben a cölöplyukak által határolt területen fekvő 

S89-S90-S91 kemencés gödörkomplexumot és az S82 gödröt kapcsolhatjuk. A 3. ház 

DK-i sarkától 7,2 m-re DK-re találtuk az S120 Spondylus mellékletes gyermek-

temetkezést önálló sírgödörben, melyet valószínűleg a szakálháti kultúrához köthetünk. 

A 3. ház környezetében tehát szintén nem kerültek elő nagyméretű agyagkitermelők, 

az S120 sír és az épület összetartozása pedig radiokarbon adatok hiányában nem 

igazolható. 
 

A nyomvonal É-i szélén, a házaktól ÉK-K-re, azoktól távolabb, objektumok nagyobb 

csoportja helyezkedett el. Ezek többnyire kis mélységben megmaradt, szabályos kerek, 

szélesedő falú, vagy ugyancsak kisméretű, de szabálytalan alakú gödrök voltak. A terüle-

ten két csoportban találtunk cölöplyukakat, melyek pontosan nem keltezhetők, és épület 

alapja sem szerkeszthető ki belőlük. A legjelentősebb objektum a lelőhely egyetlen 

nagyméretű, szabálytalan alakú agyagkitermelő gödre, az S40, mely a cölöplyukaktól ÉK-

re helyezkedik el. Ennek nagyszámú lelete a szakálháti kultúra finomkerámiája és ház-

tartási edényei közül került ki. Az agyagkitermelőbe ásott S64 kerek gödörben ovális ala-

kú tűzhely feküdt platnival és 7–14 cm magasságban megmaradt falakkal. A területen 

említésre méltó még az S113 kerek, hengeres falú, mély tárológödör, melynek alján egy 

hombáredény és egy többször átlyukasztott aljú, fényezett felületű tál darabjai hevertek. 

Ugyanezen a területen helyezkedett el az S114 hengeres falú, kerek gödör, melynek be-

töltésében egy felnőtt férfi edénymellékletes temetkezését találtuk. 
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Az AVK objektumok jelenléte és a radiokarbon adatok hiánya miatt a településrészlet 

belső szerkezete tehát egyelőre nem rekonstruálható. A fent leírt adatok alapján azonban 

valószínű, hogy a mezőkövesd-nagy-fertői településrészlet még mentes a középső neoliti-

kum végi változásoktól. A B.-A.-Z. megyei újabb szakálháti lelőhelyek közül Mező-

keresztes-Cet-halmon egy gödör (257. objektum), míg Mezőnagymihály-Salamon-tanyán 

két nagyobb gödör, egy kút (S2, S27–S3, S30) és több kisebb objektum látott napvilágot, 

melyek révén a településszerkezet szintén nem rekonstruálható. 
 

Az elmúlt 10 évben Abony és Cegléd környékén megelőző feltárások során több szakál-

háti településrészlet került elő, melyek közül a legtöbb jelenséget Abony-Serkeszék-dűlő 

(KOVÁCS 2004; KOVÁCS–RAJNA 2005), valamint Cegléd-Váróczi-Hodula-dűlő 

(4/1. lelőhely, GULYÁS 2005) és Cegléd-Botond-dűlő (4/9. lelőhely, KOVÁCS 2006) 

lelőhelyek szolgáltatták. A Vásárhelyi Terv beruházás keretében Rákóczifalva határában, 

Bagi-földek 8 és 8/A lelőhelyeken is feltárásra került egy kiterjedt szakálháti település 

(VÁCZI–KOVÁCS 2007; KOVÁCS et al. 2007; 2008). Ezen új lelőhelyek feldolgozása 

remélhetőleg bővíti majd a szakálháti települések szerkezetére vonatkozó ismereteinket. 
 

Az esztári kultúrából a Biharkeresztes-Kis Szárcsás-dűlőben előkerült településrészlet 

szolgáltat adatokat. Az egy tömbben elhelyezkedő házakkal, az azokat körülölelő gödrök-

kel és a telepet határoló árokkal ez a település már a középső neolitikum 4. periódusának 

változásait mutatja (ld. HAJDÚ –NAGY 2000, 35–36 és 4–6. rajz). A Biharkeresztes-

Nagy Bócs-dűlőben feltárt esztári telep esetében a cölöpszerkezetes házak és a nagy-

méretű, amorf hulladékgödrök területi elkülönülését figyelték meg (DANI et al. 2006, 7). 
 

Érdekes jelenség a középső neolitikum folyamán az élelemtárolás módjának változása. 

Raczky P. megállapítása szerint a Kárpát-medence klimatikus viszonyai mellett az élelem 

fedett helyen való tárolására volt szükség, amit Polgár-Kengyel-köz településén az épület 

belsejében a földbe mélyített, vékonyan agyaggal tapasztott, medenceszerű mélyedések-

kel oldottak meg (RACZKY 2006, 386). J. Pavúk a kottafejes és zselizi időszak váltásá-

nál figyelte meg az élelemtárolás módjának megváltozását. Véleménye szerint a házak 

méretének ebben az időszakban megfigyelhető csökkenése, és a szabályos, kerek, kis-

méretű tárológödrök egyidejű megjelenése arra utal, hogy a tároló funkció kikerült a lakó-

házakból (Štúrovo, Čataj, Blatné, PAVÚK 2009, 262–263). 
 

Šarišské Michal’any-ban a bükki kultúra építési periódusai idején S. Šiška is megfigyelte 

a tárológödrök igen nagy számát, amit azok rövid ideig tartó használatával magyarázott 

(ŠIŠKA 1995b, 61). A B.-A.-Z. megyei középső neolitikus lelőhelyeken szintén meg-

figyelhetjük e jelenséget, mely már a tiszadobi csoport időszakában jelentkezik. 

Míg az AVK 1. és 2. fázis nagyméretű településein szinte kizárólag Längsgrube-k, 

vagy ezeknél kisebb, de amorf szemetesgödrök kerülnek elő, addig a tiszadobi csoport, 
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a bükki kultúra és a szakálháti kultúra településein feltűnnek a kisméretű, kerek szájú, 

hengeres falú vagy méhkas alakú tárológödrök (pl. Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, 

Mezőkövesd-Nagy-fertő). Az épületek méretének változására itt az adatok hiányos volta 

miatt nem következtethetünk, a változás hátterében azonban valószínűleg a DNy-

Szlovákia esetében feltételezett okokat kereshetjük. 
 
 

5.3. A KÉSŐI AVK CSOPORTOK LELETANYAGA ÉS KAPCSOLATAIK  
 

A késői csoportok kialakulási idejét az AVK 3 időszakra tehetjük, melyen belül képzel-

ető el a tiszadobi kerámiaművesség léte is. A középső neolitikum 4. periódusát B.-A.-Z. 

megyében a bükki kultúra egyes fázisai (Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB, B, C) 

és a szakálháti kultúra képviselheti. A szakálháti kultúra lelőhelyei egyelőre nem kor-

szakolhatók, azonban mind a tiszadobi csoport, mind a bükki kultúra településterületében 

hiátus figyelhető meg Dél-Borsodban (22–23. ábra), melynek Ny-i területeit jól láthatóan 

kitöltik a szakálháti lelőhelyek (24. ábra). Bár a kutatásban kialakult általános nézet 

szerint a szakálháti kultúra a D-i településterületén alakult ki, és csak később terjedt el 

a Tisza mentén É felé (G. SZÉNÁSZKY 1983; 1988; GOLDMAN 1983), a fenti meg-

figyelés azt mutatja, hogy esetleg már a korai szakálháti időszakban számolhatunk telepü-

lésekkel ezen az É-i településterületen is. Ezt támogatja az is, hogy az AVK és a tiszadobi 

kerámiaművesség átmenetére utaló lelőhelyek mellett (pl. Csincse–M3-14-15-16. 

lelőhely, Hejőpapi-Nyögő-dűlő), két olyan lelőhely is található B.-A.-Z. megyében, 

melynek leletei valószínűleg az AVK és a szakálháti stílus átmenetét mutatják (Bükk-

ábrány-Bánya, II. lelőhely; Szentistván-Vermes-part). 
 

Az időszak abszolút kronológiája B.-A.-Z. megyében kidolgozatlan. A bükki kultúra 

kezdetét a Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyről származó adatok 5292 (68,2%) 5075 cal 

BC, illetve 5218 (68,2%) 5069 cal BC közé teszik (130–131. ábra), míg a Domica-

barlang új mérési eredményei 5350 (68.2%) 5220 cal BC között valószínűsítik (129. ábra 

3; GRADZIŃSKI et al. 2007, 43 és Tab. 1). A tiszadobi csoport (kerámiaművesség) léte 

az ezt közvetlenül megelőző időszakra tehető, időtartama azonban nem ismert. 
 

A szakálháti kultúra B.-A.-Z. megyei településeire vonatkozóan nincsenek radiokarbon 

adatok, így időbeli kapcsolataik a Polgár környéki lelőhelyekkel és a kultúra D-i 

területeivel egyelőre nem vizsgálhatók. A középső neolitikum végére vonatkozóan 

egy B.-A.-Z. megyei adatra számíthatunk, Mezőzombor-Temető Bükk C fázisú sírjának 

radiokarbon kormeghatározási eredményére, melynek vizsgálata folyamatban van. 

Az előzetes feltételezések szerint a Bükk C fázis egyidejű volt a legkorábbi tiszai kultúrá-

val, a bükki kultúra élettartama azonban így is jóval rövidebb lehetett a J. Lichardus által 

a korabeli eredmények alapján vélt 400–450 évnél (LICHARDUS 1974, 108). 
 



 233

5.3.1. Az eltérő kerámiaművességgel jellemezhető késői AVK csoportok mag- 

            területeinek és érintkezési zónáinak leletanyaga Borsod–Abaúj–Zemplén 

            megyében 
 

A dolgozat eredeti célkitűzései közé tartozott Mezőzombor-Temető tiszadobi települé-

sének (2001-es feltárás anyaga), valamint Mezőkövesd-Nagy-fertő szakálháti település-

részletének teljes feldolgozása és önálló fejezetként való bemutatása. Mezőzombor-

Temető részletes bemutatását a leletanyag feldolgozása után el kellett vetni, melynek oka 

az anyag erőteljes töredékessége mellett az volt, hogy a lelőhelyen előkerült 2221 db 

középső neolitikus kerámialelet közül mindössze 730 db származott különböző kisebb 

tiszadobi objektumokból. A településrészlet feltárása során tett egyéb megfigyeléseket 

(sírcsoport, Spondylus gazdagság) azonban felhasználtam a dolgozatban (5.2. alfejezet 

és jelen alfejezet). A mezőkövesd-nagy-fertői szakálháti településrészlet objektumai 

egyenként szintén kevesebb leletanyagot tartalmaztak, az ezek feldolgozása során tett 

észre-vételeket bemutatom a dolgozatban, a településszerkezeti megfigyeléseket pedig 

már említettem (5.2. alfejezet). A másik fő ok, ami miatt Sajószentpéter-Kövecses mellett 

nem részleteztem Mezőzombor-Temető és Mezőkövesd-Nagy-fertő lelőhely teljes fel-

dolgozását, az kerámiastílusuk erőteljes különbözősége, mely értelmetlenné tette statisz-

tikai összehasonlításukat. Ésszerűbbnek tűnt a bükki kultúra valamennyi értékelhető 

objektumának összegyűjtése és ezek anyagainak összehasonlítása. 
 

A megye középső neolitikus leletegyütteseinek vizsgálata során megfigyelhető volt 

a tiszadobi csoport elkülönült, önálló kerámiaművességének jelenléte a térségben. 

A korábbi és újabb leletanyagok a tiszadobi díszítőstílus jellemzőit mutatják 

(ld. KALICZ–MAKKAY 1977, 39–43), melyben csak néhány, más csoportra jellemző 

töredék tűnik fel az egyes lelőhelyeken. A 6., 34. és 40. objektumok finomkerámia 

anyagában jellemzőek a közepes vastagságú, kívül-belül fényezett, sötét felületű edény-

töredékek, melyek főként mély csészékből származnak. Előfordulnak a tiszadobi csoport-

ra jellemző hosszú nyakú, négyszögletesedő testű amforák, a belső díszes tálak és a cső-

talpas edények. A díszítések között a 3–5 vonalból ritkásan bekarcolt vonalkötegeket, 

a hullámvonalakat és a meandermintát találjuk legnagyobb számban. Néhány töredék 

a tiszadobi közösség kapcsolataira utal – a bíborvörös slip-pel ellátott darabok esztári 

jellegűek. Az önálló stílussal rendelkező bükki kerámiaművesség jó példája B.-A.-Z. 

megye területén Edelény-Borsod-Derékegyháza (LESZIH 1927; TOMPA 1929; 

KOREK–PATAY 1958, 21–26 /Kat.-Nr. 79/; KALICZ–MAKKAY 1977, 127 /Kat.-Nr. 

85/), Felsővadász-Várdomb (CSENGERI 2000; 2001a; 2004a) vagy Garadna-Elkerülő út, 

2. lelőhely anyaga (CSENGERI 2010c; 2011). 
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A tiszadobi csoport és a bükki kultúra magterületein tehát önálló kerámiaművesség 

jellemző. Csupán e díszítőstílusokat alkalmazták a közösségek, ezek „termékeit” találjuk 

meg az egyes települések leletanyagában, a más csoportokra jellemző leletek igen kis 

számban vannak jelen. Esztári, szakálháti, Raškovce- és Diakovo-stílusú leleteket na-

gyobb mennyiségben (vagyis kevert leletanyagokat) B.-A.-Z. megyében csak a tiszadobi 

csoport/bükki kultúra és a fenti csoportok közötti szorosabb kapcsolatot mutató érintke-

zési zónákban figyelhetünk meg. 
 

Ilyen terület a Bodrogköz, melynek magyar részéről meglehetősen kevés neolitikus lelő-

helyet ismerünk. A korszakban valószínűleg magas vízállás uralkodhatott a területen, 

emiatt a Bodrogköz belső részein a neolitikus csoportok nem is telepedtek meg. A kor-

szak jelentős települése került elő Bodroghalom határában (25. ábra), ahol 1979-ben B. 

Hellebrandt M. végzett helyszíni szemlét. A Zsoldos János helyi lakos által talált leletek: 

egy kiöntőcsöves, klasszikus díszítésű bükki edény darabjai (LXXXVII. t. 1; HOM ltsz.: 

79.34.16.), valamint egy nagyméretű, vörös slipes, fekete festésű, mély esztári tál darabjai 

voltak (LXXXVII. t. 2; HOM ltsz.: 79.34.15.). A leletek néhány embercsont társaságában 

kerültek felszínre. Feltételezhető, hogy a kétféle stílusú edény együttes jelenléte abból 

adódik, hogy a Bodrogközben húzódott a Bükk–Esztár és a Bükk–Diakovo csoportok 

érintkezési zónája. Mivel azonban a település többi leletét, a karcolt és festett díszű dara-

bok arányát nem ismerjük, elképzelhető, hogy a bükki kultúra településéről van szó, 

melynek egyik temetkezésébe helyezték a bükki stílusú edény mellé az esztári darabot. 

Hasonló figyelhető meg a késő zselizi nagytétényi sír esetében (GALLUS 1936), 

mely az eltérő kerámiaművességű csoportok/közösségek kapcsolatainak intenzívebbé 

válását mutatják a középső neolitikum végén. 
 

A Bodrogköz másik fontos lelőhelye Sátoraljaújhely-Ronyva-part (25. ábra), a „sátor-

aljaújhelyi típusú festett kerámia” névadója, melynek leletei között a tiszadobi csoport 

(és a bükki kultúra) anyaga mellett festett kerámiatöredékeket is találunk (VISEGRÁDI 

1907; 1912; TOMPA 1929, 22 és Taf. XLVI, 2–5, Taf. XLVII–XLVIII, Taf. XLIX 1–4). 

Ebben az esetben a kevert leletanyag a tiszadobi és a Raškovce-csoportok közötti érint-

kezési zónára utal, mint ahogy a kb. 28 km-re ÉK-re fekvő Zemplínske Kopčany ebbe 

a fázisba tartozó leletei is (ld. ŠIŠKA 1989, Obr. 32–34 és Obr. 36–37). 
 

Korábban már írtam arról (ld. a 4.2.3.1. alfejezetet), hogy a bükki kultúra és a festett 

csoportok érintkezési zónájának a mai Magyarország területére eső részén több lelőhely 

található Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben is. Már Kalicz N. 

és Makkay J. több lelőhely esetében megemlítették monográfiájukban a karcolt és festett 

díszű edények együttes előfordulását (pl. Debrecen-Nyulas, Debrecen-Szepesfalva, Nagy-

kálló-Strandfürdő, Oros II., Tiszavasvári-Keresztfal, Újtikos-Tikosdomb, KALICZ–

MAKKAY 1977, Kat.-Nr. 57, 59, 273, 291, 457 és 481). Érdemes lenne ezek, valamint 
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az újabb lelőhelyek anyagát megvizsgálni abból a szempontból, hogy finom-

kerámiájukban milyen arányban található a karcolt és a festett díszű anyag. A felvett ada-

tok összehasonlításával kiderülne, hogy látható-e valamilyen fokozatosság a mag-

területekről az érintkezési zónák felé haladva. 
 

A bükki és szakálháti kultúrák interakciójának különleges lelőhelye Bükkaranyos-Föld-

vár, mely Miskolc közelében, a Bükk lábánál található (25. ábra). Bár a B.-A.-Z. megyé-

ben előkerült „északi” szakálháti települések anyaga egyébként is bükki–szakálháti 

egymásrahatást mutat, a finomkerámiájuk jól elkülöníthető módon szakálháti stílusú. 

Bükkaranyos-Földváron viszont Kompolt-Kistér, 14. lelőhely anyagához (BÁNFFY 

1999) hasonlóan a finomkerámia is kevert jellegű (KALICZ–MAKKAY 1977, 123 /Kat.-

Nr. 42/ és Taf. 110–115, Taf. 175–176). Azonban míg Kompolton a szakálháti finom-

kerámia mellett tiszadobi és korai bükki (Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB) jellegű 

töredékeket találunk (BÁNFFY 1999, 148–149 és 6. t. 1, 3, 7, 12; 8. t. 12; 10. t. 16, 18, 

21–22; 12. t. 5, 9–10; összefoglalóan: 99. tábla), addig Bükkaranyoson klasszikus és késői 

bükki stílusú (Bükk B–C) darabok tűnnek fel mindkét objektum anyagában (KALICZ–

MAKKAY 1977, Taf. 110, 2–6; Taf. 113, 6–9, 11–34; Taf. 175, 1, 5, 8, 15). Míg a kar-

colt díszes edények bükki díszítésűek (ld. az előző hivatkozást), addig a fényezett, festett, 

bütyökdíszes edények szakálháti jellegűek (KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 110, 9–10, 

13–19, 21; Taf. 111, 13–14; Taf. 113, 1–5; Taf. 115, 1, 3, 5–7, 14, 19; Taf. 175, 6–7, 9, 

11–13; Taf. 176, 2–5), de akár egy edényen belül is megfigyelhető a kettősség (pl. bükki 

díszű finomkerámia szakálháti peremdíszítéssel; KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 110, 1; 

Taf. 113, 10; Taf. 175, 2). A bükkaranyosi településsel valószínűleg egykorú a hasonló 

jellegű eger-kisegedi település (KALICZ–MAKKAY 1977, Taf. 116–119). A kompolti 

lelőhely viszont arra utalhat, hogy a szakálháti díszítőstílus használata már a tiszadobi 

kerámiaművességgel egyidőben megkezdődött az Északi-középhegység előterében. 
 

A kevert leletanyagú lelőhelyek valószínűleg a középső neolitikus közösségek szorosabb 

kapcsolatára, fokozódó interakciójára utalnak. A Bodrogközben, valamint a Miskolci- és 

Egri-Bükkalja területén feltehetően még több hasonló neolitkus település vár felfedezésre. 
 

A kevert leletanyagú Bükkaranyos-Földváron kívül a szakálháti kultúrának önálló tele-

pülései is léteznek B.-A.-Z. megyében, bár ezek anyagi kultúrája a „déli” Szakálháttól el-

térő, és ugyanúgy erőteljes bükki hatásokat mutat, mint a bükkaranyosi vagy kompolt-

kistéri leletegyüttesek. Feltehetően ez lehetett az alapja korábban a „szilmegi csoport” 

elkülönítésének. 
 

9 B.-A.-Z. megyei lelőhelyet soroltam a szakálháti kultúrához, további 4 lelőhelyet pedig 

feltételesen kapcsoltam e körhöz (24. ábra, 141. ábra). A leletanyagok legfőbb jellem-
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zőinek bemutatására Mezőkövesd-Nagy-fertő települési objektumai a legalkalmasabbak 

(LXXXVIII–XCIII. táblák). 
 

Lelőhely/leletegyüttes neve 

(azonosító szám) 

Kultúra/fázis 

Bogács-Kúti völgy (60.) ?szakálháti kultúra 

Bogács-Pazsagpuszta (61.) szakálháti kultúra 

Bükkaranyos-Földvár (80.) szakálháti kultúra, bükki kultúra 

Bükkábrány-Bánya, II. lelőhely (81.) AVK–Szakálhát átmenet vagy korai Szakálhát 

Gelej-Kanális-dűlő (193.) ?szakálháti kultúra 

Mezőkeresztes-Cet-halom (378.) szakálháti kultúra 

Mezőköves-Meleg-oldal (403.) szakálháti kultúra 

Mezőkövesd-Nagy-fertő (404.) szakálháti kultúra 

Mezőnagymihály-Salamon-tanya (412.) szakálháti kultúra 

Nyékládháza-III. számú kavicsbánya (483.) szakálháti kultúra 

Sály (563.) szakálháti kultúra 

Szentistván-Vermes-part (608.) AVK–Szakálhát átmenet vagy korai Szakálhát 

Tard (631.) szakálháti kultúra 

141. ábra A szakálháti kultúra lelőhelyei B.-A.-Z. megyében 
 

A házi kerámiák között megtaláljuk a perem alatt lyuksoros, széles szájú fazekakat, illet-

ve nagyobb méretű tárolóedényeket, de a típusok lyuksor nélküli kivitelben is elő-

fordulnak. A nyakkal ellátott nagyméretű tárolóedények szintén jelen vannak, a nyak-

hajlatban és az edénytesten ujj- vagy körömbenyomkodással tagolt bordákkal díszítve, 

időnként extrém falvastagsággal. A díszítőelemek közül ki kell emelni a mintába rende-

zett körömcsípéseket, köröm(vég)benyomkodásokat és beszurkálásokat, melyek általában 

vízszintes és függőleges sorokban, bütykökkel tagolva helyezkednek el (XCIII. t. 3–5, 7). 

Előfordulnak teljes edényfelületet beborító benyomott, behúzkodott és tűzdelt díszítések 

is (XCIII. t. 6). A durvább kerámiákon is megtaláljuk a bekarcolt díszítéseket és a pasztó-

zus vörös festést (LXXXIX. t. 3; XCII. t. 3; Mezőkövesd-Meleg-oldalról LXXXVIII. t. 

1). 
 

E kerámiaformák és díszítések a kultúra más településein is előfordulnak (KALICZ –

MAKKAY 1977, 88–91; G. SZÉNÁSZKY 1979, 75–76; 1988, 7–13; HORVÁTH 1983, 

44–45, 51–52; GOLDMAN 1984, 13–38; HEGEDŰS 1985, 37–38), de a legközelebbi 

párhuzamaikat a többi B.-A.-Z. megyei szakálháti település anyagában, illetve Kompolt-

Kistér, 14. lelőhely leletei között találjuk meg (BÁNFFY 1999, 142–145; 7–9. és 11. táb-

lák, III. t. 2). G. Szénászky J. megállapítása szerint a hosszú tűzdelésekkel borított edény-

felület, melyet Nagy-fertőn egy töredék képvisel, a kultúra korai időszakára jellemző 

(G. SZÉNÁSZKY 1988, 12). A fazekak és tárolóedények perem alatti lyuksoros díszíté-

séről nem írnak a közlések. A lyuksor az AVK korábbi időszakaiban, illetve a tiszadobi 
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csoport és a bükki kultúra anyagában is gyakori (KALICZ–MAKKAY 1977, 32, 40; 

LICHARDUS 1974, 29). 
 

A finomkerámiák között a legnagyobb számban a sötét színű, kívül-belül fényezett 

felületű tálakat, bomba formájú edényeket (XC. t. 2–3) és széles szájú poharakat találjuk 

meg. A tálak pereme sok esetben bevagdalt, a bomba formájú edények külső és belső 

peremét pedig többször fekete, vagy vörös festett sáv díszíti. Az edényeken előfordul 

nagyobb felületre kiterjedő vörös bevonat és pasztózus vörös festés is. Gyakori díszítő-

elem a hosszúkás, keskeny, lécszerű bütyök. Kisebb számban fordulnak elő olyan mély 

tálak (virágcserép alakú edények), melyek felületét halvány-sárga (majdnem fehér) színű 

bevonat borítja, díszítésük pedig beszurkálásokkal kitöltött belsejű bekarcolt meander-

minta (XCI. t. 2). A díszítéstípus, mely Vinča hatásra jelent meg, a késő AVK időszakban 

is gyakori (KALICZ–MAKKAY 1977, 34–35, 56). Előfordulnak olyan edények, melyek 

felülete panelekre osztott, a függőleges elválasztó sávban pedig korongos bütyköt 

helyeztek el. Megtaláljuk a leletanyagokban azokat a barnásvörös színű csészéket, melye-

ket a szakálháti kultúrára jellemző bekarcolt spirálminták díszítenek (LXXXVIII. t. 2). 

A spirálmintás, tűzdelésekkel tagolt díszítés igen elterjedt (LXXXIX. t. 1–2, 4, 6). 

Egy miniatűr, okkertartó edény külső részét sűrű, halszálkaszerű díszítés borítja (XCII. t. 

5). A nyakkal ellátott, gömbös testű, kiöntőcsöves vagy álkiöntőcsöves edények („amfo-

rák”) kidolgozásuk alapján szintén a finomkerámiához sorolhatók. Esetükben gyakoriak 

a könyökfülek, de előfordulnak legömbölyített fülek is. Jellemző edénytípus a tiszadobi 

csoport hosszú nyakú, nyomott, négyszögletesedő testű palackjaihoz hasonló bekarcolt 

díszítés nélküli, bütyökdíszes edény (XCIII. t. 2). A típus miniatűr változatban is meg-

jelenik. 
 

E kerámiaformák és díszítések jellemzőek a szakálháti kultúra kerámiaművességére 

(KALICZ–MAKKAY 1977, 88–91; G. SZÉNÁSZKY 1979, 76; 1988, 7–13; HORVÁTH 

1983, 45–52; GOLDMAN 1984, 13–38; HEGEDŰS 1985, 36–38), legközelebbi párhuza-

maikat azonban mégis a B.-A.-Z. megyei szakálháti települések anyagában, illetve 

Kompolt-Kistér, 14. lelőhely leletei között találjuk meg (BÁNFFY 1999, 145–152; 1., 9. 

és 97. táblák, I. t. 2). G. Szénászky J. megállapította, hogy a perem alatti festett, fekete 

sáv már a legkorábbi időszaktól megtalálható a kultúra leletanyagaiban (G. SZÉNÁSZKY 

1988, 12), a könyökfülek viszont a korai periódusban még ritkák (G. SZÉNÁSZKY 1979, 

76). 
 

A finomkerámia anyagon jól megfigyelhető a bükki és szakálháti stílusok egymásra 

hatása. Különösen jól látható ez azoknál a díszítéseknél, melyek kialakítása a Stichband 

technikára hasonlít, mintái azonban a bükki kultúrában főként a bükki stílushoz, 

míg a szakálháti kultúrában a szakálháti stílushoz igazodnak. Jó példája ennek egy Mező-

kövesd-Meleg-oldalban előkerült narancssárga színű, félgömb alakú tál, melynél a perem 
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alatti vízszintes sorokat függőleges vágásokkal lépcsőszerűen megtörték (LXXXVIII. t. 

2). Az edénytest díszítése két cikkcakk alakban körbefutó kettős vonalból áll, melyből 

függőleges vonalcsoportok ágaznak le, pereme alatt pedig megtaláljuk az ún. „lépcső-

motívumos” díszítést (LXXXVIII. t. 2). Az ilyen típusú edényekből legtöbbször éppen 

e „lépcsőmotívumos” díszűnek nevezett peremtöredékek maradnak meg, amiből az edény 

fő díszítőstílusa nem rekonstruálható. Ebből adódik, hogy az e díszítéstípussal ellátott 

edényeket Kalicz N. és Makkay J. bükki „importoknak” tartotta a szakálháti kultúrában 

(megjegyezve, hogy előfordulásuk bükki területen sem gyakori, KALICZ–MAKKAY 

1977, 90, Taf. 141, 2), míg J. Lichardus Szakálhát-Lebő típusú kerámiaként írta le őket 

a bükki lelőhelyekről (LICHARDUS 1964, 70; 1974, 103). 
 

A B.-A.-Z. megyei szakálháti településeken megfigyelhető erőteljes bükki stílushatás 

mellett a bükki kultúra ezekhez közeli barlangi lelőhelyeinél a településterület többi 

részéhez képest kissé nagyobb számban (de lelőhelyenként kevesebb, mint 10 töredék) 

találkozunk szakálháti stílusú finomkerámiával és házi kerámiával. A Bükk hegység 

barlangjainak anyagában, vagyis a bükki kultúra településterületének délebbi részén már 

Losits F., valamint Kalicz N. és Makkay J. kimutatta a szakálháti jellegű finomkerámiák 

jelenlétét (LOSITS 1976, 82; KALICZ–MAKKAY 1977, 103).  

 

5.3.2. Kapcsolatjelző tárgyak és nyersanyagok 
 

A fenti leletegyüttesek a bükki és szakálháti kultúrák interakcióját mutatják. Néhány 

olyan B.-A:-Z. megyei településsel is találkozunk, mely a karcolt és festett csoportok 

interakciójára utal. Legjelentősebb ezek közül a még közöletlen korai tiszadobi lelőhely, 

Hejőkürt-LIDL logisztikai központ, melynek anyagában esztári jellegű, bíborvörös 

bevonatos edények mellett a szamos-vidéki/Raškovce festett kerámiák jellemző darabjai 

is feltűnnek.68 Ez a lelőhely közel fekszik a két tömb feltételezhető érintkezési zónájához, 

így a nagyobb számú festett edény jelenléte nem meglepő. Az újabb leletanyagok közül 

a már említett Mezőzombor-Temető mellett, Mezőkeresztes-Cethalmon (M3-10. lelő-

hely), valamint Mezőnagymihály-Salamon-tanyán kis számban szintén előkerültek esztári 

jellegű kerámialeletek (142. ábra).69 
 

A festett kerámiás csoportokkal fennálló szorosabb kapcsolatra utal a Hernád-völgyi 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, melynek tiszadobi anyagában a csoportra jellemző feke-

te festésű házi kerámia (CSENGERI 2010c, 233 és Fig. 10, 2–3 és 5–6) mellett ön-

magában festett darabokat is találunk (CSENGERI 2010c, 233 és Fig. 10, 1 és 4). 

                                           
68 Köszönöm az ásatásvezetőnek, Dr. Koós Juditnak, hogy lehetővé tette az anyag megtekintését, 
és következtetéseim közlését. 
69 Hajdú Melinda szíves szóbeli közlése szerint Miskolc-Hejő mellett, 3. lelőhely tiszadobi stílusú anyagá-
ban néhány nem esztári típusú festett kerámia található. 
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Ez utóbbiak különböznek a Raškovce-csoport festett edényeitől (ŠIŠKA 1989, 96–97 

és Obr. 32–37), azonban a tiszadobi csoportra sem jellemzőek. 

 

Lelőhely neve (azonosító 
szám) 

Kultúra/fázis Más csoportra utaló lelet 

Bodroghalom-Medvetanya, 

Hydroglobus környéke (42.) 

Bükk B Esztár 

Felsővadász-Várdomb (177.) Bükk B–C ?Diakovo, késői Szakálhát 

(vagy formatív Tisza) 

Garadna-Elkerülő út, 2. 

lelőhely (190.) 

Tiszadob–Bükk átmenet, 

Bükk AB, Bükk B–C 

Raškovce- vagy Diakovo 

Hejőkürt-LIDL logisztikai 

központ (232.) 

korai Tiszadob Esztár, ?Raškovce 

Mezőkövesd-Nagy-fertő 

(404.) 

szakálháti kultúra Bükk B, késő kottafejes vagy 

Zseliz I 

Mezőkeresztes-Cet-halom 

(378.) 

?AVK 3, korai Tiszadob, Tiszadob–

Bükk átmenet, szakálháti kultúra 

Esztár, Szakálhát 

Mezőnagymihály-Salamon-

tanya 

AVK–késői csoport (Tiszadob vagy 

Szakálhát) átmenet, szakálháti kultúra 

Esztár 

Mezőzombor-Temető (423.) tiszadobi csoport, Tiszadob–Bükk 

átmenet, Bükk AB, Bükk B–C 

Esztár, Szakálhát 

Sajószentpéter-Kövecses Bükk AB ?Szakálhát 

142. ábra Más csoportokkal/kultúrákkal fennálló kapcsolatokra utaló leletek 

az újabb B.-A.-Z. megyei lelőhelyekről (késői AVK csoportok) 
 

A B.-A.-Z. megyei AVK 3–4 korú települések kerámiaanyagában viszonylag kevés lelet 

utal a dunántúli vonaldíszes csoportokkal fennálló kapcsolatokra. A régóta ismert 

edelény-borsod-derékegyházi és büdöspest-barlangbeli zselizi töredékek (KALICZ–

MAKKAY 1977, 103, 267. lábjegyzet) mellett csupán egy új lelőhely anyagát említ-

hetjük: Mezőkövesd-Nagy-fertőn két szakálháti telepobjektumból három, feltehetően 

egy edényből származó késő kottafejes – kora zselizi edénytöredék került elő (XC. t. 4 

Finoman iszapolt, homokos anyagból készültek, simított felületűek, erőteljes sárga 

színűek. Díszítésük két párhuzamosan bekarcolt, egyenes vagy ívelt vonalból álló 

vonalkötegből felépülő minta, melynek kettős vonalait egymásba érő kottafejekből álló 

„vágások” metszik. A peremtöredék esetében a kottafejek annyira egymásba mosódnak, 

hogy gömbszelet alakú bevágásnak tűnnek. A kettős vonalból álló díszítés, melyet 2–5 

sűrűn egymás mellé helyezett benyomott pontból álló csoport szakít meg, a Zseliz I fázis 

sajátja, de előfordul a késő kottafejes időszakban is (PAVÚK 1969, 296, 322; 2009, 254). 
 

Bár a B.-A.-Z. megyei településeken kevés a dunántúli vonaldíszes csoportokra utaló 

leletek száma, annál több bükki kerámia jutott el a zselizi településekre. A DNy-Szlová-

kiában és kisebb arányban a kapcsolódó magyarországi, ausztriai és morvaországi része-

ken, illetve Krakkó tágabb környezetében a zselizi kultúra középső és fiatalabb fázisának 
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lelőhelyein felbukkanó nagyobb mennyiségű bükki kerámiatöredék alapján S. Šiška fel-

tételezte, és M. Soják ma is úgy véli, hogy ezek a bükki közösségek középső neolitikum 

végi elvándorlásával függnek össze (ŠIŠKA 1995a, 9–10; SOJÁK 1998, 143). A való-

jában csak mintegy 50 edényből származó töredékek jelenléte inkább cserekapcsolatokkal 

magyarázható. A bükki edények valószínűleg az obszidián és más középhegységi kő-

nyersanyagok cseréjéhez kötődően jutottak „idegen” környezetbe É-on Kis-Lengyel-

országig, Ny-on Morvaországig, D-en Közép-Szerbiáig, K-en pedig Erdélyig. 
 

A cserekapcsolatok jó mutatói a pattintott és csiszolt kőeszközök, valamint egyes hasz-

nálati és presztízstárgyak anyagát adó, kevés és azonosítható geológiai előfordulással bíró 

kőnyersanyagok, mint pl. az obszidián, az „északi tűzkövek”, vagy a zöldpala. 

Az e nyersanyagokból készült tárgyak a neolitikus Európában széles területen elterjedtek. 
 

A Kárpát-medence É-i részén élt AVK-csoportok kétségkívül legfontosabb kapcsolatjelző 

„saját” nyersanyaga a pattintott kőeszközök alapanyagául szolgáló obszidián. A kőzet 

Európa területén több helyen is fellelhető, mely előfordulások közül azonban bizonyí-

tottan csupán az Eperjes-Tokaji-hegység (kárpáti obszidián, WILLIAMS–NANDRIS 

1977; T. BIRÓ 1981; 1998; KASZTOVSZKY–T. BIRÓ 2006)70, Mélosz szigete 

(NANDRIS 1975; WILLIAMS-THORPE 1995) és négy közép-mediterráneumi sziget 

(Pantelleria, Lipari, Palmarola és Szardínia, AMMERMAN–POLGLASE 1998) felszíni 

obszidiánjait használták fel az őskor folyamán. A három fő forrásvidék Európa különböző 

területeit látta el e jó minőségű és igen szép, a geológiai lelőhelytől távolabbi területeken 

valószínűleg presztízs értékű nyersanyaggal, melyek között azonban átfedések is tapasz-

talhatók. 
 

A T. Biró K. által eddig feldolgozott pattintott kőanyagok alapján megállapítható, hogy 

a kárpáti obszidiánból készített eszközök, illetve a készítési hulladékok a középső neoli-

tikum folyamán mind a nyersanyag-előfordulások közelében, mind az adott csoport 

(AVK, tiszadobi csoport, bükki kultúra) távolabbi településein, mind pedig a szomszédos 

és távolabbi csoportok/kultúrák területén megtalálhatók. A nyersanyagforrásoktól távo-

lodva százalékos arányuk a pattintott kőeszköz-anyagban egyre csökken (T. BIRÓ 1998, 

III/1 térkép). Az obszidián előfordulásaitól 35–40 km-nél távolabb fekvő lelőhelyeken 

már viszonylag kevés lelet kerül elő. A Kárpátoktól É-ra fekvő Kis-Lengyelországban 

pl. csupán néhány százalékban fordul elő obszidián a kőeszköz-leletek között, (mint 

ahogy az „északi tűzkövek” is a Kárpát-medence É-i felének középső neolitikus települé-

sein, KACZANOWSKA et al. 1993, 93). 
 

                                           
70 A Kárpátalján felfedezett kárpáti III. obszidián (RÁCZ 2008) jelenlétét neolitikus leletanyagokban még 
nem mutatták ki. 
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T. Biró K. vizsgálatai szerint az Alföld és a Kárpát-medence É-i részének középső neoliti-

kus településeiről származó kőanyagokban az obszidián és a „limnokvarcitok” dominan-

ciája jellemző, ezzel szemben a Dunántúlon a középső neolitikumban az obszidián csupán 

néhány, elsősorban zselizi lelőhelyen tűnik fel, és csak a késő neolitikumban, a lengyeli 

kultúrának a nyersanyagforrások közelébe jutásával kerül magasabb arányba (T. BIRÓ 

1998, 33–34, 78 és III/1 térkép). Az obszidián és a „limnokvarcitok” széles körű el-

terjedése a Kárpát-medence É-i felében és az Alföldön, valamint ezek kis száma a Dunán-

túlon arra utal, hogy a kőnyersanyagok cseréje az AVK csoportjai között intenzívebb volt. 
 

A Kárpát-medence „limnokvarcitjai” kevésbé jó kapcsolatjelzők, mivel változatos kelet-

kezésűek, kinézetűek, természetes előfordulásaik pedig nem minden esetben lokalizál-

hatóak (T. BIRÓ 1998, 34–35). A tiszadobi csoport és a bükki kultúra törzsterületén 

a legjobb limnokvarcit források a Tokaji-hegység ÉNy-i részén Hejce, Korlát és Arka 

környékén találhatók (Abaújszántó-Aranyos-völgy, Arka-Fekete-patak völgye, Baskó-

Legelő, Hejce-Püspöktábla, T. BIRÓ 1998, 42–45). Ezek a limnokvarcitok eljutnak 

a nyersanyag-előfordulásoktól távolabbi, de kultúrán belüli területekre, pl. Aggtelek-

Baradla-barlang (T. BIRÓ 1998, 42) és a szomszédos kultúrákhoz is (pl. Szécsény-Ülte-

tés, zselizi kultúra, T. BIRÓ 1998, 45).71 
 

Az „idegen” nyersanyagok közül megemlítendők a nálunk kis számban feltűnő 

ún. „északi tűzkövek”. Ezek a sekélytengeri üledékes kovakőzetek a Lengyel-síkságról 

és a Prut-Dnyeszter-medence felől érkeztek a Kárpát-medencébe, tehát mindenképpen 

az itt élő és a Kárpát-medencén kívüli vonaldíszes közösségek közötti kapcsolatokra utal-

nak. B.-A.-Z. megyéből Ináncs-Dombrétről („pruti kova”, T. BIRÓ 1998, 45) és Felső-

vadász-Várdombról („krakkói jura tűzkő”, „volhíniai kova”, T. BIRÓ 1998, 44) ismerjük 

középső neolitikus példáikat, de valószínűleg ennél több lelőhely anyagában is meg-

találhatók. Ugyancsak jelentős „idegen” kőnyersanyag a zöldpala, melyből készült 

csiszolt eszközök kis számban jelennek meg B.-A.-Z. megyében. Felsővadász-Várdomb 

polarizációs mikroszkóppal és PGAA-vizsgálattal elemzett leletének nyersanyaga 

                                           
71 A Bükk hegység limno- és hidrokvarcit-változatait szintén megtaláljuk az előfordulási helytől távolabb, 
pl. a csereháti Felsővadász-Várdombon (T. BIRÓ é.n.). 
Kevéssé egyértelmű kapcsolatjelző a paleolitikum kedvelt kőeszköz nyersanyaga, a „szeletai felzites porfír” 
vagy „szeletai kvarcporfír”. Bár jól lokalizálható nyersanyag-forrásból, Miskolc-Bükkszentlászló határából 
származik (T. BIRÓ 1984; MARKÓ et al. 2003; SZOLYÁK 2011), a középső neolitikus leletek esetében, 
melyek a bükki kultúra felsővadász-várdombi településén (T. BIRÓ 1998, 44), a szakálháti kultúra 
mezőkövesd-meleg-oldalbeli és nagy-fertői telepén (CSENGERI 2010a, 14 és 24), valamint Verőce, Galga-
györk és Zsámbok határában a DVK és csoportjai lelőhelyein kerültek elő, nem dönthető el, hogy korabeli 
cserekapcsolatok révén jutottak az adott közösségekhez, vagy a megtalált paleolitikus eszközöket 
használták fel másodlagosan a középső neolitikumban (MARKÓ et al. 2003, 311). 
Ugyancsak nem egyértelmű a csiszolt kőeszközök készítésére igen alkalmas, homogén metamorf kőzet, 
a kékpala kapcsolatjelző szerepe, mely a bükki kultúra egyik fontos saját kőnyersanyaga, és ritkán más 
csoportok leletanyagában is előfordul (pl. a dévaványa-sártói lelet polarizációs mikroszkópos vizsgálata 
során nem tudták biztosan eldönteni, hogy a nyersanyag a Maros völgyéből, vagy a Gömöridák területéről 
származik-e (ORAVECZ–JÓZSA 2001, 30–31). 
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Szakmány Gy. és Kasztovszky Zs. megállapítása szerint petrográfiai jellegei alapján 

a Cseh-masszívumbeli előfordulásokhoz köthető, míg kémiai összetétele inkább a Felső-

csatárról származó zöldpalákkal rokonítja (SZAKMÁNY–KASZTOVSZKY 2004). 

Bármelyik geológiai lelőhelyhez kapcsolható is e véső nyersanyaga, az mindenképpen 

nagy távolságról került a Cserehátban élt bükki közösséghez és a közép-európai vonal-

díszes csoportokkal fennálló kapcsolatokra utal. 
 

A kőnyersanyagok alapján tehát úgy tűnik, hogy a B.-A.-Z. megye területén élt tiszadobi 

és bükki közösségek, valamint az alföldi (szakálháti, esztári) közösségek között jól műkö-

dő cserekapcsolatok álltak fenn. E rendszer alapját valószínűleg a különböző földrajzi 

helyzetű települések eltérő erőforrásai és hiánycikkei adhatták. Ezek esetében hétköznapi 

javak cseréjéről lehet szó. 
 

A bükki településeken kis számban feltűnő „idegen” kőnyersanyagok a zselizi kultúrával 

és/vagy a Šarka-csoporttal (zöldpala, szerpentinit) és a Kis-Lengyelország és a Dnyeszter 

vidékén élő középső neolitikus csoportokkal („északi tűzkövek”) meglévő kontaktusokra 

utalnak. E nyersanyagok vagy félkész termékek feltehetően „láncolatos csere” révén, 

településről településre haladva jutottak el kis számban a bükki közösségekhez, és el-

képzelhető, hogy a nyersanyag-forrásoktól ilyen távol presztízs értékük volt. 
 

A bükki kultúra elemzésekor (4.2.3.2.2. alfejezet) már utaltam arra, hogy a frekventált 

helyen fekvő, a cserekapcsolatok szempontjából „központi” szerepű településeket 

a viszonylag jelentős mennyiségű Spondylus leletet szolgáltató lelőhelyek jelölhetik ki, 

melyek egyúttal a csereútvonalakat is mutathatják (ld. a Hernád-völgy, mint fontos csere-

útvonal a bükki kultúrában). A Spondylusból készült középső neolitikus ékszerek, 

ruhadíszek presztízstárgyként való értelmezésére, cseréjének lehetőségeire, annak út-

vonalaira (összefoglalóan ld. SIKLÓSI 2004) és a főbb tárgytípusokra itt nem térek ki 

(KALICZ–G. SZÉNÁSZKY 2001, SIKLÓSI–CSENGERI 2011), ehelyett az újabb 

B.-A.-Z. megyei középső neolitikus leleteket, és az ezekből levonható következtetéseket 

mutatom be. 
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137. ábra Közöletlen középső neolitikus Spondylus leletek B.-A.-Z. megyéből 

(1a–c: Mezőkeresztes-Cethalom, 2. sír; 2a–b: Mezőzombor-Temető, 21/A sír; 

3a–b: Mezőkeresztes-Táncsics-tanya, sírlelet; 4a–c: Encs-Kelecsény, 2. objektum) 
 

A tiszadobi csoport települései közül Mezőzombor-Temető (három sírból 121 db kisebb 

tárgy, 2 db teleplelet CSENGERI 2004b), Encs-Kelecsény (települési objektumból egy 

nagyméretű vaskos karperec és egy hosszú gyöngy, 137. ábra 4a–c) és Novajidrány-

Terpesz Kelet lelőhelyeken (36 db gyöngy, 2012-es feltárás, közöletlen) került elő na-

gyobb számú Spondylus lelet (138. ábra). E települések arra utalnak, hogy a Hernád-völgy 

É–D-i irányú összekötő szerepe már ebben az időszakban is jelentős volt, és azt mutatják, 
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hogy az Alföld és a hegyvidék találkozásánál is létezett egy KÉK–NyDNy-i irányú csere-

útvonal (139. ábra). A tiszadobi csoportnak további, kevesebb Spondylus leletet szolgál-

tató lelőhelyei is ismertek (138. ábra). 
 

Lelőhely neve 
(azonosító szám) 

Spondylus 
leletek 

száma (db) 

Közepes vagy 
nagyméretű 

tárgyak 

Kultúra/ 
csoport 

Közlés 

Csincse–M3-14-15- 
-16. lelőhely (102.) 

2 - 
AVK–Tiszadob 
átmenet vagy 
korai Tiszadob 

közöletlen 

Encs-Kelecsény (144.) 3 
karperec, 
gyöngyök 

Tiszadob közöletlen (137. ábra) 

Felsővadász- 
-Semjék-dűlő (176.) 

1 - 
Tiszadob–Bükk 
átmenet 

közöletlen 

Felsővadász- 
-Várdomb (177.) 

1 - Bükk 
CSENGERI 2000, 
86–88; 2004a, 47–48; 
S. KOÓS 1986b 

Garadna-Elkerülő út, 
2. lelőhely (191.) 

12 gyöngyök Bükk 
SIKLÓSI–CSENGERI 
2011, 49 és Fig. 6 

Kupa-Állami 
Gazdaság, 1. lelőhely 
(332.) 

2 - Tiszadob közöletlen 

Megyaszó-Csákó 
(349.) 

1 - Tiszadob 

KOREK–PATAY 1958, 
34–36 (Kat.-Nr. 107); 
KALICZ–MAKKAY 
1977, 141 (Kat.-Nr. 
225) 

Mezőkeresztes- 
-Cet-halom (M3-10. 
lelőhely) (378.) 

15 
karperec, 
gyöngyök, 
vaskos tárgy 

AVK vagy 
csoportja 

WOLF–SIMONYI 1995 
és közöletlen lelet 
(137. ábra) 

Mezőkeresztes- 
-Táncsics-tanya 
(Aranykalász Tsz) 
(390.) 

5 
karperec, 
gyöngyök 

AVK vagy 
csoportja 

Közöletlen (137. ábra) 

Mezőkövesd- 
-Mocsolyás (M3-6. 
lelőhely) (403.) 

87 
karperec, 
gyöngyök 

AVK 1. fázis 
KALICZ–KOÓS 1997a; 
1997b; 2000b; 2002 

Mezőkövesd-Nagy- 
-fertő (M3-76. 
lelőhely) (404.) 

4 
korong, 
gyöngyök 

Szakálhát CSENGERI 2004b 

Mezőzombor- 
-Temető (423a) 

123 
gyöngyök, 
vaskos tárgyak 

Tiszadob CSENGERI 2004b 

Mezőzombor- 
-Temető (423b) 

2 gyöngyök Bükk közöletlen (137. ábra) 

Novajidrány- 
-Terpesz Kelet (481.) 

36 - Tiszadob közöletlen 

Tiszalúc-Sarkad-
puszta (663.) 

?236 ? AVK 1–3. fázis ORAVECZ 1996; 2001 

138. ábra Középső neolitikus Spondylus leletek B.-A.-Z. megyéből 
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Mezőzombor-Temető lelőhelyen egyéb Spondylus leleteket is találtam a Bükk C fázisba 

sorolható sír embertani anyagának megfigyelésekor – két hosszúkás, vékony, az AVK-

ban viszonylag ritka típusú gyöngyöt (137. ábra 2a–b; 138. ábra). A tárgyak arra enged-

nek következtetni, hogy a hegyek lábánál futó csereútvonal a bükki kultúrában is létezett. 

E csereútvonalon helyezkedhetett el Mezőkövesd-Nagy-fertő (M3-76. lh.), melynek 

a szakálháti kultúrához köthető gyermeksírjából láttak napvilágot jelentős Spondylus lele-

tek (138. ábra; nagyméretű korong és 3 nagyméretű gyöngy; CSENGERI 2004b). 

 

A hegyek lábánál futó csereútvonalat az AVK korábbi időszakainak Spondylus tárgyai is 

kirajzolják (139. ábra). B.-A.-Z. megyéből említhetjük Mezőkövesd-Mocsolyás AVK 1 

korú (138. ábra; KALICZ–KOÓS 1997a; 1997b; 2000b; 2002) és Tiszalúc-Sarkadpuszta 

AVK 1–3 korú temetkezéseinek leleteit (138. ábra; ORAVECZ 1996; 2001), valamint 

Mezőkeresztes-Cet-halom (M3-10. lh.) középső neolitikus Spondylus ékszeres sírjait 

(WOLF–SIMONYI 1995, a közlés óta az antropológiai anyag közül 3 újabb lelet került 

elő; 137. ábra 1a–c). A Spondylus tárgyak típusa alapján ugyancsak az újkőkor középső 

szakaszához (AVK vagy csoportja) kapcsolható egy régi sírlelet, mely 1961-ben került 

elő emésztőgödör ásása során Mezőkeresztes-Táncsics-tanyán (Aranykalász Tsz; 

ld. az Excel adatbázist). 
 

 
139. ábra Spondylus ékszerek lelőhelye B.-A.-Z. megyében a középső neolitikum időszakából 
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A vaskos Spondylus karperecet és több gyöngyből álló „fejdíszt” tartalmazó női sír fontos 

adat e csereútvonalhoz (137. ábra 3a–b; 139. ábra; a Spondylus típusok korszakolására 

ld. KALICZ–G. SZÉNÁSZKY 2001; SIKLÓSI–CSENGERI 2011), melyet NyDNy felé 

a Heves megyei lelőhelyek rajzolnak tovább (Füzesabony-Gubakút, AVK 1. fázis, 

DOMBORÓCZKI 1997, Kat.-Nr. 31–32; Kompolt-Kistér, 14. lelőhely, AVK 3–4. fázis, 

BÁNFFY 1999, 42–43, 117, 124). 
 

A jelentősebb lelőhelyeken nem feltétlenül nagyszámú, de mindenképpen nagy Spondylus 

nyersanyag igényű tárgyak kerültek elő (138. ábra; a témáról ld. SIKLÓSI–CSENGERI 

2011), ami szintén e települések, vagy a településeken élő egyes közösségek 

gazdaságilag/társadalmilag kiemelkedő szerepét mutatja. 
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6. ÖSSZEGZÉS 
 
 

Dolgozatomban megkíséreltem bemutatni az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának 

késői csoportjaira – Tiszadob, Bükk, Szakálhát – vonatkozó új adatokat a mai B.-A.-Z. 

megye területéről. Munkám első lépéseként elkészítettem a megye ismert középső 

neolitikus lelőhelyeinek és leletegyütteseinek szöveges (Excel alapú) és térinformatikai 

(ArcMap) adatbázisát. Az adatbázisok megalkotásakor olyan szempontokat is figyelembe 

vettem, melyeket későbbi kutatások hasznosíthatnak (kistáj felvétele, lelőhelyek dombor-

zati helyzetének kategóriái, EOV koordináták a helymeghatározás pontosságával, tenger-

szint feletti magasság). A gyűjtés során 730 neolitikus lelőhely és leletegyüttes adatait 

vettem fel a megye területéről, melyek kutatástörténetét, irodalmát, valamint leltári 

és adattári adatait is feltüntettem. 
 

Miután az egyes települések szintjén túlmutató összefüggéseket is vizsgálnom kellett, 

szükséges volt a lelőhelyeknél nagyobb egységekkel dolgozni. Munkám során a késői 

AVK csoportok hagyományos elnevezéseit (tiszadobi csoport, bükki kultúra, szakálháti 

kultúra, esztári kultúra) használtam. Mivel az elemzés főként a kerámiaművességben 

és a kerámiadíszítésben jelentkező eltéréseken, illetve az ezek révén megmutatkozó 

lelőhely-csoportosulásokon alapul, ezért a kultúra/csoport fogalmak alatt mindig a tisza-

dobi, bükki, szakálháti és esztári „kerámiaművességgel jellemezhető közösségeket” 

értem. 
 

Az elérhető leletanyagokat egységes szempontok szerint vizsgáltam, és a kerámiák stílus-

jegyei alapján megkíséreltem a fenti kultúrákhoz/csoportokhoz, illetve az ezek életén 

belül feltételezett kronológiai fázisokhoz sorolást. Figyelembe véve, hogy a tiszadobi 

díszítőstílus átalakulása bükki stílussá folyamatosnak tűnik, és az átmenetet mutató lelet-

anyagok egyik vagy másik fázishoz kötése nehézkes, bevezettem a Tiszadob–Bükk át-

menet fogalmát, melybe a feltételezett legkésőbbi tiszadobi és legkorábbi bükki lelet-

együtteseket soroltam, függetlenül attól, hogy milyen arányban találhatók meg bennük 

a tiszadobi, illetve bükki jellegű díszítések. 
 

A napjainkban létező 358 önálló B.-A.-Z. megyei település határából Kalicz N. 

és Makkay J. 189 középső neolitikus lelőhelyet, illetve feltételezett lelőhelyet ismertettek 

monográfiájukban (KALICZ–MAKKAY 1977). Gyűjtésemben 473 biztosan vagy nagy 

valószínűséggel középső neolitikus lelőhely és leletegyüttes szerepel a megye területéről. 

259 esetben neolitikumnál pontosabb korhatározást nem lehetett tenni, tapasztalataim 

szerint azonban a neolitikusnak meghatározott leletegyüttesek 80–90%-a szintén középső 

neolitikus, ami arra utal, hogy a korszakhoz sorolható ismert települések száma meg-

haladhatja a 600-at. A nagymértékű növekedés főként az 1990-es évektől intenzívebbé 

vált, nagyberuházásokhoz kapcsolódó feltárásoknak, valamint a 2000-es évektől folya-
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matosan zajló szakfelügyeleteknek (régészeti megfigyeléseknek), illetve néhány mikro-

régió vagy kistáj területe szisztematikus kutatásának köszönhető (utóbbiak már az 1970-

es évek végén elkezdődtek). A 358 mai B.-A.-Z. megyei település közül 93 határából 

voltak ismertek középső neolitikus lelőhelyek Kalicz N. és Makkay J. gyűjtése idején 

(KALICZ–MAKKAY 1977). Adatbázisomban 195 település lelőhelyei és leletegyüttesei 

találhatóak meg, melyek nem mindegyike középső neolitikus, mégis jól mutatják, hogy 

az elmúlt évtizedekben fokozatosan zsugorodtak a korábban a kutatás számára „fehér folt-

nak” számító területek. 
 

A gyűjtés nyomán megállapítható vált, hogy a szakálháti kerámiaművességgel jellemez-

hető közösségek települései is jelen vannak B.-A.-Z. megyében. Bár Kalicz N. és Mak-

kay J. a szakálháti kultúra északi határát a Füzesabony–Tiszafüred vonal mentén határoz-

ta meg (KALICZ–MAKKAY 1977, 84), eredményemet előrevetítette, hogy e vonaltól 

jóval északabbra fekvő két B.-A.-Z. megyei települést is említettek bizonytalan lelőhely-

ként (Tard, KALICZ–MAKKAY 1977, 159, Kat.-Nr. 377; Bogács-Pazsagpuszta, 

KALICZ–MAKKAY 1977, 122, Kat.-Nr. 33). Várható volt továbbá, hogy az általuk 

a „szilmegi csoporthoz” sorolt lelőhelyek egy része valójában a szakálháti kultúrához 

köthető. A leletanyagok vizsgálata során 13 lelőhelyet sorolhattam több-kevesebb bizo-

nyossággal a kultúrához, melyek főként a Miskolci- és Egri-Bükkalja területén, a Sajó–

Hernád-sík DNy-i részén, valamint a Borsodi-Mezőség Ny-i részén, összefoglalóan Dél-

Borsod Ny-i részén találhatóak. 
 

Értekezésemben a hangsúlyt a bükki kerámiaművességgel jellemezhető lelőhelyek 

és leletanyagok feldolgozására helyeztem. Az elmúlt két évtized beruházásokhoz kapcso-

lódó, nagy felületre kiterjedő ásatásainak köszönhetően jelentős mértékben bővültek 

ismereteink a Kárpát-medence északi részének középső neolitikus településeit illetően, 

a bükki kultúra törzsterületét azonban jórészt elkerülték e kutatások. PhD tanulmányaim 

kezdetekor B.-A.-Z. megyéből egyedül a sajószentpéter-kövecsesi bükki település-

részletet ismertük, amely a korábbiakhoz képest nagy felületű feltárás során látott 

napvilágot, ezért a disszertáció egyik fő célja ezen településrészlet feldolgozása volt. 
 

A Sajószentpéter-Kövecsesen feltárt objektumok száma nem túl magas, az itt tett meg-

figyelések mégis fontosak. A későbbi korszakok megtelepedései nem bolygatták meg, 

vagy tették felismerhetetlenné a bükki kultúra rendszert mutató telepjelenségeit, 

ami lehetővé tette a településrészlet szerkezetének rekonstruálását. Megállapíthatóvá vált, 

hogy a lakóépületek viszonylag elszórtan, egymástól nagyobb távolságokra (45–50 m), 

a körülöttük feltárt objektumokkal együtt kisebb egységeket alkotva helyezkedtek el, 

melyeket feltehetően gazdasági-társadalmi egységeknek, háztartásoknak tarthatunk. 

A 13. házomladék és a környező objektumok esetében megfigyelhető továbbá a ház – 

agyag-kitermelő gödör – temetkezés egysége is. Vagyis a sajószentpéter-kövecsesi tele-
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pülés az AVK és csoportjai általános belső településszerkezeti képét mutatja (RACZKY–

ANDERS 2006, 21), amely még mentes a középső neolitikum utolsó fázisában zajlott 

változásoktól (RACZKY–ANDERS 2009a). A kevés telepobjektum, azok világos, 

egymás által sem bolygatott rendszere, illetve az átépítések nyomainak hiánya pedig arra 

enged következtetni, hogy a feltárt teleprészletet viszonylag rövid ideig lakhatta egy 

bükki kerámiaművességgel jellemezhető középső neolitikus közösség. Ezt a következte-

tést a kerámia leletanyag egyöntetűsége, illetve a kerámiapetrográfiai vizsgálatok is alá-

támasztják. 
 

A töredékes sajószentpéteri kerámiaanyag feldolgozása során kidolgozott módszer szintén 

fontos, mert ennek újabb kategóriákkal kibővített változata alkalmas a bükki kultúra más 

leletegyütteseinek adatfelvételére is. A sajószentpéter-kövecsesi leletanyag leírása során 

a J. Lichardus által használt, illetve kidolgozott kerámiatípus-, díszítési elem-, valamint 

díszítési rendszer-elnevezéseket (LICHARDUS 1974, 22–40), illetve ezeknek a szak-

dolgozatként feldolgozott felsővadász-várdombi leletanyag elemzése során tovább-

fejlesztett változatát használtam (CSENGERI 2000, 31–72; 2001a, 75–83, 97–99). 

Bár J. Lichardus bükki kerámiákat leíró rendszerét (LICHARDUS 1974, 24–40) sok 

kritika érte, ezek elsősorban kronológiai következtetéseire (LICHARDUS 1974, 62–66, 

83–93) vonatkoznak. Ennek ellenére az általa a díszített bükki finomkerámiára ki-

dolgozott rendszer nagymértékben alkalmas a kultúra edényeinek és edénytöredékeinek 

leírására. Természetesen az ismert leletanyag jelentősen gyarapodott az elmúlt év-

tizedekben, ami újabb fő díszítőstílusokkal és a régiek újabb variánsaival bővítette az ál-

tala felvázolt képet. J. Lichardus rendszerével ellentétben a vonaldíszes kerámiákra ki-

dolgozott más leíró rendszerek (STEHLI 1988; PAVÚK 1994a, 141–152; RULF 1997; 

STROBEL 1997, 27–41; PYZEL 2006, 5–7 és Beilage 2) a bükki kerámiák sajátos, 

a többi csoporttól eltérő, gazdagabb díszítőrendszere miatt leírásukra nem alkalmasak. 
 

A sajószentpéteri leletanyag jellemzői miatt a feldolgozás során elkülönítettem a díszített 

finomkerámia, díszítetlen finomkerámia, az AVK díszű házi kerámia és a házi kerámia 

kategóriákat. Az alapadatok mellett meghatározott edény- és díszítéskategóriák mentén 

vettem fel az egyes objektumok leletanyagát, majd elemeztem a kategóriák előfordulását 

a jelenségek, illetve a lelőhely teljes anyagában. A finomkerámiák vizsgálata azt mutatta, 

hogy az előforduló edényformák és díszítéstípusok alapján a sajószentpéteri leletanyag 

Kalicz N. és Makkay J. rendszerében a Bükk I időszakra (KALICZ–MAKKAY 1977, 45–

48), J. Lichardus kronológiájában pedig a Bükk AB fázisra tehető (LICHARDUS 1974, 

87–89). 
 

A rituális szférához köthető sajószentpéteri leletek bemutatása során elemeztem az arc-

ábrázolásos edények jellemzőit, valamint a használatukkal és földbekerülésükkel kapcso-

latos ismereteinket. 
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A sajószentpéteri 22. sír embertani anyagán végzett radiokarbon mérés eredménye 

azt mutatja, hogy a Bükk AB fázisba sorolt temetkezés és ezzel együtt a feltárt település-

részlet 5214 cal BC (68,2%) 5068 cal BC közötti időszakra keltezhető (76. ábra, 130–131. 

ábra). A sír kalibrálatlan BP koradata (6190±40) majdnem megegyezik Garadna-Elkerülő 

út, 2. lelőhely két embertani anyagának eredményével (6200±40; 6220±40), melyek 

edénymellékleteik alapján a Tiszadob–Bükk átmenet fázisába tehetőek. Az eredmények 

utalhatnak arra, hogy e kerámiadíszítési fázisokat valóban nem feleltethetjük meg egy-

értelműen a kidolgozott kronológiai periódusoknak, de elképzelhető az a magyarázat is, 

hogy ez a változás a kerámiadíszítésben viszonylag gyorsan következett be. Esetleg azzal 

is számolhatunk, hogy e változások a különböző területeken eltérő időben zajlottak, 

vagyis esetünkben amíg a Sajó völgyében már főként a Bükk AB fázisra jellemző 

díszítőstílusokat használták, addig a Hernád völgyében még a Tiszadob–Bükk átmenet 

stílusai éltek. A kérdés eldöntésére további, nagyobb sorozatban elvégzett radiokarbon 

vizsgálatokra van szükség. 
 

A sajószentpéter-kövecsesi lelőhelyrészlet feldolgozását követően elvégeztem B.-A.-Z. 

megye bükki kultúrához köthető településrészleteinek és azok leletanyagának átfogó 

elemzését. A házmaradványok és a települések belső szerkezetére utaló adatok össze-

gyűjtése mellett vizsgáltam a kultúra településterületét, melynek B.-A.-Z. megyei lelő-

helyein a bükki stílus tisztán jelentkezik a kerámiadíszítésben. Egyedül a festett csoportok 

és a bükki kultúra érintkezési zónájának tartható Bodrogköz területén Bodroghalom-

Medvetanya, Hydroglobus környéke lelőhelyen található kevert leletanyag (bükki és esz-

tári edény, 25. ábra, LXXXVII. tábla), illetve a Bükk–Szakálhát érintkezési zónában, 

a Miskolci-Bükkalja területén fekvő Bükkaranyos-Földvár objektumaiban találkozunk 

bükki és szakálháti elemekkel vegyes kerámialeletekkel (25. ábra, KALICZ–MAKKAY 

1977, Taf. 110–115, Taf. 175–176). 
 

A B.-A.-Z. megyei lelőhelyek és leletegyüttesek alapján megállapítható, hogy a bükki 

kultúra feltételezett korai periódusaiban (Kalicz–Makkay-féle Bükk I., Lichardus-féle 

Bükk A és AB, illetve az általam meghatározott Tiszadob–Bükk átmenet és Bükk AB) 

jóval több település létezett, mint a klasszikus és késői (Bükk II–III vagy Bükk B és C) 

időszakban. A bükki kultúrához jelenleg 184 B.-A.-Z. megyei lelőhely és leletegyüttes 

köthető, az ezek közül fázisokba sorolhatóak száma azonban jóval kevesebb. Ez utóbbiak 

közül korai leletanyag 94, míg klasszikus-késői leletanyag 57 lelőhely és leletegyüttes 

esetében található (89–90. ábra). A bükki kultúra belső kronológiája radiokarbon adatok-

kal még nem kellően alátámasztott, a kerámiadíszítés változásai alapján azonban ezt a két 

nagyobb időszakot bizonyosan el lehet különíteni a kultúra életén belül, mivel kerámiájuk 

minőségében és díszítésrendszerében az elválasztást lehetővé tevő jelentős különbségek 

mutatkoznak. A települések számának csökkenése legvalószínűbben település-
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koncentrációra utal (ld. a Polgár környéki adatokat, RACZKY–ANDERS 2009a), 

lehetséges azonban más magyarázat is (népességszám csökkenés, a két periódus eltérő 

időtartama). A kérdés eldöntéséhez további kutatásokra van szükség. A település-

koncentráció nyomai lehetnek a lelőhelyek vastagabb kultúrrétegei, a bükki kultúra 

klasszikus és késői fázisának lelőhelyei esetében azonban ezek adatai kevéssé egy-

értelműek, mivel a települések főként magaslati pozícióban vagy frekventált helyen 

találhatók, emiatt a későbbi korszakok bolygatásai jelentősek (pl. középkori várak, bronz-

kori telepek). Emiatt „tisztán” Bükk B vagy C korú telepek felfedezésére, feltárására nem 

is számíthatunk. 
 

A dolgozatban összegeztem a bükki kultúra településein újabban feltárt temetkezések 

adatait, melyek között jelentős Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely 12 sírja (94. ábra). 

Jelenleg 14 lelőhelyről származó 41 sírt és 3 kettős temetkezést köthetünk a kultúrához 

(95. ábra). Az AVK és csoportjai közösségeinek temetkezési szokásait Kalicz N. 

és Makkay J. foglalta össze 1977-ben (KALICZ–MAKKAY 1977, 73–83). Monográ-

fiájuk készítésekor nem állt rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy az egyes csoportok 

rítusait külön-külön tárgyalják, a meglévő anyag alapján azonban megállapították, hogy 

a temetkezés módja az AVK-körön belül egységesnek mondható. A leggyakoribb az el-

hunytak DK–ÉNy-i tájolása (kis eltérésekkel K felé) és bal oldali zsugorított fektetése. 

Mellékletek ritkán fordulnak elő a temetkezésekben (főként edények), okker viszont 

a mellékleteknél gyakrabban tűnik fel. A temetkezések a településeken belül magányosan, 

vagy kisebb csoportokban találhatók (KALICZ–MAKKAY 1977, 73–83, 86). A szerzők 

5 temetkezést kötöttek a bükki kultúrához (KALICZ–MAKKAY 1977, 73). 
 

Az adatok gyarapodásával a bükki kultúra ismert temetkezéseinél továbbra is a DK–ÉNy-

i tájolást (kis eltérésekkel), valamint a bal oldali zsugorított fektetést tarthatjuk a leg-

gyakoribbnak. Okkermelléklet a temetkezéseknek csupán a harmadában-negyedében 

található, viszont az esetek csaknem felében a sírok tartalmaztak mellékleteket. Lehetsé-

ges, hogy a bükki kultúra sírjai mellékletekben „gazdagabbak” voltak az AVK és más 

csoportjai temetkezéseinél, de az is elképzelhető, hogy e kevés sír nem reprezentálja meg-

felelően a bükki temetkezési szokásokat. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a két 

legnagyobb sírszámú és mellékletekben „gazdag” lelőhely, Šarišské Michal’any, illetve 

Garadna-elkerülő út, 2. lelőhely az észak-déli irányú cserekapcsolatok „útvonalán”, 

a Torysa/Tarca és a Hernád völgyében helyezkedik el. 
 

A temetkezéseket követően a bükki kultúra kerámialeleteit elemeztem. A relatív krono-

lógiai problémák felvázolása mellett részleteztem az időrend szempontjából jelentősnek 

tartott edény- és díszítéstípusokat (utóbbi: 102. ábra). Megállapítottam, hogy némelyik 

J. Lichardus által meghatározott fő díszítőstílus a tiszadobi–bükki stílusváltástól kezdve 
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jelen volt, és a bükki kultúra végéig fennmaradt, bár időközben átalakuláson ment át. 

Felvázoltam az egyes feltételezett fázisokhoz tartozó B.-A.-Z. megyei lelőhelyeket is. 
 

A kerámialeletek vizsgálata során elvégeztem az 500-nál több kerámiatöredéket tartal-

mazó B.-A.-Z. megyei bükki objektumok statisztikai összehasonlítását. Többnyire 

a 2000-es években végzett ásatásokon előkerült objektumok szolgáltattak megfelelő lelet-

anyagot (Sajószentpéter-Kövecses, Sajószentpéter-Vasúti őrháztól É-ra, Sajóvámos-

Coop), illetve egy olyan, az 1980-as években feltárt lelőhely, Felsővadász-Várdomb 

objektuma, melynek feldolgozására az utóbbi években került sor. A négy lelőhely 

7 objektumából származó kerámialeletek adatait a Sajószentpéter-Kövecses lelet-

anyagának feldolgozásakor kialakított módon, az egyes edény- és díszítési kategóriák 

bővítése mellett vettem fel. A bükki objektumok kerámiaanyagának összehasonlító vizs-

gálatához a korrespondencia elemzést választottam (Past programmal). E módszer révén 

valósabb képet kaphatunk az összehasonlítandó adatcsoportok (lelőhelyek anyaga) között 

létező kontinuitásról vagy csoportosulásokról, mint a klaszteranalízis, illetve a szeriáció 

esetében (SIKLÓSI 2009, 466–467; 2010, 63). 
 

A hagyományos tipokronológiai feldolgozás során kiderült, hogy az anyagok többsége 

előzetesen a bükki kultúra korai időszakához köthető, csupán Felsővadász-Várdomb 

14. objektumának leletei származnak a kultúra klasszikus (és késői) fázisából. A másik 

három lelőhely térben is igen közel helyezkedik el egymáshoz. A fentiek azt vetítették 

előre, hogy a felsővadászi objektum a statisztikai elemzésben is különálló „csoportot” fog 

képviselni. Az elemzésben két házomladék (Sajószentpéter-Kövecses, 13. és 15. objek-

tum), három közepes méretű agyagkitermelő (hulladék) gödör (Sajószentpéter-Kövecses, 

17. objektum; Sajószentpéter-Vasúti őráztól É-ra, 64. objektum, Sajóvámos-Coop neoliti-

kus objektuma) és két kisméretű tároló (hulladék) gödör (Sajószentpéter-Kövecses- 

-24. objektum, Felsővadász-Várdomb, 14. objektum) szerepelt. E különbségeken kívül 

a vizsgált települési jelenségek leletanyaguk mennyiségében és a finomkerámia százalé-

kos arányában is különböznek (121. ábra), sőt, a két egymás közelében fekvő sajó-

szentpéteri házomladék anyaga sem egyforma felépítésű (121. ábra). 
 

Mivel a vizsgált objektumok száma kevés, és típusuk (funkciójuk) is különböző, emiatt 

a bennük felhalmozott/felhalmozódott anyag az esetleges kronológiai különbségektől el-

tekintve is eltérő összetételű lehetett. Emiatt úgy vélem, hogy ez a statisztikai össze-

hasonlítás inkább kísérleti jellegű volt. A későbbiekben, amint több lelőhelyről áll majd 

rendelkezésre hasonló típusú (funkciójú) és eltérő feltételezettt korú objektumok anyaga, 

érdemes lesz az elemzést megismételni. 
 

A finomkerámiák vizsgálatához hat objektum anyaga volt felhasználható. Az edény-

formák összevetéséből kiderült, hogy a kisebb gödrök finomkerámiájának összetétele 
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hasonlít egymáshoz, míg a nagyobbaké ezektől különbözik, és szintén egymáshoz 

hasonlít (ez utóbbiaktól kissé eltért Sajószentpéter-Kövecses 17. objektumának anyaga, 

ami a finomkerámiák kisebb arányával is magyarázható /122. ábra/). Az összehasonlítás 

alapján úgy tűnik, hogy a finomkerámia alapformái a bükki kultúra fejlődése során keve-

set változtak, az objektumok anyagának összetétele inkább méretükkel és funkciójukkal 

mutat szorosabb kapcsolatot. Ennek igazolásához, vagy kronológiai különbségek meg-

állapításához az objektumok nagyobb sorozatára lenne szükség. 
 

A következő összehasonlítást a finomkerámiákon előforduló peremdíszítések, díszítő 

háromszögek, díszítőstílusok, köztes díszítések, fenékhez közeli díszítések és egyéb díszí-

tések alapján végeztem. Az adatok összevetéséből úgy tűnik, hogy Felsővadász-Várdomb, 

14. gödör finomkerámiáinak díszítése (amint azt várhattuk) eltér a többi objektumétól 

(123. ábra). Sajószentpéter-Kövecses, 17. és 24. objektumának, valamint Sajószentpéter-

Vasúti őrház 64. objektumának anyaga a díszítések szempontjából hasonló. Ezeket 

a hagyományos tipokronológiai feldolgozással a Bükk AB fázisba soroltam, míg a kissé 

eltérő sajóvámosi neolitikus objektumot a Tiszadob–Bükk átmenet időszakába. A finom-

kerámiákon előforduló valamennyi díszítési kategória összehasonlítása után meg-

próbáltam azon jellemzőket kiválogatni, melyeknek hagyományosan kronológiai jelentő-

séget tulajdonítanak. Emellett összevontam olyan kategóriákat, melyek feltehetően azo-

nos fő típusok részleteit takarják, majd újból elvégeztem az objektumok anyagának 

összehasonlítását (124. ábra), melynek során az előzőhöz nagyon hasonló képet kaptam. 

Úgy tűnik tehát, hogy a hagyományos feldolgozással különböző kerámiafázisokhoz kötött 

objektumok finomkerámiáin előforduló díszítések statisztikai vizsgálata alkalmas lehet 

a bükki kultúra belső kronológiájának kidolgozásához. A behatóbb elemzéshez azonban 

újabb objektumok anyagára van szükség minden kerámiafázisból. 
 

A házi kerámiák összehasonlításához mind a hét objektum anyaga felhasználható volt. 

Az edénykategóriák alapján úgy tűnik, hogy Felsővadász-Várdomb objektumának, 

valamint a két sajószentpéter-kövecsesi házomladéknak az összetétele eltér a többi vizs-

gált objektumétól, melyek viszont elég egységesek házi kerámiájukat tekintve (125. ábra). 

A hasonló edénykategóriák összevonása utáni vizsgálat három „csoportosulást” mutatott: 

1. Sajószentpéter-Kövecses feltehetően egy háztartáshoz tartozó 13., 17. és 24. objek-

tuma, 2. Sajószentpéter-Kövecses 15. házomladéka és Felsővadász-Várdomb kisméretű 

gödre, 3. Sajóvámos és Sajószentpéter-Vasúti őrháztól északra lelőhely nagyméretű 

agyagkitermelő gödrei (126. ábra). Az értékek azonban azt mutatják, hogy nincs olyan 

nagy eltérés az egyes „csoportok” között, így azt mondhatjuk, hogy a finomkerámia 

formák mellett valószínűleg a házi kerámia formáit sem használhatjuk fel a későbbiekben 

a bükki kultúra belső kronológiájának kidolgozásához. 
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A házi kerámiák esetében is elvégeztem az edényeken alkalmazott különböző „díszít-

mények” és egyéb jellegzetességek alapján történő összehasonlítást. Sajószentpéter-

Kövecses a feltehetően egy háztartáshoz tartozó 13., 17. és 24. objektumának anyaga ezen 

a téren is egymáshoz nagyon hasonlónak mutatkozott (127. ábra). A díszítmények alapján 

az edényformákétól eltérően Sajószentpéter-Vasúti őrháztól északra lelőhely nagyméretű 

agyagkitermelő gödre, valamint Sajószentpéter-Kövecses 15. házomladéka áll közel 

egymáshoz, míg Felsővadász-Várdomb kisméretű gödre és Sajóvámos agyagkitermelője 

minden más anyagtól különbözik. A legtávolabb Felsővadász-Várdomb házi kerámiáinak 

díszítményei állnak az összes többi objektumétól. Az összevont kategóriákkal végzett 

vizsgálat kissé eltérő eredményt mutatott (128. ábra), a felsővadászi objektum leletei 

azonban továbbra is elkülönültek a többitől, ami arra enged következtetni, hogy a későb-

biekben, újabb zárt bükki objektumok előkerülése után a házi kerámiák díszítményei is 

felhasználhatók lehetnek a bükki kultúra belső kronológiájának vizsgálatához. 
 

A következőkben összefoglaltam a bükki kerámiák archeometriai vizsgálatának eddigi 

eredményeit. A 2009–2010-ben zajlott „Újkőkori kerámiák távolsági kereskedelme” című 

DAAD–MÖB projekt, melyben magam is részt vettem, a bükki kultúra kerámiáira össz-

pontosított. A vizsgálatban tíz B.-A.-Z. megyei bükki lelőhely (Aggtelek-Baradla-barlang, 

Bodrogkeresztúr, Boldog-kőváralja-Leányvár, Boldogkőváralja-Tekeres-patak, Edelény-

Borsod-Derékegyháza, Felsővadász-Várdomb, Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely, Miskolc-

Szeleta-barlang, Sajó-szentpéter-Kövecses, Szendrő-Ördöggáti Csengő-barlang /Varbóc-

Ördöggát-lyuk/) közel 200 kerámia mintája szerepelt. Petrográfiai és geokémiai vizsgála-

tokkal nemcsak a nyersanyagokat és soványító anyagokat próbáltuk meg azonosítani, 

de arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy vajon létezett-e egységes „recept” az igen 

magas színvonalú bükki kerámia elkészítésére, esetleg léteztek-e olyan települések, 

ahol kifejezetten kerámiakészítésre szakosodtak. Ez utóbbi feltételezés a bükki kerámia 

igen nagy mennyisége és látható sokszínűsége miatt számomra kezdettől nem tűnt való-

színűnek. 
 

Az elvégzett geokémiai vizsgálatok végül a finomkerámia rendkívüli heterogenitását 

mutatták, ami megerősíti, hogy a települések lakói a durva kerámiák mellett valószínűleg 

maguk készítették finomkerámiáikat is (SZILÁGYI et al. in press). Kiemelt jelentőségű 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely kerámiaanyagának vizsgálata, mivel itt sor került 

a hosszú életű település Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB és Bükk C fázisokba sorol-

ható egyes töredékeinek elemzésére is. A petrográfiai és a geokémiai vizsgálatok egyaránt 

kimutatták, hogy a finomkerámiák anyaga viszonylag egységes, helyi nyersanyag fel-

használására utal, és az egyes fázisok leletei között csak kisebb különbségek figyelhetők 

meg (SZILÁGYI et al. in press). A petrográfiai vizsgálatok alapján azonban a geológusok 

kétféle nyersanyag típust különítettek el a 10 település anyagában. Minden településen 
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létezett egy kifejezetten helyi, illetve egy általuk „regionálisnak” nevezett nyersanyag. 

Ennek a jelenségnek a magyarázata további vizsgálatokat igényel. A „regionális” nyers-

anyagoknak a helyiektől eltérő összetevői az azonos geológiai egységből eredő folyók 

medencéjében nagy területen megtalálhatóak (azok víz- és törmelékszállító tevékeny-

ségének köszönhetően), vagyis széles körben hozzáférhetőek voltak (SZILÁGYI et al. 

2011b, 79). Valószínű, hogy inkább e természetes jelenség eredményeként találunk nagy 

területeken, egymástól távol fekvő településeken is hasonló nyersanyagú kerámiákat, 

vagyis az adott települések lakói a környezetükben található „regionális”, helyesebben 

több mikrorégióban megtalálható hasonló nyersanyagokat is felhasználták. 
 

Fontos, hogy a projekt részeként sor kerülhetett a bükki kerámiák fehér, sárga és vörös 

színű inkrusztációi anyagának mikroanalitikai vizsgálatára. Régóta sejthető volt, hogy 

a háromféle színű bükki inkrusztáció a dunántúli mészbetétes kerámia kultúrájában alkal-

mazottól eltérően agyag alapanyagú lehetett. Az elvégzett vizsgálatok igazolták, hogy 

az inkrusztációk alapanyaga a legtöbb esetben kaolinit lehetett, melyet a sárga szín elérése 

érdekében goethittel, a vörös szín eléréséhez pedig hematittal színeztek (MIHÁLY et al. 

2010, 253–256). 
 

A B.-A.-Z. megyei bükki anyagokon végzett radiokarbon mérések eredményeire 

és az ezekből levonható következtetésekre fentebb már utaltam. Az adatok egyelőre nem 

elegendőek a kerámiadíszítés alapján elkülönített kronológiai fázisok létének igazolásá-

hoz, és a kultúra lezáródásának megnyugtató időbeli meghatározásához. A valószínűleg 

a legkorábbi bükki stílushoz köthető Domica-barlangból vizsgált minta a kultúra kezdetét 

5350 (68,2%) 5220 cal BC közé helyezi (129. ábra 3; GRADZIŃSKI et al. 2007, 43 

és Tab. 1). 
 

B.-A.-Z. megye késői AVK csoportokhoz sorolható településeinek és leletegyütteseinek 

elemzésekor a települések elhelyezkedésére, az egyes csoportok településterületének 

és érintkezési zónáinak vizsgálatára helyeztem a hangsúlyt, bár röviden összefoglaltam 

az épületekre és a települések belső szerkezetére vonatkozó kevés adatot is. 
 

A késői AVK csoportok (regionális kerámiastílusok) kialakulásának idejéhez jelenleg 

mindössze 17 B.-A.-Z. megyei leletanyag köthető. Ezen AVK 3 időszakba sorolható lelő-

helyek között a szarvas-érparti típushoz hasonló (pl. Nyékládháza-III. sz. kavicsbánya), 

az AVK és tiszadobi csoport átmenetét mutató (pl. Csincse-M3-14-16. lelőhely), valamint 

két esetben talán az AVK és szakálháti kultúra átmenetére utaló leletegyüttesek regiszt-

rálhatók (Bükkábrány-Bánya, II. lelőhely, Szentistván-Vermes-part; 21. ábra). E lelő-

helyek főként a megye alföldi részein csoportosulnak.  
 

AVK 3 időszakba helyezett tiszadobi csoportnak B.-A.-Z. megye területén 72 lelőhelye 

ismert (22. ábra). A kerámiastílus jellegzetességei alapján feltehetően nagyon korai 
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települések mellett (pl. Mezőkeresztes-Cethalom/M3-10. lelőhely, Hejőkürt-LIDL logisz-

tikai központ), a klasszikus tiszadobi stílussal jellemezhető telepek (újabban pl. Hejce-

Püspöktábla, Mezőzombor-Temető, Novajidrány-Terpesz Kelet, Szentistvánbaksa-

Kossuth u. 37.) és néhány késői tiszadobi lelőhely is megtalálható (Hernádszurdok-

Tükör-domb, Monaj-Kendi-tanya). A legkésőbbi leletanyagok nem választhatók külön 

a legkorábbi bükki stílusúaktól, emiatt vezettem be a Tiszadob–Bükk átmeneti fázis 

fogalmát, melynek lelőhelyeit azonban már a középső neolitikum 4. periódusához sorol-

tam. A tiszadobi csoport lelőhelyei az Alföldön, az Északi-középhegység nagyobb folyó-

völgyeinek teljes területén, a dombságokban, valamint a hegységek alacsonyabb régiói-

ban találhatóak meg. Feltűnő a hiányuk Dél-Borsod D-i részén, ami talán arra utal, hogy 

a szakálháti kerámiaművességgel jellemezhető közösségek már ekkor jelen voltak a tér-

ségben. A Hernád-völgy és Cserehát kistájak lelőhelyei egy módszertani problémára is rá-

világítottak. A tiszadobi csoport több településrészlete 140–200 cm mélységben „el-

temetve” kerül elő, így felszíni nyomaik nem regisztrálhatók. 
 

A bükki kultúra lelőhelyeinek elterjedése kissé szélesebb spektrumú a tiszadobi csoportéi-

nál, hiszen ezek a magashegységi régiókban is feltűnnek. A részletesebben vizsgált 

Hernád-völgy és Cserehát kistájak esetében pedig úgy tűnik, hogy a folyók/vízfolyások 

közeléből a közösségek magasabb térszínekre költöztek a Tiszadob–Bükk átmenet idő-

szakában és a Bükk AB fázisban. A szakálháti kultúra B.-A.-Z. megyei lelőhelyeinek kis 

száma miatt a fentiekhez hasonló megfigyeléseket nem tudtam tenni. 
 

A dolgozat eredeti célkitűzései közé tartozott Mezőzombor-Temető tiszadobi településé-

nek (2001-es feltárás anyaga), valamint Mezőkövesd-Nagy-fertő szakálháti település-

részletének teljes feldolgozása és önálló fejezetként való bemutatása. Mezőzombor-

Temető részletes bemutatását a leletanyag feldolgozása után el kellett vetni, melynek oka 

az anyag erőteljes töredékessége mellett az volt, hogy a lelőhelyen előkerült 2221 db 

középső neolitikus kerámialelet közül mindössze 730 db származott különböző kisebb 

tiszadobi objektumokból. A településrészlet feltárása során tett egyéb megfigyeléseket 

(sírcsoport, Spondylus gazdagság) azonban felhasználtam a dolgozatban (5.2. és 5.3. al-

fejezet). A mezőkövesd-nagy-fertői szakálháti településrészlet objektumai egyenként 

szintén kevesebb leletanyagot tartalmaztak, az ezek feldolgozása során tett észrevételeket 

és a településszerkezeti megfigyeléseket azonban szintén bemutattam a dolgozatban 

(5.2. alfejezet). A másik fő ok, ami miatt Sajószentpéter-Kövecses mellett nem részletez-

tem Mezőzombor-Temető és Mezőkövesd-Nagy-fertő lelőhely teljes feldolgozását, 

az az előforduló kerámiastílusok erőteljes különbözősége, mely értelmetlenné tette sta-

tisztikai összehasonlításukat. Ésszerűbbnek tűnt a bükki kultúra valamennyi értékelhető 

objektumának összegyűjtése és ezek anyagainak összehasonlítása. 
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A megye középső neolitikus leletegyütteseinek vizsgálata során megfigyelhető volt 

a tiszadobi csoport és a bükki kultúra önálló kerámiaművességének jelenléte a térségben. 

A korábbi és újabb leletanyagok e díszítőstílusok jellemzőit mutatják (ld. KALICZ–

MAKKAY 1977, 39–49), csupán néhány, más csoportra jellemző töredék tűnik fel az 

egyes lelőhelyeken. Esztári, szakálháti, Raškovce- és Diakovo-stílusú leleteket nagyobb 

mennyiségben (vagyis kevert leletanyagokat) B.-A.-Z. megyében csak a tiszadobi 

csoport/bükki kultúra és a fenti csoportok közötti szorosabb kapcsolatot mutató érintke-

zési zónákban figyelhetünk meg. A bükki kultúra kevert leletanyagú lelőhelyeit és a fel 

tételezhető érintkezési zónákat fentebb részleteztem. A Bodrogköz már a tiszadobi 

csoport időszakában is érintkezési zóna lehetett, melyet Sátoraljaújhely-Ronyva-part lelő 

hely (VISEGRÁDI 1907; 1912; TOMPA 1929, 22 és Taf. XLVI, 2–5, Taf. XLVII–

XLVIII, Taf. XLIX 1–4) bizonyít. 
 

A szakálháti kultúra B.-A.-Z. megyei leletanyagaiban, melyeket között Mezőkövesd-

Nagy-fertő (M3-76. lelőhely), Mezőnagymihály-Salamon-tanya és Mezőkeresztes-Cet-

halom (M3-10. lelőhely) a legjelentősebb, megfigyelhető a bükki–szakálháti egymásra 

hatás, finomkerámiájuk azonban jól elkülöníthető módon szakálháti stílusú. Emellett 

a bükki kultúra ezekhez közeli barlangi lelőhelyeinél a településterület többi részéhez 

képest kissé nagyobb számban (de lelőhelyenként kevesebb, mint 10 töredék) találkozunk 

szakálháti stílusú finomkerámiával és házi kerámiával. A Bükk hegység barlangjainak 

anyagában, vagyis a bükki kultúra településterületének délebbi részén már Losits F., 

valamint Kalicz N. és Makkay J. kimutatta a szakálháti jellegű finomkerámiák jelenlétét 

(LOSITS 1976, 82; KALICZ–MAKKAY 1977, 103). A bükki és szakálháti kultúrák 

interakciójának különleges lelőhelye Bükkaranyos-Földvár (25. ábra), melynek finom-

kerámia anyaga is kevert jellegű (Bükk–Szakálhát) Kompolt-Kistér, 14. lelőhely 

anyagához hasonlóan (BÁNFFY 1999). Azonban míg Kompolton a szakálháti finom-

kerámia mellett tiszadobi és korai bükki (Tiszadob–Bükk átmenet, Bükk AB) jellegű 

töredékeket találunk (BÁNFFY 1999, 148–149 és 6. t. 1, 3, 7, 12; 8. t. 12; 10. t. 16, 18, 

21–22; 12. t. 5, 9–10; összefoglalóan: 99. tábla), addig Bükkaranyoson klasszikus és késői 

bükki stílusú (Bükk B–C) darabok tűnnek fel mindkét objektum anyagában (KALICZ–

MAKKAY 1977, Taf. 110, 2–6; Taf. 113, 6–9, 11–34; Taf. 175, 1, 5, 8, 15). 
 

Végül összefoglaltam a leletanyagokban feltűnő kapcsolatjelző nyersanyagokat és tárgya-

kat, melyek közül kiemelten foglalkoztam a megye korábbiakban nem közölt (SIKLÓSI–

CSENGERI 2011) Spondylus leleteivel (137–138. ábra). Feltételezhető, hogy a frek-

ventált helyen fekvő, a cserekapcsolatok szempontjából „központi” szerepű településeket 

a viszonylag jelentős mennyiségű Spondylus leletet szolgáltató lelőhelyek jelölik, melyek 

egyúttal a csereútvonalakat is mutathatják. A B.-A.-Z. megyei leletek a Hernád völgyére 
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és a közvetlenül az Alföld és hegyvidék találkozásánál fekvő területekre utalnak a csere 

állomásaiként (139. ábra). 
 

A dolgozat eredményei kijelölik a későbbi kutatás irányát is B.-A.-Z. megyében. Szükség 

van a feltárt településrészletek, elsősorban Hejőkürt-LIDL logisztikai központ korai tisza-

dobi lelőhelyének teljes feldolgozására (település belső szerkezetének vizsgálata, 

a 45 temetkezés feldolgozása), valamint a kerámiák díszítése alapján a klasszikus és késői 

bükki fázisba sorolt lelőhelyek szisztematikus kutatására. Utóbbiak esetében elenged-

hetetlen a statisztikailag értékelhető mennyiségű, zárt objektumokból származó kerámia-

anyag és radiokarbon vizsgálatra alkalmas minták gyűjtése annak érdekében, hogy össze-

hasonlíthatóvá váljanak a jelen munkában elemzett korai bükki leletanyagokkal 

és településrészletekkel. Fontos lenne továbbá a szakálháti kultúra B.-A.-Z. megyei lelő-

helyeinek, illetve a Dél-Borsod K-i felének kutatása. 
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE NEOLITIKUS LEL ŐHELYEINEK  

ÉS LELETEGYÜTTESEINEK LISTÁJA (AZ ADATBÁZISBÓL ) 

 

 
Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

1 Abaújalpár Domonkostó-tető lejtője Abaújalpár 002 lelőhely (UTP) bükki kultúra 

2 

Abaújalpár 
(közigazgatásilag 
Abaújszántó) Karmoló 

Abaújalpár-Aranyos-patak, 
Erdőbénye-Aranyos-patak, 
Abaújalpár, 1. lelőhely 

tiszadobi csoport, bükki 
kultúra 

3 Abaújkér 
Abaújalpárhoz közel, 
Aranyos-patak medre   tiszadobi csoport 

4 Abaújkér Aranyospuszta   bükki kultúra 

5 Abaújkér Patay Sámuel birtoka   ?korai Tiszadob 

6 Abaújszántó     bükki kultúra 

7 Abaújszántó 1. lelőhely   neolitikum 

8 Abaújszántó 
Mezőgazdasági 
Technikum Diákotthona   ?korai Tiszadob 

9 Abod     bükki kultúra 

10 Aggtelek     neolitikum 

11 Aggtelek Baradla-barlang 
Jósvafő-Baradla-barlang; 
Aggteleki-barlang 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

12 Aggtelek 
Baradla-barlang előtti 
telep Baradla-barlang bejárata 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

13 Aggtelek Szarvasól-barlang 
Teresztenye-Hargistyai 
szarvasól bükki kultúra 

14 Alsóberecki 
Zsarótanya-Túrószacskó-
dűlő   ?középső neolitikum 

15 Alsóvadász Bonta Vadász-patak 17. lelőhely AVK vagy csoportja 

16 Alsóvadász 
Déli határa, 
dombnyúlvány Vadász-patak 12. lelőhely AVK vagy csoportja 

17 Alsóvadász Vendéges Vadász-patak 9. és 10. lelőhely AVK vagy csoportja 

18 Alsózsolca Akác-dűlő 
?Puky-domb; KÖH: 
Felsőzsolca-Akác-dűlő neolitikum 

19 Alsózsolca Házgyár   AVK 1. vagy 2. fázis 

20 Alsózsolca Simárd-dűlő   AVK vagy csoportja 

21 Arka     neolitikum 

22 Arka Aranyosi völgy Aranyosvölgy AVK vagy csoportja 

23 Arka Arka-patak völgye 

Arka-patak Ravaszlyuktető 
alatt; Korlát-Arka-patak; Arka 
7. bükki kultúra 

24 Arka Arka 001 lelőhely (UTP)   AVK vagy csoportja 

25 Arka Szamárút III.   neolitikum 

26 Arka Szántóföld a község felett   neolitikum 

27 Arnót Homokbánya   Tiszadob - Bükk átmenet 

28 Arnót Nagy-Bugyik   Tiszadob - Bükk átmenet 

29 Arnót Arnóti-oldal Észak Vápa-2. lelőhely AVK vagy csoportja 

30 Arnót Arnóti-oldal Dél Vápa-3. lelőhely AVK vagy csoportja 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

31 Aszaló     neolitikum 

32 Árokt ő Dongóhalom 
Dél-borsodi terepbejárás, 1. 
lelőhely AVK vagy csoportja 

33 Ároktő Mangalica-hát 
Dél-borsodi terepbejárás, 4. 
lelőhely neolitikum 

34 Ároktő Pelypuszta   AVK 

35 Ároktő 
Pélypuszta (Dél-borsodi 
terepbejárás, 2. lelőhely) Ároktő 2.-Pélypuszta AVK 

36 Baktakék Lese-völgyi vízmosás   Bükk B 

37 Baskó Nagy-Csere-dűlő 

Baskó 002 lelőhely (UTP); 
Baskó-Legelő; Baskó-I. 
lelőhely 

Tiszadob – Bükk 
átmenet vagy Bükk AB 

38 Bánhorváti Kocsmakert   neolitikum 

39 Bánhorváti 
Barcan-oldal és Köbölics-
tető között   neolitikum 

40 Beret Babar-tető Szőlőskert AVK vagy csoportja 

41 Bodroghalom Medvetanya, Farkasdomb   bükki kultúra 

42 Bodroghalom 
Medvetanya, 
Hydroglobus környéke 

Medvetanya, Sertéshizlaló, 
homokbánya Bükk B, Esztár 

43 Bodrogkeresztúr     Tiszadob - Bükk átmenet 

44 Bodrogkeresztúr 

A bodrogkeresztúri 
kultúra temetőjével 
szomszédos domb   bükki kultúra 

45 Bodrogkeresztúr 
Bodrogkeresztúr 005 
lelőhely (UTP) (Kákás-dűlő) 

AVK, tiszadobi csoport 
vagy bükki kultúra 

46 Bodrogkeresztúr Kutyasor II.   
AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob 

47 Bodrogkeresztúr Léhely 

Téglagyári u. 1.; 
Bodrogkeresztúr 001, 002, 003, 
004 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

48 Bodrogkeresztúr 
Régi téglagyár mögötti 
terület 

Téglagyártól ÉNy-ra (téves 
megjelölés) neolitikum 

49 Bodrogkeresztúr Szociális otthon 
Gróf Széchenyi Wolkenstein 
Ernő parkja AVK, bükki kultúra 

50 Bodrogkeresztúr Téglagyár Agyagbánya; Tarcal-Téglagyár 
AVK 2. fázis, korai 
Tiszadob 

51 Bodrogkeresztúr Varga-dűlő   AVK 1. vagy 2. fázis 

52 Bodrogkeresztúr 

Vízvezető árok és a 
kisfaludi út metszése 
közelében 

A bodrogkeresztúri kultúra 
névadó lelőhelye; 
Bodrogkisfalud-Kossuth u.; 
Tokaji út, domb 

AVK 1. fázis,  AVK 2. 
fázis, tiszadobi csoport, 
Bükk AB, Bükk B-C 

53 Bodrogkisfalud Petőfi u. 24-26.   

AVK 1. vagy 2. fázis, 
tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, bükki kultúra 

54 Bodrogkisfalud Petőfi u. 32.   

AVK 1. fázis, tiszadobi 
csoport, Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

55 Bodrogkisfalud Sallai János szőlője   AVK 

56 Bodrogolaszi Mancsalka-hegy 
Bodrogolaszi 001 lelőhely 
(UTP) neolitikum 

57 Bodrogolaszi 
Bodrogolaszi 002 lelőhely 
(UTP) (Kender-föld) AVK vagy csoportja 

58 Bogács Farkas László telke   neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

59 Bogács Hintó-völgy   ?AVK 3 

60 Bogács Kúti völgy   
AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob, ?Szakálhát 

61 

Bogács 
(közigazgatásilag 
Szomolya) Pazsag-puszta   Szakálhát 

62 Boldogkőváralja     neolitikum 

63 Boldogkőváralja Leányvár Tóhegy Bükk C 

64 Boldogkőváralja Radimály Rád 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk C 

65 Boldogkőváralja 
Somberek a Tekeres-
völgyben   Tiszadob - Bükk átmenet 

66 Boldogkőváralja Tekeres-patak Erdészház 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

67 Boldogkőváralja 

Tekeres-völgy, 
Erdészházzal szemközti 
útbevágás   

tiszadobi csoport, Bükk 
AB 

68 Boldogkőváralja Tekerjes-völgy   neolitikum 

69 Boldva Református templom Bencés apátság Bükk B 

70 Borsodbóta Rákóczi u. 6. Bóta faluvég, Királd felől jövet 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk B 

71 Borsodgeszt     neolitikum 

72 Borsodgeszt Kőkötő   neolitikum 

73 Borsodivánka 
József A. u., plébánia 
kertje   

AVK - késői csoport 
(Tiszadob vagy 
Szakálhát) átmenet 

74 Borsodnádasd Csontalápa-dűlő   
tiszadobi csoport vagy 
bükki kultúra 

75 Borsodszirák     neolitikum 

76 Borsodszirák Egres-dűlő Egregy Bükk AB vagy Bükk B 

77 Bódvarákó 
Esztramos-hegy -  
Szentandrási-barlang 

Tornaszentandrás-Esztramos-
hegy - Szentandrási-barlang  Bükk B-C 

78 Bódvaszilas Vecsem-bükki-zsomboly 
Komjáti-Vecsembükk-
zsomboly AVK vagy csoportja 

79 Bőcs Sörgyár 

Hernádnémeti-Bőcs 
vasútállomás; Miskolc-
Nyíregyháza vasút 
korszerűsítése, 4. lelőhely AVK 1. vagy 2. fázis 

80 Bükkaranyos Földvár   
Bükk B-C, szakálháti 
kultúra 

81 Bükkábrány Bánya, II. lelőhely Kőkúti-dűlő, II. lelőhely 

AVK 1. fázis, AVK 2. 
fázis, AVK - Szakálhát 
átmenet vagy korai 
Szakálhát 

82 Bükkábrány Bánya, V. lelőhely 
Kivételes-Első-dűlő, V. 
lelőhely AVK 

83 Bükkábrány Bánya, VII. lelőhely Vasúti-dűlő, VII. lelőhely 
AVK 1. fázis, Tiszadob - 
Bükk átmenet 

84 Bükkábrány Bánya, XI. lelőhely 
Határszeg, XI. lelőhely; 
terepbejárás, 4. lelőhely AVK 1. fázis 

85 Bükkábrány Bánya, XII. lelőhely 
Határszeg, XII. lelőhely; 
terepbejárás, 5. lelőhely neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

86 Bükkábrány Burghardt-tanya   neolitikum 

87 Bükkábrány Katolikus temető 
Kálváriadomb; Külszíni fejtés; 
Alsóábrány bükki kultúra 

88 Bükkábrány Református temető előtt   neolitikum 

89 Cigánd Diós II.   neolitikum 

90 Cigánd Tekeres   neolitikum 

91 Csenyéte     AVK vagy csoportja 

92 Cserépfalu     neolitikum 

93 Cserépfalu Füzér-kői-átjáró 
Füzérkői-barlang; Füzérkő-
barlangja Bükk B 

94 Cserépfalu Hór-völgy   tiszadobi csoport 

95 Cserépfalu Mészárnyék Mész-tető ?AVK 1. fázis 

96 Cserépfalu 
Perpáci-sziklaüreg és 
kőfülke   neolitikum 

97 Csincse Csincsetanya, 7. lelőhely   ?középső neolitikum 

98 Csincse 

Csörsz árka-dűlő, 
Tagosok-dűlő, XV. 
lelőhely Bánya, XV. Lelőhely neolitikum 

99 Csincse 

Csörsz árka-dűlő, 
Tagosok-dűlő, XVI. 
lelőhely Bánya, XVI. Lelőhely neolitikum 

100 Csincse Lénárt-dűlő I.   AVK vagy csoportja 

101 Csincse Lénárt-dűlő II.   AVK vagy csoportja 

102 Csincse M3 - 14-15-16. lelőhely 
Gomba Barna földje; Csincse-
patak 

AVK - Tiszadob átmenet 
vagy korai Tiszadob 

103 Csincse M3-17. lelőhely 
Huszti-Akkai-dűlő; Csörsz-
árok neolitikum 

104 Csincse M3-18-19. lelőhely Huszti-Akkai-dűlő neolitikum 

105 Csobaj Drégenfeld tagja   AVK vagy csoportja 

106 Csobaj Gar-dűlő Hegyes-halomtól Ny-ra 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet,  Bükk B 

107 Csokvaomány Hegyoldal ?Véntető AVK vagy csoportja 

108 Csokvaomány 
Községtől Ny-ra, a hétesi 
dűlőút mellett   AVK vagy csoportja 

109 Dédestapolcsány Csondró-patak Nyugat Nyírjes AVK vagy csoportja 

110 Dédestapolcsány 
Dédes és Nagyvisnyó 
között, tanya Bán-patak jobb partja bükki kultúra 

111 Edelény Borsod-Derékegyháza   Bükk AB, Bükk B-C 

112 Edelény Borsodi határ, Gátrajáró Borsod-Kőbaltás dűlő AVK 

113 Edelény Finke-Fő u. 17-18.   Bükk AB 

114 Edelény Kőbánya Boldvapart, kőbánya tiszadobi csoport 

115 Edelény Ürgés Orgés (tévesen!) neolitikum 

116 Egerlövő     neolitikum 

117 Emőd     

AVK, AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob, Tiszadob - 
Bükk átmenet, Bükk B 

118 Emőd Bagolyvári-dűlő I. Bagolyvár; Kis-halom AVK vagy csoportja 

119 Emőd Bagolyvári-dűlő II.   AVK vagy csoportja 

120 Emőd Bagolyvári-dűlő III.   AVK vagy csoportja 

121 Emőd Bagolyvári-dűlő IV.   AVK vagy csoportja 

122 Emőd Bagolyvári-dűlő V.   AVK vagy csoportja 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

123 Emőd Hegyalja I.   neolitikum 

124 Emőd Hegyalja II.   neolitikum 

125 Emőd Istvánmajortól délre   neolitikum 

126 Emőd M3-21. lelőhely   neolitikum 

127 Emőd M3-66. lelőhely 
Karola (2009); Karola ÉK 
(2009) AVK vagy csoportja 

128 Emőd Nagyhalom 

Nagyhalom I.; Avar-sánc; 
Csincse-Emődi domb; 
Mezőkeresztes-Emődi-domb ?AVK 3, Bükk B 

129 Emőd Nagyhalom II.   AVK vagy csoportja 

130 Emőd Nagyhalom III.   AVK vagy csoportja 

131 Emőd 
özv. Hammer Jánosné 
telke   ?AVK 3 

132 Emőd Tanácsháza új Tanácsháza előtt AVK 2. fázis 

133 Emőd Vízmű DNy   neolitikum 

134 Encs Abaújdevecser   
AVK vagy csoportja, 
Bükk AB 

135 Encs Abaújdevecser-Berki kút Abaújdevecser-Berti kútja 

AVK, tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B  

136 Encs 
Abaújdevecser-
Devecseri-patak partja ?Horvát-féle föld AVK vagy csoportja 

137 Encs 
Abaújdevecser K-i oldala, 
kert   AVK vagy csoportja 

138 Encs 
Abaújdevecser-Tanács 
mögötti domb   AVK vagy csoportja 

139 Encs Felső-erdő   ?középső neolitikum 

140 Encs Fügöd-Alsó-fügödi legelő Két víz köze Tiszadob - Bükk átmenet 

141 Encs Fügöd-Bibic   
AVK 2. fázis, Tiszadob -
Bükk átmenet 

142 Encs Fügöd-Vízre-járó 2.   
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

143 Encs Gibárt-Túzsa-dűlő   AVK 1. fázis 

144 Encs Kelecsény   
tiszadobi csoport, 
Tiszadob -Bükk átmenet 

145 Encs Király-domb Kastély-domb 
tiszadobi csoport vagy 
bükki kultúra 

146 Erdőbénye Kalcitüzem   Tiszadob - Bükk átmenet 

147 Erdőbénye Mogyorós   neolitikum 

148 Erdőbénye Sötétes   
tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk átmenet 

149 Erdőbénye Sötétes 2. 
Erdőbénye 002 lelőhely (UTP); 
Sötétes-dűlő AVK vagy csoportja 

150 Erdőhorváti Szelek-fej   

Tiszadob – Bükk 
átmenet vagy Bükk AB, 
Bükk C 

151 Erdőhorváti Tolcsva-patak 
Erdőhorváti 001 lelőhely 
(UTP) AVK vagy csoportja 

152 Erdőhorváti Várhegy Tolcsva-Várhegy Bükk C 

153 Fancsal Béla-udvar Béla-kert neolitikum 

154 Fancsal 
Bornemissza kastély 
környéke és kertje Rákóczi Tsz kertje neolitikum 

155 Fancsal Cukros-dűlő Cukros-oldal ?bükki kultúra 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái 
neolitikum 

156 Fancsal 
Evangélikus templomkert 
és környéke falu közepe 

AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob 

157 Fancsal 

Fancsali-patak déli 
pereme a község ÉK-i 
részén   neolitikum 

158 Fancsal 
Fancsali-patak medre a 
községben 

Kovácsműhely mellett, 
Patakmeder híd mellett, 
Patakmeder középső része, 
Patakmeder alsó része 

AVK vagy csoportja, 
AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob, Tiszadob - 
Bükk átmenet 

159 Fancsal Holóczi István telke   AVK vagy csoportja 

160 Fancsal Hriczu János kertje   bükki kultúra 

161 Fancsal Hosszúkötél-dűlő   neolitikum 

162 Fancsal 
Községi Tanács melletti 
domb   neolitikum 

163 Fancsal Krajnyák József udvara   neolitikum 

164 Fancsal Nagyerdő-dűlő (?Hideg-oldal) neolitikum 

165 Fancsal Ószőlőhegy Ószőlők Bükk AB, Bükk B 

166 Fancsal 
Szlavikovszky Ferenc 
földje (kertek alatt) Kertek alja neolitikum 

167 Fancsal Szőlők alja I. 4/a lelőhely (Wolf M.) neolitikum 

168 Fancsal Szőlők alja II. 4/b lelőhely (Wolf M.) neolitikum 

169 Fancsal Szőlők alja III.   AVK vagy csoportja 

170 Fancsal Talpaska dűlő   neolitikum 

171 Fancsal Tatari   neolitikum 

172 Fancsal Vénkút ?Vadkút alja 
?Tiszadob - Bükk 
átmenet 

173 Felsődobsza 
Kossuth utca mögötti 
domboldal 2. lelőhely; Anyagnyerő AVK vagy csoportja 

174 Felsőnyárád 2. lelőhely   neolitikum 

175 Felsővadász Balmaz   AVK vagy csoportja 

176 Felsővadász Semjék-dűlő Balmaz 2. Tiszadob - Bükk átmenet 

177 Felsővadász Várdomb   Bükk B-C 

178 Felsőzsolca Király-domb   AVK vagy csoportja 

179 Fony Bors-patak völgye   neolitikum 

180 

Fony 
(közigazgatásilag 
Mogyoróska) Csonkás-tanya Kovácsos neolitikum 

181 Fony Dános-völgy Arka-Dános-völgy neolitikum 

182 Fony Északi része   neolitikum 

183 Fony Fony 001 lelőhely (UTP)   AVK vagy csoportja 

184 Fony Községtől K-re 1 km-re   neolitikum 

185 Fulókércs Fáy-féle-dűlő Fáji-féle-földek Bükk AB vagy Bükk B 

186 Fulókércs Pecem-völgy   neolitikum 

187 Füzér Alsóvár Párkány bükki kultúra 

188 Füzér Járó   neolitikum 

189 Füzér Perpatak Vízház; Perpatak-dűlő bükki kultúra 

190 Garadna Elkerülő út, 1. lelőhely 
3-as út és a Bársonyos közötti 
terület, Kovács-tanya Tiszadob - Bükk átmenet 

191 Garadna Elkerülő út, 2. lelőhely Állami Csemetekert 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B-C 

192 Gelej     neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

193 Gelej Kanális-dűlő 
Kanalas-dűlő; Beltelek-dűlő; 
Belteleki-kertek ?Szakálhát 

194 Gelej M3-53. lelőhely  

Víztározó ÉNy-i sarka; M3-53. 
lelőhely és 13. lelőhely 
együttese neolitikum 

195 Gelej Pincék mellett 
Pincehát; Pincerét; Pincepart; 
Felső-geleji hát; Pincesor AVK 

196 Gelej Újszőlők   AVK 

197 Gelej Víztározó Víztároló AVK 

198 Gesztely Hernád u. 5.   neolitikum 

199 Golop 
Régi temetőn túl, 
vízmosás   AVK vagy csoportja 

200 Gönc Kenderföldek 
Kenderföld; 1. lelőhely; Gátsor; 
Gátdomb Tiszadob - Bükk átmenet 

201 Gönc Közép-dűlő 7. lelőhely ?középső neolitikum 

202 Gönc Lúd-domb I. 8/a és b/b lelőhely tiszadobi csoport 

203 Gönc Lúd-domb II. 9. lelőhely 
AVK 1. vagy 2. fázis, 
tiszadobi csoport 

204 Gönc Nagyerdő 
Gönci pataktól Ny-ra; 5. 
lelőhely AVK vagy csoportja 

205 Gönc Szeszfőzde 
Gönci pataktól Ny-ra; 4. 
lelőhely AVK vagy csoportja 

206 Halmaj Vasonca-patak Község DK-i szélén 
tiszadobi csoport, Bükk 
B 

207 Hangács Ludas-dűlő   neolitikum 

208 Hejce     AVK 1. fázis, Bükk B 

209 Hejce Gázcseretelep   neolitikum 

210 Hejce Görcsvár   neolitikum 

211 Hejce Papföld Rákóczi u. 1. neolitikum 

212 Hejce Pusztamogyorós ?Ligetek neolitikum 

213 Hejce Püspöktábla   
AVK 1. fázis, tiszadobi 
csoport 

214 Hejce Szénhely-puszta   
tiszadobi csoport vagy 
bükki kultúra 

215 Hejőbába     neolitikum 

216 Hejőbába Fejedelem-Szegszántó   neolitikum 

217 Hejőbába Hejő régi medre mellett   AVK 

218 Hejőkeresztúr     AVK vagy csoportja 

219 Hejőkeresztúr Berecske-domb   AVK vagy csoportja 

220 Hejőkeresztúr Fecskés-domb Koponya-domb neolitikum 

221 Hejőkeresztúr Pap-dűlő 1.   neolitikum 

222 Hejőkeresztúr Pap-dűlő 3.   neolitikum 

223 Hejőkeresztúr Vizek köze M30-40. lelőhely neolitikum 

224 Hejőkeresztúr Vizsolyi Dániel földje Zsidó temető 
AVK vagy csoportja, 
AVK 1. fázis 

225 Hejőkürt Adóvölgy-dűlő   neolitikum 

226 Hejőkürt Cifra-hát-dűlő 
M3-68. lelőhely; M3-31. 
lelőhely; M3-56. lelőhely neolitikum 

227 Hejőkürt Dollártanya 
MOL-9. lelőhely; Büdöstó-dűlő 
és Melczer-dűlő közötti terület AVK 1. fázis 

228 Hejőkürt 
Dollártanyától D-re, 
Melczer-dűlő Ny-i széle MOL-11. lelőhely neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

229 Hejőkürt Domb a község K-i szélén Kenderhalom AVK vagy csoportja 

230 Hejőkürt Jegyző-tag   neolitikum 

231 Hejőkürt Középső-dűlő 
MOL-4. lelőhely; Középső-
dűlő Dél AVK 

232 Hejőkürt 
LIDL Logisztikai 
Központ 

Hejő-part; Hejőkürt-Oszlár 
között, az út rézsűjéből korai Tiszadob 

233 Hejőkürt Sovány-hát-dűlő   neolitikum 

234 Hejőpapi     neolitikum 

235 Hejőpapi 

Hulladéklerakó, 1. és 4. 
lelőhely, 1. lelőhely 
bővítménye 

073/5 hrsz. vagy Heves Megyei 
Hulladéklerakó, 1. és 4. 
lelőhely, 1. lelőhely 
bővítménye AVK 1. fázis 

236 Hejőpapi 
Hulladéklerakó, 7. 
lelőhely   

AVK 1. vagy 2. fázis, 
korai Tiszadob 

237 Hejőpapi Nyögő-dűlő   

AVK 2. fázis (4. terület), 
AVK - Tiszadob átmenet 
vagy korai Tiszadob (3. 
terület) 

238 Hejőpapi 
Temető-dűlő, I. 
lelőhely/2004 Temető-dűlő, 5. lelőhely/2009 ?középső neolitikum 

239 Hejőpapi 
Temető-dűlő, II. 
lelőhely/2004   

AVK, AVK - Tiszadob 
átmenet vagy korai 
Tiszadob 

240 Hejőpapi 
Temető-dűlő, III. 
lelőhely/2004   AVK vagy csoportja 

241 Hejőpapi 
Temető-dűlő, IV. 
lelőhely/2004 Temető-dűlő, 4. lelőhely/2009 neolitikum 

242 Hejőpapi 
Temető-dűlő, 2. 
lelőhely/2009   AVK vagy csoportja 

243 Hejőpapi 
Temető-dűlő, 3. 
lelőhely/2009   AVK vagy csoportja 

244 Hejőszalonta 
DNy-i külterület, 1. 
lelőhely   neolitikum 

245 Hejőszalonta 
DNy-i külterület, 2. 
lelőhely   ?középső neolitikum 

246 Hejőszalonta 
DNy-i külterület, 3. 
lelőhely   neolitikum 

247 Hejőszalonta 
Kavicsgödör a község D-i 
részéről   AVK vagy csoportja 

248 Hejőszalonta M30-39. lelőhely Hejőkeresztúr-M3-39. lelőhely neolitikum 

249 Hejőszalonta M30-57. lelőhely   neolitikum 

250 Hejőszalonta Veres-Nád-dűlő 
DNy-i külterület, 4. lelőhely; 
Veres-Nád-ér partja, 1. lelőhely neolitikum 

251 Hejőszalonta 
Veres-Nád-ér partja, 2. 
lelőhely Ispán-rét neolitikum 

252 Hercegkút Pogánykút   neolitikum 

253 Hernádbűd Várdomb 
Gata; Gibárt-Várdomb; Gibárt-
Földvár AVK vagy csoportja 

254 Hernádcéce Miszlonka-tető  

Mislonga-tető; Viszlonka-dűlő; 
Viszlonka-tető; Kiscéce és 
Nagycéce között 

AVK - Tiszadob átmenet 
vagy korai Tiszadob 

255 

Hernádnémeti 
(közigazgatásilag 
Bőcs) Csege-dűlő Vasútállomás; Vasút Tiszadob - Bükk átmenet 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

256 Hernádszentandrás Csárda   Tiszadob - Bükk átmenet 

257 Hernádszurdok Alvég   neolitikum 

258 

Hernádszurdok 
(közigazgatásilag 
Hidasnémeti) Tükör-domb 

Omlás-tető lejtője; Borsod-
patak völgye késői Tiszadob 

259 Hernádvécse Gálya-dűlő Gálya AVK vagy csoportja 

260 Hernádvécse Nagy-rét, 4. lelőhely 
Hernádvécse-Rakattyás; 3-as út 
szélesítése, 4. lelőhely AVK vagy csoportja 

261 Hernádvécse Nagy-rét, 6. lelőhely 
Hernádvécse-Rakattyás; 3-as út 
szélesítése, 6. lelőhely AVK vagy csoportja 

262 Hernádvécse Pukkancs   neolitikum 

263 Hidasnémeti     neolitikum 

264 Hidasnémeti Kiserdő   Tiszadob - Bükk átmenet 

265 Hidasnémeti Kis-kötél-dűlő 
Vasútállomás; Patak menti 
domboldal 

AVK, tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk átmenet 

266 Hidasnémeti Középső-mező 1   neolitikum 

267 Hidasnémeti Középső-mező 2   neolitikum 

268 

Hollóháza 
(közigazgatásilag 
Füzér) Fagyos-forrás Fagyos-kúti forrás Bükk B 

269 Igrici Betnáthát ?Bernáthát AVK vagy csoportja 

270 Igrici Bikás-tó-dűlő II.   neolitikum 

271 Igrici Erdő-föld   neolitikum 

272 Igrici Erdő-földtől É-ra Matola-ér partja neolitikum 

273 Igrici Görbe-szög, "K" lelőhely   neolitikum 

274 Igrici Görbe-szög, "M" lelőhely   neolitikum 

275 Igrici Kút-dűlő I. Kút-dűlő neolitikum 

276 Igrici Kút-dűlő II. 

Kút-dűlő; Dél-borsodi 
terepbejárás, 13. lelőhely 
(Igrici-Kút-dűlő/Mezőcsát-
Márkus-dűlő) neolitikum 

277 Igrici Locsogó-dűlő   neolitikum 

278 Igrici 
Poroszlói-hát, "A" 
lelőhely Poroszlói-hát II. neolitikum 

279 Igrici 
Poroszlói-hát, "B" 
lelőhely   neolitikum 

280 Igrici 
Poroszló-hát, "F" és "G" 
lelőhely Poroszlói-hát III. neolitikum 

281 Igrici 
Poroszló-hát, "H" és "I" 
lelőhely Poroszlói-hát neolitikum 

282 

Ináncs 
(közigazgatásilag 
Csobád) Dombrét   

AVK 1. fázis, tiszadobi 
csoport, Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

283 

Jósvafő 
(közigazgatásilag 
Szinpetri) Szelce-puszta 

Szelce-puszta, Izsó András 
földje AVK vagy csoportja 

284 Karcsa Szőlőhegy LPG szőlőhegye tiszadobi csoport 

285 Kazincbarcika     
AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob, Bükk B 

286 Kazincbarcika Sajó-part   neolitikum 

287 Kazincbarcika Tardona-patak partja   neolitikum 

288 Kelemér Mohosvár   bükki kultúra 

289 Kenézlő     neolitikum, bükki kultúra 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái  

290 Kenézlő Báji homok   AVK 1. fázis 

291 Kenézlő Fazekaszug II. lelőhely 
Szalay Géza birtoka, 
honfoglaló temető 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk átmenet 

292 Kenézlő Gicepart   AVK 

293 Kenézlő 
Görög katolikus plébánia 
kertje   neolitikum 

294 Kenézlő 
Kenézlő 001 lelőhely 
(UTP)   bükki kultúra 

295 Kenézlő 
Kenézlő 002, 004, 005 
lelőhely (UTP)   AVK vagy csoportja 

296 Kenézlő 
Kenézlő 003 lelőhely 
(UTP)   bükki kultúra 

297 Kenézlő 
Kenézlő 007 lelőhely 
(UTP)   AVK vagy csoportja 

298 Kenézlő 
Kenézlő 009 lelőhely 
(UTP)   AVK vagy csoportja 

299 Kenézlő 
Kenézlő 010 lelőhely 
(UTP)   AVK vagy csoportja 

300 Kenézlő 
Kenézlő 011 lelőhely 
(UTP) Hegyes-halom AVK vagy csoportja 

301 Kenézlő 
Kenézlő 012 lelőhely 
(UTP)   AVK vagy csoportja 

302 Kenézlő Szalay-kastély parkja   
tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk átmenet 

303 Kenézlő Szérűskert   bükki kultúra 

304 Kesznyéten Lúci Abony, 4. domb   neolitikum 

305 Kesznyéten Majorsági dűlő 1.   neolitikum 

306 Kesznyéten Majorsági dűlő 2.   neolitikum 

307 Kesznyéten Majthényi-domb Szamárhát-dűlő 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B-C  

308 Kesznyéten Révészlak   neolitikum 

309 Kesznyéten Tehenészet   neolitikum 

310 Kesznyéten Tisza-dűlő Sárrét-dűlő neolitikum 

311 Kéked Hosszú-földek   bükki kultúra 

312 Királd Bányatelep Nyesti-völgy bükki kultúra 

313 Kisgyőr     neolitikum 

314 Kisgyőr Búbtető közeli kertek Búbtető neolitikum 

315 Kisgyőr Kékmező   AVK vagy csoportja 

316 Kisgyőr Mocsolyás-puszta Borsodgeszt-Mocsolyás-puszta neolitikum 

317 Kiskinizs Temető-domb   neolitikum 

318 Kistokaj     AVK vagy csoportja 

319 Kistokaj 3. sz. főút K-i oldala   AVK vagy csoportja 

320 Kistokaj Dianka Dél   neolitikum 

321 Kistokaj Homokbánya Gerenda-dűlő 
AVK - Tiszadob átmenet 
vagy korai Tiszadob 

322 Kistokaj Petri-Hejő Ny 2   neolitikum 

323 Kistokaj Tanya   AVK vagy csoportja 

324 Komjáti Malom-part   bükki kultúra 

325 Korlát 2. lelőhely 
Arka és Korlát közötti út arkai 
része neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

326 Korlát Fónyi-patak völgye   Tiszadob - Bükk átmenet 

327 Korlát III.-Ravaszlyuk alja 
1. lelőhely; községtől D-re, 
szántó neolitikum 

328 Korlát Pást   neolitikum 

329 Korlát 
Ravaszlyuktető domb D-i 
lejtője   AVK vagy csoportja 

330 Korlát Új-hegy Arka-Új-hegy neolitikum 

331 Krasznokvajda Kőtelek-dűlő Bástya Tsz 
tiszadobi csoport vagy 
bükki kultúra 

332 Kupa 
Állami Gazdaság, 1. 
lelőhely 

Lencsés-tanya, 1. lelőhely; 
Fecske-dűlő, 5. lelőhely tiszadobi csoport 

333 Kupa 
Állami Gazdaság, 2. 
lelőhely Lencsés-tanya, 2. lelőhely Tiszadob - Bükk átmenet 

334 Kupa Fecske-dűlő, 4. lelőhely   bükki kultúra 

335 Legyesbénye     tiszadobi csoport 

336 Legyesbénye Fuló-hegyi Nagy-barlang 

Nagy-barlang (hivatalos neve); 
Futó-barlang; Bekecs-Fuló 
hegy Nagybarlang 

tiszadobi csoport, Bükk 
AB, Bükk B-C 

337 

Lénárddaróc 
(közigazgatásilag 
Csokvaomány) Kismező-tanyán túl   AVK vagy csoportja 

338 Makkoshotyka Köves-hegy   neolitikum 

339 Makkoshotyka Sebes-patak völgye   neolitikum 

340 Martonyi barlang Martonyi-barlang bükki kultúra 

341 

Mád 
(közigazgatásilag 
Mezőzombor) Galambos-dűlő   AVK 2. fázis 

342 Mályi Hejő u. 16.   AVK 2. fázis 

343 Mályi Gerenda   AVK vagy csoportja 

344 Mályi Lapos 1 Lapos AVK vagy csoportja 

345 Mályi Üdülőtelep   AVK vagy csoportja 

346 Mályi Pap-telke 1. Nyékládháza-Paptelke neolitikum 

347 Mályi Pap-telke 2.   neolitikum 

348 Mályinka 
"Lőrinc" Kulcsár Lajos 
pincéje Dózsa György u. 6. Bükk B 

349 Megyaszó Csákó   tiszadobi csoport 

350 Megyaszó Északi külterület   neolitikum 

351 Megyaszó Fenyér-dűlő 
Lőrincke, Majorosi Kis-tanya, 
Kismajostanya 

tiszadobi csoport, bükki 
kultúra 

352 Megyaszó Komáromi domb   AVK vagy csoportja 

353 

Megyaszó 
(közigazgatásilag 
Monok) Nagyrépás   Tiszadob - Bükk átmenet 

354 Megyaszó Nádasi-dűlő Nádas-dűlő neolitikum 

355 Megyaszó Pincék-útja-dűlő   Tiszadob - Bükk átmenet 

356 Megyaszó Szerelem-völgy   neolitikum 

357 Meszes     Tiszadob - Bükk átmenet 

358 Meszes Karola-tető ma: Karolási-tető neolitikum 

359 Meszes Kígyószög   AVK vagy csoportja 

360 Mezőcsát     AVK vagy csoportja 

361 Mezőcsát 
Állami Erdőgazdaság 
Csemetekertje Csemetekert AVK 1. vagy 2. fázis 

362 Mezőcsát Bokornád-dűlő MOL-12. lelőhely neolitikum 



Azon. 
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363 Mezőcsát Csicske Csicske-dűlő AVK 

364 Mezőcsát 
Dél-borsodi terepbejárás, 
11. lelőhely Hörcsögös halomnál AVK 

365 Mezőcsát Erdő-szög 1.   neolitikum 

366 Mezőcsát Harangdomb   AVK 

367 Mezőcsát Keselyűhalom I   AVK 

368 Mezőcsát Keselyűhalom II   AVK 

369 Mezőcsát Kiszeli-tanya   AVK 

370 Mezőcsát Magashatár, 1. lelőhely   AVK 

371 Mezőcsát M3-33. lelőhely 
Igrici-M3-33. lelőhely (emődi 
forgalmi csomópont) neolitikum 

372 Mezőcsát M3-35. lelőhely 

Emődi forgalmi csomópont; 
M3-35. lelőhely és M3-20. 
lelőhely együttese; Burok-
halom mellett; Burok-halomtól 
Ny-ra neolitikum 

373 Mezőcsát M3-54. lelőhely Igrici-Pallagra járó neolitikum 

374 Mezőcsát Nagyhatárdomb Harangdombtól É-ra 2. lelőhely AVK 

375 Mezőcsát Pásthy-domb Pásti-domb 2. AVK vagy csoportja 

376 Mezőkeresztes     neolitikum 

377 Mezőkeresztes Borsó földek 
Gacsó János tanyától Ny-ra, 
MOL-22. lelőhely neolitikum 

378 Mezőkeresztes Cet-halom M3-10. lelőhely; Cset-halom 

?AVK 3, korai Tiszadob, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, szakálháti 
kultúra 

379 Mezőkeresztes Csincse Lengyel-tanya   AVK 1. vagy 2. fázis 

380 Mezőkeresztes Gacsó János tanya MOL-21. lelőhely neolitikum 

381 Mezőkeresztes Gyalog-föld Gyalog-legelő neolitikum 

382 Mezőkeresztes Hegyes-halom 
Tök- föld, Hegyes határi- tábla, 
Hegyes- halom 

AVK, AVK késői 
csoportja 

383 Mezőkeresztes 
Kazinczy u. 11. sz. 
mögötti terület Kácsi-patak jobb partja neolitikum 

384 Mezőkeresztes Kis-tag   neolitikum 

385 Mezőkeresztes Kő-hát dűlő 

M3-69. lelőhely 
(Mezőkeresztes-Nagy 
Tubulyka) AVK 1. fázis 

386 Mezőkeresztes Pulyka-gyep   AVK 

387 Mezőkeresztes Repcsényes MOL-20. lelőhely AVK 1. fázis 

388 Mezőkeresztes Tagosok birtoka II.   AVK vagy csoportja 

389 Mezőkeresztes Tardi-ér   neolitikum 

390 Mezőkeresztes Táncsics-tanya Aranykalász Tsz AVK vagy csoportja 

391 Mezőkeresztes Úrbéri-rétek DNy   neolitikum 

392 Mezőkeresztes Vasútra járó dűlő I.   AVK vagy csoportja 

393 Mezőkövesd     AVK 

394 Mezőkövesd II. kavicsbánya   AVK vagy csoportja 

395 Mezőkövesd déli határa   AVK 1. vagy 2. fázis 

396 Mezőkövesd Gulya-tó melléke MOL-30. lelőhely neolitikum 

397 Mezőkövesd Kánya-patak Nyugat   AVK 

398 Mezőkövesd M3-1. lelőhely   neolitikum 

399 Mezőkövesd M3-2. lelőhely   neolitikum 
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400 Mezőkövesd M3-7. lelőhely 

Mezőkövesd-Szentistváni 
laktanya; Szentistván-
Juhhodály neolitikum 

401 Mezőkövesd Meleg-oldal M3-75. lelőhely AVK, szakálháti kultúra 

402 Mezőkövesd Meleg-oldal DNy   AVK vagy csoportja 

403 Mezőkövesd Mocsolyás M3-6. lelőhely AVK 1. fázis 

404 Mezőkövesd Nagy-fertő M3-76. lelőhely AVK, szakálháti kultúra 

405 Mezőkövesd Nagy-szállás-dűlő MOL-29. lelőhely neolitikum 

406 Mezőkövesd Volt katonai repülőtér 
Klementina; Repülőtér; 
Szentistván-Repülőtér AVK 1. fázis 

407 Mezőnagymihály Baglyas-dűlő   AVK 

408 Mezőnagymihály Eperjes-tanya Mezőcsát-Eperjes-tanya AVK 

409 Mezőnagymihály 
Nagyecsér-Dél II. 
(2009/régi 2. lelőhely)   neolitikum 

410 Mezőnagymihály Negyvenholdas-dűlő   AVK 

411 Mezőnagymihály Nyilas Kanyar   AVK vagy csoportja 

412 Mezőnagymihály Salamon-tanya   

AVK - késői csoport 
(Tiszadob vagy 
Szakálhát) átmenet, 
szakálháti kultúra 

413 Mezőnagymihály Úsztató-dűlő I. Uszató-dűlő I. neolitikum 

414 Mezőnagymihály Úsztató-dűlő II. Uszató-dűlő II. neolitikum 

415 Mezőnagymihály Úsztató-dűlő III. Uszató-dűlő III. neolitikum 

416 Mezőnagymihály Úsztató-dűlő IV. Uszató-dűlő IV. neolitikum 

417 Mezőnyárád 1. lelőhely   ?AVK 3 

418 Mezőnyárád 
a községtől D-re, 
vízlevezető árokból   neolitikum 

419 Mezőnyárád Vörösmarty u. vége   AVK 1. vagy 2. fázis 

420 Mezőzombor     neolitikum 

421 Mezőzombor Sár-rét, 1. domb   neolitikum 

422 Mezőzombor Sár-rét, 3-4. domb 
Miskolc-Nyíregyháza vasút 
korszerűsítése, 10. lelőhely neolitikum 

423 Mezőzombor Temető Községi temető 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B-C 

424 Mezőzombor 

Tokaj-hegyaljai Állami 
Gazdaság 
szőlődugványozó telepe   ?középső neolitikum 

425 Méra Ortvány-dűlő   neolitikum 

426 Méra Ördög-árok   neolitikum 

427 Méra Terpesz, 1. lelőhely   neolitikum 

428 Méra Terpesz, 2. lelőhely   AVK vagy csoportja 

429 Mikóháza 
Patakparti töltés vagy 
rézsű   tiszadobi csoport 

430 Miskolc Aldi 2 áruház   AVK, bükki kultúra 

431 Miskolc Büdöspest-barlang Büdös-pest 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B-C 

432 Miskolc 
Bükkszentlászló- 
Nagysánc 

Bükkszentlászló-Nagysánc, 
Óhuta-Nagysánc neolitikum 

433 Miskolc 
Diósgyőr-Tapolca-
barlang 

hivatalos neve: 
Diósgyőrtapolcai-barlang AVK vagy csoportja 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

434 Miskolc Felső-forrási-barlang 
Felső-forrás-barlang; Forrás-
völgyi-barlang neolitikum 

435 Miskolc Fűtőház 
Rendezőpályaudvar; Kinizsi u. 
vége 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk átmenet 

436 Miskolc Görömböly-Kis-föld Görömböly-Kis-földek AVK vagy csoportja 

437 Miskolc 
Görömbölytapolcai 
kőfülke 

Tapolca-Száraz-barlang, 
Tapolca-Szentkereszthegyi-
barlang, 
Görömböly-Tapolcai-
sziklaüreg 

Tiszadob - Bükk átmenet 
vagy Bükk AB 

438 Miskolc Háromkúti-barlang   Tiszadob - Bükk átmenet 

439 Miskolc Hejő mellett 3.   tiszadobi csoport 

440 Miskolc Hejőcsaba   
AVK, tiszadobi csoport, 
bükki kultúra 

441 Miskolc Herman Ottó-barlang 
Alsóhámor-Herman Ottó-
barlang; Puskaporosi-barlang 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

442 Miskolc Herman Ottó-kőfülke Alsóhámori kőfülke 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

443 Miskolc Kecske-lyuk   bükki kultúra 

444 Miskolc Király-kúti-sziklaüreg Forrásvölgy-Névtelen barlang bükki kultúra 

445 Miskolc Koromháza 
Déli bekötőút, 1. lelőhely; Új 
Földek neolitikum 

446 Miskolc Leányvár 
Kisgyőr-Leányvár; Miskolc-
Leányvár neolitikum 

447 Miskolc Lillafüredi-sziklaüreg Lillafüredi sziklaodú neolitikum 

448 Miskolc Pesti út K-i oldala   AVK vagy csoportja 

449 Miskolc Pingyom IV.   neolitikum 

450 Miskolc Puskaporosi-kőfülke Puskaporos-kőfülke Bükk AB, Bükk B 

451 

Miskolc 
(közigazgatásilag 
Szirmabesenyő) Repülőtér II. 

Repülőtér melletti 
homokbánya; Repülőtér I.; 
Szirmabesenyő-Homokbánya AVK, Bükk AB 

452 Miskolc Sajón túli dűlő ?Arnót-Búzakalász Tsz tanya 

AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob, Bükk AB, 
Bükk B 

453 Miskolc Sajópart-Fecskeszög   AVK vagy csoportja 

454 Miskolc Sólyom-kúti-sziklaüreg Vidróczki-barlang 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

455 Miskolc Szeleta-barlang Felsőhámor-Szeleta-barlang 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

456 Miskolc Szirma-Fáskert   
AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob 

457 Miskolc Szirma-Sajópart   AVK vagy csoportja 

458 Miskolc 
Tapolca-Görömbölyi u. 
30. Tapolca-Kalló István telke AVK vagy csoportja 

459 Miskolc Tapolca-Várhegy 
Földvár; Görömböly-Tapolcai 
Várhegy, Földvár neolitikum 

460 Miskolc Tapolca-Vizes-barlang 
Tavas-barlang; Görömböly-
Tapolca, Vizesbarlang 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

461 Miskolc Tuskós-víznyelőbarlang Létrástető-Tuskós-barlang bükki kultúra 

462 Miskolc Tüzér u. 12. régi EPFU-telep AVK 2. fázis 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

463 Miskolc Várdomb Felsőzsolca-Várdomb bükki kultúra 

464 Miskolc Zsarnay Lajosné földje 

Sajópart-Zsarnay-tanya 
környéke; Sajópart-
homokbánya 

AVK 2. fázis, Tiszadob - 
Bükk átmenet, Bükk B 

465 Monaj Kendi-tanya   késői Tiszadob 

466 Monaj Kupai elágazás 
Kupa-Állami Gazdaság, 3. 
lelőhely; Kupa-Kupai elágazás 

AVK, Tiszadob - Bükk 
átmenet 

467 Muhi     AVK vagy csoportja 

468 Muhi III. sz. kavicsbánya   tiszadobi csoport 

469 Muhi Dombtető   AVK vagy csoportja 

470 Muhi Kastélykert krt. ?Katélykert-dűlő AVK vagy csoportja 

471 Muhi Kocsma-domb 

Kossuth utca; Kozák-kert; 
Kistóth István kertje; Barta I. 
földje AVK 

472 Muhi 
Tatárjárás emlékművel 
szemben   AVK 1. fázis 

473 Múcsony Bikarét   neolitikum 

474 Nagycsécs Halmosi föld   neolitikum 

475 Nemesbikk M3-29. lelőhely   neolitikum 

476 Nemesbikk M3-30. lelőhely   neolitikum 

477 Négyes Horgas   AVK 1. fázis 

478 Négyes 
Kékes-tag, Kukurucza-
domb Kékesi-tag AVK vagy csoportja 

479 Négyes Temető mellett   neolitikum 

480 Novajidrány Elkerülő út   AVK 1. fázis, Bükk AB 

481 Novajidrány Terpesz Kelet   tiszadobi csoport 

482 Nyékládháza     neolitikum 

483 Nyékládháza III. számú kavicsbánya III.-kavics bánya 

AVK 1. fázis, AVK 2. 
fázis, ?AVK 3, tiszadobi 
csoport, szakálháti 
kultúra 

484 Nyékládháza Gombos-rét 2.   neolitikum 

485 Nyékládháza 

Hejő-csatorna - 
Nyékládháza-III. 
kavicsbányató köze   neolitikum 

486 Nyékládháza 
Hejő melletti dűlő 
(Almáskert)   neolitikum 

487 Nyékládháza 
Kavicsbánya a vasútvonal 
mellett   neolitikum 

488 Nyékládháza Pap telke   AVK 2. fázis 

489 Nyékládháza Perepuszta ?Kisperes puszta, Peres puszta neolitikum 

490 Nyékládháza Tüllüs-puszta   neolitikum 

491 Nyíri     AVK, tiszadobi csoport 

492 Olaszliszka Alsó-Mező Olaszliszka 001 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

493 Olaszliszka Alsó-Mező II. Olaszliszka 003 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

494 Olaszliszka Előhegy 
Tolcsva-Olaszliszka között, 
Előhegy; Tolcsva-Előhegy 

?Tiszadob - Bükk 
átmenet 

495 Olaszliszka 
Olaszliszka 012 lelőhely 
(UTP)   AVK vagy csoportja 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

496 Olaszliszka Szepesi-tanya Olaszliszka 002 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

497 Olaszliszka Szepesi-tanya II. Olaszliszka 004 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

498 Onga     AVK 1. fázis 

499 Onga Bene halma 
Bene-halom; Rókadomb, 
Ravaszdomb AVK 1. vagy 2. fázis 

500 Onga Nagy-erdő, kerek domb   bükki kultúra 

501 Onga Ócsanálos-Nyárjas-dűlő   AVK vagy csoportja 

502 Onga Ócsanálos-Töltés-zug   AVK vagy csoportja 

503 Onga Ócsanálos-Várdomb   Bükk B 

504 Onga Régi malom mellett 
Bársonyos-patak kanyarulata; 
Heinlein-tanya Tiszadob - Bükk átmenet 

505 Onga Temető-dűlő   neolitikum 

506 Onga Vasúti felüljáró   neolitikum 

507 Onga Vasúti őrház 

37. sz. főút; Teknő-lapos; 
Homokbánya a vasúti felüljáró 
mellett Tiszadob - Bükk átmenet 

508 Ónod Katolikus temető mellett   korai Tiszadob 

509 Ónod M30-59. lelőhely (Lenc-föld) neolitikum 

510 Ónod Malom-dűlő   AVK vagy csoportja 

511 Ózd     bükki kultúra 

512 Ózd Búzásvölgy-dűlő Bolyok-Zsidótemető 
AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob 

513 Ózd 
Királd és Kiskapud 
közötti völgy   neolitikum 

514 Ózd 
Kiskapud vasútállomás 
mellett, a hegy lábánál 

Bóta, Kiskapud vasútállomás 
mellett, a hegy lábánál bükki kultúra 

515 Ózd Kőalja - Bobák-kert ?Babók-kert bükki kultúra 

516 Ózd Stadion Sportstadion neolitikum 

517 Parasznya Hillebrand Jenő-barlang Kőlyuk II.; Miskolc-Kőlyuk II. 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

518 Parasznya Kőlyuk I. Miskolc-Kőlyuk I. 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

519 Parasznya 
Lambrecht Kálmán-
barlang 

Varbó-Lambrecht Kálmán-
barlang 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

520 Pálháza Borzsava-patak partja Borsova-patak medre 
Tiszadob - Bükk átmenet 
vagy Bükk AB 

521 Pálháza Ipartelep   neolitikum 

522 Prügy     neolitikum 

523 Prügy Tökföld   korai Tiszadob, Bükk B 

524 Putnok Szörnyű-völgy   Tiszadob - Bükk átmenet 

525 Pusztaradvány     bükki kultúra 

526 Regéc Békáskút Regéc 003 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

527 Regéc Huta-völgyi-patak Regéc 001 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

528 Regéc Huta-völgyi-patak 2. Regéc 002 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

529 Regéc Nyugati kertalja 
Regéc 006, 007, 008, 009 
lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

530 Rudabánya Környéke   AVK vagy csoportja 

531 Sajóecseg     Bükk AB vagy Bükk B 

532 Sajóecseg Ny-i főút mentén Határ neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

533 Sajóecseg Állomás u. 7.   neolitikum 

534 Sajóecseg Nyilaspart   neolitikum 

535 Sajókeresztúr Homokbánya 

Sajókeresztúr és Sajóecseg 
között, a Sajó kanyarulatában; 
Malomszer-dűlő 

AVK 2. fázis vagy 
Tiszadob, Tiszadob - 
Bükk átmenet, Bükk AB, 
Bükk B 

536 Sajókeresztúr Homokbánya II.   AVK 

537 Sajókeresztúr Malom   
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk B 

538 Sajókeresztúr Margit-táblától DNy-ra   AVK vagy csoportja 

539 Sajókeresztúr Rákóczi utca   AVK vagy csoportja 

540 Sajókeresztúr Rákóczi u. 107.   AVK vagy csoportja 

541 Sajókeresztúr Víz alja   ?AVK 1. fázis 

542 Sajólád Béta Sajópetri-Béta neolitikum 

543 Sajólád M30-45. lelőhely 
Nyékládháza-M3-45. lelőhely; 
Sajópetri-Homoki-szőlős 2. neolitikum 

544 Sajóörös Nagy-kút-járó   ?középső neolitikum 

545 Sajópálfala Rovnya   AVK 2. fázis 

546 Sajópálfala Szabadság út 93. Kenderföldek neolitikum 

547 Sajópetri Második-dűlő   neolitikum 

548 Sajópetri Szőlők   neolitikum 

549 Sajósenye Kerek-tó-dűlő   AVK, bükki kultúra 

550 Sajószentpéter     

AVK vagy csoportja, 
tiszadobi csoport vagy 
bükki kultúra 

551 Sajószentpéter 26-os főút, I. lelőhely 
26-os főút, 1. lelőhely; Zsoldos 
alja AVK 1. fázis 

552 Sajószentpéter 
Harmadik vető, 3. 
lelőhely   AVK 2. fázis 

553 Sajószentpéter Kövecses 
Lapospart; Nyilas vasúti őrház 
mellett; Vasúti őrháznál  Bükk AB 

554 Sajószentpéter Vasúti őrháztól É-ra 

26-os főút, 2. (II). lelőhely; 
Sajóecseg és Sajószentpéter 
között, a vasúti őrháztól É-ra; 
Nyilas vasúti őrház mellett; 
Sajószentpéter, Sajóecseg 
vasúti őrház AVK 2. fázis, Bükk AB 

555 Sajóvámos     neolitikum 

556 Sajóvámos Bendóka-rét   Tiszadob - Bükk átmenet 

557 Sajóvámos Coop Dózsa Gy. u. 2. Tiszadob - Bükk átmenet 

558 Sajóvámos Eperfasor melletti part   neolitikum 

559 Sajóvámos Nyugat   neolitikum 

560 Sajóvámos Vámosi-Cserák   neolitikum 

561 Sajóvámos Vörös-hát   neolitikum 

562 Sajóvelezd Vasút mellett   neolitikum 

563 Sály     szakálháti kultúra 

564 Sály Latorvár-tető Örsúrvár; Örsúr vára;  Latorvár AVK vagy csoportja 

565 Sály Leányvár-dűlő   AVK vagy csoportja 

566 Sály Medvés   neolitikum 

567 Sály Töviskes-tanya Töviskes neolitikum 

568 Sály Verebes   neolitikum 

569 Sály Vízfő   neolitikum 



Azon. 
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570 Sárazsadány Akasztószer 
Sárazsadány 001 lelőhely 
(UTP); Major 

AVK, tiszadobi csoport, 
bükki kultúra 

571 Sárazsadány Kakas-domb Kakastó AVK vagy csoportja 

572 Sárazsadány Templomdomb 

Bodrogzsadány-
Templomdomb; Sárazsadány 
002 lelőhely (UTP); Orosz 
György, Sikora András és 
Hajdú Ferenc kertje; Ungvári 
Gusztáv kertje; Soltész János 
telke 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk C 

573 Sárazsadány Temetőtábla   neolitikum 

574 Sárospatak     neolitikum, bükki kultúra 

575 Sárospatak Apróhomok   neolitikum 

576 Sárospatak 
Apróhomok, Varga János 
tanyája   neolitikum 

577 Sárospatak 
Kossuth u., Szepessy 
udvar   neolitikum 

578 Sárospatak Római katolikus templom   bükki kultúra 

579 Sárospatak Vár Rákóczi-vár bükki kultúra 

580 Sáta 
Csokvaományi 
vasútállomás közelében 

Csokvaomány-Vasútállomás 
közelében; Sáta és a 
csokvaományi vasútállomás 
közötti rét (Úrrét) AVK vagy csoportja 

581 Sáta Halatvén-forrás Halatvány-forrás mellett Bükk AB 

582 Sáta Salamontető   AVK vagy csoportja 

583 Sátoraljaújhely     neolitikum 

584 Sátoraljaújhely Kácsárd Rudabányácska bükki kultúra 

585 Sátoraljaújhely 
Károlyfalva-
Veresharaszt-dűlő   neolitikum 

586 Sátoraljaújhely Kis-Bibérc   neolitikum 

587 Sátoraljaújhely Ronyva-patak partja Ronyva-part 

tiszadobi csoport, Bükk 
AB, Bükk B-C, 
Raškovce 

588 Sátoraljaújhely Várhegy   neolitikum 

589 Selyeb Bodófölde Bodó 
?Tiszadob - Bükk 
átmenet 

590 Sima     tiszadobi csoport 

591 Sóstófalva Cserje-domb   AVK vagy csoportja 

592 Sóstófalva Erdő-irtás-dűlő   tiszadobi csoport 

593 Sóstófalva Szőlőhegy   tiszadobi csoport 

594 Szakácsi Középső-nyomástól D-re   Bükk B 

595 Szakáld Kerengő Keringő-dűlő AVK 

596 Szalaszend Vadászház   Tiszadob - Bükk átmenet 

597 Szalonna     neolitikum 

598 Szegi Ady Endre u. 4. Kakas-domb, 38/2 hrsz. 

AVK 1. fázis, tiszadobi 
csoport, Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk B-C 

599 Szegi 
Bodrogszegi 001 lelőhely 
(UTP)   bükki kultúra 

600 Szemere     

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

601 Szendrő     neolitikum 



Azon. 
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602 Szendrő Büdöskútpuszta I. Büdöskútpuszta, vasút mellett neolitikum 

603 Szendrő Csehi-puszta-dűlő 2.   neolitikum 

604 Szendrő Határ-völgy torkolata   neolitikum 

605 Szendrő 

Vasút kanyarulatában, 
Aluminiumgyártól, ÁG-
tól D-re, dombtető                                                                         neolitikum 

606 Szendrőlád 

Andrástanya, 
Záportározó, tervezett 
anyagnyerő hely   ?bükki kultúra 

607 Szendrőlád Papkert   neolitikum 

608 Szentistván Vermes-part   

AVK - Szakálhát 
átmenet vagy korai 
Szakálhát 

609 Szentistvánbaksa Anyagnyerő hely Anyagnyerő 
AVK 1. fázis, Tiszadob - 
Bükk átmenet 

610 Szentistvánbaksa Kossuth u. 37.   tiszadobi csoport 

611 Szerencs Hajdúrét 
Miskolc-Nyíregyháza vasút 
korszerűsítése, 9. lelőhely 

AVK 1. fázis, tiszadobi 
csoport, Tiszadob - Bükk 
átmenet 

612 Szerencs 
Kocsonta-határ, Takta-
part   neolitikum 

613 Szerencs Ond   AVK 

614 Szerencs Ond-Fenyves mellett   neolitikum 

615 Szerencs Ond-Barátszög   neolitikum 

616 Szerencs Ond-Tsz központ   neolitikum 

617 Szerencs Rákóczi u. 1.   neolitikum 

618 Szikszó Vadász-patak partja   neolitikum 

619 Szirmabesenyő     Bükk B 

620 Szirmabesenyő Berek 2. Berek-dűlő neolitikum 

621 Szirmabesenyő Berek-dűlő Homokbánya III. AVK 

622 Szirmabesenyő Köteles   bükki kultúra 

623 Szögliget Hosszú-tetői-barlang Hosszú-tető, Julcsa-barlang bükki kultúra 

624 Szögliget Sárog-kerti-zsomboly hivatalos neve: Pérecs-nyelő bükki kultúra 

625 Szögliget Szádvár   Bükk C 

626 Taktakenéz Kakaska   AVK vagy csoportja 

627 Tarcal     bükki kultúra 

628 Tarcal 
Állami Erdőgazdaság 
faiskolája   AVK 1. vagy 2. fázis 

629 Tarcal Közös legelő Gulya szállás, Csorda szállás bükki kultúra 

630 Tarcal Római katolikus templom Református templom bükki kultúra 

631 Tard     szakálháti kultúra 

632 Tardona Körtvélyestető   AVK vagy csoportja 

633 Tállya Halastó Halastó-szőlők 
?AVK 1. fázis, tiszadobi 
csoport 

634 Tállya Szeszfőzde   neolitikum 

635 Tállya Vágóhíd mellett   Tiszadob - Bükk átmenet 

636 Telkibánya Juhhodály Juhhodály melletti szántó neolitikum 

637 Tiszabábolna 
Fehérló-tanya és a 
Földvár között Szentistván-Fehérlói Csárda AVK 

638 Tiszabábolna Iskola közelében   AVK 

639 Tiszabábolna Tetves Tetes AVK 

640 Tiszacsermely Tiszamenti Forda   neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

641 Tiszacsermely Zsidódombok 

Tiszacsermely és Tiszakarád 
között, Zsidódombok (I. és II. 
domb) neolitikum 

642 Tiszadorogma     
AVK, AVK vagy 
csoportja 

643 Tiszadorogma 
7. sz. régészeti érdekű 
terület   neolitikum 

644 Tiszadorogma Gépállomás   AVK 

645 Tiszadorogma Kövesút   AVK 

646 Tiszadorogma Védgát   AVK 

647 Tiszakarád     AVK 

648 Tiszakarád Bam dombja Tiszacsermely-Bam dombja neolitikum 

649 Tiszakarád Bábahomok Bábahomoka tiszadobi csoport 

650 Tiszakarád Sasfészek   AVK 

651 Tiszakeszi Százdi-sziget Százdi apátság; ?Szárd neolitikum 

652 Tiszakeszi Szódadomb Pap-tanya udvara, 1. lelőhely AVK 

653 Tiszakeszi Szódadomb, 4. lelőhely   neolitikum 

654 Tiszakeszi Szódadomb, 5. lelőhely Gát mellett AVK 

655 Tiszakeszi 
Szódadomb, a bronzkori 
telep mellett   AVK 

656 Tiszakeszi 
Szódadombtól 500 m-re 
Tiszakeszi felé   neolitikum 

657 Tiszakeszi Tiszapart II.   AVK 

658 Tiszakeszi Tiszapart III.   AVK 1. vagy 2. fázis 

659 Tiszakeszi Új Élet Tsz 
?Alkotmány Tsz, új szőlő; ?Éj 
szőlők AVK 

660 Tiszaladány Dohányos-tanya   AVK, Bükk B 

661 Tiszaladány Nagyhomokos   Bükk C 

662 Tiszalúc Sarkad-dűlőtől Ny-ra   AVK vagy csoportja 

663 Tiszalúc Sarkadpuszta   
AVK 1. fázis, AVK 2. 
fázis, AVK 3 

664 Tiszalúc Vályogos   AVK 2. vagy 3. fázis 

665 Tiszatardos Csobaji út mentén   ?AVK 3, bükki kultúra 

666 Tiszatarján Kisgát köze   neolitikum 

667 Tiszatarján Uradalmi szőlő   neolitikum 

668 Tiszaújváros Lakkfestékgyár 

Tiszapalkonya-Lakkfestékgyár; 
Leninváros-Lakkfestékgyár; 
Leninváros-Kőolajfinomító 

AVK vagy csoportja, 
bükki kultúra 

669 Tiszaújváros MOL-3. lelőhely Oszlár-MOL 3. lelőhely neolitikum 

670 Tiszavalk Kenderföldek Homokbánya AVK 

671 Tiszavalk Liba-pást Szőlő; Szőlőhát AVK vagy csoportja 

672 Tiszavalk Négyes Négyesi határ AVK 1. fázis 

673 Tiszavalk Temető   AVK 

674 Tiszavalk Tetes Tetves AVK 2. vagy 3. fázis 

675 Tokaj     neolitikum 

676 Tokaj Állami kőfejtő telep felett   bükki kultúra 

677 Tolcsva     neolitikum 

678 Tolcsva Bánya-dűlő   
tiszadobi csoport, Bükk 
C 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

679 Tolcsva Pénzásó-dűlő Pénzásópart tiszadobi csoport 

680 

Tolcsva (nagy része 
közigazgatásilag 
Vámosújfalu) Rány-dűlő 

Rány; Rány-tető; Tolcsva 004 
lelőhely (UTP) Bükk B 

681 Tolcsva Serédi-dűlő Tolcsva 002 lelőhely (UTP) AVK 

682 Tomor Bikadomb   Tiszadob - Bükk átmenet 

683 Tornaszentjakab Bika-rét felett   neolitikum 

684 Tornyosnémeti Bondor-tető   neolitikum 

685 Tornyosnémeti Király-domb 
Kastély-domb, Kassai úttól K-
re (1-3. lelőhely) Tiszadob - Bükk átmenet 

686 Tornyosnémeti Petőfi u. 18.   
AVK, Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk B 

687 Tornyosnémeti Tsz-től K-re   AVK vagy csoportja 

688 Uppony Istvántelep István-telep bükki kultúra 

689 Uppony Malomgát   AVK 

690 Uppony Mogyorós-oldal 
Mogyorósi-oldal; Kalic-völgy, 
vízmosás; Kalicza-völgy AVK 

691 Uppony Upponyi I. sz. kőfülke Upponyi 1. sz. kőfülke Tiszadob - Bükk átmenet 

692 Uppony 
Upponyi Cserepes-
barlang Cserepes-barlang és előtere bükki kultúra 

693 Újcsanálos Kút-völgy gyep   neolitikum 

694 Újcsanálos Lencsés-sor Kút-völgy neolitikum 

695 Újcsanálos Makkos-dűlő   AVK vagy csoportja 

696 Vadna Vadna-Dubicsány között 
Sajóvadna-Dubicsány között; 
Vasúti híd Dubicsány felé 

AVK 2. fázis, tiszadobi 
csoport, Bükk AB 

697 Vadna Vár-tető   ?bükki kultúra 

698 Varbó Kunna-tető   bükki kultúra 

699 Varbóc Ördög-gát-lyuk 

Szendrő-Ördöggáti Csengő-
barlang; Alsótelekes-Betyár-
barlang 

Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB, Bükk 
B 

700 Vatta Dobogó, 1. lelőhely Vatta, 1. lelőhely AVK vagy csoportja 

701 Vatta 
Eszti-dűlő, Tagosok 
birtoka, XIV. lelőhely Bánya, XIV. lelőhely neolitikum 

702 Vatta 
Nagy-rét-dűlő, Tagosok 
birtoka, VIII. lelőhely 

Bánya, VIII. lelőhely; 
terepbejárás, 1. lelőhely neolitikum 

703 Vatta 
Nagy-rét-dűlő, IX. 
lelőhely 

Bánya, IX. lelőhely; 
terepbejárás, 2. lelőhely neolitikum 

704 Vatta 
Nagy-rét-dűlő, Tagosok 
birtoka X. lelőhely 

Bánya, X. lelőhely; 
terepbejárás, 3. lelőhely neolitikum 

705 Vatta 
Nagyvölgyi-dűlő, 5. 
lelőhely Vatta 5. lelőhely AVK 

706 Vatta 
Tagosok birtoka-dűlő, 
XVII. lel őhely Bánya, XVII. Lelőhely neolitikum 

707 Vatta 
Telekoldal-dűlő, 3. 
lelőhely Vatta, 3. lelőhely AVK 

708 Vatta-Bükkábrány 12. lelőhely   neolitikum 

709 Viss Belterület   neolitikum 

710 Viss Viss 001 lelőhely (UTP)   AVK vagy csoportja 

711 Viss 
Viss 002, 003, 004, 005 
lelőhely (UTP) (Forduló-dűlő) AVK vagy csoportja 

712 Vizsoly     neolitikum 

713 Vizsoly Mintagazdaság Barát-dűlő neolitikum 



Azon. 
szám Település neve Lelőhely-név Lelőhely elnevezésének 

szinonímái Korszak/ kultúra/ fázis 

714 Zalkod 
Bánkódó és Nagylapos-
dűlő I. 

Zalkod 008 és 0017 lelőhely 
(UTP) AVK vagy csoportja 

715 Zalkod 
Bánkódó és Nagylapos-
dűlő II. Zalkod 013 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

716 Zalkod Borzóka-dűlő Zalkod 003 lelőhely (UTP) 

AVK 1. vagy 2. fázis, 
tiszadobi csoport, bükki 
kultúra 

717 Zalkod Csenke-oldal 
Csenke-domb; Viss-Csenke-
oldal Bükk C 

718 Zalkod Csorba-tag 
Zalkod 006-007, 014, 016, 018-
019 lelőhelyek (UTP) bükki kultúra 

719 Zalkod D-i szegélye   neolitikum 

720 Zalkod ÉK-i széle   neolitikum 

721 Zalkod Gát mellett 1. lelőhely neolitikum 

722 Zalkod Görbe érre járó-dűlő I. Zalkod 001 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

723 Zalkod Görbe érre járó-dűlő II. 
Zalkod 002, 010, 015 
lelőhelyek (UTP) bükki kultúra 

724 Zalkod Görbe érre járó-dűlő III. Zalkod 004 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

725 Zalkod Görbe érre járó-dűlő IV. 
Zalkod 009, 011 lelőhelyek 
(UTP) AVK vagy csoportja 

726 Zalkod Görbe érre járó-dűlő V. Zalkod 012 lelőhely (UTP) AVK vagy csoportja 

727 Zalkod Jakab-domb Zalkod 005 lelőhely (UTP) 

tiszadobi csoport, 
Tiszadob - Bükk 
átmenet, Bükk AB 

728 Zemplénagárd Ganga-homoki dűlő II.   neolitikum 

729 Zemplénagárd Páterhomok II.   neolitikum 

730 Zemplénagárd Szénégető-domb   neolitikum 

 
 

 

I. tábla Összesítő térkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről (részletes térképeket ld. a II–VII. táblán) 



 
II. tábla Borsod-Abaúj-Zemplén megye neolitikus lelőhelyei az adatbázis alapján (a megye ÉNy-i része)



 
III. tábla Borsod-Abaúj-Zemplén megye neolitikus lelőhelyei az adatbázis alapján (a megye É-i középső része) 



 

IV. tábla Borsod-Abaúj-Zemplén megye neolitikus lelőhelyei az adatbázis alapján (a megye ÉK-i része) 



 
V. tábla Borsod-Abaúj-Zemplén megye neolitikus lelőhelyei az adatbázis alapján (a megye Ny-i középső része) 



 
VI. tábla Borsod-Abaúj-Zemplén megye neolitikus lelőhelyei az adatbázis alapján (a megye K-i középső része) 



 
VII. tábla Borsod-Abaúj-Zemplén megye neolitikus lelőhelyei az adatbázis alapján (a megye D-i része) 



 
VIII. tábla Sajószentpéter-Kövecses – a feltárási terület elhelyezkedése (EOV: 88–112) (4.) 

 
 
 



 

IX. tábla A 13. objektum (házomladék) az alatta elhelyezkedő gödrökkel és cölöplyukakkal (5.) 

 



 

 

X. tábla Az ÉNy-i szelvényfal metszete a 13. házomladék ÉNy-i szélénél (9.) 

 

 

XI. tábla A DK-i szelvényfal metszete a 13. házomladék DK-i szélénél (10.) 

 

 
XII. tábla A 13. házomladék metszete a 19. (vaskori) objektum feletti területen – a 22. sír metszetével (11.) 

 



 

 

 
XIII. tábla A 17. objektum – nagyméretű gödörkomplexum (8.) 

 

 

 

 

XIV. tábla A 17. gödörkomplexum metszete (12.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

XV. tábla A 15. objektum (házomladék) és a 23. gödör (6.) 
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XVI. tábla A 23. és 24. gödrök, valamint a 30–36. cölöplyukak metszete 

(a méretarány és a jelmagyarázat valamennyi rajzra vonatkozik) (13.) 



 

 

 
XVII. tábla A 25. és 26. gödrök, valamint a 27–29. cölöplyukak metszete (14.) 

 

 

 



 

 

 
XVIII. tábla A 13. objektum („in situ” házomladék) maradványai K felől (24.) 

 

 

 

 
XIX. tábla A 13. házomladék részlete („Ny-i folt”) őrlőkő egymáson fekvő 

alsó és felső részével (25.) 

 

 

 



 

 

 

XX. tábla A 13. házomladék részlete („ÉK-i folt”) (27.) 

 

 

 

 
XXI. tábla Az ÉNy-i szelvényfal metszete a 13. házomladék közelében (29.) 

 

 

 

 



 

XXII. tábla A 24. objektum (hulladékgödör) D-DNy felől (30.) 

 

 

 
XXIII. tábla A 25. objektum Ny felől (32.) 

 

 



 

 
XXIV. tábla A 26. objektum K felől (33.) 

 

 

 

XXV. tábla A 22. sír felülnézetből  (36.)



 

 
XXVI. tábla A 17. objektum edény töredékeivel – bontás közben (38.) 

 

 
XXVII. tábla A 17. objektum edények töredékeivel 

– bontás közben (40.) 

 



 

 

 
XXVIII. tábla A 17. objektum – nagyméretű agyagkitermelő gödör (41.) 

 

 

 

 
XXIX. tábla A 15. objektum („in situ” házomladék) részlete DK felől (17.) 

 

 



 

 

 

 
XXX. tábla A 15. házomladék részlete örlőkővel (18.) 

 

 

 

 
XXXI. tábla A 15. házomladék részlete összetört edényekkel („1. cserépcsomó” ), 

törött őrlőkővel, csiszolt kővésővel és kerámiatöredékekkel („4. cserépcsomó) (20.) 

 

 



 

 

 

 
XXXII. tábla A 23. objektum tárolóedény töredékeivel – bontás közben (22.) 

 

 

 
XXXIII. tábla A 23. objektum (23.) 

 

 

 

 



 

 
XXXIV. tábla 1–6 A bükki finomkerámia edénytípusai 

(1–2: Ed-13; 3: Ed-02; 4: Ed-05; 5–6: Ed-01; 

1: 13. ház; 2: 15. ház; 3, 5–6: 24. gödör; 4: 17. gödör környéke) 

 



 

 
XXXV. tábla 1–8 A bükki finomkerámia edénytípusai 

(1, 4: Ed-10; 2, 5, 8: Ed-12; 3: Ed-09; 6: Ed-01; 7: Ed-08; 

1: 13. ház környéke; 2: 15. ház környéke; 3–4: 17. gödör; 

5: 17. gödör fölött és 15. ház környéke(!); 6–7: 24. gödör; 8: DK-i szelvényfal) 

 



 
XXXVI. tábla 1 bükki finomkerámia Ed-01 típus (13. ház), 2–3 pattintott kőeszközök (15. ház), 

4 csiszolt véső (15. ház), 5 kisméretű agyagnehezék (DK-i szelvényfal), 6 bükki finomkerámia 

Ed-01 típus (17. gödörtől ÉNy-ra), 7 edényoldal állatfejes fogóval (17. gödör) 



 
XXXVII. tábla 1–9 A bükki házi kerámia edénytípusai és díszítései 

(1: E-09; 2: E-10; 3: Bü-09; 4: ED-05; 5: ED-14 és E-06; 6: ED-03, 7: ED-27; 8: E-03; 9: ED-02;  

1: 13. ház környéke; 2: 13. ház; 3: 17. gödör; 4–9: 24. gödör) 

 



 
XXXVIII. tábla 1–2 őrlőkő (15. ház), 3 csiszolt véső (15. ház), 

4–7 A bükki házi kerámia edénytípusai és díszítései (4: ED-21 és E-01 /17. gödör környéke/; 

5: ED-05, P-01 és Bü-05 /24. gödör/; 6: ED-23 és E-01 /24. gödör/; 7: ED-22 és P-01 /26. gödör/) 

 

 



 
XXXIX. tábla 1 Bükki finomkerámia tál (Ed-07 típus) belső díszítéssel (13. objektum), 

2 α2 díszítőstílus (S-08) részlete bükki finomkerámián (13. objektum), 3 β1 vagy β2 

díszítőstílus részlete (S-04) bükki finomkerámián (Ed-8 típus, 13. objektumtól DNy-ra), 

4 β2-höz hasonló díszítőstílus részlete bükki finomkerámián (13. objektum) 

 

 
XL. tábla Kisméretű agyagnehezék a 13. objektumból 



 

 
XLI. tábla 1–6 AVK díszítésű házi kerámia töredékek a 13. objektumból 

 

 



 
XLII. tábla 1–3, 5–9 Bükki finomkerámia töredékek a 13. objektumból, 

4 Házi kerámia töredék a 13. objektumból (1: Ny-i folt; 2: 2. cserépcsomó; 

3–8: 3. cserépcsomó; 9: 3–4. cserépcsomó) 



 
XLIII. tábla 1–5 Díszítetlen finomkerámia töredékek a 13. objektumból (3. cserépcsomó), 

6 Házi edény töredéke a 13. objektumból (1. cserépcsomó) 



 
XLIV. tábla 1–4 Különleges díszítésű bükki finomkerámia töredékek a 17. objektumból 

(1: edényfedő vagy díszített agyaglap /Ed-12 típus/; 2: Ed-02 típus; 

3: Ed-07 típus arcábrázoláshoz kapcsolódó szimbolikus jellel; 4: Ed-01 típus) 

5–7 Bikónikus edények töredékei bütyökdíszítéssel a 17. objektumból (Ed-11 típus) 



 
XLV. tábla 1 Miniatűr edény töredéke a 17. objektumból, 

2 Különleges díszítésű edényke a 17. objektumból 

 

 
XLVI. tábla 1–4 Felcsúcsosodó peremű, négyszögletesedő szájú, 

belső díszes tálak darabjai (1a–b: 17. objektumtól ÉNy-ra, 2–4: 17. objektum) 



 
XLVII. tábla 1–6 A bükki finomkerámia peremdíszítései (1–5: 17. objektumtól ÉNy-ra;  

6: 17. objektum) 

 

 
XLVIII. tábla 1–3 Egyenes falú mély tál (Ed-05 típus) peremdíszítése és fő díszítésének részlete 

(17. objektumtól ÉNy-ra) 



 
XLIX. tábla 1–2 Különleges peremdíszítés és spirálmintás díszítőstílus részlete egyenes falú, 

mély tálon (Ed-05 típus) a 17. objektumból (egy edény darabjai) 

 

 
L. tábla 1–4 Fenékhez közeli díszítések bükki finomkerámián a 17. objektumból 



 

 

 
LI. tábla 1–3 Csőtalpas tálak töredékei a 17. objektumból, 4–7 Fogóval ellátott oldaltöredékek, 

illetve fültöredék AVK díszítésű házi kerámiából a 17. objektumból 

 



 
LII. tábla 1–8 AVK díszítésű házi kerámia töredékek a 17. objektumból, 

9a–b Csőtalpas tál (Ed-26 típus) töredéke belső díszítéssel a 17. objektumból 



 

 
LIII. tábla 1–2 Bevagdalással, illetve bordákkal tagolt peremű házi kerámia töredékek 

a 17. objektumból, 3–6 AVK díszítésű házi kerámia töredékek a 17. objektumból 



 

 
LIV. tábla 1–2 Nyílhegy minta bükki finomkerámián (1: 17. objektum, 2: 13. objektum), 

3–4 Bükki finomkerámia szakálháti díszítés utánzatával (17. objektumtól ÉNy-ra) 

 

 

 
LV. tábla 1–4 Hengeres nyakú, gömbös testű, vállán kiöntőcsöves házi edénytípusból (ED-14, ED-15) 

származó töredékek a 17. objektumból 



 

 
LVI. tábla 1–4 Vörös festésű (?) házi kerámia töredékek a 17. objektumból, 

5–6 Ételmaradványos (?) belső felületű töredékek a 17. objektumból 



 
LVII. tábla 1–3 Felcsúcsosodó házi edényperemek (P-04) a 17. objektumból, 

4–6 Félgömb alakú csészék és tálak (ED-04, ED-05 típus) töredékei a 17. objektumból 

 

 
LVIII. tábla Felcsúcsosodó peremű, kónikus testű tál (ED-09 típus) a 17. objektumból 



 
LIX. tábla 1–3, 5–7 Perem alatt lyuksoros házi edények töredékei a 17. objektumból (1,2: ED-02 típus, 3: 

ED-01 típus, 5, 7: ED-13 típus, 6: ED-21 típus), 4 Házi edény oldaltöredéke vékony eszközzel végzett 

behúzkodások nyomával a 17. objektumból 



 

 

 
LX. tábla 1–10 Tálak és csészék peremtöredékei a 17. objektumból 

 

 

 

 



 

 
LXI. tábla 1–5, 7–11 Perem alatt lyuksoros behúzott szájú fazekak (ED-01 típus) töredékei a 17. 

objektumból, 6 Perem alatt lyuksoros, kihajló peremű fazék töredéke (ED-03 típus) töredéke 

a 17. objektumból 

 



 
LXII. tábla 1–14 Perem alatt lyuksoros tálak (ED-13 típus), valamint széles szájú fazekak 

(ED-02 típus) peremtöredékei a 17. objektumból 



 

 

 
LXIII. tábla 1–9 Bütyöktípusok házi edényeken a 17. objektumból 

(1–2: Bü-01, 3: Bü-10, 4: Bü-02, 5: Bü-03, 6–7: Bü-05, 8–9: Bü-11) 

 

 



 

 

 
LXIV. tábla 1–4 Ívelt ujjbenyomásos bordadísz (E-01) nagyméretű házi edény töredékein 

a 17. objektumból, 5–8 Ujjbenyomással díszített széles bütyökfogók (Bü-08) házi edényeken 

a 17. objektumból) 

 

 

 

 



 

 

 
LXV. tábla 1–9 Kis- és közepes méretű házi edények aljtöredékei a 17. objektumból 

 

 

 

 

 



 

 

 
LXVI. tábla 1–6 Közepes és nagyméretű házi edények aljtöredékei a 17. objektumból 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LXVII. tábla 1–5 Nagyméretű házi edények aljtöredékei a 17. objektumból 

 

 

 



 

 

 
LXVIII. tábla 1–10 Készítéstechnikára utaló edénytöredékek (szalagdarabok) házi edényekből 

a 17. objektumból 

 



 
LXIX. tábla 1–5 A bükki finomkerámia peremdíszítései a 24. objektumból 

 

 
LXX. tábla 1–4 A bükki finomkerámia díszítő háromszögei a 24. objektumból 



 
LXXI. tábla 1–5 A bükki finomkerámia díszítőstílus részletei a 24. objektumból 

 

 
LXXII. tábla 1–5 Fenékhez közeli díszítések bükki finomkerámián a 24. objektumból 



 
LXXIII. tábla 1–5 Amfora típusú edények (Ed-08) töredékei a 24. objektumból 

 

 
LXXIV. tábla 1–6 AVK díszítésű házi kerámia töredékek a 24. objektumból 



 

 

 
LXXV. tábla 1–7 Behúzott szájú, gömbös testű, perem alatt lyuksoros fazekakból (ED-01 típus) származó 

töredékek a 24. objektumból 

 

 

 



 
LXXVI. tábla 1–3 Ujjbenyomásos bordadíszek (E-01) házi edények töredékein a 24. objektumból 

 

 
LXXVII. tábla Őrlőkő alsó és felső része a 24. objektumból 



 
LXXVIII. tábla 1 Hengeres kővéső, 2 csiszolókő töredéke a 24. objektumból 

 

 
LXXIX. tábla Őrlőkőhöz tartozó marokkő a 24. objektumból 



 

 
LXXX. tábla 1 Szerszámkő, 2 okkernyomos őrlőkő a 24. objektumból 

 



 

 

 

 
LXXXI. tábla 1–3 AVK díszítésű házi kerámia töredékek a 25. objektumból, 

4 bükki finomkerámia töredék a 26. objektumból 

 

 

 

 



 

 

 

 

LXXXII. tábla 1–8 Különleges formájú és díszítésű tál darabjai a 15. objektum környékéről 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LXXXIII. tábla A feltételezett 1. sírcsoporthoz tartozó temetkezések (S168, S38) 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen 

 



 

 

LXXXIV. tábla A feltételezett 1. sírcsoporthoz tartozó S138 temetkezés maradványa és a 2. sírcsoport sírjai 

(S187, S109, S120, S20, S191) Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen 

 



 

 

LXXXV. tábla A feltételezett 3. sírcsoport sírjai (S83, S57, S119, S86–S52) és az S62 különálló sír 

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen 



 

 

LXXXVI. tábla A feltárási terület D-i része Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen, 

neolitikus temetkezések nélkül 

 



 

LXXXVII. tábla 1–2 Bodroghalom-Medvetanya, Hydroglobus környéke lelőhely középső neolitikus leletei 

(1: bükki stílus, 2: esztári stílus) 



 

LXXXVIII. tábla 1–2 Az S30 kút leletei Mezőkövesd-Meleg-oldalról, 

3 Szakálháti stílusú finomkerámia Mezőkövesd-Nagy-fertőről (S106 gödör) 



 

LXXXIX. tábla 1–6 Szakálháti stílusú finomkerámia és festett házi kerámia 

Mezőkövesd-Nagy-fertőről (S40 gödör) 



 

XC. tábla 1–3 Finomkerámia Mezőkövesd-Nagy-fertőről (1–2: S134 jelenség; 3: S106 gödör) 

 
 



 

XCI. tábla 1 Szakálháti típusú arcos edény töredéke, 2 Díszített finomkerámia 

Mezőkövesd-Nagy-fertőről (1: S45 gödör; 2: S114 gödör) 
 

 

 



 

XCII. tábla 1–2 Spondylus ékszerek agyag utánzatai, 3, 5 különleges edénytöredékek, 4 zselizi stílusú 

töredék Mezőkövesd-Nagy-fertőről (1–3: S40 gödör; 4: S98 gödör; 5: S77 gödör) 
 

 



 

XCIII. tábla 1 Bükki stílusú edénytöredék, 2 palack formájú edény díszítetlen változata, 

3–7 szakálháti jellegű házi kerámiák Mezőkövesd-Nagy-fertőről 

(1, 3–4, 6–7: S40 gödör; 2: S44 gödör; 5: S124 gödör) 

 

 


