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Bevezetés 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye a késő rézkor kutatása szempontjából már a korai időszakban is 

jelentős területnek bizonyult. Több olyan lelőhely is feltárásra került a térségben, amelyek mind a mai 

napig meghatározónak számítanak (pl. Ózd-Center – KALICZ 1963; Mezőcsát-Hörcsögös – KALICZ 

1999; Ózd-Kőaljatető – BANNER 1956). Ezek közlését követően azonban – nagyjából az 1980-as 

évektől kezdve – a megyére vonatkozó adatok többnyire ismeretlenek maradtak a szakma számára. 

Egy-két kivételtől eltekintve nem közöltek innen számottevő leletanyagot (Szentsimon-Kenderföldek 

– KOÓS 1994). Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy erről a területről nem kerültek volna elő késő 

rézkori lelőhelyek. Ellenkezőleg, a feltárt leletek száma egyre gyarapodott, ám néhány 

szakdolgozatban feldolgozott lelőhelytől eltekintve (Csincse – RAJNA 2002; Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

– GYÖRGY 2008) ezek nagy része közöletlen maradt. Ez az állapot azt eredményezte, hogy Borsod 

megye tulajdonképpen ma már fehér foltnak számít a késő rézkor kutatásában. 

Ezért doktori disszertációm elsődleges céljaként ezen kutatási hiányosságok – legalább részleges – 

pótlását határoztam meg. Ennek érdekében törekedtem a Miskolci Herman Ottó Múzeum, valamint a 

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben és adattáraiban fellelhető, késő rézkorra vonatkozó adatok 

legteljesebb összegyűjtésére. Ez végül a katalógusban is megtalálható 126 lelőhely azonosítását 

eredményezte. Ezek között vannak már régebben közölt leletek és természetesen maradtak olyanok is, 

melyek feldolgozása még a jövő feladata lesz. Ennek ellenére a korábbinál teljesebb képet kaphatunk 

Borsod megye késő rézkoráról. 

A dolgozat következő fontos feladata volt a leletek rendszerezése és beillesztése a késő rézkor 

szerteágazó irányvonalakkal és különböző elméletekkel színesített kutatásába. Ez kezdetben a 

leletanyag tipológiai feldolgozását jelentette, amely később kibővült a statisztikai elemzésekkel (4-5. 

fejezet). 

A fenti két fő célkitűzés képezte az alapját a tényleges feladatoknak, amelyek egyrészt a késő rézkori 

emlékanyag osztályozására kialakított tipológiai rendszerek, másrészt a korábban körvonalazott 

kulturális egységek, csoportok meghatározásának alkalmazhatóságát volt hivatott vizsgálni. 

Az első feladatot az általam korábban feldolgozott mezőkövesdi lelőhelyen tapasztalt és a 

szakirodalomban máshol is megemlített jelenéség, azaz az egyes badeni fázisok (elsősorban a 

klasszikus Baden IIB-III-IV) leleteinek keveredése, egyidejű megjelenése indokolta (GYÖRGY 2008, 

39-40; MAYER 1990, 108; BONDÁR 1991b, 35; ENDRŐDI 1997, 131). Kérdésessé vált, hogy az 

alkalmazott tipológiai rendszerek (jelen esetben a Viera Nĕmejcová-Pavúková féle beosztás) teljes 

egészében alkalmasak-e az adott időszakon belül időbeli vagy akár csak területi eltérések 

kimutatására. 

Ehhez kapcsolódva felmerült a Borsod megye területén korábban meghatározott és azóta is 

gyakorlatilag csak vázlatosan körvonalazott csoportok (A Baden-kultúra Viss és Ózd-Piliny csoportja) 

pontosabb meghatározásának igénye. Ez annál is inkább szükséges, mert a szakirodalomban a 

legkülönbözőbb álláspontok és vélemények láttak napvilágot a fenti témával kapcsolatban (a két 

csoport kutatástörténetéhez lásd a 9.2.2 és 9.2.3 fejezeteket). 

A kutatási területen végzett gyűjtésem megkezdése óta a késő rézkor kutatásában új megközelítési 

szempontok is megjelentek, melyek részben módosítottak a korábbi célkitűzéseken, azonban nagyrészt 

igazolták azok időszerűségét. A hagyományos régészeti kultúra fogalmának érvényességét 

megkérdőjelező és a kultúrát a régészeti jelenségekben is megfogható, különböző szinteken vizsgáló 

elméletet a Baden-kultúra vonatkozásában is alkalmazták (FURHOLT 2008a; FURHOLT 2008b; 
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FURHOLT 2009; FURHOLT 2011). Ennek fényében a Baden-kultúra feltételezett egységessége is 

kérdésessé vált, ami azt jelenti, hogy a kisebb, regionális egységekre nagyobb figyelmet kell 

fordítanunk (részletesen lásd a 9.1 fejezetben). Ez a Borsod megyei leletek vizsgálatát is a fontosabb, 

időszerű feladatok közé állította. 

A fent vázolt fő célok mellett a késő rézkor települési módjáról, gazdaságáról és temetkezési 

szokásairól is igyekeztem vázlatos képet alkotni a leletanyag szabta kereteken belül (6-7. fejezet). 

Ugyanígy a kronológiai kérdések is külön fejezetet kaptak a dolgozatban, azonban az abszolút datálás 

hiányosságai miatt az eredmények a végkövetkeztetésekhez csak korlátozott mértékben alkalmazhatók 

(8. fejezet). 

Jelen doktori értekezésben bemutatásra kerülő kutatás fő céljait a következőképpen foglalhatjuk össze: 

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelenlegi területéről eddig előkerült késő rézkorinak meghatározható 

lelőhelyek és leletek összegyűjtése a korábban közölt anyagok revíziójával és a még közöletlen 

emlékanyag feldolgozásával. 

2. A késő rézkori leletek rendszerezése, osztályozása és összevetése a korszak kutatásában jelenleg 

megfigyelhető jelenségekkel. 

3. A leletek tipológiai vizsgálata és statisztikai elemzése révén körvonalazni olyan egységeket, melyek 

összehasonlítása alapot nyújt a további kutatásokhoz. 

4. Az így nyert eredmények összevetése a kutatásban alkalmazott tipológiai rendszerekkel. 

5. Az eredmények felhasználása a késő rézkor kutatásában jelenleg megfigyelhető újabb elméletekkel, 

elsősorban a politetikus kultúra modelljével jellemezhető vizsgálatok során. 

6. A kutatási területen korábban azonosított kulturális egységek létezésének igazolása vagy cáfolata. 

7. Amennyiben ténylegesen léteznek ilyen csoportok, akkor annak meghatározása, hogy azok milyen 

térbeli, időbeli határokkal rendelkeznek és milyen kapcsolat volt közöttük. 

8. A leletanyag nyújtotta kereteken belül a települések, temetkezések és a kronológia vizsgálata. 

9. Összességében a Borsod megyét és közvetlen környékét magába foglaló térség késő rézkorának 

vázlatos - régészetileg megfogható jelenségek alapján megrajzolható – képének bemutatása. 
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1. A Borsod megyei késő rézkor kutatásának története 

Borsod megye területéről az első késő rézkori leletek a 19. század végén kerültek elő. A legkorábbi 

ismert lelet egy Dövényről származó edénytöredék, amely 1876-ban került a Magyar Nemzeti 

Múzeumba (MNM Leltárkönyv). Az első ásatásból származó emlékanyagot a Tiszakeszi-Szódadomb 

lelőhelyen feltárt edények képviselik (Gálffy Ignác ásatása 1900), melyek közül a szószos edény már 

korán bekerült a szakirodalomba (HOLSTE 1939, BANNER 1956, Taf. LXXII/16, 21). 

Az első jelentősebb leletegyüttest 1938-ban fedezték fel az akkor még Szabolcs megyéhez tartozó Viss 

község közelében. A lelőhelyről több ép edény is előkerült, melyek közül az egyiket hamvasztásos sír 

maradványának tartották. Első közlése Banner János nevéhez fűződik (BANNER 1941). Az itt talált 

edények a Baden-kultúra Viss csoportjának elkülönítésében később fontos szerepet játszottak 

(BANNER 1956, 186). 

Patay Pál Magyarország kora bronzkori kultúráiról szóló munkájában összegyűjtötte a Baden-kultúra 

lelőhelyeit is. A mai Borsod megye területéről 6 lelőhelyet sorolt fel (Borsod, Tibolddaróc, Emőd, 

Tiszakeszi-Szódadomb, Bodrogkeresztúr és Viss) (PATAY 1938, 14). 

Az 1940-es években kezdődtek meg Ózd környékén Rozsnyói Márton gyűjtései, melyeket több 

lelőhelyen kisebb ásatásokkal is kiegészített. Neki köszönhető Ózd-Kőaljatető késő rézkori magaslati 

telepének felfedezése is. 

A második világháborút követő időszak Borsod megyében is a kisméretű leletmentések és 

tervásatások gyarapodását hozta, ami kedvezően hatott a késő rézkori lelőhelyek kutatására is. Az 

1950-es évek elején történt meg pl. Ózd-Kőaljatető és Ózd-Stadion településeinek feltárása, melyek az 

Ózd-Piliny csoport legfontosabb lelőhelyeinek számítanak az országban. De nem csak Ózd környékén, 

hanem a megye más területein is egyre több késő rézkori lelet került elő ekkoriban (Rátka, Szerencs-

Hajdúrét). 

Banner János 1956-ban megjelent monográfiája nem csak a Baden-kultúra kutatásában, hanem azon 

belül a Borsod megyei leletek megismerésében is mérföldkövet jelentett. Lelőhelygyűjtésében 32 

lelőhelyet közölt a megyéből, melyek között a fent említett ásatások is helyet kaptak. Így az addig 

előkerült legfontosabb leletek mindegyike ismertté válhatott (a Borsod megyei lelőhelyekhez: 

BANNER 1956, 93-107). A megye területéhez kapcsolódó legfontosabb megállapítások közül ki kell 

emelni az urnás temetkezések két helyi csoportjának (Viss, Ózd-Piliny) elkülönítését (BANNER 1956, 

186-187), amely azóta is a kutatás egyik alappillérének számít. 

Kalicz Nándor az évtized második felében kezdte meg munkáját Borsod megyében. A terepbejárások 

mellett (pl. Mezőcsát környéke) leletmentéseket is végzett. Az egyik ilyen kutatás hozta felszínre az 

egyik leghíresebb magyarországi lelőhelyet, az Ózd közelében található centeri temetőrészletet. Az 

1958-ban, útépítés közben előkerült leletek – köztük az ember alakú urnák – fordították Kalicz Nándor 

figyelmét Trója felé. Ez egy olyan komplex elmélet kidolgozásához vezetett, amely hosszú évekre 

meghatározta nemcsak a magyar, de a külföldi rézkor kutatást is (KALICZ 1963). 

Ugyanekkor kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Kutatócsoportjának feltárása 

Mezőcsát-Hörcsögösön. A lelőhelyen más korszakok emlékei mellett egy 16 sírból álló késő rézkori 

temetőrészletet is feltártak, amit Kalicz Nándor több évtized elteltével közölt (KALICZ 1999). A 

lelőhely többek között a Baden-kultúra és a sztyeppei eredetű kurgánok viszonyában hozott változást 

és szolgáltatott új eredményeket. 
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Az 1960-as években hasonló intenzitással folytatódott a kutatás. Dobossy László gyűjtőmunkája révén 

újra előtérbe kerültek az Ózd környéki telepkutatások, de az ő érdeme az újabb Ózd-centeri sír 

felfedezése és leletanyagának megmentése is (KEMENCZEI 1964). Ebben az időben vált ismertté 

több Mezőcsát környéki lelőhely is (Mezőcsát-Látóhalom, Mezőcsát-Márkus-domb) és elkezdődtek a 

Tisza II. vízlépcső építését megelőző kutatások. Ennek keretében került sor Tiszakeszi-Tiszapart III 

lelőhely feltárására, ahol többek között késő rézkori telepobjektumok is előkerültek (Kemenczei Tibor 

ásatása 1965-ben). 

A következő évtized elsősorban Patay Pál munkájával jellemezhető. Az ő nevéhez köthető 

Tiszabábolna-Szilpuszta és Tiszavalk-Kenderföld lelőhelyek feltárása is. A legfontosabb mégis 

Tiszalúc-Sarkad középső rézkori telepe, ahol 1974-ben kezdte meg a kutatást. Az 1990-ig évente 

folytatott ásatás a megye leggazdagabb bolerázi leletanyagát szolgáltatta. A lelőhely középső rézkori 

emlékeit Patay Pál külön kötetben közölte (PATAY 2005). A késő rézkori leletekről csak röviden 

emlékezett meg egy korábbi cikkében (PATAY 1987). Ennek az időszaknak a kutatásai közül 

feltétlenül meg kell említeni a Muhi-Kocsmadombon, Hellebrandt Magdolna által végzett feltárást. A 

vaskori temető területén szórványként késő rézkori (Boleráz) leletek is előkerültek. 

Borsod megyében az 1980-as évtized sem telt el rézkori lelőhelyek felfedezése nélkül. Ebből az 

időszakból elsőként Simán Katalin mezőzombori feltárását kell megemlíteni. A vasúti sínek fektetése 

során, 1980-ban felfedezett lelőhelyen egy kisebb teleprészlet került elő, amelyről egy rövid 

közlemény is megjelent (SIMÁN 1982). Szintén ekkor indult meg Felsővadász-Várdombon a több 

korszakot felölelő telep kutatása is (Koós Judit és Losits Ferenc ásatása). A lelőhelyen a neolitikus és 

bronzkori leletek mellett rézkori (Hunyadihalom, Baden) emlékek is feltárásra kerültek. A késő rézkor 

kutatásának újabb fontos eredménye volt a Szentsimon közelében felfedezett temetőrészlet, amelynek 

két sírjában az Ózd-centeriekhez hasonló, ember alakú urnák töredékei feküdtek. A leleteket később 

Koós Judit mutatta be (KOÓS 1994). Talán még ennél is fontosabb volt a megye területéről eddig 

ismert legnagyobb késő rézkori településrészlet felfedezése. Tiszaladány-Nagyhomokos lelőhelyen 

Koós Judit és Lovász Emese egy olyan telepet tárt fel, amely a neolitikumtól a vaskoron át a római 

császárkorig lakott volt. Késő rézkori leletanyag 59 objektumból került elő (114. lelőhely; katalógus 

226-243). 

Hasonlóan nagy méretű teleprészlet került napvilágra Csincse környékén. A lelőhely feltárására az 

M3-as autópálya építését megelőző munkák révén kerülhetett sor 1994-1995-ben (Wolf Mária 

ásatása). A késő rézkori leleteket Rajna András dolgozta fel szakdolgozatában (RAJNA 2002). Az 

autópálya nyomvonalán két másik rézkori lelőhely is előkerült. Az egyik Mezőkeresztes-Cet-halom 

(M3-10. lh.), melynek leletanyagát Kalicz Nándor a protoboleráz időszakba sorolta (KALICZ 2001, 

393). A másik Mezőkövesd-Mocsolyás (M3-6. lh.) telepe, ahonnan több korszak leletei is előkerültek. 

A középső neolitikum emlékeit legutóbb Kalicz Nándor és Koós Judit közölte (KALICZ-KOÓS 

2014). A késő rézkort csak szórványleletek képviselik. 

Az új évezred kutatási eredményei között két jelentős lelőhelyet kell megemlíteni. Mezőkövesd-Nagy-

Fertő településrészlete a megye második leggazdagabb leletanyagával rendelkezik. A Csengeri Piroska 

által 2002-ben végzett feltáráson 22 késő rézkori jelenség került elő. Néhány gödörben a korszakra 

jellemző állatáldozatok maradványai is megfigyelhetők voltak. A leletanyag feldolgozása, a 

településszerkezeti megfigyelések, ill. az állattemetkezések kérdése alkották 2006-ban leadott 

szakdolgozatom témáját. Az eredmények később önálló monográfiaként is megjelentek (GYÖRGY 

2008). A másik lelőhely gázvezeték kiépítését megelőző feltárások során került elő Mezőcsáttól É-ra, 

a Márkus-dűlőn (MOL-15. lh.). Veres János 2006-os ásatásán egy kora bronzkori és egy késő rézkori 
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település részlete került elő. Az objektumok között itt is található egy olyan gödör, amelybe 

állatmaradványokat helyeztek, feltehetően áldozati céllal (48. lelőhely; katalógus, 85-90). 

Az utóbbi évek kutatásai elsősorban terepbejárásokhoz köthetők. A késő rézkor szempontjából Pető 

Zsuzsanna szakdolgozatához kapcsolódó topográfiai munka említhető meg. Ennek során Szendrő 

környékén azonosított olyan lelőhelyeket, melyekről késő rézkori leletek is előkerültek (PETŐ ZS. 

2013). 

A feltárások, terepbejárások mellett a késő rézkori lelőhelyek és leletek közlése viszonylag kevés 

esetben történt meg. A legnagyobb, legfontosabb lelőhelyek gyakorlatilag közöletlenek maradtak. A 

kutatás legújabb szakaszából Csengeri Piroska két tanulmánya említhető meg. Az egyikben a Cserehát 

(CSENGERI 2004), a másikban a Sajó-Bódva medence őskori (neolitikus és rézkori) lelőhelyeit 

gyűjtötte össze (CSENGERI 2005). 

A fenti adatokból is jól látható, hogy a Borsod megyei rézkor kutatás az elmúlt évszázadban 

folyamatos volt és az 1930-as évektől kezdve a gyűjtés mellett ásatások, leletmentések és 

terepbejárások is gazdagították a késő rézkorról szerzett ismereteinket. Az 1950-es évek kifejezetten 

jelentős eredményeket hozott. Több fontos lelőhely feltárása is ekkor valósult meg (pl. Ózd-Center, 

Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion). A későbbi időszakokra az egyre nagyobb felületen és egyre modernebb 

módszerekkel végzett kutatások lettek jellemzők (az M3-as autópálya feltárásai: Csincse, 

Mezőkövesd). Sajnálatos módon a leletanyagok közlése nem mindig követte a terepi munkák egyre 

gyorsuló tempóját. Amíg a korábbi évtizedek leletei viszonylag hamar kiadásra kerültek (lelőhelyek 

Banner János monográfiájából, Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek, Mezőcsát-Hörcsögös, 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő), addig az újabb kutatás eredményei a legjobb esetben is csak rövid 

közleményekben vagy szakdolgozatokban láttak napvilágot (Mezőzombor-Vasúti-delta, Csincse, 

Tiszaladány-Nagyhomokos). Ebből a szempontból nemcsak a Borsod megyei kutatásnak, hanem az 

egész magyar régészetnek nagy elmaradásai vannak. Jól szemlélteti ezt a helyzetet a Bondár Mária 

által közölt ábra, amely a Banner János 1956-os monográfiája óta eltelt időben publikált és a még 

közöletlen lelőhelyeket mutatja be (BONDÁR 2002a, 1-2. kép). Ezt az elmaradást próbálom legalább 

részben pótolni a disszertációhoz 2006 és 2014 között gyűjtött 126 késő rézkori lelőhely 

bemutatásával és értékelésével. 

A kutatástörténet egyéb kérdéseit részletesen a további fejezetekben tárgyalom, az adott témának 

megfelelő kereteken belül, pl. egyes leletek tipológiai elemzésénél (4. fejezet) vagy a Baden-kultúra 

csoportjairól szóló fejezetrészben (9.2 fejezet). 
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2. A kutatási terület bemutatása 

2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye földrajza 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország ÉK-i részén helyezkedik el. Jelenlegi formájában 1950-

től létezik. Az ország második legnagyobb megyéje, területe 7248 km². Ny-ról Heves, D-ről Jász-

Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar, míg K-ről Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határolja. É-on 

Szlovákia K-i részével szomszédos. A megye területén földrajzilag két nagytáj, az Északi-

középhegység és az Alföld osztozik. A megye területének több mint 2/3 részét a középhegységek és a 

dombságok alkotják, amelyek az Északi-Kárpátok belső medencepereme felől, elsősorban az őket 

felszabdaló folyó- és patakvölgyeken át sajátos lejtőt képeznek a sík vidék felé. Ny-on a Bükk 

vonulata képezi a megye legmagasabb részét. É-on és ÉK-en az Upponyi-hegységen, az Ózdi-

dombságon és a Bükklába dombvidékén húzódik le a Sajó völgyébe, D-en és DK-en pedig a Bükkalja 

dombságán szelídül a sík vidék irányába. A megye ÉNy-i sarkában az Aggteleki-karszt, D felé a 

Borsodi dombságon keresztül húzódik a Sajóig, K-re azonban már szűkebb, terméketlenebb völgybe 

szorul a táj a Bódva folyó völgyében. A Bódva és a Hernád völgyei a patakokkal tagolt Cserehát 

dombságát fogják közre. A Hernád és a Bodrog folyók közé ékelődő Zempléni-hegység középhegyi 

zónája ugyancsak sajátos adottságú peremlépcsőn át fut le a völgyekig: közismert a Bodrog felé eső 

K-i oldal, Tokaj-Hegyalja, kevéssé az Abaúji-Hegyalja. Önálló tája a Zempléni-hegységnek É-on a 

Bózsva és mellékvizeinek medencéjében a Hegyköz, valamint a D-i részen a Szerencsi-dombság. A 

síkságok a megye D-i és DK-i részét foglalják el, felszínük ugyancsak a folyóvizek járásához 

igazodik. A Bükkalja és a Tisza vonala között terül el a Mezőség, ami a folyó mentén a Borsodi ártér 

mélyebb fekvésű szakaszába fut. A Sajó és a Hernád összefolyásánál a Miskolci kapuban nyílik ki a 

táj a sík vidék felé, ettől K-re pedig a Harangod vidék és a Tisza ártéri síkját képező Taktaköz 

húzódik. Önálló egysége a megyének a Tisza és a Bodrog által határolt Bodrogköz (VIGA 1997, 5, 8-

9) (1. ábra). 

 

1. ábra 
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2.2 Kistájak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe két nagytáj (1. Alföld és 6. Észak-magyarországi-

középhegység) részét képezi (DÖVÉNYI 2010 alapján). Ezen belül tovább osztható hét középtájra 

(1.6 Felső-Tisza-vidék, 1.7 Közép-Tisza-vidék, 1.9 Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság, 6.5 Bükk-vidék, 

6.6 Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék, 6.7 Tokaj-Zempléni-hegyvidék, 6.8 Észak-magyarországi-

medencék). Összesen 36 kistáj esik részben vagy egészben a megye területére. 

Az alföldi területek közé tartozik a Bodrogköz (1.6.13), a Taktaköz (1.7.11), a Borsodi-ártér (1.7.12) 

és a Borsodi-mezőség (1.9.31), valamint a Sajó-Hernád-sík (1.9.32) és a Harangod (1.9.33). A többi 

mind az Észak-magyarországi-középhegységhez tartozó dombság vagy hegyvidék. 

Összesen húsz kistáj területén találhatók késő rézkori lelőhelyek. A következőkben röviden 

bemutatom ezeket a földrajzi egységeket fontosabb jellemzőik, uralkodó talajtípusaik ismertetésével és 

a rézkori lelőhelyek gyakoriságának feltüntetésével. 

 

Bodrogköz 

 

A Bodrogköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye DK-i részén található. Földrajzilag az Alföldhöz 

tartozik, azon belül a Felső-Tisza vidék régiójába sorolható. Területe: 862 km² (részben Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye területére esik). A kistáj 94,1 és 152 m közötti tszf-i magasságú ártéri szintű 

tökéletes síkság (DÖVÉNYI 2010, 144). D-ről a Tisza, É-ról a Bodrog határolja. A Zempléni-

hegységből lefutó patakok hordalékkúpján a pleisztocénben futóhomokos felszín képződött, amelyet 

később a Tisza és a Bodrog nagyrészt elpusztított, így a jelenlegi felszín 90 %-át újholocén 

öntésképződmények, réti agyagok, lápos-kotus üledékek borítják (DÖVÉNYI 2010, 145). A kistájra 

leginkább jellemző talajtípusok a következők: réti talajok (45 %), öntés réti talaj (15%) és nyers 

öntéstalaj (22 %). Emellett kisebb arányban barna erdőtalajok (A Bodrogköz Ny-i szélén) és 

kovárványos barna erdőtalajok (a magasabb területeken) is megtalálhatók. A talajok mechanikai 

összetétele általában vályog, agyagos vályog vagy agyag (DÖVÉNYI 2010, 146). Növényzetét 

tekintve a Bodrogköz potenciális erdőterület, jellegzetessége a vízhez kötődő élőhelyek gazdagsága 

(DÖVÉNYI 2010, 146). 

A folyószabályozás előtti térképek alapján a terület nagy része időszakosan vagy állandóan víz alatt 

lehetett, ezért megtelepedésre a magasabb homokdombok lehettek alkalmasak. A talaj jelenleg 

mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas. Az erdőirtásokkal kialakított területek legelőként 

hasznosíthatók. 

A késő rézkor időszakából a kistáj területéről összesen hat lelőhelyet ismerünk, azok is a Bodrogköz 

Ny-i részén koncentrálódnak. (0,0069 lelőhely/km²) A lelőhelyek kis számát elsősorban a térség 

földrajzi adottságaival és kutatási hiányosságokkal magyarázhatjuk. 

 

Taktaköz 

 

A Taktaköz az Alföldi nagytáj Közép-Tisza vidéki középtájához tartozó egykori hordalékkúp síkság 

(92,8-115 m tszf-i magasság között). A megye DK-i részén található kistáj területe 470 km² (részben 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozik). Felszíne a pleisztocén idején a Szerencs-patak és a 

Zempléni-hegységből érkező vízfolyások hordalékaiból kialakult löszös homok, melyet a Tisza 

nagyrészt elpusztított és így jelenleg a talajok legnagyobb arányban agyagos- löszös öntéstalajok 

(DÖVÉNYI 2010, 151-152). 
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A folyószabályozások előtt a kistáj területének ¾-ét borította víz áradások alkalmával (DÖVÉNYI 

2010, 152). 

A Taktaköz területét – a Bodrogközhöz hasonlóan – az év nagy részében vagy állandóan víz borította. 

Megtelepedésre csak a magasabban fekvő, a vízjárta területekből kiemelkedő térségek lehettek 

alkalmasak. 

A kistáj területén 15 késő rézkori lelőhely található, melyek közül több is kiemelhető (pl. Tiszalúc-

Sarkad, Tiszaladány-Nagyhomokos, Mezőzombor-Vasúti-delta). A lelőhelyek megoszlása: 0,032 

lelőhely/km² 

A lelőhelyek közül ötnél ismert a hozzávetőleges tengerszint feletti magasság. Ezek alapján a késő 

rézkori települések a 92-100 m közötti magasságokon létesültek, tehát a kistáj alacsonyabban fekvő 

térségeiben. 

 

Borsodi ártér 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

helyezkedik el. Területe: 483 km² (DÖVÉNYI 2010, 155). Ahogy elnevezéséből is kitűnik, a kistáj 

alacsonyan fekvő (88-94 m tszf-i magasság) ártéri szintű tökéletes síkság (DÖVÉNYI 2010, 155-156). 

Talajviszonyait tekintve megállapítható, hogy a kistáj területén az ártéri jelleg következtében a 

leggyakoribbak a vályogos öntéstalajok és a rajtuk képződött réti talajok (DÖVÉNYI 2010, 158). 

Ebből a térségből 11 késő rézkori lelőhelyről van tudomásunk, melyek a Tisza mentén szóródnak (a 

D-i és az É-i részen 3-3, a középső területen 5). Lelőhely sűrűség: 0,022 lelőhely/km² 

Öt esetben lehetett a tengerszint feletti magasságot meghatározni (90-95 m). 

 

Borsodi-mezőség 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (annak DNy-i részén) és Heves megyében helyezkedik el. 

Területe: 599 km² 

A Bükkből érkező patakok hordalékkúp síksága, amely enyhén D felé lejt. Magassága 89,5 és 140 m 

közötti. 

Domborzati szempontból három egységre tagolható. Az É-i részt alacsony domblábi hátak és lejtők 

jellemzik. Középen hullámos síkság, míg a legnagyobb, D-i területen ármentes síkság található 

(DÖVÉNYI 2010, 210). 

A kistáj felszínét lösziszap és homok fedi (DÖVÉNYI 2010, 212). Az É-i részre az erősen savanyú, 

barna erdőtalajok (30 %) jellemzők. A mélyfekvésű, löszös síkot réti és szikes talajképződmények 

uralják. A szikes talajok közül a legnagyobb területet (30 %) a réti szolonyec talaj borítja (DÖVÉNYI 

2010, 213). 

Ezen a viszonylag nagy területen 14 késő rézkori lelőhelyet ismerünk, melyek közül a legfontosabbak 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő és Csincse (M3-14. lh.) települései. Lelőhely sűrűség: 0,023 lelőhely/km² 

A lelőhelyek 100-120 m tengerszint feletti magasságban helyezkednek el (5 adat alapján). 

 

Sajó-Hernád sík 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén található kistáj egy 89,5-160 m tengerszint feletti 

magasságú hordalékkúp síkság, amelyet a Sajó és a Hernád hordaléka alakított ki. Területe: 668 km² 

Talajtanilag a leggyakoribbak a réti öntéstalajok (30%) és a csernozjom barna erdőtalajok (23%), de 

jelentősek az alföldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a réti csernozjomok (11%) és réti talajok 

(12%) (DÖVÉNYI 2010, 214-217). 
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Ezen az alföldi, sík területen összesen 25 lelőhely található. A Borsod megyei kistájak közül itt 

fordulnak elő a legsűrűbben (0,037 lelőhely/km²). 

A lelőhelyek 93-130 m magassági szintek között fekszenek. 

 

Bükk-fennsík 

 

A kistáj Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. Területe: 115 km² 

A kiemelt karsztos fennsík 425-959 m magasságon fekszik. A Garadna-völgy két részre osztja. É-i 

részén található a Kis-fennsík, D-i területe a Nagy-fennsík. 

A hegyvidéken a leggyakoribbak a mészkő alapon képződött fekete, barna és vörös rendzinák (81%), 

melyekre a vékony talajtakaró és szinte teljes erdősültség jellemző. Helyenként a podzolos barna 

erdőtalajok is megjelennek (15%), melyek agyagpalán és homokkövön alakultak ki. Ezek 

mezőgazdasági művelésre nem alkalmas, erdőterületek (DÖVÉNYI 736-738). 

A Bükk-fennsíkon négy késő rézkori lelőhely található, melyek a terület barlangjaihoz (Herman Ottó-

barlang, Szeleta-barlang, Kőlyuk-barlang) köthetők. Lelőhelysűrűség: 0,034 lelőhely/km² 

 

Egri-Bükkalja 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, de átnyúlik Heves megyébe is. Területe: 426 km² 

Egy D-DK felé lejtő, 126-420 m tengerszint feletti magasságú, hegységelőtéri dombság, melynek 

területén három fő talajtípus található meg. A hegyvidékhez közeli részeken agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok (13%), ettől D-re barnaföldek (45%), míg az Alfölddel határos térségben agyagos 

csernozjomos barna erdőtalajok képződtek (31%) (DÖVÉNYI 748-750). 

A térség nem tartozik a legsűrűbben lakott vidékek közé. A késő rézkorból csupán egy lelőhely 

említhető (Bogács). 

 

Miskolci-Bükkalja 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső területének Ny-i felére eső kistáj egy 115-366 m 

magasságú, K-DK felé lejtő hegylábfelszíni dombság. Területe: 249 km² 

A leggyakoribb talajtípusok a barnaföldek (48%), a csernozjomos barna erdőtalajok (34%) és az 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok (14%). A talajok közel 70%-át erdők borítják (DÖVÉNYI 2010 

752-754). 

A késő rézkori lelőhelyek ebben a térségben sem túl gyakoriak. Csupán három helyen kerültek elő a 

korszak leletei (Mocsolyáspuszta, Tibolddaróc, Tibolddaróc-Bérc út). 

 

Upponyi-hegység 

 

A részben Heves, részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elhelyezkedő kistáj területe: 220 km² 

A Bükk ÉNy-i előterében fekvő dombvidék és alacsony középhegység egy 148-454 m tengerszint 

feletti magasságú terület. 

A térség talaját többségében agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják (84%). Az erdősültség 

80%-os (DÖVÉNYI 2010, 759-761). 

A hegyvidéki területekről három késő rézkori lelőhely ismert (Csokvaomány, Dédes-kői-barlang, 

Lénárddaróc) (lelőhelysűrűség: 0,012 lelőhely/km²). 
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Bódva-völgy 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megye É-i területén található. Mérete: 90 km² 

A Bódva-völgy középső szakaszát alkotja, amely két szélesebb medencéből és az azokat összekötő 

szurdokszakaszokból áll. A tengerszint feletti magasság 140-180 m között változik. 

Jellemző talajtípusai az öntéstalajok és a réti öntéstalajok (98%) (DÖVÉNYI 2010, 772-774). 

A térségből csupán Szendrő környékéről ismerünk négy lelőhelyet, melyek a legújabb kutatások (Pető 

Zsuzsanna szakdolgozati terepbejárása 2011-ben) során kerültek elő (PETŐ ZS. 2013). 

 

Tokaji-hegy 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye DK-i részén elhelyezkedő kistájat egy harmadidőszaki vulkáni kúp 

és közvetlen előtere alkotja. A tengerszint feletti magasság 98-512 m között változik. Területe csupán 

26 km². 

A hegy alapját dácit, riolit és riolittufa alkotja, melyeket lösz borít. Ezen a területen főleg barnaföldek 

képződtek (89%) (DÖVÉNYI 2010, 786-787). 

A Borsod megyei lelőhelyek közül kettő sorolható ebbe a kistájba (Bodrogkeresztúr környékén) 

(0,0769 lelőhely/km²). 

 

Szerencsi-dombság 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a középső területek K-i részén található. Területe: 114 

km² 

Egy 115 és 336 m tengerszint feletti magasságú, hegységelőtéri dombság. 

A térség leggyakoribb talajtípusa a barnaföld (44%). A Hernád felé eső alacsonyabb domboldalakon 

csernozjomos barna erdőtalajok alakultak ki (40%). A Szerencs-patak völgyében réti öntéstalajok 

találhatók (11%) (DÖVÉNYI 2010, 788-790). 

A térségben Rátka környékéről ismerünk késő rézkori lelőhelyeket (0,026 lelőhely/km²). 

 

Hegyalja 

 

A Zempléni-hegység Bodrog felé futó gerincei által tagolt lejtővidék a megye K-i részén. Tengerszint 

feletti magassága 100-524 m között változik. Területe: 208 km² 

A kistájat talajtani szempontból az agyagbemosódásos barna erdőtalajok és a barnaföldek uralják 

(összesen 94%) (DÖVÉNYI 2010, 791-793). 

A területről csupán a Tolcsva környékéről előkerült néhány késő rézkori edénytöredék ismert (0,004 

lelőhely/km²). 

 

Pétervásárai-dombság 

 

A kistáj egy 150-542 m tengerszint feletti magasságban húzódó, DNy-i lejtésű, hegyközi dombság, 

amely Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére esik. Területe: 401 km² 

A kistáj uralkodó talajtípusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj (88%). Az erdősültség 85%-os. A 

patakvölgyekben öntéstalajok is előfordulnak (4%) (DÖVÉNYI 2010, 827-829). 

Ezen a területen találhatók meg az Ózd típusú leletekkel jellemezhető lelőhelyek (pl. Ózd-Center, 

Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion és Szentsimon-Kenderföldek). Összesen 16 lelőhely ismert a környékről 

(0,039 lelőhely/km²). 
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Sajó-völgy 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső és ÉNy-i részén húzódó kistáj területe: 183 km² 

Egy szerkezeti árokban kialakult, teraszos folyóvölgy 123-181 m tengerszint feletti magasságon. Az 

uralkodó talajtípust az agyagbemosódásos barna erdőtalajok képezik (DÖVÉNYI 2010, 830-832). 

A térségből Edelény és Szuhakálló környékéről kerültek elő késő rézkori leletek (0,016 lelőhely/km²). 

 

Putnoki-dombság 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. Területe: 381 km² 

A térség egy D-DK-i csapású völgyekkel szabdalt medencedombság. Magassága 200-400 m. 

A talajok döntő többségben agyagbemosódásos barna erdőtalajok (82%) (DÖVÉNYI 2010, 834-836). 

A területről csak egy késő rézkori lelet ismert (Dövény). Lelőhelysűrűség: 0,0026 lelőhely/km² 

 

Keleti-Cserehát 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. Területe: 321 km² 

A térség egy önálló dombság. Magassága: 130-330 m 

Az uralkodó talajtípust az agyagbemosódásos barna erdőtalajok képezik (61%), melyeket a térszín 

csökkenésével a barnaföldek (10%) és a csernozjomos barna erdőtalajok (26%) váltják fel (DÖVÉNYI 

2010, 843-845). 

A területről két késő rézkori lelőhely ismert (Fancsal, Rásonysápberencs) (0,0062 lelőhely/km²). 

 

Nyugati-Cserehát 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. Területe: 390 km² 

Egy É-D irányba lejtő, 125-340 m magasságú dombság. 

Talajtani szempontból hasonló a Keleti-Csereháthoz. Itt is az agyagbemosódásos barna erdőtalajok az 

uralkodók (57%). D felé haladva barnaföldek (23%), majd csernozjomos barna erdőtalajok (11%) 

jelennek meg (DÖVÉNYI 2010, 846-848). 

Felsővadász-Várdomb telepe mellett egy Balajtról származó szórványlelet sorolható ide (0,005 

lelőhely/km²). 

 

Hernád-völgy 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. Területe: 213 km² 

Egy tektonikus árokban elhelyezkedő folyóvölgy, amely ártéri, síksági és alacsony domblábi hátak és 

lejtők egységéből áll. A tengerszint feletti magasság 118-170 m között változik. 

A folyóvölgyet az öntéstalajok uralják (66%) (DÖVÉNYI 2010, 849-852). 

A kistáj területén hat késő rézkori lelőhelyet találunk Encs, Halmaj, Méra, Ináncs és Szentistvánbaksa 

környékén (lelőhelysűrűség: 0,028 lelőhely/km²). 

 

Szerencsköz 

 

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. Területe: 118 km² 

A dombság a Szerencs-patak és a Hernád között fekszik. Magassága: 120-284 m 

A talajokat túlnyomórészt löszön képződött csernozjomos barna erdőtalajok alkotják (91%) 

(DÖVÉNYI 2010, 853-855). 
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A térségből csak Hernádkércs közeléből ismert egy bizonytalan szórványleletekkel jellemezhető késő 

rézkori lelőhely (0,008 lelőhely/km²). 

 

2.3 Borsod megye földrajzi adottságai a késő rézkori lelőhelyek függvényében 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye földrajzi tagoltsága a késő rézkori lelőhelyek eloszlására is hatással 

van. Ahogy a fenti rövid ismertetésekből is látható, a késő rézkori lelőhelyek által érintett kistájak 

domborzati szempontból négy kategóriába sorolhatók (alföld, völgy, dombság, hegyvidék) (2. ábra). 

 

 
2. ábra 

 

A lelőhelyek gyakorisága az adott domborzati típusoknál a késő rézkori életmódra és települési 

viszonyokra is utalhat. Ebből a szempontból lényeges az alföldi, síkvidéki lelőhelyek többsége (57%). 

Ez arra utalhat, hogy elsődlegesen a jó termőföldek határozták meg a települések helyének 

kiválasztását (lásd még 6.1 fejezet), ami a földművelés jelentőségét is jelezi. Azonban a grafikon egy 

másik fontos adatot is tartalmaz, mégpedig a dombvidék viszonylag nagy arányát a megtelepedésben 

(26%). Ezek a területek hagyományosan inkább az állattartásra alkalmas régiókként értelmezhetők. Ez 

arra utal, hogy a késő rézkorban az állattartás szerepét sem lehet alábecsülni. Ezt többek között az 

állatcsont vizsgálatok, a jellegzetes állattemetkezések és egyéb jelek (pl. a gyapjú feldolgozással 

összefüggésbe hozható orsógombok) is alátámasztják. A késő rézkori közösségek nagyállattartó 

jellegét a földművelés alárendelt szerepe mellett korábban Csalog József emelte ki (CSALOG 1961). 

Ezt az elképzelést az utóbbi időben egyes kutatatók újra kihangsúlyozták (pl. HORVÁTH T. 2006, 98-

104). A gazdálkodási mód mellett egyéb tényezők is hatnak a lelőhelyek földrajzi elhelyezkedésére, 

mint például a nyersanyagok jelenléte. Bár a kőeszközök vizsgálata nagyobb távolságokra kiterjedő 

nyersanyagmozgást nem mutatott ki (4.2 fejezet), mégis a lelőhelyek megléte az egyes nyersanyag 

előfordulások közelében (pl. obszidián a Tokaji-hegy és a Zempléni-hegység térségében) jelzi ezt a 

fajta szempontot. 

 



 

27 

 

 
3. ábra 

 

Ha a kétféle területet az egyes kistájakon mérhető lelőhelysűrűség szerint is vizsgáljuk, akkor is 

hasonló képet kapunk, azaz az alföldi régiók általában a sűrűbben lakott térségek közé tartoztak (3. 

ábra). A grafikonon látható, hogy amíg  a megyei átlagértéknél alacsonyabb adatok többségében 

domb- vagy hegyvidékekhez tartoznak (barna oszlopok), addig az átlagosnál nagyobb sűrűséggel 

rendelkező kistájak az alföldi területekhez köthetők (zöld oszlopok). Ebből a szempontból is 

félrevezető lehet a Tokaji-hegy adata, mivel a megye legsűrűbbnek tartható térsége alig 26 km² méretű 

területet fed le, ahonnan csak két lelőhely ismert. A néprajzi kutatások – többek között épp Borsod 

megyében – többször is utaltak azokra az eltérő domborzati viszonyokkal is magyarázható 

különbségekre, melyek egy-egy térség gazdasági, társadalmi és kulturális eltéréseire is hatással 

lehettek (lásd elsősorban Viga Gyula tanulmányait, pl. VIGA 1988, 562). Ezeket a hosszú 

évszázadokra visszamenő jellegzetességeket a Borsod megyei késő rézkor elemzésénél is szem előtt 

kell tartanunk, amire a leletanyagban megfigyelhető szabályszerűségek, minták vizsgálata is 

figyelmeztet bennünket. 

 



28 

 

3. Késő rézkori lelőhelyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

A kutatási területen (Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelenlegi közigazgatási határain belül) összesen 

126 késő rézkorba sorolható lelőhely vált ismertté (11. ábra). A lelőhelyek adatainak összegyűjtése 

több fázisban történt. Elsőként a szakirodalomból már ismert lelőhelyek vizsgálatát végeztem el, majd 

ezt követően a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében található késő rézkori leletanyagot 

dolgoztam fel. A kutatásba bekerültek a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában lévő leletek is. 

A kutatást nehezítette, hogy a lelőhelyek adatai sokszor pontatlanok voltak vagy az információ 

mennyisége, ill. minősége nem volt megfelelő. A lelőhely adatbázisba igyekeztem minél több elérhető 

adatot felvenni (pl. lelőhelyek mérete, elhelyezkedése, EOV koordináták, tengerszint feletti magasság, 

kutatások jellege, ideje, leletanyag mennyisége, stb.), azonban így is több olyan lelőhely van a 

gyűjtésben, amelyről csak minimális ismeretek vannak. 

3.1 A lelőhelyek megoszlása földrajzi helyzetük és kiterjedésük ismertsége szerint 

A lelőhelyek ismertségét öt kategóriába osztottam (4. ábra). Az elsőbe tartoznak azok a lelőhelyek, 

melyek nem térképezhetők (ismeretlen lelőhelyű, de Borsod megyei leletek). A második kategóriába 

sorolhatók azok a lelőhelyek, melyek pontos helyzete nem ismert, de a leletek településhez köthetők 

(36 lelőhely – 28%). A harmadik típusnál már nagyjából ismert a lelőhely földrajzi helyzete, de 

kiterjedése és pontos helye nem. Ide 40 lelőhely tartozik (32%). A negyedik kategóriában olyan 

lelőhelyek találhatók, melyek pontos elhelyezkedése ismert, de kiterjedése nem (26 lelőhely – 21%). 

Az utolsó csoportban lévő lelőhelyekről rendelkezünk a legtöbb információval (a pontos helyzet és a 

kiterjedés is ismert). Csupán 20 lelőhelyet sorolhatunk ide (16%). A fenti adatokból kitűnik, hogy a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye terültéről gyűjtött késő rézkori lelőhelyeknek csupán egy harmada 

ismert pontosan, további egy harmaduk hozzávetőleg ismert, a fennmaradó részükről pedig nincsenek 

részletes adatok. 

 

4. ábra 
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3.2 A lelőhelyek megoszlása a leletanyag mennyisége szerint 

A lelőhelyek kutatási értékét egy másik tényező is jelentősen csökkenti. Ez a leletanyag mennyisége és 

minősége. Habár a disszertáció gerincét adó leletanyag bázis 9400 darabot számlál, ezek 

lelőhelyenkénti megoszlása elég változatos képet mutat (5. ábra). Több olyan lelőhely is van, 

melyekről nem ismert egy lelet sem (21 lelőhely – 17%). Ide azok a lelőhelyek tartoznak, melyek csak 

az irodalomból ismertek és leletanyaguk egyik múzeumban sem volt meg, ill. feldolgozásuk későbbi 

időpontban várható (pl. Mezőkeresztes-Cet-halom lelőhely anyagát Patay Róbert dolgozza fel). A 

lelőhelyek többsége (73 db – 58%) csekély számú leletet (1-10 db) szolgáltatott, melyek többnyire 

gyűjtésből, ajándékból, ill. terepbejárásból származnak. Viszonylag sok leletanyag (11-100 db) került 

elő a lelőhelyek mintegy negyedéből (16%). Ezek között már ásatásokat is találunk. A tipológiai 

vizsgálatokhoz leginkább megfelelő mennyiségű (100 db felett) leletet szolgáltató lelőhelyek száma 

elég csekély (12 db – 9%). Kiemelhető ezek közül Tiszaladány-Nagyhomokos és Mezőkövesd-Nagy-

Fertő (2738 és 2048 db lelettel), melyek az összes késő rézkori lelet kb. felét (51%) szolgáltatták. 

Szintén értékelhető mennyiségű lelet származik Mezőcsát-Márkus-dűlő (MOL-15. lh.) (891 db), 

Tiszalúc-Sarkad (660 db), Ózd-Kőaljatető (614 db) és Csincse, Gomba Barna földje (M3-14. lh.) (556 

db) településekről. További hat lelőhely ennél kevesebb lelettel rendelkezik: Tiszakeszi-Tiszapart III. 

(249 db), Mezőzombor-Vasúti-delta (187 db), Mezőcsát-Hörcsögös (150 db), Tiszabábolna-Szilpuszta 

(148 db), Mezőcsát-Látóhalom (128 db), Ózd-Stadion (123 db). Mivel a fent leírt lelőhelyekről került 

elő a Borsod megyei késő rézkori anyag 90%-a, ezért ezekkel később részletesebben, kiemelten is 

foglakozom. 

 

5. ábra 

3.3 A lelőhelyek megoszlása típusuk szerint 

A Borsod megye területéről ismert 126 lelőhely közül – ahogy a fentiekből is kiderül – nagyon sok 

csupán szórványleleteket szolgáltatott, ezért jellegüket telep szórványként határozhatjuk meg (90 

lelőhely – 72%). Telepként azokat a lelőhelyeket azonosíthatjuk, melyeken bizonyíthatóan települési 

objektumokat tártak fel késő rézkori leletekkel. Ide 18 lelőhely sorolható (14%). A telepek egy külön 

csoportját alkotják a barlangi telepek, bár ezek közül egyik helyen sem tártak fel objektumokat, de 

szórványos leletek időszakos megtelepedésre utalnak. Borsod megyéből 6 ilyen lelőhely ismert (5%). 

A temetők száma is hasonló arányokat mutat. Biztosan temetőnek tartható (azaz feltárt) lelőhely 

három található a megyében (Mezőcsát-Hörcsögös, Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek). Ezek 
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mellett van három olyan lelőhely is, melyek terepbejárások során lettek meghatározva (Hejőkeresztúr-

Homokbánya 3. lh; Hejőszalonta-Homokbánya) vagy feltételesen sorolták a temetkezések közé (Viss-

Szőlőhomok) (6. ábra). 

 

6. ábra 

3.4 A lelőhelyek megoszlása a kutatás jellege szerint 

A lelőhelyeken végzett kutatások több kategóriába sorolhatók (7. ábra). A lelőhelyek egy harmadánál 

nem ismert a kutatás jellege (41 lelőhely – 32%). A többinél a leletek ajándékozás, gyűjtés, helyszíni 

szemle vagy terepbejárás révén kerültek múzeumba (38%). A lelőhelyek közel egy harmadánál 

végeztek feltárást (38 lelőhely – 30%), azonban ezek közül csupán 21 olyan van, melyeknél késő 

rézkori objektumot is találtak, a többi esetben csupán szórványleletekről van tudomásunk. 

 

7. ábra 
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3.5 A lelőhelyek megoszlása a kutatás ideje szerint 

Már fentebb is említettem, hogy a lelőhelyekről szerezhető információk sokszor hiányosak voltak, így 

a kutatás idejére vonatkozó adatok is csak 75 lelőhelyről álltak rendelkezésre. Ezek alapján az látható, 

hogy az 50-es évek előtt csupán 10 lelőhely volt ismert, míg ez a szám az 50-es 60-as években 

megháromszorozódott (33 lelőhely). A következő évtizedekben az előkerülő lelőhelyek száma 

nagyjából azonos maradt, de az előzőekhez képest csökkent (70-es 80-as évek – 17 lelőhely; 90-es és 

2000-es évek 15 lelőhely) (8. ábra). A lelőhelyek számának ez a változása mindenképp a kutatás 

intenzitásának növekedésével, ill. csökkenésével magyarázható. Az 50-es 60-as évek kiugrása a kor 

régészetére jellemző sok kisebb leletmentésből és tervásatásból álló kutatás számlájára írható. 

Ugyanakkor meglepő, hogy a 70-es évektől egyre gyakoribbá váló nagy felületű ásatásokon (olyan 

nagyberuházásokhoz, mint pl. a Tisza vízlépcső vagy az M3-as autópálya kapcsolódva) a vártnál jóval 

kevesebb késő rézkori lelőhely került napvilágra (8. ábra). 

 

8. ábra 

3.6 A feltárt régészeti jelenségek 

A Borsod megyei lelőhelyek közül 38-on végeztek feltárást, de csak 21 olyan van, melyen késő 

rézkori objektumok is előkerültek. Ezek közül is csak 18 lelőhelyről ismerjük a régészeti jelenségek 

számát és típusát. Ezeken összesen 237 jelenség került elő. A legtöbb objektum gödör volt (186 db – 

78%). Ezen kívül 26 sír (11%), 13 kemence (5%) és 7 ún. edénycsomó (3%) került elő. Egy-egy 

jelenség képviseli az árkokat és az épületeket. Hét jelenséget állattemetkezésként értékelhetünk. 

A legtöbb objektum (59 gödör) Tiszaladány-Nagyhomokos településéről került elő. Szintén sok gödör 

(46 db) alkotta a Csincse, Gomba Barna földjén (M3-14. lh.) feltárt teleprészletet. A telepek közül 

kiemelhető még Mezőkövesd-Nagy-Fertő (22 objektum), Mezőcsát-Márkus-dűlő (MOL-15. lh.) (17 

objektum), Ózd-Kőaljatető (16 objektum) és Ózd-Stadion (12 objektum). További telepek: Tiszakeszi-

Tiszapart III. (10 objektum), Szerencs-Hajdúrét, Tiszabábolna-Szilpuszta (8-8 objektum), 

Mezőzombor-Vasúti-delta (6 objektum), Mezőkeresztes-Csincsetanya, homokbánya, Tiszalúc-Sarkad, 

Tiszavalk-Kenderföldek (1-1 objektum). A temetőket tekintve a 26 sír három lelőhelyre oszlik 

(Mezőcsát-Hörcsögös - 16 sír, Ózd-Center - 8 sír, Szentsimon-Kenderföldek - 2 sír). 

A feltárt jelenségek részletes elemzését a vonatkozó fejezetekben (6.6 és 7. fejezet) tárgyalom. 
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3.7 A lelőhelyek megoszlása talajtípusok szerint 

A késő rézkori lelőhelyek földrajzi szempontból történő elemzését röviden a 2.3 fejezetben tárgyaltam. 

Itt a talajviszonyok általános jelenségeit mutatom be, melyek értékelésére a településekkel foglalkozó 

fejezet elején kerül sor (6.1 fejezet). 

A térképezhető lelőhelyeket Borsod megye talajtérképre helyezve (10. ábra) azt látjuk, hogy a késő 

rézkor időszakában leginkább preferált talajfajták a következők voltak: agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok (38 lelőhely – 31%), öntéstalajok (31 lelőhely – 25%), csernozjom-barna erdőtalajok (26 

lelőhely – 21%). Ezek mellett ritkábban, de előfordulnak késő rézkori lelőhelyek a réti talajokon, a 

mélyben sós réti csernozjomokon és barnaföldeken (6-6%), valamint réti öntéstalajokon (4%), ill. 

Rendzina talajon (1 lelőhely) (9. ábra). 

 

9. ábra 
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10. ábra 

3.8 A késő rézkori lelőhelyek elterjedése 

A Borsod megye területéről gyűjtött késő rézkori lelőhelyek elterjedési térképét tekintve (11. ábra) 

kisebb-nagyobb csoportosulásokat lehet megfigyelni. A lelőhelyek sűrűsödése jól látható Ózd 

környékén, a megye ÉNy-i részén, ettől D-re helyezkedik el a Bükk-fennsík barlangjainak kisebb 

egysége. A Bükkalja és a Borsodi-mezőség területén egy nagyobb csoport figyelhető meg, amely a 

megye DNy-i határától a Sajóig terjed. A lelőhelyek másik legsűrűbb elterjedési egysége a Taktaköz 

területét, a Zempléni-hegység D-i lábának környékét és a Bodrogköz Ny-i részét foglalja magába. 

Emellett a megye középső részén, a Cserehát területén elszórtan jelentkező lelőhelyeket találunk. A 

fenti csoportosulások között olyan üres területek is találhatók, melyeken nincsenek késő rézkori 

lelőhelyek. Ennek többféle magyarázata lehet. Egyrészt a talajviszonyok, mint pl. a Borsodi-mezőség 

DNy-i részén (10. ábra) (lásd a 6.1 fejezetet), másrészt viszont a kutatási hiányosságok is okozhatják a 

lelőhelyek hiányát. Utóbbi különösen a megye É-i, ÉK-i részén jelentkezik. Ez a hiátus különösen jól 

látható, ha összevetjük a Borsod megyei (11. ábra) és az Eva Horváthová által gyűjtött K-szlovákiai 

lelőhelyek elterjedési térképét (HORVÁTHOVÁ 2010, Obr. 1). Ezen a lelőhelyek sűrűsödése 

figyelhető meg a Kassai-medencében, a Zemplén-hegység É-i részén, a Zempléni-síkon és a Felső-

Bodrogközben. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye késő rézkori lelőhelyeinek 

elterjedését a földrajzi adottságok (talaj, domborzat, nyersanyag előfordulás) jelentősen befolyásolták, 

azonban az egyes lelőhelycsoportok körvonalazásánál a kutatás sajátosságait is számításba kell venni, 

ugyanis vannak olyan területek, melyek a helyi gyűjtési és feltárási tevékenység következtében több 

információval szolgálnak (pl. Ózd környéke), míg más térségek a kutatás figyelmét eddig többnyire 

elkerülték (pl. a megye É-i része). 
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11. ábra 

Késő rézkori lelőhelyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
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1. Abaújszántó és Golop 

2. Alsóhámori kőfülke  

3. Arnót-Zbuska puszta 

4. Balajt 

5. Bodrogkeresztúr 

6. Bodrogkeresztúr-Kutyasor 

7. Bodrogzsadány 

8. Bogács-Pazsag-puszta 

9. Borsod-Homokbánya 

10. Borsod megye 

11. Center-Terítő 

12. Cserépfalu 

13. Csincse, Gomba Barna 

földje (M3-14. lh.) 

14. Csincsetanya 

15. Csokvaomány-Véntető 

16. Dédes-kői-barlang 

17. Dövény 

18. Edelény 

19. Emőd 

20. Emőd-Nagyhalom 

21. Emőd-Rigós-ér 

22. Emőd-Vaskópuszta 

23. Encs-Fügöd, Part-alja 

24. Encs-Fügöd, Vízrejáró 

25. Fancsal-Hosszúkötél 

26. Felsővadász-Várdomb 

27. Felsőzsolca 

28. Halmaj 

29. Hejőbába 

30. Hejőbába, Szakáldi u. 

31. Hejőkeresztúr-Hejő-

Szarda csatorna 

32. Hejőkeresztúr-

Homokbánya 3. lelőhely 

33. Hejőkeresztúr és 

Mezőcsát között 

34. Hejőkürt-Hejőpart 

35. Hejőszalonta-

Homokbánya 

36. Hernádkércs 

37. Ináncs-Dombrét 

38. Ismeretlen lelőhely 

39. Kenézlő 

40. Kesznyéten 

41. Kőlyuk-barlang 

42. Külső-Bőcs 

43. Lénárddaróc 

44. Mezőcsát-Hörcsögös 

45. Mezőcsát, Igrici felé 

46. Mezőcsát-Látóhalom 

47. Mezőcsát-Márkus-domb 

48. Mezőcsát-Márkus-dűlő, 

MOL 15. lh. 

49. Mezőkeresztes-Cet-halom 

(M3-10. lh.) 

50. Mezőkeresztes-

Csincsetanya 

51. Mezőkeresztes-Lucernás 

52. Mezőkeresztes-Olajmező 

53. Mezőkeresztes-Vásártér 

54. Mezőkövesd-Mocsolyás 

55. Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

56. Mezőzombor-temető 

57. Mezőzombor-Vasúti delta 

58. Méra-Pető-hegy 

59. Miskolc, Forrás–völgy, 

Névtelen-barlang 

60. Miskolc, Herman Ottó-

barlang 

61. Mocsolyáspuszta 

62. Muhi 

63. Muhi-Kocsmadomb 

64. Nagycsécs és Sajószöged 

között 

65. Négyes-Nyárádka 

66. Onga, régi malom mellett 

67. Onga, agyagbánya 

68. Oszlár 

69. Ózd 

70. Ózd-Center 

71. Ózd, Dobó István út 

72. Ózd-Kajla-fő 

73. Ózd-Kajla-völgy 

74. Ózd-Kerekhegy 

75. Ózd-Kistói-dűlő 

76. Ózd-Kőalja oldal 

77. Ózd-Kőaljatető 

78. Ózd-Stadion 

79. Ózd, Strand utca 

80. Prügy-Tökföld 

81. Rásonysápberencs 

82. Rátka 

83. Rátka, Puccollán bánya 

84. Sajókeresztúr-

Homokbánya 

85. Sajópüspöki-Szurdok-

hegy 

86. Sajósenye 

87. Sajószentpéter, Sajóecseg 

88. Sajószöged 

89. Szalonna-Puha 

90. Szalonna-Temető 

91. Szeleta-barlang 

92. Szendrő-Alsó rétek I. 

93. Szendrő-Csehi-puszta-

dűlő II. 

94. Szentistvánbaksa 

95. Szentsimon-Domb alja 

96. Szentsimon-Kenderföldek 

97. Szerencs 

98. Szerencs-Hajdúrét 

99. Szerencs, Ond 

100. Szirmabesenyő 

101. Szuhakálló-

Vasútállomás 

102. Tarcal, agyagbánya 

103. Tarcal-Mandulás-dűlő 

104. Tarcal, Téglagyár 

105. Tibolddaróc 

106. Tibolddaróc, Bérc út 

107. Tiszabábolna-Szilpuszta 

108. Tiszakarád-Körtvélyes 

109. Tiszakeszi-Derzs tanya 

110. Tiszakeszi-Fay kert 

111. Tiszakeszi-Szódadomb 

112. Tiszakeszi-Tatárdomb 

113. Tiszakeszi-Tiszapart III 

114. Tiszaladány-

Nagyhomokos 

115. Tiszalúc 

116. Tiszalúc-Sarkad 

117. Tiszaújváros 

118. Tiszavalk-Kenderföldek 

119. Tokaj környéke 

120. Tokaj-Hegyalja 

121. Tokaj-Patkóbánya 

122. Tolcsva környéke 

123. Uraj 

124. Viss 

125. Viss, Kutyapart 

126. Viss-Szőlőhomok 
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4. A késő rézkori leletanyag 

Az előző fejezetben tárgyalt 126 lelőhely között 105 olyan található, amelyről késő rézkori leleteket is 

ismerünk. Ezek összegyűjtését 2006 és 2014 között végeztem el. Összesen 9408 db (7511 tétel) 

régészeti tárgy került az adatbázisba. A leletek döntő többségét (93%) a kerámiatárgyak (elsősorban 

edénytöredékek) adják (6989 tétel – 8705 db). Viszonylag nagyobb arányban (4%) fordulnak elő 

kőeszközök (391 db) és csonteszközök (2% - 199 db). Emellett néhány agancseszköz (19 db), réztárgy 

(12 db) és ékszerként használt kagyló (7 db), csiga (71 db) és mészkő (1 db) gazdagítja a leletanyagot. 

A következőkben a leleteket anyaguk szerint csoportosítva tárgyalom. Elsőként a leletanyag gerincét 

alkotó kerámiatárgyakkal foglalkozok. 

4.1 Kerámia 

Az égetett agyagtárgyak körébe tartozó leletek nagy része edénytöredék (8273 db). Ezzel szemben 

csupán 51 db ép és 77 db kiegészített edény ismert a kutatási területről. Ezekhez még 226 töredékes 

(részben kiegészíthető) edény csatlakozik. A kerámialeletek további csoportjába az egyéb 

agyagtárgyak (orsógombok, idolok, kanalak) tartoznak, melyek között 25 ép és 48 töredékes példány 

található. A leletanyag nagyfokú töredékessége elsősorban azzal magyarázható, hogy a kerámiák 

többsége szórványként vagy telepásatások anyagaként került elő, temetőkből származó ép tárgyak 

csak kis számban vannak jelen. Ez a tény a tipológiai elemzést is nehezítette, mivel a kerámiatárgyak 

közel 10%-a nem volt alkalmas edénytípusok meghatározására. A fennmaradó rész így is 7866 db 

leletet tesz ki, melyek részletes feldolgozása a fejezet témáját adja. 

4.1.1 Tipológia 

A kerámiatárgyak rendszerezése során a kutatók gyakran szembesülnek az őskori edénykészítés 

jellegéből adódó nehézségekkel. A fazekaskorong nélkül készült edények esetében szinte természetes, 

hogy nem találunk két egyforma edényt. Épp ezért számos formai változatot lehet elkülöníteni. A 

tipológiai felosztás elsődleges kérdése, hogy milyen mélységbe lehet elmenni az egyes típusok 

elemzése során. Ahogy látni fogjuk, a díszítésmódok rendkívüli változatossága tovább nehezíti a 

kérdést. Ha a típusokat díszítésük alapján tovább bontjuk szinte végtelen számú variációt kapunk. A 

tipológiánk túlrészletezett lesz. Tovább bonyolítja a feladatot, hogy sok az egyedi forma, az egyes 

típusok és altípusok csak egy-egy lelőhelyen, egy-egy példányban fordulnak elő, ezért a további 

következtetések levonásához igen kevés adatot szolgáltatnak. A tipológiai felosztás során ezért a 

formai típusokat, altípusokra és díszítésbeli változatokra osztottam, utóbbiakat a díszítés jellege 

alapján csoportosítva. A kerámiatárgyak között így 37 fő típust (római számokkal jelölve I-XXXVII), 

70 altípust (a típusokon belül arab számokkal elkülönítve) és 262 változatot (az altípusokon belül 

kisbetűvel jelölve) azonosítottam. 

A késő rézkori kerámiák tipokronológiai osztályozásához a szakirodalomban legtöbbet használt és a 

legszélesebb körben elfogadott Nĕmejcová-Pavúková féle felosztást alkalmaztam (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1982, 

NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1991, stb.) kiegészítve más kutatók 

munkáiban található megfigyelésekkel (pl. ENDRŐDI 1997, BONDÁR 1982, BONDÁR 2009, 

HORVÁTH T. 2011; stb.).
1
 Ahol lehetséges volt, ott a párhuzamok alapján megpróbáltam az egyes 

                                                           
1 A késő rézkor tipológiai felosztásainak kérdéséhez jó összefoglalást nyújt Bondár Mária munkája (BONDÁR 2010, 324-

330. 
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típusokat, altípusokat és változatokat különböző fázisokba sorolni (Baden I-IV), bár sok esetben az 

egyes fázisok meghatározása bizonytalan. További nehézséget okoz, hogy a tárgytípusok egy része 

több fázisban is megtalálható. A késő rézkor tipológiai rendszereinek nehézségeire már több kutató is 

felhívta a figyelmet (pl. BONDÁR 2000, 47; ENDRŐDI 1997, MAYER 1990, 105).
2
 Ezzel a 

kérdéssel a mezőkövesdi telep közlése során magam is röviden foglalkoztam (GYÖRGY 2008, 39-40) 

és éppen ez a problémakör vezetett a doktori disszertáció témájának kiválasztásához. A cél elsősorban 

a késő rézkori leletek és lelőhelyek csoportosítása, kerámiastílusok és/vagy területi, időrendi csoportok 

elkülönítése és a tipológiai rendszerek felülvizsgálata volt. Az alább bemutatásra kerülő tipológiai 

felosztást ennek érdekében statisztikai módszerekkel elemzem, melyek segítségével reményeim szerint 

a fenti célkitűzés (részben) megvalósítható lesz. 

A fejezet további részében a tárgytípusok bemutatására, a fülfajták és díszítésmódok elemzésére kerül 

sor, majd röviden kitérek a kerámiatechnológiai kérdésekre is. 

4.1.1.1 Bögre (I. típus) 

Ebbe a kategóriába azokat az edényeket sorolom, melyekre jellemző a kis méret (és űrtartalom), a 

hengeres vagy enyhén kihajló nyak, a gömbös alsó rész, ill. a perem fölé emelkedő fül. Formai 

eltérések alapján hat altípust lehet megkülönböztetni (12. ábra). 

I/1 

A legáltalánosabban elterjedt késő rézkori bögreforma. Hengeres nyak és nyomott gömbtest jellemzi. 

Vékony, perem fölé húzott szalagfüle van. Általában díszítetlen (I/1a) (pl. 20. tábla/4-6; 22. tábla/3; 

24. tábla/2; 31. tábla/1; 38. tábla/1-2; 47. tábla/1; 50. tábla/2-3, 8-9; 85. tábla/12-15; 99. tábla/4, 10; 

103. tábla/3-4; 115. tábla/15-16), de előfordul kannelúrázott hasú változatban is (I/1b) (22. tábla/5; 25. 

tábla/3; 32. tábla/2; 85. tábla/11; 88. tábla/7; 104. tábla/6; 109. tábla/8). Egy példány vállán hármas 

pontcsoportok láthatók (Ózd-Stadion – I/1c típus) (71. tábla/11). Színe többnyire szürke, sötétszürke, 

fekete. Felülete sokszor fényezett. Túlnyomórészt homokkal soványított agyagból készült. 

Falvastagsága 0,3-0,6 cm között mozog. Magassága 3-7 cm lehet. A peremátmérő szintén 3-7 cm 

között váltakozik. A fülek keskenyek (0,9-2,5 cm szélesek). 

Borsod megyéből 32 lelőhelyről ismertek példányai (26. tábla). Összesen 225 db ilyen jellegű lelet 

került elő, melyek között 17 ép és 14 kiegészített edény van. 

Párhuzamait számos lelőhelyről ismerjük: pl. Keszthely-Apátdomb (BANNER 1956, Taf. V/1-4, 14, 

26; Taf. VII/11-12, 14-15), Vajta (BANNER 1956, Taf. XIV/12), Úny (BANNER 1956, Taf. XV/4, 

8), Zebegény (BANNER 1956, XXV/22, 29, 31), Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1956, 

Taf. LI/6-8), Budapest-Andor utca-Tress gyár (ENDRŐDI 1997, 6. kép/2), Békásmegyer-

Pünkösdfürdő (ENDRŐDI 2002, 5. kép/2), Kemenín-Kiskukoricás dűlő (NEVIZÁNSKY 1999a, Obr. 

8/6), Káposztásmegyer-Farkaserdő (ENDRŐDI 1988, 65. tábla/5, 7; 67. tábla/5-6). Ezek alapján a 

típus a klasszikus Baden időszakra (Baden III-IV) datálható. Leggyakrabban a Baden III fázisban 

tűnnek fel (BONDÁR 2009, 278.) 

I/2 

A bögrék második típusát két Borsod megyei lelet képviseli. A Viss-Szőlőhomokról előkerült 

leletegyüttesben találunk egy kisméretű, hengeres nyakú, gömbös testű bögrét, melynek peremből 

                                                           
2 Legutóbb Horváth Tünde foglalkozott részletesen a Nĕmejcová-Pavúková féle felosztással és megállapította, hogy mint 

tipológiai rendszer, helytállónak bizonyult a balatonőszödi leletek feldolgozása során. Csupán néhány változtatást javasolt 

(HORVÁTH T. 2011, 54-57). 
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kiinduló szalagfüle fölött egy hegyes bütyök helyezkedik el. Hasát függőleges kannelúrák borítják 

(BANNER 1956, Taf. LXXX/7). Ide sorolható még a Tiszaújváros környékéről származó díszítetlen 

példány is (DANKÓ-PATAY 2000, 42; 64. kép). 

A kutatás ezt a formát a klasszikus Baden időszak első felére (Baden IIa-IIb) keltezi (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 3/G3; Obr. 4/G2-3). Hasonló edények ismertek többek között Fonyód-

Bézseny-puszta (BANNER 1956, Taf. 12/3), Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 2. ábra), Tekovský 

Hrádok (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 61/1), Svodín (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 

Abb. 70/2) és Bíňa (CHEBEN 1984, Obr. 4/11, 13) lelőhelyekről. 

I/3 

Ez a forma Borsod megyéből csak egy példányban ismert (Tiszakeszi-Szódadomb). Hengeres nyakú, 

enyhén kihajló peremű, gömbös testű, lapos aljú bögre. A nyak egy része hiányzik. Pereme az egyik 

oldalon felemelkedik. Ezen a részen egy kis átfúrás látható.  Díszítése: függőleges, kissé ferde, ívelt 

pontsorok, melyek az edény testén cikk-cakk vonalban futnak körbe (88. tábla/9). Méreteit tekintve az 

előbbi típusoknál nagyobb (a korsóformákhoz közelít). Magassága 8,2 cm, peremátmérője 8,2 cm. 

Fenékátmérője: 3,3 cm. Felülete sötétbarna, fényezett. Homokkal soványított agyagból készült. 

Ennek az edényformának pontos párhuzama a késő rézkori leletek között nem ismert. Díszítése a 

klasszikus Baden időszakra, azon belül a késői (Baden IV) fázisra jellemző, de kísérőleletei alapján 

korábbi (Baden IIb-III) keltezése sem zárható ki. 

I/4 

Az első típushoz hasonló de nagyobb méretű forma. Hengeres nyak, széles száj és erősen nyomott 

gömbtest, ill. lapos alj jellemzi. Perem fölé húzott, keskeny szalagfüle van. A Borsod megyei anyagból 

két példány ismert. Az egyik díszítetlen (Csincse) (13. tábla/3), a másik hasát függőleges kannelúra-

szerű besimítások borítják (Emőd-Nagyhalom) (17. tábla/1). Az előbbi fekete, szürke foltos, fényezett, 

az utóbbi téglavörös, sima felületű. Homokkal, ill. apró kaviccsal soványított agyagból készültek. 

Magasságuk 6-6,6 cm közötti, peremátmérőjük 5,5-5,7 cm. Falvastagságuk 0,4-0,5 cm. 

Hasonló edényt találunk pl. Debrecen, Ohat-Telekháza lelőhelyen (BANNER 1956, Taf. LXXIX/9). A 

kísérőleletek alapján az edényforma a klasszikus Baden-kultúra időszakába (Baden III-IV) sorolható. 

I/5 

Ez a változat az eddigiektől formailag és díszítésmódjában is jelentősen eltér, a csészeformákhoz 

közelít. Széles szájú, hengeres nyakú, félgömbös testű edényről van szó, melynek füle a perem fölé 

nyúlik. Az edény vállán pontsor fut körbe. Felülete szürke vagy világosbarna, fekete foltos, enyhén 

fényezett. Homokkal soványított agyagból készült. Magassága 5 cm körüli. Vastagsága 0,4-0,5 cm. 

Ebből a típusból két töredék ismert (Mezőzombor-Vasúti delta, 46. tábla/6; Szerencs-Hajdúrét, 84. 

tábla/1). Párhuzamait megtaláljuk Balatonőszödön (HORVÁTH T. 2011, 2. ábra) és díszítetlen 

formában a K-szlovákiai leletek között (pl. Šarišské Michal’any, HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. XL/4, 

8, 10; Tab. XLIII/9; LIV/7; stb.) Ezek alapján ez a változat a klasszikus Baden-kultúra idejére (Baden 

III-IV) keltezhető. 
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I/6 

A bögrék I/1 típusának formai előfutára, a Boleráz időszakra jellemző alacsony nyakú, enyhén kihajló 

peremű, gömbös testű bögre. A perem fölé enyhén felemelkedő füle kör vagy ovális átmetszetű. Az 

edény hasát függőleges vagy ferde kannelúrák díszítik. 

A borsodi lelőhelyekről 9 töredék ismert. Négy díszítetlen példány (I/6a) (pl. 49. tábla/6; 113. tábla/5) 

mellett három függőleges, míg egy ferde kannelúrákkal díszített (I/6b) (20. tábla/1; 49. tábla/7). Egy 

darabon függőleges pontsor is csatlakozik a kannelúrás díszítéshez (Tiszalúc-Sarkad) (114. tábla/9). 

Felületük többnyire szürke, fekete vagy világosbarna, sima vagy enyhén fényezett. 

Soványítóanyagként homokot, ritkábban apró kavicsot találunk. Peremátmérő: 7-16 cm; magasság: 6,5 

cm; falvastagság: 0,5-0,7 cm. 

Ez a típus leggyakoribb Tiszalúc-Sarkad leletanyagában (5 db), de megtalálható Muhi-Kocsmadomb 

és Halmaj leletei között is. Párhuzamai közül megemlíthető Štúrovo (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 

1979, Obr. 4/1, 3, 8; Obr. 10/2) Žlkovce (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, Obr. 31/16, 18-20), 

Gyöngyöshalász (SZABÓ 1983, Pl. I/4) és Nagyút-Göbölyjárás (BONDÁR 2010, Fig. 5/6; Fig. 10/13-

14; Fig. 14/5, 10, 12-14; stb.), valamint Kántorjánosi-Homoki-dűlő (GYÖRGY 2012, 15. tábla/1; 17. 

tábla/1; 19. tábla/3; 24. tábla/7) lelőhelyekről. Díszítetlen változata a legkorábbi Baden-fázisban 

jelenik meg, de tovább él az Ib-Ic időszakban is (BONDÁR 2010, 317). A kannelúrával díszített forma 

az Ib fázistól kezdve található meg a Baden-kultúra leletanyagában és a IIa időszakig használatban 

maradt (BONDÁR 2010, 317). Az utóbbi párhuzamait Štúrovo (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1979, 

Obr. 7/7), Žlkovce (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, Obr. 18/4; Obr. 22/1-3, 6; Obr. 31/1-4; stb.) 

Nitriansky Hrádok-Vysoký breh (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, Obr. 15/7), Koppányszántó-

Tímár-völgy (TORMA 1969, 4. kép/8-9), Pári (TORMA 1977, 2. kép/1; 4. kép/1-2; stb.) és Nagyút-

Göbölyjárás (BONDÁR 2010, Fig. 7/4; Fig. 10/10; Fig. 28/14; stb.) lelőhelyekről ismerjük. 

4.1.1.2 Korsó (II. típus) 

Ebbe a típusba tartoznak a nagyobb méretű, hengeres nyakú, gömbös vagy nyomott gömbös testű, 

füles edények (12-13. ábra). 

II/1 

A leggyakoribb korsóforma, amelynek Borsod megyéből 538 töredéke, ill. ép példánya ismert. 

Összesen 28 lelőhely anyagában található meg. A forma és a díszítés alapján a következő altípusok 

határozhatók meg. 

II/1a 

Hengeres nyakú, gömbös testű, szalagfüles edények. A korsók díszítetlen változatai sorolhatók ide 

(25. tábla/2; 28. tábla/6; 68. tábla/8; 70. tábla/2; 87. tábla/6; 107. tábla/6; 109. tábla/5). Felületük 

többnyire szürke, fekete vagy világosbarna, enyhén fényezett vagy fényezett. Döntő többségükben 

homokkal soványított agyagból készültek. Felületük szürke, világosszürke, fekete, világosbarna vagy 

sárga, fényezett, ill. enyhén fényezett. Peremátmérőjük 4-9, falvastagságuk 0,4-0,9 cm között mozog. 

Magasságuk 8-10 cm. A fülek szélessége 1,8-6 cm. 

Borsod megyéből 18 lelőhelyről 216 db ismert. 
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II/1b 

A korsók kannelúrával díszített változata. Előfordulnak függőleges, ferde, egymást keresztező 

kannelúrakötegek, ill. kannelúra-szerű besimítások (15. tábla/2-4; 24. tábla/11; 26. tábla/4; 31. tábla/3; 

32. tábla/5; 42. tábla/6; 43. tábla/5; 55. tábla/3-4; 63. tábla/4; 72. tábla/1; 73. tábla/8; 86- tábla/2; 100. 

tábla/10; 109. tábla/7). Ritkábban a nyakon vízszintes kannelúrák is lehetnek (Tiszaladány-

Nagyhomokos) (105. tábla/4; 106. tábla/4, 6). Egy esetben cikk-cakk alakba rendezett besimítások 

találhatók az edény nyakán (Mezőkövesd-Nagy-Fertő) (GYÖRGY 2008, 76. tábla/2). A perem fölé 

húzott szalagfülek általában díszítetlenek, de négy esetben előfordul a kannelúrás díszítés is 

(Csincsetanya, 15. tábla/3; Mezőcsát-Hörcsögös, Ózd-Center, Tiszaladány-Nagyhomokos). Felületük 

szürke, világosszürke, fekete, világosbarna vagy sárga, fényezett, ill. enyhén fényezett. Homokkal 

soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 8-11 cm; magasság: 7-13 cm; falvastagság: 0,3-0,9 cm; 

a fülek szélessége: 3-6 cm. 

A kutatási területen 18 lelőhely anyagában található meg ez az altípus (146 db). 

A két fenti korsótípusnak (II/1a-b) a következő lelőhelyeken találjuk meg a párhuzamait: Úny 

(BANNER 1956, Taf. XV/1, 5; Taf. XVII/3-4), Dunaszekcső (BANNER 1956, Taf. XXIII/3), Zók-

Várhegy (BANNER 1956, Taf. XXIV/4), Szikra (BANNER 1956, Taf. XXVIII/5), Alsónémedi 

(BANNER 1956, Taf. XLIII/3, 5), Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1956, Taf. LII/10; Taf. 

LIII/4), Szentes (BANNER 1956, Taf. LVIII/13), Jászberény (BANNER 1956, Taf. LXI/1), Debrecen-

Ohat (BANNER 1956, Taf. LXXIX/8, 10), Polgár, Téglaszín (BANNER 1956, Taf. LXXXVI/1-4), 

Pécs-Vasas (BONDÁR 1982, Taf. 2/4), Aparhant-Felső legelő (BONDÁR 2000, 23. kép/14), Felgyő-

Várhát (HORVÁTH-SIMON 1999, 5. kép/2), Nagykanizsa-Billa (P. BARNA 2003, 16. kép/2), 

Budapest, Paskál u.-Cinkotai út (ENDRŐDI 2004, 38), Budakalász (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. 

XXXIV/75.1, 75.3; Pl. LI/116.1; Pl. LX/136.1; Pl. LXX/164.5; Pl. LXXXIV/197.4; stb.), 

Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 9. ábra). 

Előfordul Szlovákiában is: Vel’ká-Lomnica (NOVOTNÝ 1972, Obr. 2/10), Bešeňov (STRUHÁR 

2002, 4/3; Tab. VII/3), Stránska (Oldalfala-Mogyorós) (KOVÁCS B. 1986, XV. tábla/10), Včelnice 

(Méhi) (KOVÁCS B. 1986, XXVI. Tábla/6). 

II/1c 

Ebbe a típusba azok a korsók kerültek, melyek oldalát függőleges bordák, ill. különböző formába 

rendezett kannelúrák és függőleges bordák díszítik. A bordák lehetnek simák, de előfordul a 

bevagdalással vagy kannelúrákkal tagolt változat is (32. tábla/6; 48. tábla/4; 109. tábla/3; 111. tábla/2; 

116. tábla/6, 8). Felületük fekete, szürke vagy sárgásbarna. A sima, enyhén fényezett, ill. fényezett 

felület is előfordul. A soványítóanyag többnyire homok. Peremátmérő: 8,7-9,5 cm; magasság: 9-17 

cm; falvastagság: 0,3-0,9 cm; a fülek szélessége: 2,8-3,2 cm. 

Nyolc lelőhelyről 20 példány ismert. Leggyakoribb a függőleges bordával díszített alapforma (6 

lelőhelyen 10 db). 

Függőleges bordákkal és kannelúrákkal díszített korsók (a vállon körbefutó pontsorral kiegészítve) 

változatos formában fordulnak elő pl. a budakalászi temetőben (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. 

XCVI/227.5; Pl. XCVII/227.14; Pl. CXI/273.2; Pl. CXXVII/330.5; Pl. CXXXI/344.3). 
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II/1d 

Ennek a típusnak a jellemzője a korsók nyakán és hasán elhelyezkedő, benyomkodott pontokból álló 

díszítés (pl. 63. tábla/5; 103. tábla/11; 106. tábla/2). A pontsorok lehetnek vízszintesek vagy 

függőlegesek, ill. ezek kombinációja. Színük fekete vagy sárgásbarna. Felületük többnyire fényezett. 

Homokkal soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 8-12 cm; magasság: 4,7-12,8 cm; 

falvastagság: 0,4-0,8 cm; a fülek szélessége: 2,7-3,7 cm. 

Ilyen edények 7 lelőhely anyagában találhatók meg. A legszebb példát a Tiszaladány-

Nagyhomokosról származó – több töredék alapján rekonstruálható – példány jelenti (103. tábla/11). 

A függőleges és vízszintes pontsorokkal díszített korsók párhuzamai a késő badeni időszakban 

találhatók meg. Pl. Békásmegyer, Fővárosi tanács üdülője (ENDRŐDI 2002, 32. kép/6), 

Káposztásmegyer-Farkaserdő (ENDRŐDI 1988, 63. Tála/3). A K-szlovákiai leletek között is 

előfordul: Šarišské Michal’any (HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. LXII/3). 

II/1e 

Ebbe az altípusba a pontokkal és kannelúrákkal díszített korsók tartoznak (pl. 73. tábla/12; 82. 

tábla/10; 83. tábla/2-4). Az általános díszítést a függőleges pontsorok és a közöttük elhelyezkedő 

függőleges kannelúrák alkotják. Előfordul, hogy az edény nyakán vízszintes pontsor egészíti ki ezt a 

mintát (Ózd-Center, Tiszaladány). 

Ez a változat 8 lelőhelyről ismert. Összesen 19 töredék sorolható ide. 

A nyakon vízszintes pontsorral, a hason függőleges kannelúrák között elhelyezkedő függőleges 

pontsorral díszített korsók párhuzamai a következő lelőhelyeken találhatók meg: Dorog-Dorogi puszta 

(BANNER 1956, Taf. XIV/1), Budakalász (BANNER 1956, Taf. XCV/29), Budapest, Medve utca 

(ENDRŐDI 1997, 7. kép/1), Káposztásmegyer-Farkaserdő (ENDRŐDI 1988, 68. Tábla/5), Šarišské 

Michal’any (ŠIŠKA 1986, Taf. IV/9; HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. LXII/3), Bešeňov (STRUHÁR 

2002, Obr. 4/3; Tab. VII/1), Nowa Huta-Zeslawice (GODLOWSKA 1968, Tabl. I/24). A klasszikus 

Baden-kultúra fiatalabb fázisaira jellemző díszítésmód. A fenti párhuzamok alapján elterjedése 

Budapest környékére, és az Ózd-Piliny csoport területére tehető. Utóbbiba néhány szlovákiai és kis-

lengyelországi lelőhely is beletartozik. 

II/1f 

A korsók bekarcolt vonalakkal díszített változata. Két lelőhelyről 3 db került elő (Tiszabábolna-

Szilpuszta, Tiszaladány-Nagyhomokos) (87. tábla/2). 

II/1g 

A korsók bütyökkel díszített változatát csupán egy példány képviseli. A Rátka-Puccolán bánya 

területéről előkerült darabon kettős bütyök látható. 

II/1h 

Ebbe a változatba olyan korsó kerültek, melyek füle díszített. A díszítés lehet függőleges pontsor, 

függőleges kannelúra vagy plasztikus borda is (30. tábla/2; 50. tábla/6; 98. tábla/10). Ilyen 

edénytöredékek 9 lelőhelyről ismertek Borsod megyéből. Összesen 22 db töredék tartozik ide. 
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A pontsorral, ill. kannelúrával és pontsorral díszített szalagfülek a késő badeni időszak 

jellegzetességei. Megtalálhatók többek között Budapest-Andor utca (ENDRŐDI 1997, 9. kép/4; 29. 

kép/7), Üllő (BANNER 1956, Taf. XXXII/30-33), Káposztásmegyer-Farkaserdő (ENDRŐDI 1988, 

60. Tábla/3) lelőhelyeken. 

II/2 

A korsók első nagy csoportjától díszítésében és fülkiképzésében tér el. Egy ép edény tartozik ide. A 

Viss-Szőlőhomok leletei között található edény egy hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, enyhén 

profilált aljú korsó. Fülének felső része három hegyes bütyökben végződik. Hasát függőleges 

kannelúrák díszítik. Ezek öt helyen megszakadnak, ahol koncentrikus körökkel díszített bütykök 

helyezkednek el. A nyakon három vízszintes kannelúra fut körbe, melyek fölött vonalkázott 

háromszögek láthatók (117. tábla/3). A fent leírt díszítés egyedi, a Borsod megyei leletek között nem 

fordul elő több ilyen. 

Az egész díszítéskombináció nem található meg a késő rézkor más edényein, de részleteiben néhány 

esetben megfigyelhető. A korsó nyakán elhelyezkedő, csúcsával felfelé álló, sraffozott háromszögre 

Nevidzany lelőhelyen találunk példát (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 50/1). 

II/3 

Ez az altípus azért érdemel említést, mert a bögrékhez hasonlóan egy olyan formát képvisel, amely a 

késő rézkor egy meghatározott időszakához (Baden IIb) köthető (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, 

Obr. 4/G2-3). Tiszakeszi-Szódadombról került elő egy hengeres nyakú, kihajló peremű, nyomott 

gömbtestű korsó szalagfüllel. A fül felső részén egy hosszúkás bütyök helyezkedik el. Az edény alsó 

részét függőleges kannelúrák díszítik (88. tábla/10). 

II/4 

Sajátos díszítésmódja miatt a többi változattól elkülöníthető a Tiszakeszi-Tatárdomb lelőhelyen talált 

kisméretű korsó. A peremet apró benyomkodások tagolják. Az edény vállán (a fül alatt is) kettős 

pontsor fut körbe. A fül két szélét ovális benyomkodások tagolják. A fül felületén egy függőleges 

pontsor látható (88. tábla/15). 

II/5 

A korsóformák korai (Boleráz) változata. Alacsony, ívelt nyak, kihajló, lekerekített perem, gömbös 

test és a perem fölé enyhén kiemelkedő, ovális vagy kör átmetszetű fül jellemzi. 

Borsod megyéből két lelőhelyről (Tiszalúc-Sarkad, Tiszavalk-Kenderföldek) ismerünk ilyen korsókat 

(összesen 38 db). Díszítésük és fülkiképzésük alapján három csoportba oszthatók. 

II/5a 

Ide tartoznak a díszítetlen példányok. Tiszalúc-Sarkad leletei között találunk 10 töredéket. 

II/5b 

A korai korsóforma kannelúrával vagy kannelúra-szerű besimításokkal díszített változata (pl. 113. 

tábla/12). 24 töredék sorolható ide, melyek közül kiemelhető a Tiszavalk-Kenderföldek lelőhelyről 

származó darab, melynek fülén is kannelúrás díszítés látható (115. tábla/4). Szintén említést érdemel 

két példány, melyek oldalán a ferde kannelúrakötegeket halszálkamintához hasonlóan rendezték el. 
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Mindkét darab Tiszalúc-Sarkadról származik. Az egyiken egy különleges plasztikus díszítés (talán 

állatalak) látható (113. tábla/7), a másikon a kannelúrákat benyomkodásokkal tagolt, függőleges 

bordák kísérik. 

II/5c 

Az előző változattól abban tér el, hogy az edény hasán függőleges szubkután fülek is találhatók. 

Tiszalúc-Sarkadról ismert három ilyen töredék (pl. 114. tábla/5). 

A II/5 korsótípus párhuzamait a Boleráz időszak  (Baden Ib-IIa) lelőhelyein találjuk meg, pl. 

Nitriánsky Hrádok-Vysoký breh (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, Obr. 15), Tekovský Hrádok 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ  1974, Abb. 60/9), Žlkovce (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, Obr. 

14/15), Malá nad Hronom (NEVIZÁNSKY 2005, Obr. 14/18-19), Mödling-Jennyberg (RUTTKAY 

2001, Abb. 4/2-3), Nagyút-Göbölyjárás (BONDÁR 2010, 318). 

4.1.1.3 Csésze (III. típus) 

Ebbe a kategóriába soroljuk a lapos, félgömbös, ritkábban profilált oldalú, szalagfüles edényeket. 

Forma alapján több változatot lehet elkülöníteni (13-14. ábra). 

III/1 

A legegyszerűbb csészeforma. Teste lapos, félgömb alakú. Felülnézetben gyakran ovális. Magasan a 

perem fölé húzott szalagfüle van. Csak díszítetlen változata ismert (pl. 3. tábla/3; 52. tábla/4; 70. 

tábla/9; 82. tábla/7; 88. tábla/14). Felülete általában fekete, szürke vagy sárgásszürke, sima, ill. 

fényezett. Homokkal soványított agyagból készült. Peremátmérő: 6-16 cm; magasság: 3,3-7 cm; 

falvastagság: 0,3-0,8 cm; a fülek szélessége: 1,6-3 cm. 

A kutatási területről 13 lelőhelyen fordul elő. Összesen 67 töredék tartozik ide. 

Ez a forma nagyon hasonlít a lapos mericékhez (IV/1). Töredékes állapotban nehéz a kettőt 

elkülöníteni. Párhuzamok: Zebegény (BANNER 1956, Taf. XXV/18), Keszthely-Apátdomb 

(BANNER 1956, Taf. VII/13), Ágasegyháza (BANNER 1956, Taf. XXIX/12), Budapest-Andor utca 

(ENDRŐDI 1997, 6. kép/3; 8. kép/7; 23. kép/6; 24. kép/5; 35. kép/4), Szigetszentmárton (KALICZ 

1976a, Abb. 2/6-7). Ez a forma a párhuzamok alapján a Baden III-IVa fázisokra keltezhető. 

III/2 

A második formának alacsony, hengeres nyaka van. Az alsó rész nyomott gömbforma. Szintén 

magasra húzott szalagfül tartozik hozzá. Felülete fekete, sárgásbarna vagy szürke, többnyire fényezett. 

Homokkal soványított agyagból készült. Peremátmérő: 8-17 cm; magasság: 3,7-8 cm; falvastagság: 

0,4-0,8 cm; a fülek szélessége: 2,2-4 cm. 

Borsod megye 11 késő rézkori lelőhelyéről ismerünk ilyen edényeket (36 db). 

III/2a 

Az alacsony, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű forma díszítetlen változata (16. tábla/1; 73. tábla/1; 

76. tábla/4, 7; 80. tábla/3). Fül nélküli példánya is előfordulhat (Ózd-Kőaljatető). 



44 

 

III/2b 

A második csészeforma kannelúrás, ill. pontsoros díszítéssel is előfordul: Felsővadász-Várdomb (18. 

tábla/4), Ózd-Strand utca (76. tábla/2, 5, 8, 10), Ózd-Stadion (73. tábla/6-7), Szentsimon-

Kenderföldek (80. tábla/4; 81. tábla/5), Szirmabesenyő (85. tábla/10). Párhuzama Salgótarján-

Pécskőről ismert (KOREK 1968, X/1-4). Emellett megtaláljuk Szlovákia területén is. Pl. Vel’ká-

Lomnica (NOVOTNÝ 1972, Obr. 2/11), Žehra-Dreveník (HORVÁTHOVÁ-FURMÁNEK 2005, Obr. 

7/5, 8, 16), Lieskovec-Hrádok (MALČEK 1999, Tab. III-V), Hodejov (Várgede-Várhegy) (B. 

KOVÁCS 1986, XXX. Tábla/1, 6, 7). Továbbá Kis-Lengyelországban is vannak hasonló példányok. 

Pl. Nowa Huta-Zeslawice (GODLOWSKA 1968, Tabl. I/5). 

III/3 

Hengeres nyakú, csonkakúpos testű, lapos, profilált aljú csésze a perem fölé magasodó szalagfüllel. 

Alsó részén függőleges, kannelúra szerű, alig látható besimítások találhatók. Felülete vörösesbarna, 

világosbarna, fekete foltos, fényezett felületű. Homokkal soványított. Peremátmérő: 15-16 cm; 

magasság: 9,5 cm; fenékátmérő: 7 cm; falvastagság: 0,5-0,6 cm; a fül szélessége: 3 cm. 

Borsod megyéből Ózd-Strand utca lelőhely leletei között találunk 6 töredéket, melyek két különböző 

edényhez tartoznak (76. tábla/1, 3). A forma díszítetlen párhuzamát Nevidzany lelőhelyről ismerjük 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 42/12). 

III/4 

Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke perem fölé húzott, keskeny szalagfüllel. Két 

példány (3 töredék) ismert a Borsod megyei anyagból. Az egyiket kettős pontsor (Szirmabesenyő) (85. 

tábla/9), a másikat vízszintes és a fül mellett függőleges pontsor díszíti (Tiszabábolna-Szilpuszta) (87. 

tábla/7). Fekete és világosbarna, foltos, enyhén fényezett felületűek. Homokkal, ill. apró kaviccsal 

soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 8-12 cm; magasság: 5,8 cm; falvastagság: 0,4-0,5 cm; a 

fül szélessége: 2,6 cm. 

Ennek a formának legjobb analógiája egy Červený Hrádok lelőhelyről származó példány 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 20/5). Hasonló edények kerültek elő a budakalászi temető 

több sírjából is (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. XLIX/112.9; Pl. LXXXIII/197.1; Pl. CXXIII/312.5). 

Ez a típus megfelel a Nĕmejcová-Pavúková féle C1 típusnak, amely a Baden IIb-III fázisokra 

keltezhető (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 4/C1; Obr. 5/C1). 

III/5 

Lapos, csonkakúpos testű, profilált aljú csésze, széles, lapos szalagfüllel. A fület kannelúrák díszítik. 

Egy ilyen edény töredéke ismert Mezőkeresztesről (43. tábla/9), egy további – díszítetlen – példány 

került elő Mezőkövesd-Nagy-Fertő településéről. Felületük sárgásbarna és fekete, foltos, fényezett. 

Homokkal, ill. apró kaviccsal soványítottak. Peremátmérő: 13-19,5 cm; magasság: 4-4,5 cm; 

fenékátmérő: 4,5-6,5 cm; falvastagság: 0,5-0,7 cm. 

Ennek a típusnak pontos párhuzama a késő rézkori leletanyagból nem ismert. 

III/6 

Széles szájú, kihajló peremű, félgömbös alsó részű csésze. Az edény oldalát függőleges kannelúrák 

díszítik. Perem fölé húzott, ovális átmetszetű füle van. Szürke színű, fényezett felületű. Homokkal 

soványított agyagból készült. Peremátmérő: 12 cm; falvastagság: 0,5 cm. 



 

45 

 

Borsod megyéből két példány ismert: Mezőkövesd-Nagy-Fertő (GYÖRGY 2008, 8. tábla/2), 

Tiszabábolna-Szilpuszta. 

III/7 

Kisméretű, enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, félgömbös testű, díszítetlen csésze perem fölé 

húzott szalagfüllel. Felülete fekete, világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 

Peremátmérő: 6,5 cm; magasság: 4,6-4,8 cm; falvastagság: 0,5-0,6 cm. 

Két szinte teljesen megegyező edény töredékei kerültek elő Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99-100 számú 

objektumából (GYÖRGY 2008, 58. tábla/4-5). 

Ezekhez nagyon hasonló edényt közölt Bondár Mária Aparhantról (BONDÁR 2000, 1. kép/8). Eva 

Horváthová munkájában is szerepelnek hasonló formák (pl. C7/9 típus) (HORVÁTHOVÁ 2010, Obr. 

9). Ezek alapján ez a típus a Baden-kultúra korai időszakába sorolható. 

III/8 

Vastag falú, durva kidolgozású, csonkakúp alakú csésze vastag, ovális átmetszetű szalagfüllel. 

A Borsod megyei anyagból egy ilyen edény ismert (Szerencs). 

Ehhez hasonló edényt közölt Endrődi Anna Budapest, Andor utca lelőhelyről (ENDRŐDI 1997, 12. 

kép/1). 

4.1.1.4 Merice (IV. típus) 

A késő rézkor egyik karakterisztikus edénytípusa. Formáját meghatározza funkciója. Folyadék 

kimerésére szolgáló kisméretű, füles edények sorolhatók ide. Formájuk alapján öt változat különíthető 

el (14. ábra). 

IV/1 

Díszítetlen, lapos, ovális testű, ívelt aljú, egyik oldalán ellaposodó merice széles szalagfüllel: Balajt (2. 

tábla/5), Ózd-Kőaljatető (67. tábla/12), Mezőcsát-Hörcsögös (24. tábla/3; 25. tábla/7; 28. tábla/2) (26. 

ábra). Párhuzamok a következő lelőhelyekről ismertek: Szikra (BANNER 1956, Taf. XXVIII/4), 

Budakalász 75. sír (BANNER 1956, Taf. C/15), Salgótarján-Pécskő (PATAY 1999, 2. kép/2). 

IV/2 

Kónikus testű, hegyes aljú mericék. Hét lelőhelyről ismertek: Felsővadász-Várdomb (18. tábla/3), 

Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh (41. tábla/6); Szirmabesenyő (84. tábla/6-13; 85. tábla/1-4), Ózd-

Stadion (70. tábla/4-5, 7-8), Ózd-Kőaljatető (63. tábla/7-8; 64. tábla/3-8; 66. tábla/4), Ózd-Strand utca 

(76. tábla/6), Tiszaladány-Nagyhomokos) (26. ábra). A legtöbb példány ebbe a változatba sorolható 

(55 db). Párhuzamait a következő lelőhelyeken találjuk meg: Keszthely-Apátdomb (BANNER 1956, 

Taf. V/47, 49, stb.), Keszthely környéke (BANNER 1956, Taf. VII/1), Sárisáp (BANNER 1956, Taf. 

XIII/32, 34), Pócsmegyer (BANNER 1956, Taf. XXVI/13), Bag (BANNER 1956, Taf. XXVI/15), 

Vác-Gombai-hegy (BANNER 1956, Taf. XXIX/1-2, 5), Üllő (BANNER 1956, Taf. XXXII/7),
3
 

Tápiószele (BANNER 1956, Taf. XXXVIII/10), Ismeretlen lelőhely (BANNER 1956, Taf. 

                                                           
3 Itt meg kell jegyezni, hogy Ózd-Kőaljatető leleteinek feldolgozása során kiderült, hogy a Banner János által Üllő lelőhellyel 

közölt tárgyak egy része nem innen származik. Ez feltehetően érvényes az említett mericére is. További információkért lásd a 

katalógust (Katalógus, 136. oldal, 11-14. jegyzetek). 
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LXXIX/26), Salgótarján-Pécskő (PATAY 1999, 1. kép/1-3), Budapest-Andor utca (ENDRŐDI 1997, 

34. kép/6; 35. kép/1, 3), Bak-Felrétbak (HORVÁTH-SIMON 2003, Abb. 39/3-4), Nagykanizsa-Billa 

(P. BARNA 2003, 15. kép/1-2; 20. kép/7). 

Ez a forma megtalálható a Bošáca csoport kerámialeletei között is. Pl. Bánov (PAVELČÍK 1981, Taf. 

I/2), Hlinsko (PAVELČÍK 1981, Obr. 1/2, 6; Obr. 2/2). Néha díszített változatban is: Hlinsko 

(PAVELČÍK 1981 Obr. 1/3), Podolie (TOČIK 1970, Tab. LXXXII/2). 

A szlovákiai Baden anyagban is előfordul: Lieskovec-Hrádok (MALČEK 1999, Tab. III; Tab. VI), 

Devín, Bratislava (FARKAŠ-PLACHÁ 2002, Obr. 8/10), Bešeňov (STRUHÁR 2002, Obr. 5; Tab. 

VI/5; Tab. VII/2), Stránska (Oldalfala-Mogyorós) (NEVIZÁNSKY 1999, Obr. 15/6-7; KOVÁCS B. 

1986, XV. tábla/8), Hodejov (Várgede-Várhegy) (KOVÁCS B. 1986, XXX. Tábla/4). 

A Kárpátoktól északra, Kis-Lengyelország területén is feltűnik, a Zeslawice-Pleszów csoport 

anyagában. Pl. Nowa Huta-Zeslawice (GODLOWSKA 1968, Tabl. I/3). 

IV/3 

Az előző forma szélesebb szájú, lekerekített aljú változata. Elég ritka típus (csupán egy, Ózd-

Kőaljatetőről származó példány sorolható ide) (67. tábla/11). 

A szélesebb szájú formához hasonló edények ismertek Pilinyről (BANNER 1956, Taf. XXVII/38), a 

Berettyó folyó vidékéről (BANNER 1956, Taf. LVIII/32), Szigetszentmiklósról (ENDRŐDI 1992, 11. 

kép/8) és Ordacsehiről (BONDÁR 1998, 4. kép/8; 9. kép/4). Szlovákiából is ismert. Pl. Hodejov 

(Várgede-Várhegy) (KOVÁCS B. 1986, XXX. Tábla/5). A Kostolac-kultúrából ismertek hasonló 

formák. 

IV/4 

Lapos aljú, csonkakúpos testű, díszítetlen merice szalagfüllel. Csupán egy példánya ismert Borsod 

megyéből (Ózd-Center) (52. tábla/5). 

IV/5 

Nagyméretű, tagolt testű merice.. Felső része csonkakúp alakú, oldala enyhén ívelt. Alsó része 

kónikus, alja lapos. A két részt éles törésvonal választja el egymástól. Felső részét a perem alatt és a 

törésvonalnál kettős, vízszintes pontsorok díszítik, melyek között hármas, függőleges pontsorok 

helyezkednek el. A széles, nem túl magas szalagfül külső részét kettős pontsorok díszítik. Ózd-

Kőaljatetőről került elő egy ilyen edény (66. tábla/1). 

Ehhez hasonló díszítés a Bošáca csoport kerámiáin is előfordul (pl. Hlinsko – PAVELČÍK 1992, Obr. 

6/9). A forma legjobb párhuzamát a Kostolac-kultúra szintén tagolt testű, magasra húzott szalagfüles 

edényei között találjuk meg. Pl. Gomolava (PETROVIĆ-JOVANOVIĆ 2002, 116, 246). 
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4.1.1.5 Tölcséres nyakú tál (V. típus) 

A késő rézkor egyik leggyakoribb edénytípusa. A Borsod megyei anyagban 61 lelőhelyről 1651 

töredék vagy ép példány ismert. A forma szinte minden esetben ugyanaz: Kihajló perem, kónikus 

nyak, ívelt has és lapos alj. Előfordul szalagfüllel (V/3) és alagútfüllel ellátott (V/4) változatban is (15. 

ábra). 

 

V/1 

A tölcséres nyakú tálak fül nélküli alapformája. Ide sorolható a típus legtöbb példánya (53 lelőhelyről 

1392 db) (27. ábra). Felületük fekete, szürke, sárga, sárgásbarna, világosszürke, ritkábban barna, 

vörösesbarna, sokszor foltos. A töredékek közel kétharmadánál enyhén fényezett és fényezett felület 

figyelhető meg. Döntő többségükben homokkal soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 12-40 

cm; magasság: 6-14 cm; falvastagság: 0,3-1,1 cm; fenékátmérő: 6-11 cm. 

Díszítésük alapján számtalan (több, mint 200) változat különíthető el, melyeket a motívumok 

kombinációja szerint csoportosítva a következő altípusokat kapjuk: 

V/1a 

Díszítetlen tölcséres nyakú tálak. Borsod megyében 15 lelőhelyről 211 db került elő (pl. 16. tábla62; 

23. tábla/5; 113. tábla/9). 

V/1b 

Tölcséres nyakú tál tagolt peremmel. A peremen apró kerek benyomkodások, ujjbenyomkodások, 

bevagdalások és különböző formájú (ovális, négyszögletes, háromszög alakú) benyomkodások 

helyezkedhetnek el. 

A kutatási területen 12 lelőhelyről ismert (összesen 67 db). 

A tálak peremének benyomkodásokkal való tagolása a Baden-kultúra idősebb klasszikus fázisának 

leleteire jellemző és a fiatalabb klasszikus fázisban már nem fordul elő (P. BARNA 2003, 106-107). 

Ennek a díszítésmódnak a párhuzamait az alábbi lelőhelyeken találjuk meg: Nagykanizsa-Billa (P. 

BARNA 2003, 17. kép/2), Budapest-Andor utca (ENDRŐDI 1997, 7. kép/4; 15. kép/2, 4; 30. kép/4; 

35. kép/5, 7; 43. kép/6), Aparhant (BONDÁR 2000, 20. kép/2), Békásmegyer-Vízművek (ENDRŐDI 

2002, 10. kép/3; 12. kép/9), Červený Hrádok (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 6/7, Abb. 11; 

stb.), Nevidzany (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 12; Abb. 38/10; Abb. 43/8), Tekovský 

Hrádok (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 58/2; Abb. 59/2), Bešeňov (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 64/2, 4), Svodín 1/59. objektum (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 

69/6-7), Budapest-Corvin tér (ENDRŐDI 2003, Abb. 3/2). 

V/1c 

A belső oldalon pontsorral díszített tölcséres nyakú tálak. Öt lelőhelyről ismerünk ilyen díszítésmódot. 

Elsősorban Mezőcsát környékén fordul elő: Mezőcsát, Igrici felé eső határ (30. tábla/5-6); Mezőcsát-

Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Mezőcsát-Látóhalom. 

A tálak belső oldalán körbefutó pontsorokat találunk például Budapest, Medve utca (ENDRŐDI 1988, 

23. tábla/1-3) és Budakalász (23. sír – BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. XII/23.3) leletei között. 
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V/1d 

A belső oldalon kannelúrákkal díszített, tölcséres nyakú tálak. A kannelúrák lehetnek függőlegesek, 

ferdék vagy a kettő kombinációjából kialakított minta. Előfordul a külső oldalon díszítetlen 

változatban is, de gyakran egyéb díszítésmódok csatlakoznak hozzá. Ez lehet pontsor a vállon vagy a 

perem alatt, pontsor és bekarcolt halszálkaminta, pontsor alatta ferde vonalakkal, de előfordul pontsor 

és hálóminta kombinációja is (49. tábla/4a-b; 114. tábla/3; 115. tábla/1). 

A tölcséres nyakú tálak belső oldalának kannelúrás díszítése a Baden-kultúra idősebb fázisaira 

jellemző, a fiatalabb klasszikus időszakból nem ismert (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 265). 

Hasonló belső díszítéssel ellátott tálak ismertek többek között Červený Hrádok (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 6-8; stb.), Tekovský Hrádok (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 

58/2; Abb. 59), Malé Kosihy (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 66), Svodín 1/59 objektum 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 69/6), Bíňa (CHEBEN 1984, Obr. 3/2, 8; Obr. 4/4, 8; Obr. 

5/1, 13, 15; stb.), Békásmegyer-vízművek (ENDRŐDI 2002, 8. kép/7; 12. kép/9), Békásmegyer-

BUVÁTI üdülő (ENDRŐDI 2002, 27. kép/6; 31. kép/1), Aparhant (BONDÁR 2000, 4. kép/1, 3, 5-6; 

17. kép/9; stb.), Nagykanizsa-Inkey kápolna (KALICZ 2003, 16. kép/2), lelőhelyekről. 

V/1e 

Tölcséres nyakú tál a perem alatt pontsorral díszítve (15. tábla/7; 30. tábla/3; 72. tábla/2). 

V/1f 

Tölcséres nyakú tál a vállon körbefutó pontsorral (16. tábla/4; 63. tábla/2; 88. tábla/1-2; 107. tábla/4). 

V/1g 

Tölcséres nyakú tál több vízszintes pontsorral díszítve (15. tábla/8; 51. tábla/1; 82. tábla/8). 

A fenti változatok párhuzamait az alábbi lelőhelyeken találjuk meg: Békásmegyer-Kollár földje, 2. sír 

(ENDRŐDI 2002, 2. kép/3), Békásmegyer-vízművek (ENDRŐDI 2002, 7. kép/4; 24. kép/8), 

Békásmegyer-BUVÁTI üdülő (ENDRŐDI 2002, 30. kép/5, 9), Úny (BANNER 1956, XVII/1), Szikra 

(BANNER 1956, Taf. XXVIII/11), Pécel (BANNER 1956, Taf. XXX/1), Hódmezővásárhely-

Bodzáspart (BANNER 1956, Taf. LIV/6-7; Taf. LV/2, 13; Taf. LVI/7-8; stb.), Červený Hrádok 

(NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 20/3; Abb. 21/12-13; stb.), Nevidzany (NĔMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 39/6; Abb. 40/13; Abb. 41/17; stb.), Šalov-Šándor (NĔMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 71/11), Aparhant (BONDÁR 2000, 9. kép/11; 14. kép/8; 18. kép/8; 20. 

kép/7), stb. A felsorolt analógiák azt mutatják, hogy a pontsorokkal díszített táltípus már a Baden-

kultúra IIb fázisában is előfordul, de a Baden III fázisban gyakori és a későbbi időszakban is 

megtalálható. 

V/1h 

Tölcséres nyakú tál vízszintes és függőleges pontsorokkal. 

A kettős vagy hármas pontsorral, ill. a vízszintes és függőleges pontsorokkal díszített tálak a késő 

badeni időszak jellemzői. Előfordul pl. Hódmezővásárhely-Kishomok (BONDÁR-KOREK 1995, 8. 

kép/1; 9. kép/4; 6. kép/3; 7. kép/1; stb.), Pécs-Vasas (BONDÁR 1982, Taf. 7/11), Aparhant 

(BONDÁR 2000, 16. kép/8-9) és Nagykanizsa-Billa (P. BARNA 2003, 14. kép/1; 15. kép/4)  és Beba 

Veche (Óbéba) (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 6/2-3), lelőhelyeken. 
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V/1i 

Tölcséres nyakú tál cikk-cakk alakba rendezett pontsorral a vállon. 

Egy ilyen edénytöredék ismert Csincse lelőhelyről. 

V/1j 

Tölcséres nyakú tál pontsorral és cikk-cakk alakba rendezett pontsorral (103. tábla/7). 

Ennek a díszítésmódnak jó párhuzama ismert a budakalászi temető 330. sírjából (BONDÁR-

RACZKY 2009, Pl. CXXVI/330.4). Hasonló díszítés látható egy Tápéról származó töredéken 

(BANNER 1956, Taf. LVIII/30). 

V/1k 

Tölcséres nyakú tál bekarcolt cikk-cakk vonallal díszítve. 

V/1l 

Bekarcolt hálómintával díszített tölcséres nyakú tál (16. tábla/5; 48. tábla/3). 

V/1m 

Bekarcolt halszálkamintával díszített tölcséres nyakú tál (113. tábla/3). 

V/1n 

Bekarcolt vonalakkal díszített tölcséres nyakú tál (88. tábla/3). 

V/1o 

Tölcséres nyakú tál pontsorral és sraffozott háromszögekkel díszítve (17. tábla/2; 104. tábla/7). 

Hasonló formák több lelőhelyről is ismertek, pl. Budakalász (BONDÁR-RACZKY 2009, CLXVII/8), 

Červený Hrádok (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 17/17), Nevidzany (NĔMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 40/10), Csepel-Vízművek (ENDRŐDI 2004, 39), Budapest, Andor utca 

(ENDRŐDI 1997, 14. kép/10; 30. kép/7, 9), Aparhant (pl. BONDÁR 2000, 10. kép/1; 16. kép/4), 

Dunaszentgyörgy (GYÖRGY 2009, 3. ábra/11), Berea (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 17/3, 9), Sălacea 

(ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 45/2; Pl. 46/3). Ez a típus viszonylag gyakori. A Baden-kultúra 

klasszikus időszakának fiatalabb fázisaira (Baden III-IV) keltezhető. A Nĕmejcová-Pavúková féle 

tipológiában a Baden III fázisban jelenik meg (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 5/J1-2). 

V/1p 

Tölcséres nyakú tál pontsorral és hálómintával kitöltött háromszögekkel díszítve (78. tábla/2-3; 103. 

tábla/8). 

Ilyen díszítés található a következő lelőhelyeken: Polgár-Téglaszín (BANNER 1956, Taf. LXXXV/24; 

Taf. LXXXVI/22), Ciumeşti (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 16/2, 6), Sălacea (ROMAN-NÉMETI 

1978, Pl. 46/4). 
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V/1q 

Tölcséres nyakú tál két pontsor között bekarcolt halszálkamintával díszítve. 

V/1r 

Tölcséres nyakú tál két függőleges pontsor között bekarcolt halszálkamintával díszítve. 

V/1s 

Tölcséres nyakú tál a vállon pontsorral, alatta bekarcolt hálómintával (4. tábla/1; 15. tábla/5; 25. 

tábla/1; 31. tábla/2; 32. tábla/3, 9; 43. tábla/2-3; 46. tábla/5; 47. tábla/7; 104. tábla/9; 106. tábla/9; 109. 

tábla/2). 

A pontsorral és hálómintával díszített tálak a következő lelőhelyeken fordulnak elő, pl.: Békásmegyer-

vízművek (ENDRŐDI 2002, 23. kép/7; 25. kép/13), Polgár-Téglaszín (BANNER 1956, Taf. 

LXXXIII/14; Taf.
 
LXXXV/4), Červený Hrádok (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 30/3, 9), 

Malé Kosihy (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 67/1), Bešeňov (NĔMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 64/4), Dunaszentgyörgy (GYÖRGY 2009, 3. ábra/10). Viszonylag ritkább 

típus, amely leginkább a Baden-kultúra fiatalabb időszakára jellemző (Baden III-IV). 

V/1t 

Tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt ferde vonalak kombinációjával díszítve. Ezek között lehet: 

pontsor alatt ferde vonalak, ferde vonalakkal kitöltött sávok, néha pontsorral keretezve és vízszintes és 

függőleges pontsorokkal együtt (pl. 33. tábla/1; 55. tábla/5; 64. tábla/10; 100. tábla/1). 

Pontokkal és ferde vonalak kombinációival díszített tálak viszonylag kevés helyről ismertek. Pl. 

Polgár-Téglaszín (BANNER 1956, Taf. LXXXV/14, 23), Ezekhez hasonló díszítések előfordulnak a 

K-szlovákiai lelőhelyeken, pl. Šarišské Michal’any (HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. LIV/8; Tab. LIX/6; 

Tab. LXIII/4). Románia területéről is ismert: Ciumeşti (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 16/3, 8), Pişcolt 

(ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 32/1; Pl. 33/12; Pl. 42/6), Sălacea (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 46/1, 

5). A bemutatott párhuzamok arra utalnak, hogy ez a díszítéskombináció elsősorban a Kárpát-medence 

ÉK-i felében volt elterjedt (ÉK-Magyarország, K-Szlovákia, ÉNy-Erdély). 

V/1u 

Tölcséres nyakú tál a vállon körbefutó, bevagdalásokkal tagolt bordával. 

V/1v 

Tölcséres nyakú tál pontsorral és hálómintával kitöltött, ferde sávokkal díszítve (47. tábla/6). 

V/1w 

Tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt halszálkamintával díszítve (113. tábla/8). 

V/1x 

Tölcséres nyakú tál pontokkal és ferde vonalakkal díszítve (45. tábla/7-8). 

Ennek a díszítési módnak jó párhuzamait találjuk a késő badeni időszak lelőhelyein is. Pl. Pécs-Vasas 

(BONDÁR 1982, Taf. 4/7-8). 
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V/1y 

Tölcséres nyakú tál függőleges bordákkal és ferde vonalakkal díszítve. 

V/1z 

Kannelúrával díszített tölcséres nyakú tál. 

V/1zs 

Tölcséres nyakú tál a vállon bütyökkel (103. tábla/10; 117. tábla/4). 

V/2 

Az előző típustól méretében tér el. Ide a tölcséres nyakú tálak nagyméretű, vastag falú példányai 

sorolhatók. Felületük fekete, szürke, sötétszürke, sárga, sárgásbarna vagy világosbarna, nagyjából 

egyforma arányban sima, enyhén fényezett vagy fényezett. A formázásukhoz használt agyagban 

egyforma arányban fordul elő a homokos soványítás és a homokkal és kerámiazúzalékkal soványított 

agyag. Peremátmérő: 26-34 cm; falvastagság: 0,6-1,3 cm. 

A díszítésmód alapján itt is több változatot lehet megkülönböztetni (V/2a-l) (pl. 15. tábla/1; 43. 

tábla/1, 4; 47. tábla/5; 82. tábla/2; 98. tábla/8; 100. tábla/3). 

V/3 

A tölcséres nyakú tálak szalagfüllel ellátott változata. Hasonlóan a fül nélküli formához, itt is több 

alcsoport különíthető el. Felületük fekete, szürke, sötétszürke, sárgásszürke, világosbarna, a töredékek 

több, mint kétharmadánál fényezett vagy enyhén fényezett. A készítéshez használt nyersanyagok 

között a homokkal soványított agyag az uralkodó. Peremátmérő: 14-36 cm; magasság: 9,5-16,8 cm; 

falvastagság: 0,4-1,1 cm; fenékátmérő: 6-11 cm; a fülek szélessége: 1,9-7,6 cm. 

A kutatási területről 32 lelőhelyről 202 db ismert. 

V/3a 

A tölcséres nyakú, füles tálak díszítetlen változata (pl. 43. tábla/10; 70. tábla/3; 82. tábla/5; 88. tábla/4; 

109, tábla/6; 115. tábla/12). 

V/3b 

Tölcséres nyakú, füles tálak tagolt peremmel. A peremen kerek vagy ovális benyomkodások és 

függőleges, ill. ferde bevagdalások lehetnek. 

Csupán 7 töredék ismert ebből a típusból. Két lelőhelyen található meg (Emőd-Vaskópuszta, 

Tiszaladány-Nagyhomokos). 

V/3c 

Tölcséres nyakú, füles tál a belső oldalon vízszintes pontsorral díszítve. 

Csupán egy példánya került elő Ózd-Kőaljatetőről. 
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V/3d 

Tölcséres nyakú, füles tálak a perem alatt körbefutó pontsorral. 

Három lelőhelyről (Csincse, Mezőcsát-Látóhalom, Mezőkeresztes-Vásártér) 9 db töredék került elő. 

V/3e 

Tölcséres nyakú, füles tál a vállon körbefutó pontsorral. 

Összesen 12 db ismert 7 lelőhelyről (pl. 99. tábla/1). 

A fül felső részén hegyes bütykökkel tagolt változata ismert Újtikos-Demeterkútról (BANNER 1956, 

Taf. LXXIX/25). Hasonló, kettős pontsorral díszített edény került elő Budakalász 197. sírjából 

(BONDÁR-RACZKY 2009, LXXXIV/197.2). 

V/3f 

Tölcséres nyakú, füles tál több vízszintes pontsorral díszítve (51. tábla/3; 72. tábla/5). 

Hasonló formákat a K-szlovákiai leletanyagban találunk (HORVÁTHOVÁ 2010, Obr. 17/J1). 

V/3g 

Tölcséres nyakú, füles tál vízszintes és függőleges pontsorokkal (50. tábla/5; 51. tábla/4; 58. tábla/1; 

64. tábla/1; 66. tábla/7). 

Elég gyakori (13 lelőhelyről 27 töredék ismert). 

V/3h 

Tölcséres nyakú, füles tál cikk-cakk vonalba rendezett pontsorral díszítve. 

Hasonlóan a fül nélküli változathoz ebből is csak egy töredék ismert (Tiszaladány-Nagyhomokos). 

V/3i 

Tölcséres nyakú, füles tál bekarcolt hálómintával. 

Két lelőhelyen találunk ilyen formát (Tiszakeszi-Tiszapart, Tiszaladány-Nagyhomokos). 

V/3j 

Tölcséres nyakú, füles tál bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. 

Csupán egy darab ismert Tiszaladány-Nagyhomokos lelőhelyről. 

V/3k 

Tölcséres nyakú, füles tál a vállon pontsorral, alatta sraffozott háromszögekkel. 

Két lelőhelyről került elő ilyen töredék (Csincse, Tiszabábolna-Szilpuszta). 

Hasonló edényekhez tartozhattak az Eva Horváthová által Zemplinske Kopčany lelőhelyről közölt 

töredékek (HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. XIX/1-2). 
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V/3l 

Tölcséres nyakú, füles tál pontsorral a vállon, alatta bekarcolt hálómintával kitöltött háromszögekkel. 

Két lelőhelyről ismert: Tiszaladány-Nagyhomokos (107. tábla/2), Viss-Szőlőhomok (116. tábla/4-5). 

Hasonló edény töredéke ismert pl. Pişcoltról (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 27/6). 

V/3m 

Tölcséres nyakú, füles tál két függőleges pontsor között bekarcolt halszálkamintával díszítve. 

Csupán egy ilyen töredék került elő Mezőcsát-Látóhalom lelőhelyről (31. tábla/7). 

V/3n 

Tölcséres nyakú, füles tál pontsorral és hálómintával díszítve. Több változatban is megtalálható. A 

típus legkedveltebb díszítésmódja. Tizennégy lelőhelyről 34 töredéke ismert (pl. 17. tábla/3; 77. 

tábla/8; 108. tábla/5; 109. tábla/1, 10; 11. tábla/3; 117. tábla/1). 

Hasonló edény került elő Pişcolt lelőhelyről (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 39/1). 

V/3o 

Tölcséres nyakú, füles tál pontsorral és ferde vonalakkal kitöltött és pontsorral keretezett, ferde 

sávokkal díszítve. 

Egy példány került elő Csincse lelőhelyről. 

Ehhez hasonló edényt közölt Eva Horváthová Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely) és Šarišské 

Michal’any lelőhelyről (HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. LXXIII/2; Tab. LIII/6). 

V/3p 

Tölcséres nyakú, füles tál pontsorral és hálómintával kitöltött és pontsorral keretezett, ferde sávokkal 

díszítve. 

Egy lelőhelyen (Tiszaladány-Nagyhomokos) került elő ilyen töredék. 

V/3q 

Tölcséres nyakú, füles tál pontsorok és ferde vonalak kombinációjával díszítve. 

Öt lelőhelyről ismert: Emőd-Vaskópuszta, Méra-Pető-hegy (47. tábla/2), Ózd-Kőaljatető, Szerencs-

Hajdúrét (84. tábla/3), Tiszaladány-Nagyhomokos (106. tábla/5). 

V/3r 

Tölcséres nyakú, füles tál pontokkal és vonalakkal díszítve. 

Két lelőhelyen kerültek elő ilyen töredékek (Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Tiszaladány-

Nagyhomokos). 
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V/3s 

Tölcséres nyakú, füles tálak díszített füllel. A fül díszítése lehet függőleges pontsor vagy kettős 

pontsor, függőleges borda, ill. függőleges kannelúra-szerű besimítás (45. tábla/3). 

Öt töredék ismert négy lelőhelyről (Mezőzombor-Vasúti-delta, Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion, 

Tiszaladány-Nagyhomokos). 

V/4 

Tölcséres nyakú tál vízszintesen álló alagútfüllel. Felületük fekete, szürke, sárgásszürke, világosbarna, 

általában sima, ritkábban fényezett. Homokkal soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 13,7-20 

cm; magasság: 6,8-12 cm; falvastagság: 0,5-1 cm; fenékátmérő: 5,7-6 cm; a fülek szélessége: 1,8-4,5 

cm. 

Viszonylag ritkán fordul elő a Borsod megyei anyagban (9 lelőhelyről 22 példány). Mezőcsát-

Hörcsögös temetőjéből három ép edény is előkerült. A díszítésmódok alapján több változat 

különíthető el. 

V/4a 

Díszítetlen, tölcséres nyakú tál alagútfüllel. Négy lelőhelyről 6 töredék ismert. 

Párhuzamai között említhetjük pl. a Budapest, Paskál út lelőhelyről származó darabot (ENDRŐDI 

1988, 80. tábla/2) vagy egy edényt Nagykanizsa-Billa (P. BARNA 2003, 15. kép/2), ill. Nevidzany 

(NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 42/25) lelőhelyről. 

V/4b 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel, a vállon pontsorral, ill. kettős pontsorral díszítve. 

Két ilyen darab ismert: Csincse, Mezőcsát-Hörcsögös (24. tábla/7). 

Ez az edényforma, ugyanilyen díszítéssel Budakalászon is előfordul (pontsorral: BONDÁR-RACZKY 

2009, LXXVIII/177.1; CLXX/28; kettős pontsorral: BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. IV/7.2; 

CXXI/312.2, 6; CXXVIII/335.1; CXXXII/345.1). A típus megtalálható még Kiskőrös (BANNER 

1956, Taf. XXX/5), Budapest-Békásmegyer (BANNER 1956, Taf. XXXVIII/22), Alsónémedi 

(BANNER 1956, Taf. XLIV/22), Csepel-Vízművek (ENDRŐDI 1988, 100. tábla/5), Békásmegyer-

BUVÁTI üdülő (ENDRŐDI 2002, 30. kép/5) Pécs-Vasas (BONDÁR 1982, Taf. 3/3; Taf. 5/7, 10; Taf. 

7/4) és Beba Veche (Óbéba) (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 6/5) lelőhelyeken. 

V/4c 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel, a vállon függőleges vagy ferde vonalakkal díszítve. 

Két lelőhelyről kerültek elő ilyen töredékek (Muhi-Kocsmadomb, Mezőkövesd-Nagy-Fertő). 

V/4d 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel. Az edény oldalát pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti. 

Két lelőhelyen található meg: Csincse, Mezőcsát-Hörcsögös (24. tábla/10; 26. tábla/5). 
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Analógiaként megemlíthető: Budapest, Paskál út (ENDRŐDI 1988, 80. tábla/1). Ezt a változatot 

Endrődi Anna a Baden III fázis idejére helyezi (ENDRŐDI 1988, 6. ábra). 

V/4e 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel. Az edény oldalát kettős pontsor és sraffozott háromszögek díszítik. 

Viss-Szőlőhomok lelőhelyről ismert egy kiegészített példány (117. tábla/7). 

Hasonló, de a belső oldalon is díszített forma került elő Budakalászról (BONDÁR-RACZKY 2009, 

CLXIX/13). Ilyen tálak előfordulnak még pl. Jászberény (BANNER 1956, Taf. LXI/8), Csepel-

Vízművek (ENDRŐDI 1988, 100. tábla/4), Nagyrécse (BONDÁR 2008, 8. kép/11; 10. kép/3), 

Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 33-34. ábra), Dunaszentgyörgy (GYÖRGY 2009, 3. ábra/13). 

V/4f 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel, a vállon ferde kannelúrákkal. 

Tiszalúc-Sarkadról került elő egy ilyen töredék. 

V/4g 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel. Az edény vállán függőleges vonalköteg helyezkedik el, a belső 

oldalon kannelúrás díszítés látható. 

Bodrogkeresztúr-Kutyasor leletei között találunk ilyen darabot (3. tábla/2). 

V/4h 

Tölcséres nyakú tál alagútfüllel. Az edény oldalát bekarcolt halszálkaminta díszíti. Előfordul 

pontsorral együtt is. 

Tiszalúc-Sarkad telepéről ismert néhány ilyen töredék. 

Párhuzamait a következő lelőhelyeken találjuk: Fonyód-Bézsenypuszta (BANNER 1956, Taf. XI/8), 

Barca (HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. LXXIII/1). A típust Viera Nĕmejcová-Pavúková a Baden IIa 

fázisra teszi (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 3/J1). 

4.1.1.6 Kétosztású tál (VI. típus) 

A kétosztású tál a késő rézkor legjellegzetesebb edénytípusa (16-17- ábra). Behúzott peremű, 

félgömbös testű, általában profilált aljú tálforma, melynek belsejét egy osztófallal két részre osztották 

(1/3-2/3 arányban). A tál peremén az osztófalnál többnyire kerek vagy ovális, gomb alakú nyúlvány 

figyelhető meg. Felületük fekete, szürke, sötétszürke, sárga, sárgásbarna, világosbarna vagy 

vörösesbarna, többnyire fényezett felületű. Döntő többségben homokkal soványított agyagot 

használtak készítésük során. Peremátmérő: 16-43 cm; magasság: 7-13 cm; falvastagság: 0,4-1,2 cm; 

fenékátmérő: 10-14 cm; a fülek szélessége: 2,8-6,6 cm; az osztógombok átmérője: 2,6-8,5 cm. 

A Borsod megyei leletek között 224 db ilyen edénytöredék, ill. kiegészített edény található (28. ábra). 

Töredékes formában nem mindig lehet a kétosztású tálakat a behúzott peremű tálaktól 

megkülönböztetni. Ennek ellenére a jellegzetes díszítések alapján több töredéket is nagy 

valószínűséggel a kétosztású tálak közé lehet sorolni (VI/7). 
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VI/1 

A kétosztású tálak díszítetlen változata. 

Kilenc lelőhelyen találhatók meg töredékei (41 db). 

A díszítetlen kétosztású tálak jó példája lehet a Szombathelyről előkerült példány (BANNER 1942, I. 

tábla/10a-b; BANNER 1956, Taf. IV/14-15). Számos más lelőhelyen is találhatók díszítetlen 

töredékek és edények, pl. Budakalász (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. LXIX/163.1; Pl. CLV/398.1), 

Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 40. ábra), Ordacsehi (BONDÁR 1998, 3. kép/2; 15. kép/14). 

VI/2 

Benyomkodott pontsorral díszített kétosztású tálak. A pontsor lehet vízszintes, függőleges vagy a kettő 

kombinációja 

Tizenegy lelőhelyről 16 töredék ismert. 

Ilyen edények, ill. töredékek megtalálhatók Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1942, I. 

tábla/14; II. tábla/2, 4, 7), Keszthely-Apátdomb (BANNER 1942, II. tábla/49, 52), Szigetújfalu 

(BANNER 1942, I. tábla/3; BANNER 1956, Taf. XXXVIII/3), Budapest, Andor utca (BANNER 

1942, I. tábla/6; BANNER 1956, Taf. XXXIV/37; ENDRŐDI 1997, 6. kép/7), Budakalász 

(BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. CLXXIV/43), Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 39. ábra). 

VI/3 

Bekarcolt vonalakkal díszített kétosztású tálak. A díszítés többnyire függőleges vonalkötegekből áll 

(2. tábla/1; 66. tábla/6; 70. tábla/11). 

Nyolc lelőhelyről 22 db került elő. 

Hasonló díszítéseket láthatunk a következő lelőhelyek kétosztású táljain: Sárisáp (BANNER 1942, II. 

tábla/18), Üllő (BANNER 1942, II. tábla/38), Úny (BANNER 1942, II. tábla/26; BANNER 1956, Taf. 

XVII/2, 5), Kiskőrös (BANNER 1942, I. tábla/11, 16), Budapest, Andor utca (ENDRŐDI 1997, 10. 

kép/5a-b), Alsónémedi (BANNER 1956, Taf. XLV/8), Iža (Izsa) (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1968, 

Abb. 18/12). 

VI/4 

Kétosztású tál pontokkal és bekarcolt vonalakkal díszítve. A legáltalánosabb a vízszintes pontsorhoz 

csatlakozó függőleges vonalköteg, amelyet gyakran függőleges pontsorok is kísérnek (pl. 2. tábla/2-3; 

13. tábla/5; 20. tábla/7; 43. tábla/8; 48. tábla/7; 53. tábla/3; 68. tábla/1; 83. tábla/10-11; 115. tábla/13). 

Tizenhat lelőhelyen 58 töredék található ebből a típusból. 

A változat legszebb példái a Pécelről származó darabok (BANNER 1942, I. tábla/1, 5; BANNER 

1956, Taf. XXX/2). Ide sorolható még a Nyergesújfaluról előkerült töredék (BANNER 1956, Taf. 

XIV/25-26), a pusztaistvánházi edény (BANNER 1942, II. tábla/40) és még számos töredék (pl. Ohat 

– BANNER 1942, II. tábla/19; Üllő – BANNER 1942, II. tábla/25). A budakalászi temetőből is ismert 

ilyen kétosztású tál (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. LXIII/148.1; Pl. CLXVIII/10; CLXX/15). 

További lelőhelyek: Káposztásmegyer-Farkaserdő (ENDRŐDI 1988, 60. tábla/1; 68. tábla/4), 
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Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 39. ábra), Pişcolt (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 33/13 - festett), 

Iža (Izsa) (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1968, Abb. 19/7). 

VI/5 

Kétosztású tál. Díszítése bekarcolt cikk-cakk vonalból, ill. a hozzá kapcsolódó egyéb motívumokból 

(pontsorok és függőleges vonalak) áll. Az ebbe a csoportba tartozó tálakon gyakran vörös, ill. fehér 

festés nyoma is megfigyelhető (70. tábla/6; 103. tábla/12; 105. tábla/6; 108. tábla/2, 4; 110. tábla/1). 

Négy lelőhelyen kerültek elő ilyen edénytöredékek (Mezőcsát-Látóhalom, Mezőkövesd-Nagy-Fertő, 

Ózd-Stadion, Tiszaladány-Nagyhomokos). 

Párhuzamokat az alábbi lelőhelyeken találunk: Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1942, II. 

tábla/1, 5), Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 39. ábra), Pişcolt (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 26/3-

4; Pl. 38/4 – festett, Pl. 38/5; Pl. 40/1 - festett), Sălacea (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 44/2). 

VI/6 

Kétosztású tálak pontsorokkal és a bekarcolt hálóminta különböző formákba (háromszög, négyzet) 

rendezett változataival díszítve (13. tábla/1; 78. tábla/4; 111. tábla/1). 

Hat lelőhelyről 10 db ismert. A késő rézkori leletanyagban ritkán fordul elő. Legjobb párhuzamait 

Pécs-Vasas lelőhelyről ismerjük (BONDÁR 1982, 35; Taf. 3/16; Taf. 7/13-14, 19). Bondár Mária 

ezeket a kétosztású tálakat a Neustupný féle Baden D fázisra keltezte (BONDÁR 1982, 35). 

VI/7 

Behúzott peremű tálak, melyeket a díszítésmódok alapján feltételesen a kétosztású tálakhoz lehet 

sorolni. 

Díszítésük állhat pontsorok különböző elrendezéséből, függőleges és vízszintes pontsorokból, 

pontsorok és bekarcolt vonalak (általában függőleges vonalkötegek és hálóminta) kombinációjából 

(73. tábla/5; 83. tábla/12; 85. tábla/7). 

VI/8 

Ebbe a csoportba a kétosztású tálak osztógombjai tartoznak (17. ábra). 

Összesen 12 különböző változat különíthető el: 

1. Díszítetlen osztógombok tíz lelőhelyről kerültek elő (22 db). 

2. A díszített osztógombok között a leggyakoribbak a középen vonalköteggel, a két szélén cikk-cakk 

vonalakkal díszített példányok (2. tábla/2-3; 18. tábla/5; 20. tábla/7; 66. tábla/3; 68. tábla/1).
4
 A cikk-

cakk vonalak és a vonalkötegek száma és elosztása változó lehet. Emellett ezt a motívumot néha 

pontokkal is kiegészítik (39. tábla/1). Párhuzamai: Pişcolt (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 26/4; Pl. 

38/4), Iža (Izsa) (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1968, Abb. 18/12), Ohat (BANNER 1942, II. tábla/13-

14), Akarattya (BANNER 1942, II. tábla/62), Polgár (BANNER 1956, Taf. LXXXIII/6-7). 

                                                           
4 Ez a díszítésmód nem csak az osztógombokon, hanem a fülek felső részét tagoló, lapos nyúlványokon is feltűnik. 
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3. Előfordulnak benyomkodott pontokkal díszített formák is. Ennek egyik változata az osztógomb 

felületét beborító, koncentrikus pontsorok. Ehhez hasonló motívumok Hódmezővásárhely-

Bodzáspartról (BANNER 1942, II. tábla/11) ismertek. 

4. Jellegzetes a két egymást keresztező pontsorból kialakított minta (13. tábla/1; 30. tábla/4; 88. 

tábla/11). Párhuzamai: Pécel (BANNER 1942, I. tábla/1, 5), Üllő (BANNER 1956, II. tábla/65), 

Akarattya (BANNER 1942, II. tábla/57). Ez a motívum előfordul az osztógomb szélén körbefutó 

pontsorral kiegészítve is (99. tábla/2). 

5. A pontokat egy esetben ujjbenyomkodások helyettesítik az osztógomb felületén (Mezőkeresztes-

Csincsetanya). 

6. Ritkán, de előfordul a négy részre osztott és bekarcolt vonalkötegekkel díszített osztógomb is (13. 

tábla/5; 39. tábla/5). Két lelőhelyről ismert (Csincse, Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL 15- lh.). Ennek 

párhuzamát Kunszentmárton-Pusztaistvánházán találjuk meg (BANNER 1956, Taf. LXI/5). 

7. Egy Tiszabábolnáról származó töredéken kereszt alakba rendezett, bekarcolt vonalak láthatók. Ilyen 

osztógombok található pl. Hódmezővásárhely-Bodzásparton (BANNER 1942, II. tábla/6).  

8. Külön kiemelhető egy Ózd-Stadionról származó töredék, melynek egész felületét bekarcolt cikk-

cakk vonalak borítják (73. tábla/4). Hasonló került elő Csincséről és Tibolddarócról (86. tábla/12) is. 

Ilyen osztógombok ismertek pl. Tiszapolgár (BANNER 1942, II. tábla/47-48) és Pişcolt (ROMAN-

NÉMETI 1978, Pl. 38/2; Pl. 40/1) lelőhelyekről. 

9. Vannak olyan osztógombok, melyek felületét párhuzamosan futó, bekarcolt vonalak díszítik (Ózd-

Kőaljatető, Szerencs-Hajdúrét) (66. tábla/6; 82. tábla/6). Ehhez hasonló díszítés található pl. 

Hódmezővásárhely-Bodzásparton (BANNER 1942, II. tábla/10). 

10. Bekarcolt rácsmintával borított osztógombok Ózd-Kőaljatetőről (66. tábla/5) és Tiszaladány-

Nagyhomokosról kerültek elő (103. tábla/12). Utóbbin vörös és fehér festés nyoma is látható. Ilyen 

megoldások más lelőhelyeken is feltűnnek. Pl. Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1942, II. 

tábla/9), Alsónémedi (BANNER 1956, Taf. XLV/8), Polgár (BANNER 1956, Taf. LXXXIII/5 – 

szintén festett). 

11. Emellett néhány egyedi, bekarcolt motívumokkal díszített osztógomb is megemlíthető Ózd-

Kőaljatetőről (67. tábla/5-6), melyek párhuzamai egyenlőre nem ismertek. 

12. Szintén egyedi a Tibolddaróc-Bérc út lelőhelyről származó kétosztású tál koncentrikus körökkel 

díszített osztógombja (86. tábla/13), melynek analógiáját Káposztásmegyer-Farkaserdőn találjuk meg 

(ENDRŐDI 1988, 66. tábla/1-2). 

A kétosztású tálakkal összefoglalóan először Banner János foglalkozott (BANNER 1942), majd Kalicz 

Nándor vizsgálta az edénytípust az anatóliai kapcsolatok vonatkozásában (KALICZ 1963, 41-42). A 

kétosztású tálak tipológiáját és kronológiáját legutóbb Gabriel Nevizánsky elemezte (NEVIZÁNSKY 

2001). A Balatonőszödről származó szertartási edények kapcsán Horváth Tünde is vizsgálta a kérdéses 

tárgytípust (HORVÁTH T. 2010a, 30-41). 

A kétosztású tálak megjelenése a Baden III fázishoz köthető, az ezt megelőző időszakban nem fordul 

elő (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 261; NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 5/L1), bár I. 

Cheben közölt egy osztófal töredéket Bíňa Baden IIb fázisra keltezhető településéről (CHEBEN 1984, 

176; Obr. 5/2). A kétosztású tálak korai változatai Nĕmejcová-Pavúková tipológiája szerint 
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kisméretűek, kicsi, díszítetlen osztógombokkal és kannelúrás díszítéssel vannak ellátva, míg a 

fiatalabb klasszikus időszak táljai nagyobbak, nagy, gazdagon díszített osztógombokkal és bekarcolt, 

pontokkal szegélyezett díszítéssel. Azonban megjegyzi, hogy kisméretű osztógombbal rendelkező 

tálak, a fiatalabb időszakra jellemző díszítéssel, még a fiatalabb klasszikus időszakban is előfordulnak 

(NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 261). Azonban a kétosztású tálak tipológiája és időrendi 

helyzetük egyáltalán nem világos. Bondár Mária Pécs-Vasas késő badeni lelőhely feldolgozása során 

felfigyelt arra, hogy a korábban a legidősebbnek tartott díszítetlen kétosztású tálak valójában a kultúra 

késői időszakában fordulnak elő (BONDÁR 1982, 35). Újabb ásatási eredmények igazolták ezt a 

felvetést. Nevizánsky Kamenín-ról közölt gazdagon díszített darabok mellett egy díszítetlen, 

osztógomb helyett csupán bütyökkel ellátott példányt is (NEVIZÁNSKY 1999, Obr. 8/10a-c). A 

lelőhely a Baden IV fázisra datálható (NEVIZÁNSKY 1999, 88). 

A kutatás a kétosztású tálakat funkciójukat tekintve a kultikus tárgyak közé sorolja és valamilyen 

folyadékkal összefüggő cselekménnyel hozza kapcsolatba, bár Horváth Tünde vizsgálatai szerint nem 

minden esetben indokolt ezeket a tálakat szertartási edényeknek tartani. A kétosztású tálak ugyanis két 

különböző minőségben készültek. Vannak gondosan kialakított, díszített formák és egyszerűbb, 

durvább kivitelű darabok is. Ebből következik, hogy a két különböző összetételű folyadék 

elválasztására szolgáló edényeket a mindennapi életben és kultikus cselekmények során egyaránt 

használták (HORVÁTH T. 2010a, 41). 

4.1.1.7 Behúzott peremű tál (VII. típus) 

Behúzott peremű félgömbös vagy csonkakúpos testű, enyhén profilált aljú tálforma (18. ábra). Felülete 

lehet fekete, szürke, sárgásbarna vagy világosbarna, általában sima, ritkán fényezett. Készítésükhöz 

homokkal soványított agyagot használtak. Peremátmérő: 18-30 cm; magasság: 8 cm; falvastagság: 

0,4-0,9 cm; fenékátmérő: 6,5-9 cm; a fülek szélessége: 2,5-3,4 cm. 

Nem túl gyakori edénytípus. Az egész Borsod megyei leletanyagban csak 19 töredék és egy ép edény 

található. Tíz lelőhelyen fordulnak elő ilyen formák: Csincse, MOL-15, Mezőcsát-Márkus-domb, 

Mezőkeresztes, Csincsetanya, Mezőkövesd-Nagy-Fertő, Ózd-Kőaljatető, Tiszakeszi-Tiszapart, 

Tiszaladány, Tiszalúc-Sarkad, Viss-Szőlőhomok. 

VII/1 

Behúzott peremű, félgömbös testű tálforma. Több változata is elkülöníthető. 

VII/1a 

Díszítetlen, behúzott peremű tál. 

Öt lelőhelyről ismert: Csincse; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15; Mezőcsát-Márkus-domb (33. 

tábla/4); Mezőkövesd-Nagy-Fertő; Tiszaladány-Nagyhomokos. 

VII/1b 

Behúzott peremű tál a peremen apró benyomkodásokkal tagolva (Tiszakeszi-Tiszapart III. lh.). 

VII/1c 

Behúzott peremű tál a perem alatt pontsorral díszítve. 

Két lelőhelyről kerültek elő töredékei (Csincse, Tiszalúc-Sarkad). 
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VII/1d 

Behúzott peremű tál a perem alatt ujjbenyomkodásokból álló sormintával. 

Két lelőhelyről két töredék ismert (Csincse; Mezőkeresztes, Csincsetanya). 

VII/1e 

Behúzott peremű tál a perem alatt bütyökkel díszítve. 

Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lelőhelyről került elő egy ilyen töredék. 

VII/1f 

Behúzott peremű tál függőleges kannelúrákkal díszítve. 

A Borsod megyei anyagban csak Ózd-Kőaljatető telepéről ismert. 

VII/2 

Behúzott peremű tál alagútfüllel a peremen, benyomkodott díszítéssel. 

Ózd-Kőaljatetőről származik egy ilyen töredék. 

VII/3 

Behúzott peremű, profilált aljú, magas tál rövid szalagfüllel pontsorral és bekarcolt mintával, vörös 

festéssel. 

Tiszaladány-Nagyhomokos telepéről ismert egy példánya (107. tábla/3). 

Ilyen edényforma, igaz másfajta díszítéssel a K-szlovákiai anyagban is előfordul: Šarišské Michaľany 

(HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. LVI/1; Tab. LXV/5). 

VII/4 

Kisméretű, behúzott peremű tál alagútfüllel, kettős sormintával. 

Ilyen edény Viss-Szőlőhomok leletei között található meg (117. tábla/2). 

Behúzott peremű, félgömbös vagy csonkakúpos testű tálak viszonylag ritkán fordulnak elő a késő 

rézkori leletek között. Leginkább a Nĕmejcová-Pavúková féle IIa-b fázisok H1 jelzésű edényeire 

hasonlít (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 3/H1; Obr. 4/H1). Ezek többnyire mindkét 

oldalukon díszített példányok. A későbbi időszakban profilált aljú formában él tovább 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 5/H1-3). Párhuzamokat az alábbi lelőhelyeken találunk: 

Budapest-Andor utca (ENDRŐDI 1997, 26. kép/2), Balatonmagyaród (BONDÁR 1991a, 9. kép/12), 

Aparhant (BONDÁR 2000, 17. kép/3-4, 7), Nagykanizsa-Billa (P. BARNA 2003, 7. kép/14; 10. 

kép/5; 12. kép/8), Nevidzany (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 40/5; Abb. 44/6), Červený 

Hrádok (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 34/11), Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 36-37. 

ábra), stb. 
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4.1.1.8 Félgömbös testű tál (VIII. típus) 

Egyszerű, félgömbös testű tálforma, ritkán füllel. Az alapforma mellett (VIII/1) néhány egyedi 

példány is ismert (VIII/2-4), melyek eltérő formájuk és díszítésük alapján különíthetők el (18-19. 

ábra). Felületük általában fekete, sárga, szürke vagy világosbarna, többnyire sima felületű, de enyhén 

fényezett, ill. fényezett is lehet. Homokkal, homokkal és kerámiazúzalékkal, néha apró kaviccsal 

soványított agyagot használtak formázásukhoz. Peremétmérő: 12-37 cm; magasság: 4,3-9; 

falvastagság: 0,4-1 cm; fenékátmérő: 5,3-7 cm; a fülek szélessége: 1,9-3 cm. 

VIII/1 

Lekerekített vagy ritkán egyenesen levágott peremű, félgömbös testű tál. Általában fül nélküli 

változata ismert, de néhány esetben kisméretű alagútfüllel is előfordul. Borsod megye területéről 13 

lelőhelyen került elő ez a típus (83 db). Díszítése alapján több változatát lehet megkülönböztetni. 

VIII/1a 

Díszítetlen félgömbös testű tál. 

Borsod megyében 9 lelőhelyről 61 töredék ismert (Csincse, MOL-15, Mezőcsát-Látóhalom, 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő, Mezőzombor-Vasúti-delta, Muhi-Kocsmadomb, Tiszakeszi-Tiszapart III, 

Tiszaladány-Nagyhomokos, Tiszalúc-Sarkad) (pl. 44. tábla/3). 

VIII/1b 

Félgömbös testű tál tagolt peremmel. A peremen apró, kerek benyomkodások, ujjbenyomkodások, 

függőleges vagy ferde bevagdalások lehetnek. 

Összesen hat ilyen töredék ismert, mindegyik más-más lelőhelyről. 

VIII/1c 

Félgömbös testű tál a perem alatt körbefutó pontsorral. 

Három lelőhelyről 4 töredék került elő. 

VIII/1d 

Félgömbös testű tál a perem alatt bütyökkel. 

Két lelőhelyről (Tiszaladány-Nagyhomokos, Tiszalúc-Sarkad) kerültek elő töredékei. 

VIII/1e 

Félgömbös testű tál pontokkal és vonalakkal díszítve (117. tábla/6). A díszítésmód igen változatos. 

Előfordul a vízszintes pontsor vagy kettős pontsor alatt bekarcolt ferde vonalak, hálóminta, pontsorral 

keretezett hálóminta, cikk-cakk vonal és ferde vonalakkal kitöltött sávok alakjában. Egy töredéken a 

pontsorhoz bekarcolt halszálkaminta csatlakozik (Mezőkövesd-Nagy-Fertő). 

VIII/1f 

Enyhén behúzott peremű, félgömbös testű tálforma (3. tábla/1; 113. tábla/1, 4; 114. tábla/11-12). 

Jellemzője a belső oldal kannelúrás díszítése. Előfordulnak ferde kannelúrák, egymást keresztező és 

egy esetben fenyőágmintába rendezett besimítások. A peremet általában kerek benyomkodásokkal 
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tagolják. A külső oldal többnyire díszítetlen, de néha előfordulnak függőlegesen vagy ferdén bekarcolt 

vonalak. Fül általában nincs ezeken az edényeken, de egy tiszalúci darabon alagútfül figyelhető meg. 

Két lelőhelyen fordul elő: Bodrogkeresztúr (1 db), Tiszalúc-Sarkad (6 db). 

A tálforma legjobb analógiáját a Boleráz időszak lelőhelyein találjuk meg: pl. Žlkovce 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, Obr. 16/2a-b; Obr. 17/3a-b). Ezt a típust Viera Nĕmejcová-

Pavúková a Baden Ic fázisra keltezte (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, Obr. 33/H1). 

VIII/2 

Kisméretű, behúzott peremű, félgömbös testű, profilált aljú tál. 

Két ép edény ismert Mezőcsát-Hörcsögös temetőjéből (a 7. sírból). Az egyiknél a díszítés pontsorból 

és sraffozott háromszögekből áll. A másik példányt kettős pontsor és függőleges pontsorok díszítik. 

Mindkét edény közös vonása, hogy a belső oldalon az edény közepe felé futó pontsorok helyezkednek 

el (24. tábla/6). 

VIII/3 

Félgömbös testű, enyhén profilált aljú tál kisméretű, rövid szalagfüllel. A peremet apró, kerek 

benyomkodások tagolják. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Az edény hasán egy másik pontsor is 

található. A fül felső része három lapos gombban végződik (107. tábla/7). 

Tiszaladány-Nagyhomokos településéről került elő egy ilyen edény (99. gödör). 

VIII/4 

Lapos fenekű, félgömbös testű tálka kis méretű füllel. A peremet ferde bevagdalások tagolják. 

Ugyanilyen bevagdalások láthatók a perem külső oldalán is. A fül felett a perem több kis méretű, 

hegyes, háromszög alakú bütyök formájában kiemelkedik. 

Egy példánya ismert Ózd-Kőaljatetőről (58. tábla/6). 

A fent bemutatott utolsó három változathoz (VIII/2-4) hasonló edény került elő a budakalászi 

temetőből (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. CXXXV/347.3). 

4.1.1.9 Csonkakúpos testű tál (IX. típus) 

Az egyik legegyszerűbb tálforma. Széles száj, fordított csonkakúpos test és lapos alj jellemzi (19. 

ábra). Felülete fekete, szürke, sárgásbarna, világosbarna vagy vörösesbarna, többségében sima. 

Általában homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 12,5-40 cm; 

magasság: 4,5-11,5 cm; falvastagság: 0,4-1,2; fenékátmérő: 6-10,6 cm. 

A kutatási területen 12 lelőhelyen fordul elő (összesen 69 db). Többnyire töredékes állapotban, de egy 

ép példány (Mezőcsát-Hörcsögös 9. sír) és három kiegészített edény (Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion) 

ismert. 

IX/1a 

A leggyakrabban díszítetlen formában található meg (68. tábla/4; 115. tábla/6). Tíz lelőhelyről 52 db 

ismert, melyek között egy ép és egy kiegészített edény is található. Általában fül nélküli, de egy 

példányon kisméretű alagútfület találunk (Mezőcsát-Hörcsögös 9. sír) (26. tábla/3). 
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IX/1b 

A csonkakúpos testű tálak tagolt peremű változata. Előfordul a perem függőleges (Csincse) vagy ferde 

(Mezőzombor-Vasúti-delta, Ózd-Kőaljatető) bevagdalása, ill. négyszögletes benyomkodásokkal való 

tagolása (Ózd-Kőaljatető) (63. tábla/10). 

IX/1c 

A csonkakúpos testű tálak pontsorral díszített változata. Csupán két lelőhelyen fordul elő 

(Mezőzombor-Vasúti-delta, Tiszalúc-Sarkad). 

IX/1d 

Bütyökkel díszített csonkakúpos testű tál csak egy lelőhelyről ismert (Tiszaladány-Nagyhomokos). 

IX/1e 

Csonkakúpos testű tálak több pontsorral díszített formái. A pontsorok elrendezése a következő lehet: 

pontsor a perem alatt és a belső oldalon, pontsor a perem alatt és a vállon, kettős pontsor a vállon, 

pontsor a perem alatt, kettős pontsor a vállon. Ennél a változatnál kisméretű, felső részén gombokkal 

tagolt szalagfület (Szirmabesenyő) és függőlegesen átfúrt bütyökfület (Ózd-Stadion) találunk. Ez a 

változat elsősorban az Ózd környéki lelőhelyeken fordul elő (58. tábla/3; 70. tábla/10a-b; 77. tábla/1; 

85. tábla/8). 

IX/1f 

Pontsorral és bekarcolt vonalakkal díszített csonkakúpos testű tálak. Díszítésük a perem alatt 

körbefutó pontsorból és az ahhoz kapcsolódó hálómintával vagy ferde vonalakkal kitöltött, pontsorral 

keretezett, ferde sávokból áll. 

Tiszaladány-Nagyhomokos lelőhelyről ismert két példánya (24. gödör, 31. objektum). 

IX/1g 

Csonkakúpos testű tál a perem belső oldalán függőleges bevagdalásokkal (kétvégű eszközzel készült, 

"páros" bevagdalások). A külső oldalon egy ferde, bevagdalásokkal tagolt borda helyezkedik el, amely 

egy fül felső részének díszítését alkotja. 

Ózd-Kőaljatetőről ismert egy ilyen edény. 

A csonkakúpos testű tálak az egyszerű forma ellenére elég ritkák a késő rézkori leletanyagban. Banner 

János is csupán egy ismeretlen lelőhelyről származó példányt közölt (BANNER 1956, Taf. XXX/6). 

Egy díszítetlen tál került elő a budakalászi temető 248. sírjából (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. 

CI/248.2). Kisméretű változatát Budapest, Andor utca telepén találjuk meg (ENDRŐDI 1997, 12. 

kép/2). Szintén kisméretű formában fordul elő Šarišské Michaľany lelőhely anyagában 

(HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. XLV/9). Egy díszítetlen darab került elő Pécs-Vasas késő badeni 

településén (BONDÁR 1982, 35; Taf. 2/7). Enyhén ívelt profilú formája a Kostolac-kultúra 

lelőhelyein található meg: pl. Gomolava (PETROVIĆ-JOVANOVIĆ 2002, 184, 210). 

4.1.1.10 Mély tál (X. típus) 

Ebbe a kategóriába azokat az edényeket soroljuk, melyek jellemzője a széles száj, a félgömbös vagy 

csonkakúpos test és a viszonylag nagy magasság. Felületük fekete, szürke, sárgásbarna, sötétszürke, 
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világosbarna vagy világosszürke, sima vagy enyhén fényezett, ritkábban enyhén durvított. A 

leggyakrabban homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagot használtak formázásukhoz. 

Peremátmérő: 20-50 cm; magasság: 13-25 cm; falvastagság: 0,5-1,5 cm; fenékátmérő: 7,5-11 cm; a 

fülek szélessége: 3,4-4 cm. 

Borsod megyéből 14 lelőhelyen fordul elő ez a típus (96 db). 

A mély tálak között három alapformát lehet megkülönböztetni (19-20. ábra). Behúzott peremű, 

félgömbös testű tál (X/1), csonkakúpos testű, mély tál (X/2) és alacsony hengeres nyakú, öblös testű 

edény (X/3). 

X/1 

Behúzott peremű, félgömbös testű, mély tálak. A típus leggyakoribb változata (12 lelőhelyről 62 db 

ismert). Díszítésük alapján a következő csoportokba oszthatók: 

X/1a 

Díszítetlen változat. Nyolc lelőhelyen fordul elő. A 21 példány közül csak egy kiegészíthetőt találunk 

(Viss-Szőlőhomok) (117. tábla/5). Egy másik darab, a vállán fülekkel, töredékek alapján 

rekonstruálható (Tiszaladány-Nagyhomokos) (107. tábla/5). 

X/1b 

Ujjbenyomkodásokkal tagolt peremű változat. Csupán egy töredék ismert (Tiszalúc-Sarkad). 

X/1c 

Behúzott peremű, félgömbös testű, mély tál a perem alatt vagy a vállon körbefutó pontsorral, ill. 

ujjbenyomkodásokkal, ritkábban tagolt peremmel. A leggyakrabban a perem alatt körbefutó 

ujjbenyomkodások fordulnak elő (5 lelőhelyről 14 db) (31. tábla/5; 44. tábla/6; 100. tábla/6). 

A mély tálak első három változatának (X/1a-c) legjobb párhuzamait Budapest-Andor utca lelőhelyen 

találjuk (ENDRŐDI 1997, 26. kép/3-4; 39. kép/7; 40. kép/5; 42. kép/8; 43. kép/7). További hasonló 

példányok ismertek Békásmegyer-vízművek (ENDRŐDI 2002, 13. kép/3; 22. kép/14), 

Balatonmagyaród (BONDÁR 1991a, 2. kép/1; 8. kép/4), Nevidzany (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 

1974, Abb. 40/5; Abb. 44/6) lelőhelyekről. Ezek alapján a táltípus használatának ideje a Baden IIb-III 

időszakra datálható. 

X/1d 

A mély tálak bütyökkel díszített formája (107. tábla/1). Három lelőhelyről ismert (Csincse, Mezőcsát-

Látóhalom, Tiszaladány-Nagyhomokos). 

X/1e 

Enyhén behúzott peremű, félgömbös testű, mély tálak pontsorral és bekarcolt vonalakkal díszítve, 

tagolt peremmel. A bekarcolás lehet ferde vonalköteg vagy hálóminta. 

Két példány került elő Mezőcsát-Látóhalom lelőhelyről. Az egyik darabon rövid szalagfül található 

(31. tábla/6; 32. tábla/1). Az utóbbi példányhoz hasonló edény ismert Budakalászról (BONDÁR-

RACZKY 2009, Pl. XCVI/227.1). 
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X/1f 

Mély tál a perem alatt benyomkodásokkal és bekarcolt halszálkamintával. A jellegzetes bolerázi 

díszítés alapján a korai Baden-kultúrába sorolható változat egy lelőhelyről ismert (Tiszalúc-Sarkad). 

X/2 

A mély tálak csonkakúpos testű változata. Előfordul díszítetlen (X/2a) vagy bütyökkel díszített (X/2b) 

formában. Kizárólag a Mezőcsát környéki anyagban található meg: Csincse; Mezőcsát, Igrici felé eső 

határ (30. tábla/1); Mezőcsát-Márkus dűlő, MOL-15. lh. (40. tábla/6); Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

(GYÖRGY 2008, 67-68. tábla). 

Hasonló formák ismertek Szakályról (BANNER 1956, Taf. XIX/36), Palotabozsokról (BANNER 

1956, Taf. CX/11, 13), Pécs-Vasasról (BONDÁR 1982, Taf. 4/4) és Balatonőszödről (HORVÁTH T. 

2011, 50. ábra). A táltípus a késő badeni időszakra jellemző, de kisebb formai változásokkal tovább él 

a Kostolac-kultúrában is (BONDÁR 1998, 18. kép/2). 

X/3 

Hengeres nyakú, öblös testű edény csonkakúpos alsó résszel. Két példánya került elő. Az első edény 

hasán egy lapos fül helyezkedik el, melyek két borda hangsúlyoz. Díszítése: ék alakú 

benyomkodásokból álló vízszintes és függőleges sorok, ill. sekély, függőleges bekarcolások az edény 

hasán (Ózd-Center) (55. tábla/1). A másik edényt töredékek alapján lehet rekonstruálni: a vállon egy 

rövid szalagfül nyoma látható. A fül fölött két függőleges, bevagdalásokkal tagolt bordadísz 

helyezkedik el. Az edény hasát pontsor, függőleges kannelúrák és bekarcolt létraminta díszíti (Ózd-

Kőaljatető) (60. tábla/1-2). 

Hasonló - a vállon körbefutó hármas pontsorral díszített – forma ismert Hódmezővásárhely-

Bodzáspartról (BANNER 1956, Taf. LII/12). Magasabb nyakú, szalagfüles változata Szikra 

lelőhelyről ismert (BANNER 1956, Taf. XXIX/11). A díszítésmód egyértelműen a késő badeni 

időszakra datálja ezt az edényformát. 

A fül fölött elhelyezkedő, tagolt bordák párhuzamait a Bošáca csoport leletei között találjuk meg: pl. 

Bánov (PAVELČÍK 1964, Obr. 2/4a-b; PAVELČÍK 1981, Taf. I/10, 13). Az Ózd csoport szlovákiai 

lelőhelyei közül Hodejov (Várgede-Várhegy) lelőhelyről ismert egy hasonló díszítés (B. KOVÁCS 

1986, XXXII. tábla/3). Más jellegű edényeken, de ugyanilyen formában kialakított bordák láthatók 

Lieskovec-Hrádok néhány edényén (MALČEK 1999, Tab. III, V). 

Az ózd-centeri példány fülkialakításának jó analógiáját láthatjuk egy Hodejovról (Várgede-Várhegy) 

származó töredéken (B. KOVÁCS 1986, XXXIII. tábla/2). 

4.1.1.11 Függesztőfüles tálka (XI. típus) 

Kisméretű, enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, mély tálka a vállon 

függőleges átfúrású függesztőfülekkel (20. ábra). Két példánya ismert. Mindkettő Mezőcsát-

Hörcsögös temetőjéből származik (7. és 9. sír). Az egyik darabot ferde benyomkodásokból álló 

sorminta és a hozzá kapcsolódó, kettős, függőleges sorminta díszíti (24. tábla/9). A másik edényen 

hasonló díszítés található, de a perem benyomkodott és a függőleges pontsorok között kannelúrák 

helyezkednek el. Ennek az edénynek az alján omphalos-szerű bemélyedés látható (26. tábla/2). Ez a 

megoldás a késő rézkori leletanyagban igen ritkán fordul elő. Felületük szürke, fényezett. Homokkal 
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soványított agyagból készültek. Peremátmérőjük: 11-12,6 cm; magasságuk: 9,5 cm; falvastagság: 0,4 

cm; fenékátmérő: 2-3 cm. 

Egy hasonló, de laposabb aljú forma került elő Oros lelőhelyről (BANNER 1956, Taf. LXXVIII/1). 

Formailag hasonló, de magasabb, keskenyebb, díszítetlen változata Balatonőszöd függeszthető 

edényei között található meg (HORVÁTH T. 2011, 21. ábra). 

4.1.1.12 Lapos tál (XII. típus) 

Kónikus testű, lapos tál (20. ábra). A perem belső oldalán háromszög alakú benyomkodásokból álló 

sor fut körbe. A pontokat mészbetét tölti ki. 

Ez az edénytípus csak egy lelőhelyen fordul elő (Tiszakeszi-Tiszapart III) (100. tábla/11-12). 

A szakirodalomban pontos párhuzamát nem találtam. Az objektumból előkerült egyéb kerámialeletek 

alapján a Baden-kultúra klasszikus időszakának fiatalabb fázisaira (Baden III-IV) keltezhető. 

4.1.1.13 Füles tálka (XIII. típus) 

Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű, nyomott gömbtestű, lapos aljú, füles tál (20. ábra). A 

peremet apró benyomkodások tagolják (13. tábla/2). Az edény vállán pontsorral keretezett bekarcolt 

hálóminta helyezkedik el. Alakja a korsókra emlékeztet, de azoknál szélesebb szájú, zömökebb forma, 

díszítése is eltérő. 

Egy ilyen töredék ismert a Borsod megyei leletanyagban (Csincse). 

Pontos párhuzamok nem ismertek, de a forma hasonló a budakalászi temetőből ismert füles csészék 

(handled cups) csoportjához tartozó edényekéhez (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. LXI/142.2; Pl. 

CXXIII/312.5). 

4.1.1.14 Egyéb tálformák (XIV. típus) 

XIV/1 

Ebbe a kategóriába soroljuk azokat az edénytöredékeket, melyek feltehetően valamilyen táltípushoz 

tartoztak, de pontosabb besorolásuk nem lehetséges. 

A Borsod megyei anyagban 16 lelőhelyről 575 db ilyen töredék ismert. 

XIV/2 

Gömbös testű, kihajló peremű kis tál. A peremet apró benyomkodásokkal tagolták. Az edény hasán 

ferde, téglalap alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Alatta szabálytalanul bekarcolt ferde 

vonalak ún. halszálka mintát alkotnak. 

Egy ilyen edény töredéke került elő Méra-Pető-hegy lelőhelyről (47. tábla/4). 

XIV/3 

Enyhén kihajló peremű, tölcséres nyakú, öblös testű tál. Alsó része félgömb alakú, melyet kannelúrák 

díszítenek. 

A Szentistvánbaksáról származó leletek között találunk ilyen edényt. 
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XIV/4 

Lapos, kónikus testű tál. Mindkét oldalán díszített. Kívül ferde, bekarcolt vonalak láthatók, belül pedig 

bekarcolt hálóminta helyezkedik el. A töredék kis mérete alapján nem lehet biztosan típushoz kötni, de 

elképzelhető, hogy az ún. Bratislava-típusú tálak körébe tartozik (100. tábla/7). 

4.1.1.15 Fazék (XV. típus) 

Borsod megye késő rézkori leletanyagában a leggyakrabban előforduló edénytípus a fazék (20-22. 

ábra). A lelettel rendelkező lelőhelyek több, mint felén (55 lelőhely) megtalálható valamelyik 

változata. Összesen 2597 töredék, ép vagy kiegészített edény sorolható ide. Négy fő csoportja van 

(XV/1-4), melyekhez néhány ritkább változat is kapcsolódik (XV/5-7). A csoportokon belül igen sok 

változat különíthető el a díszítés vagy a fülkiképzés alapján. 

XV/1 

Enyhén kihajló peremű, S-profilú, csonkakúpos alsó részű, általában profilált aljú edényforma (20-21. 

ábra). A felület színe igen változatos: szürke, fekete, sárga, sárgásbarna, világosbarna, barna, 

narancssárga, stb. A felületkezelés tekintetében a töredékek többsége sima, azaz nincs felületkezelés. 

Ritkábban, de így is viszonylag nagy számban fordul elő a felület simítása és fényezése. A fazekakat 

döntő többségükben homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagból készítették. Peremátmérő: 

9-23 cm; magasság: 10-25 cm; falvastagság: 0,4-1,5 cm; fenékátmérő: 6,5-13 cm; a fülek szélessége: 

2-8 cm. 

42 lelőhelyről 1725 db került elő. 

XV/1a 

A legtöbb töredék a díszítetlen változatba tartozik (1255 db). Csupán egy olyan példányt találunk, 

melyet ki lehetett egészíteni (Mezőkeresztes, Csincsetanya-homokbánya) (42. tábla/5). 

XV/1b 

Díszítetlen füles fazék. A fülek többnyire rövid szalagfülek, melyek az edény peremén vagy a vállon 

helyezkednek el. Előfordulnak még perem fölé húzott szalagfülek, felső részükön tagolt fülek és egy 

esetben alagútfül is (pl. 109. tábla/4). 

XV/1c 

Fazekak tagolt peremmel. A peremen lehet ujjbenyomkodás, apró, kerek benyomkodás, ferde vagy 

függőleges bevagdalás (49. tábla/1; 79. tábla/5). 
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XV/1d 

Fazekak a perem alatt bemélyített díszítéssel. Ez a díszítés igen változatos. Előfordul a pontsor, az 

ujjbenyomkodás, a háromszög, ill. négyszög alakú benyomkodás, valamint különböző bekarcolások, 

bevagdalások. Néha ezt a díszítést a perem tagolása egészíti ki. Változatossága ellenére viszonylag 

ritka forma (12 lelőhelyről 38 db ismert) (17. tábla/5; 18. tábla/1; 21. tábla/4; 71. tábla/4; 87. tábla/5). 

XV/1e 

S-profilú fazék a vállon pontsorral vagy ujjbenyomkodásokkal díszítve (79. tábla/2). 

XV/1f 

Fazekak a perem alatt kettős vagy hármas pontsorral. A benyomkodások lehetnek kör, háromszög 

vagy négyzet alakúak. Néhány esetben ujj- és körömbenyomkodás is előfordul (20. tábla/2; 48. 

tábla/1; 79. tábla/1; 115. tábla/5). 

Ez a díszítésmód elsősorban a Baden-kultúra korai időszakára (Boleráz) jellemző. 

XV/1g 

Bütyökkel díszített fazekak. A bütykök elhelyezkedése formája és száma változó. A leggyakoribb a 

kerek vagy ovális bütyök a perem alatt. Ritkább a kettős vagy hármas bütyök, ill. a perem alatt 

körbefutó bütyöksor. Ritkán ezeket a díszítéseket a perem tagolása egészíti ki (30. tábla/8; 33. tábla/3; 

43. tábla/7; 44. tábla/5; 48. tábla/6; 49. tábla/2; 77. tábla/9; 79. tábla/3; 104. tábla/8). 

A perem alatt bütyökkel díszített fazekak többek között a következő lelőhelyekről ismertek: 

Palotabozsok (BANNER 1956, Taf. CIX/16; Taf. CX/7), Káposztásmegyer (ENDRŐDI 1988, 58. 

tábla/3), Budakalász (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. LXXX/189.2; Pl. CXVII/306.1) 

XV/1h 

S-profilú fazekak a perem alatt benyomkodásokkal (vagy bevagdalásokkal) és bütykökkel 

(négyszögletes, ovális, kettős vagy hármas) díszítve (79. tábla/6). 

A korai időszakra (Boleráz) jellemző díszítéskombináció. 

XV/1i 

Egyedi díszítésű fazék. A perem alatt körbefutó bütyöksorhoz ferde vonalakkal kitöltött háromszögek 

csatlakoznak. Egy példány került elő Ózd-Kőaljatetőről (59. tábla/1). 

XV/1j 

S-profilú fazekak plasztikus bordadísszel. A bordák lehetnek simák, bevagdaltak vagy 

benyomkodásokkal tagoltak. Lehet kettős vagy hármas borda is. Általában a perem alatt, ritkábban az 

edény vállán találhatók (71. tábla/8; 74. tábla/9; 77. tábla/6; 82. tábla/1). 

A perem alatt körbefutó, ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával díszített fazekak analógiái: 

Alsónémedi (BANNER 1956, Taf. XLIV/7, 9), Üllő (BANNER 1956, Taf. XXXIII/26-27, 35-37, 45, 

47, 51), Csepel-BUCEM (ENDRŐDI 1988, 93. tábla/2), Budakalász (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. 

XXXVII/80.8; Pl. CLXVII/6), Nitriansky Hrádok-Vysoký breh (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, 
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Tab. I/10; Tab. II/18; Tab. III/3, 5-6, 18; Tab. IV/6-7, 14; Tab. XVI/8; Tab. V/13-14; Tab. VI/3-4, 15; 

stb.). 

A perem alatt kettős bordával díszített fazekak párhuzamai: Celldömölk-Sághegy (BANNER 1956, 

Taf. III/8), Dombóvár (BANNER 1956, Taf. XIX/27), stb. 

A perem alatt bevagdalt bordával díszített fazék ismert pl. Budakalászról (BONDÁR-RACZKY 2009, 

Pl. CVII/265.2-3). 

XV/1k 

Bordával díszített fazekak a perem alatt bütyökkel. A Baden-kultúra korai időszakára jellemző. 

XV/1l 

Fazék ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával és bekarcolt függőleges, ill. ferde vonalakkal. Három 

lelőhelyről ismert (Ózd-Kőaljatető, Felsővadász-Várdomb, Tiszaladány-Nagyhomokos) (pl. 58. 

tábla/4; 64. tábla/14). 

XV/1m 

S-profilú fazék a peremen benyomkodásokkal tagolt bordával, alatta négyszögletes 

benyomkodásokból álló, kettős sormintával. Tiszalúc-Sarkadról került elő egy ilyen töredék. 

XV/1n 

S-profilú fazekak különböző bekarcolt díszítéssel. Előfordulnak függőleges és ferde, ill. cikk-cakk 

vonalba rendezett vonalkötegek, ferde vonalakkal kitöltött háromszögek és sávok, valamint ún. 

fenyőágminták (83. tábla/9). 

XV/1o 

Fazekak vízszintes és függőleges pontsorok kombinációjával díszítve (52. tábla/2; 76. tábla/13). Egy 

esetben a perem alatt körbefutó pontsor alatt cikk-cakk vonalba rendezett pontsor található (az edény 

pereme tagolt, belső oldalán pontsor helyezkedik el) (Tiszaladány-Nagyhomokos) (105. tábla/7). 

Ilyen fazekak a Baden-kultúra késői időszakában fordulnak elő. Párhuzamaik az alábbi lelőhelyeken 

találhatók meg: Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1956, Taf. LI/5; Taf. LIV/3), Szentes-

Nagyhegy (BANNER 1956, Taf. LVIII/3), Csepel-Vízművek (ENDRŐDI 1988, 100. tábla/2) 

XV/1p 

S-profilú fazekak pontsorral és bekarcolt vonalakkal díszítve (17. tábla/4; 32. tábla/8; 44. tábla/7; 71. 

tábla/10; 73. tábla/11; 83. tábla/8; 87. tábla/4; 106. tábla/8). A díszítésmód itt is változatos. 

Előfordulnak a pontsorok között elhelyezkedő ferde vonalak, fenyőágminták és hálóminták. Emellett 

néhány darabon ferde vonalakkal vagy hálómintával kitöltött sávok is megfigyelhetők. Az egyik 

példányon két pontsor között bekarcolt ferde vonalkötegek találhatók, melyek az edény testén 

háromszor ismétlődnek. Ehhez hasonló díszítés megtalálható többek között Pécs-Vasas késő badeni 

leletei között (BONDÁR 1982, Taf. 1/1; Taf. 4/8). 
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XV/1q 

S-profilú fazekak tagolt füllel. Díszítésük pontsorok és ferde sávok (ferde vonalakkal vagy 

hálómintával kitöltve) kombinációjából, ill. pontsorral keretezett hálómintából áll. Három lelőhelyről 

kerültek elő ilyen fazekak: Mezőkeresztes, Csincsetanya-homokbánya (42. tábla/4), Tiszaladány-

Nagyhomokos, (104. tábla/5; 108. tábla/1), Viss (BANNER 1956, 108; Abb. 27).
5
 

XV/1r 

S-profilú, füles fazék a peremen tagolt bordával. Tiszakeszi-Tiszapart lelőhelyről ismert két példánya 

(99. tábla/3, 5). A késő rézkor korai időszakára keltezhető forma. 

Megtalálható többek között Nitriansky Hrádok-Vysoký breh (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, 

Tab. II/10; Tab. VII/16; Tab. IX/20; Tab. XIV/15; Tab. XVI/8; Tab. XVII/16) lelőhelyen. 

XV/1s 

S-profilú fazék a peremen füllel. Díszítése pontsorokból és bekarcolt hálómintából áll. Egy példánya 

ismert, melyet töredékek alapján lehet rekonstruálni (Mezőkövesd-Nagy-Fertő) (GYÖRGY 2008, 14. 

tábla/3; 15. tábla/1). Az ilyen típusú fazekak az idősebb klasszikus Baden fázisban (Baden III) lépnek 

fel, eleinte szalagfüllel, később ansa lunatával (ENDRŐDI 1997, 130; 4. kép: M5 típus). Hasonló 

edények kerültek elő Budapest-Andor utca (ENDRŐDI 1997, 9. kép/16; 11. kép/5-6; 15. kép/5; 29. 

kép/14), Békásmegyer-BUVÁTI üdülő (ENDRŐDI 2002, 29. kép/3), Červený Hrádok 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 33: 9-10; Abb. 34: 13; Abb. 35: 6, 15),
 
Üllő (BANNER 

1956, Taf. XXXIV/34), Budapest-Békési-telep (BANNER 1956, Taf. XLII/11), Káposztásmegyer-

Farkaserdő (ENDRŐDI 1988, 62. tábla/1; 66. tábla/7-8; 67. tábla/10) lelőhelyekről. 

XV/1t 

Bekarcolt vonalakkal, ferde ujjbesimításokkal és kannelúra-szerű mintákkal díszített fazekak. 

XV/2 

Bekarcolt hálómintával díszített fazekak (21. ábra). Az egyik leggyakoribb edénytípus a Borsod 

megyei késő rézkori anyagban. Összesen 623 db sorolható ide 34 lelőhelyről (29. ábra). Jellemzőjük 

az S-profilú, enyhén kihajló peremű, ívelt nyakú forma és az egymást keresztező vonalakból álló ún. 

hálóminta. Felületük fekete, szürke, barna, sárgásbarna vagy vörösesbarna, többnyire sima vagy 

enyhén fényezett. A hálómintás fazekak nagy részét homokkal és kerámiazúzalékkal soványított 

agyagból készítették. Peremátmérő: 12-38 cm; magasság: 15,5-26,5 cm; falvastagság: 0,4-1,7 cm; 

fenékátmérő: 8-13 cm. 

XV/2a 

Bekarcolt hálómintával díszített fazekak egyéb díszítés nélkül (pl. 3. tábla/4; 33. tábla/2; 78. tábla/10; 

98. tábla/9; 103. tábla/6, 9; 105. tábla/2; 111. tábla/4). Ez a változat a leggyakoribb (30 lelőhelyről 518 

db). 

                                                           
5 Az edényt Banner János Ajak lelőhellyel közölte, de a lelet feltehetően megegyezik a Nyíregyházi Jósa András Múzeumban 

található, Vissről származó fazékkal (Ltsz.: 57.140.1). 
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XV/2b 

Bekarcolt hálómintával díszített fazekak a peremen benyomkodásokkal vagy bevagdalásokkal. Az 

alaptípus gyakoriságához képest elhanyagolható számban fordul elő ez a díszítésmód (4 lelőhelyről 6 

töredék ismert). 

XV/2c 

Bekarcolt hálómintával díszített fazekak a perem alatt körbefutó pontsorral (99. tábla/6). Szintén ritka 

változat (csak négy lelőhelyen fordul elő). 

XV/2d 

Bekarcolt hálómintával díszített fazék a perem alatt bütyökkel, kettős vagy hármas bütyökkel, ill. 

bütyöksorral (4. tábla/3; 30. tábla/7; 31. tábla/4; 45. tábla/2, 4; 46. tábla/7; 47. tábla/3; 72. tábla/8; 78. 

tábla/9; 83. tábla/1; 84. tábla/2, 5; 86. tábla/1; 98. tábla/12; 103. tábla/1; 109. tábla/9; 115. tábla/11). A 

hálómintás fazekak viszonylag gyakori változata. Borsod megyében 21 lelőhelyen fordul elő. Két 

kiegészített példánya ismert: Csincse (13. tábla/6, Mezőcsát-Hörcsögös (25. tábla/8). 

Ez a fazékforma Nĕmejcová-Pavúková tipológiája szerint a Baden IIb fázisban tűnik fel 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 4/P2, P3). Párhuzamait megtaláljuk többek között Červený 

Hrádok (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 20/13; Abb. 22/9), Bešeňov (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 65/18, 20), Aparhant (BONDÁR 2000, 2. kép/6), Szikra (BANNER 1956, 

Taf. XXVIII/12), és Hódmezővásárhely-Bodzáspart (BANNER 1956, Taf. LIII/6; Taf. LIV/1, 13)
6
 

lelőhelyeken. 

XV/2e 

Az előző változat perem alatt körbefutó pontsorral kiegészített formája. Tiszakeszi-Tiszapart III. 

lelőhelyről került elő két példánya (99. tábla/8; 100. tábla/2). 

XV/2f 

Bekarcolt hálómintával díszített fazék a peremen bevagdalásokkal tagolt bordával. Ritka forma, csak 

Tiszaladány-Nagyhomokosról ismert. 

XV/2g 

Fazék két pontsor között bekarcolt hálómintával. Egy töredéke ismert Hejőbábáról. 

XV/3 

Az S-profilú fazekak bekarcolt halszálkamintával díszített formája (22. ábra). A hálómintás változatnál 

ritkább. Tíz lelőhelyről 178 db ismert (29. ábra). Csak töredékes formában fordul elő, kiegészíthető 

példánya nincs. Ezekre a fazekakra jellemző a sárga, sárgásbarna, szürke, világosszürke, ritkán fekete 

szín. Szinte mindegyik töredék sima felületű, nincs nyoma a felületkezelésnek. Többnyire homokkal 

és kerámiazúzalékkal soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 17-37 cm; falvastagság: 0,4-1,4 

cm; fenékátmérő: 7-11 cm. 

                                                           
6 Ezeket a leleteket Bondár Mária a Cotofeni-kultúrával hozta kapcsolatba (Bondár 1984, 81). 
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XV/3a 

S-profilú fazekak bekarcolt halszálkamintával egyéb díszítés nélkül. Tíz lelőhelyen találunk ilyen 

töredékeket (151 db) (pl. 79. tábla/7; 115. tábla/8-9). 

XV/3b 

Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak a perem alatt pontsorral, ujjbenyomkodásokkal, 

négyszögletes vagy háromszög alakú benyomkodásokkal, ill. függőleges vagy ferde bevagdalásokkal. 

Nem túl gyakori változat (négy lelőhelyen fordul elő) (21. tábla/4; 49. tábla/3; 66. tábla/8; 114. 

tábla/13). 

XV/3c 

Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék a perem alatt kettős és hármas pontsorral. Csupán Tiszalúc-

Sarkadról és a Kőlyuk-barlangból ismertek töredékei (21. tábla/2). 

XV/3d 

S-profilú fazekak bekarcolt halszálkamintával és a perem alatt bütyökkel díszítve. Elég ritka változat 

(csak Bodrogkeresztúrról és Tiszalúc-Sarkadról ismert). 

XV/3e 

Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék a perem alatt bütyökkel és pontsorral. Muhi-Kocsmadomb 

és Tiszalúc-Sarkad leletei között találjuk meg ezt a változatot (49. tábla/5; 113. tábla/11). 

XV/3f 

Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék a peremen körbefutó, tagolt bordával vagy kettős bordával. 

Tiszalúc-Sarkad és Tiszavalk-Kenderföldek anyagában fordul elő (115. tábla/7). 

XV/4 

S-profilú fazék seprűzött felülettel (22. ábra). Az előző formákhoz képest kisebb számban és kisebb 

területen fordul elő. Összesen 65 töredék és egy kiegészített edény tartozik ide. Az Ózd környéki 

lelőhelyeken található meg (Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion, Ózd-strand utca) (29. ábra). Nemcsak 

díszítésük (seprűzés), hanem formájuk is eltér a korábban bemutatott fazéktípusoktól. Ahogy a 

kiegészített példányon is látható ezeknek a fazekaknak keskenyebb, felső részen kiszélesedő, tölcséres 

alakja van. Fület csak egy példányon találunk (Ózd-Kőaljatető). Felületük többnyire vörösesbarna, 

narancssárga, sárgásbarna vagy világosbarna, sima. Elsősorban homokkal és kerámiazúzalékkal 

soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 19-36 cm; magasság: 23-38 cm; falvastagság: 0,5-1,2 

cm; fenékátmérő: 8-16 cm; a fül szélessége: 2,2 cm. 

XV/4a 

Seprűzött felületű fazekak egyéb díszítés nélkül (77. tábla/4). Ózd környékéről ismert (Ózd-

Kőaljatető, Ózd-Strand utca). 

XV/4b 

Seprűzött felületű fazekak a peremen ujjbenyomkodásokkal, függőleges vagy ferde bevagdalásokkal 

tagolt bordákkal (58. tábla/2, 8; 67. tábla/2; 68. tábla/6; 72. tábla/7; 73. tábla/13; 74. tábla/7-8; 75. 
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tábla). Az egyik példányon a borda alatt hármas bütyök is található (63. tábla/11). Az előzőhöz 

hasonlóan ez a változat is az Ózd környéki lelőhelyeken fordul elő. 

XV/4c 

Seprűzött felületű fazekak a perem alatt benyomkodásokkal tagolva (77. tábla/2-3). 

A seprűzött felületű fazekak magyarországi párhuzamai: Piliny (BANNER 1956, Taf. XXVII/36, 51-

52), Salgótarján-Pécskő (KOREK 1968, Taf. III/20, 25; Taf. VIII/10-11; Taf. IX/12, stb.). A 

Szepesség késő badeni lelőhelyein gyakori forma. Pl. Spišský hrad (GIERTLOVÁ 2002, Tab. 1; 3/6, 

8; 5/1, 3, 8-9; stb.), Smižany (SOJÁK 2001, Obr. 9/10). Emellett más szlovákiai lelőhelyekről is 

ismert. Pl. Bešeňova (STRUHÁR 2002, Tab. IV/5, 7; Tab. V/3, 6), Stránska (Oldalfala-Mogyorós) (B. 

KOVÁCS 1986, XV. tábla/9; XVI. Tábla/7), Gemer (Sajógömör) (B. KOVÁCS 1986, XXVIII. 

Tábla/6a-b), Hodejov (Várgede-Várhegy) (B. KOVÁCS 1986, XXXI. Tábla/6; XXXII. Tábla/6-7; 

stb.). A kis-lengyelországi Baden anyagban iselőfordul. Pl. Nowa Huta-Zeslawice (GODŁOWSKA 

1968, Tabl. I/11). Megtalálható a Bošáca csoport lelőhelyein is: Podolie (TOČIK 1970, Tab. 

LXXXII/9), Bánov (PAVELČÍK 1981, Taf. I/3; Taf. II/3). 

XV/5 

Kihajló peremű, ívelt nyakú, öblös testű, lapos aljú, aszimmetrikus formájú fazék oldalán egy rövid 

szalagfüllel (22. ábra). A Borsod megyei anyagból három díszítetlen példánya ismert: Mezőcsát-

Hörcsögös (24. tábla/8), Viss-Szőlőhomok (116. tábla/1, 7). Felületük sima, vörösesbarna vagy 

sárgásbarna színű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 

12,6-22 cm; magasság: 17,6-30 cm; falvastagság: 0,8-1 cm; fenékátmérő: 8-17,6; a fülek szélessége: 

3-4 cm. 

Hasonló fazékformát találunk a budakalászi temető 366. sírjában (BONDÁR-RACZKY 2009, Pl. 

CXLIV/366.8). 

XV/6 

Magas, tölcséres nyakú, S profilú edény (22. ábra). A peremet bevagdalások tagolják. Az edény vállán 

pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Az edény pereméből egy középen 

függőleges bordával tagolt, széles szalagfül indul. A fül felső részénél a perem kissé felemelkedik. 

Egy ilyen edény ismert Mezőcsát-Hörcsögösről (29. tábla/6). A lelet helyzete bizonytalan, ugyanis 

sem a HOM leltárkönyvében, sem Kalicz Nándor publikációjában (KALICZ 1999) nem szerepel, de a 

HOM raktárában a Mezőcsát-Hörcsögösről származó leletek között – 7. sír – felirattal található. 

A forma pontos párhuzama nem ismert. Egy hasonló, de kisebb méretű és keskenyebb edény került elő 

Budapest, Andor utca-Tress gyár lelőhelyről (ENDRŐDI 1997, 6. kép/6; ENDRŐDI 2004, 63). 

Endrődi Anna ezt az edényt a korsók közé sorolja (D6 típus – ENDRŐDI 1997, 4. kép) és 

megállapítja, hogy a Baden-kultúra postbolerázi időszakára datálható (ENDRŐDI 1997, 129). Ez a 

forma a budakalászi temetőben is megjelenik. Bondár Mária az egyfülű fazekak (one-handled pot) 

közé sorolja (BONDÁR 2009, 281-282). 

XV/7 

Enyhén tölcséres nyakú fazék a perem alatt bütyöksorral és ferde bordadísszel, amely egy 

függőlegesen átfúrt, kis méretű bütyökben végződik. A plasztikus díszek mellett bekarcolt vonalak is 

találhatók rajta (2. tábla/8). 
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Ebből a típusból csak egy töredék került elő (Bodrogkeresztúr). A kísérő leletek alapján a Boleráz 

időszakba sorolható, bár pontos párhuzama nem ismert. 

4.1.1.16 Amfora (XVI. típus) 

Ide sorolhatók a hengeres nyakú, öblös testű, nagy méretű edények, melyek hasán vagy vállán egy-egy 

rövid szalagfül helyezkedik el (22-23. ábra). Külön változatot képeznek a széles szalagfüllel (XVI/2), 

alagútfüllel (XVI/3) és függesztőfüllel (XVI/4) ellátott példányok (23. ábra). Felületük fekete, szürke, 

sárga vagy világosbarna, sima, ritkábban fényezett. Többségében homokkal és kerámiazúzalékkal 

soványított agyagból készültek. Peremátmérő: 9-24 cm; magasság: 20,8-33,5 cm; falvastagság: 0,5-1,9 

cm; fenékátmérő: 8-12 cm; a fülek szélessége: 2,5-6,8 cm. 

XVI/1 

Amforák rövid szalagfüllel a hason (22. ábra). 

XVI/1a 

Az amforák díszítetlen formája. Borsod megyében tizenegy lelőhelyen található meg (45 db). Egy 

kiegészített példánya ismert (Ózd-Center 7. sír) (56. tábla/2). Ezt az edényt Gabriel Nevizánsky az 

amforák Vb csoportjába sorolta és a klasszikus Baden-kultúra időszakára datálta (NEVIZÁNSKY 

2004, 63). 

Más késő rézkori lelőhelyeken is előfordul. Pl. Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2011, 17. ábra). Gyakori 

a Boleráz és Protoboleráz időszakban is. A Nĕmejcová-Pavúková féle N1 típus a Baden Ia-c 

fázisokban terjedt el. Legjobb párhuzamai: Štúrovo (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1979, Obr. 6/3; 

Obr. 10/1), Bajč-Vlkanovo (NEVIZÁNSKY 2005, Obr. 15/20), Nagyút-Göbölyjárás (BONDÁR 2010, 

fig. 4/1; fig. 7/2; fig. 9/6, 9; stb.). 

XVI/1b 

Amforák pontsorral, ujjbenyomkodásokkal, függőleges vonalakkal, ill. pontsorral és bekarcolt 

hálómintával díszítve (63. tábla/3). 

Vízszintes és függőleges pontsorokkal díszített amfora töredékei ismertek pl. Pişcolt lelőhelyről 

(ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 30/4a-b). A vállon ovális benyomkodásokkal díszített amfora 

párhuzama Nitriansky Hrádok-Vysoký breh lelőhelyen (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, Obr. 

21/10). 

XVI/1c 

Amforák bekarcolt halszálkamintával díszítve. Három lelőhelyről ismert ez a változat (Tiszabábolna-

Szilpuszta, Tiszakeszi-Tiszapart III, Tiszalúc-Sarkad) (87. tábla/3). 

Ez a díszítésmód az amforákon és az amfora alakú edényeken a Baden Ia-IIa fázisokban fordul elő 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 1/O1; Obr. 2/O3; Obr. 3/O2-3). Hasonló edények töredékeit 

közölte Bondár Mária Nagyút-Göbölyjárás lelőhelyről (BONDÁR 2010, 312; fig. 7/10-12; fig. 8/4; 

fig. 9/13; stb.). Párhuzamaik számos lelőhelyen megtalálhatók, pl. Blatné, Malá nad Hronom, Brza 

Vrba (BONDÁR 2010, 312). A Boleráz csoport ausztriai lelőhelyein is láthatunk rá példát 

(RUTTKAY 1995, Abb. 15/3; Abb. 16/11). Előfordul Balatonőszöd telepén is (HORVÁTH T. 2011, 

15. ábra). 
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XVI/1d 

Hengeres nyakú, öblös testű amfora bekarcolt létramintával és függőleges kannelúrákkal díszítve. 

Ózd-Kőaljatetőről került elő ilyen edény (64. tábla/12; 67. tábla/14). 

A létramintával díszített amforák legjobb párhuzamai Salgótarján-Pécskőről (KOREK 1968, III/10; 

IV/19; V/9; IX/18-19) és Pilinyről (PATAY 1999, 4. kép/4-5) ismertek. Szlovákiában többek között 

Vel’ká Lomnica lelőhelyen (NOVOTNÁ 2006, Abb. 10/12-13) fordul elő. A legtöbb párhuzamot 

azonban Hodejov (Várgede-Várhegy) (B. KOVÁCS 1986, XXXI. Tábla/1, 3, 13; XXXIII. Tábla/4-5; 

stb.), Rimavská Sobota (Rimaszombat-Nyugati ltp.) (B. KOVÁCS 1986, XXXV. Tábla/1, 4) és Vyšná 

Pokoradz (Felsőpokorágy) (B. KOVÁCS 1986, XXXVII. Tábla/1a) lelőhelyeken találjuk meg. 

XVI/2 

Hengeres nyakú, öblös testű edények széles szalagfüllel (23. ábra). A fül felső része tagolt 

(előfordulnak hegyes bütykök, lapos gombok és ezek kombinációi is). Egy kiegészített példánya 

ismert Viss-Szőlőhomokról (117. tábla/8). Ennek díszítése függőlegesen futó, plasztikus bordákból áll. 

Díszítésként emellett megtalálhatók még a fülön elhelyezkedő pontsorok és kannelúrák is (pl. 

Csincse). 

Ez a típus a Nĕmejcová-Pavúková féle Baden III fázisban tűnik fel (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 

1981, Obr. 5/O3; ENDRŐDI 1988, 6. ábra). 

Töredékei megtalálhatók a következő lelőhelyeken: Sălacea (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 47/1), 

Šarišské Michaľany (HOVÁTHOVÁ 2010, Tab. XXXV/3; Tab. XXXVI/1-2), Nevidzany 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 38/4). 

XVI/3 

Amfora a hason alagútfüllel. Csupán egy töredék került elő (Tiszakeszi-Tiszapart III). 

XVI/4 

Függesztőfüles amfora. Egy példány (Uraj) sorolható ebbe a kategóriába. Profilált aljú, gömbös testű 

edény, melynek valószínűleg hengeres nyaka lehetett. Oldalán három, függőlegesen átfúrt bütyökfül 

helyezkedik el. A fülek fölött zsinórokat utánzó – ujjbenyomkodásokkal tagolt – bordák futnak az 

edény felső része felé. Az edény hasát függőleges kannelúrák díszítik (BANNER 1956, Taf. 

LXIX/12). Formai és díszítésbeli párhuzama Magyarországról nem ismert. Hasonló edényekhez 

tartozó, átfúrt bütyökfüles, kannelúrás díszítésű töredékek néhány szlovákiai lelőhelyről kerültek elő. 

Pl. Žehra-Dreveník (HORVÁTHOVÁ-FURMÁNEK 2005, Obr. 6/1, 3), Bešeňova (STRUHÁR 2002, 

Tab. III/3, 5). Hasonló edény a lengyelországi leletek között is megtalálható (pl. Nowa Huta-Zesławice 

– GODŁOWSKA 1968, Tabl. I/12). 

A késő rézkori amforákat legutóbb Gabriel Nevizánsky dolgozta fel. Munkájában 53 edény alapján két 

fő csoportot (A – váza formájú amforák; B – palack formájú amforák) különített el, melyeket tíz 

változatba és számos altípusba osztott. Az I-III és a VIII-X típusokat a Boleráz időszakba, a IV-VII 

típusokat a Baden-kultúra klasszikus fázisaira keltezte (NEVIZÁNSKY 2004). 

4.1.1.17 Amfora alakú edény (XVII. típus) 

Nagyméretű, hengeres nyakú, öblös testű, fordított csonkakúpos alsó részű, lapos aljú edényforma (23. 

ábra). Az előző formától abban tér el, hogy ezeken az edényeken nincsenek fülek. Felületük lehet 
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fényezett vagy sima is, színük változatos (fekete, szürke, barna, narancssárga, sárgásbarna, 

világosbarna, vörösesbarna). Döntő többségükben homokkal és kerámiazúzalékkal soványított 

agyagból készültek. Peremátmérő: 11-38 cm; magasság: 19,4-35,7 cm; falvastagság: 0,5-1,6 cm; 

fenékátmérő: 9-12 cm. 

XVII/1a 

Díszítetlen amfora alakú edények. Borsod megyében 7 lelőhelyen fordulnak elő (68 db). Csupán egy 

kiegészített példánya ismert (Ózd-Center 2. sír) (53. tábla/2). 

XVII/1b 

Amfora alakú edények tagolt peremmel. Két lelőhelyről ismert (Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő). A forma jó párhuzamait találjuk Budapest, Andor utca (ENDRŐDI 1997, 

39. kép/1; 44. kép/2), Červený Hrádok (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 14/1-8; stb.), 

Nevidzany (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 14/9; Abb. 43/7) lelőhelyeken. 

XVII/1c 

Amfora alakú edények pontsorral vagy ujjbenyomkodásokkal díszítve. Csak Tiszaladány-

Nagyhomokosról került elő néhány ilyen jellegű töredék. 

XVII/1d 

Amfora alakú edények bütyökkel díszítve. A bütyök lehet kerek vagy hengeres, de többnyire lapos, 

korong alakú és az edények vállán helyezkedik el. Egy kiegészített példányon kettős bütykök láthatók 

(Mezőcsát-Hörcsögös 2. sír) (23. tábla/1). Ennek az edénynek jó párhuzama Kajdacsról ismert 

(BANNER 1956, Taf. XX/26). Hasonló, kettős bütykökkel díszített darab került elő Pécs-Vasas 

telepéről (BONDÁR 1982, Taf. 2/9). 

XVII/1e 

Amfora alakú edények függőleges bordákkal díszítve. A bordák lehetnek simák vagy 

benyomkodásokkal tagoltak is. Egy esetben előfordul az ívelt borda is (Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-

15. lh.). Az amfora alakú edényeken gyakran előforduló díszítésről van szó. Kilenc lelőhelyen is 

megtalálható (pl. 86. tábla/3; 104. tábla/2). 

XVII/1f 

Amfora alakú edények a vállon bordával. A borda lehet sima vagy benyomkodásokkal tagolt. Néha 

bütyökkel együtt is előfordul (pl. 113. tábla/10). Az ujjbenyomkodásos bordák kettős és hármas 

csoportban is megtalálhatók. 

Ez a díszítésmód a Boleráz időszak edényeire jellemző (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, Obr. 

33/O1-3). Borsod megyéből két lelőhelyen fordul elő (Csincse, Tiszalúc-Sarkad). 

XVII/1g 

Amfora alakú edények kannelúrákkal díszítve. A kannelúrák többnyire függőlegesek, de lehetnek 

ferdék is. Ritkábban fordul elő a vízszintes kannelúra (az edények nyakán), amelyhez néha függőleges 

kannelúrák is csatlakoznak (az edények hasán). A kannelúrák bütyökkel és bordával kombinált 
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változatai a korai időszak (Boleráz) edényeire jellemzők. Borsod megyéből csak Tiszalúc-Sarkadról 

ismertek. 

XVII/1h 

Amfora alakú edények bekarcolt vonalakkal, pontokkal és vonalakkal, ill. bordákkal és kannelúrákkal 

díszítve. Ez a csoport a díszítés tekintetében igen változatos: függőleges vonalak között bekarcolt 

ferde vonalak, pontsor alatt bekarcolt háromszögek, hálóminta is előfordul (98. tábla/1; 99. tábla/9). 

Külön kiemelhető a Mezőkövesd-Nagy-Fertő S4 jelű objektumából származó gazdagon díszített 

töredék (GYÖRGY 2008, 7. tábla/1). Pontos párhuzama nem ismert, de hasonló díszítési elv 

figyelhető meg, például a fonyódi amforákon (BANNER 1956, Taf. XI/1; Taf. XII/2), bár ezeknél a 

bekarcolt mintákat plasztikus bordák keretezik és nem pontsor és kannelúrák. A bekarcolt cikk-cakk 

vonalak kevésbé hasonlítanak az idősebb fázisok ún. fenyőágmintájára, inkább a talpas tálak bekarcolt 

díszítésére emlékeztetnek. A karcolt minta legközelebbi megfelelőit egy üllői (BANNER 1956, Taf. 

XXXIII/7) és egy Szabolcs megyei töredéken találjuk (BANNER 1956, Taf. LXXXII/7). Hasonló 

karcolt díszítésű töredéket közölt Kalicz Nándor Tökölről (KALICZ 2002, Abb. 7/1).
7
 

XVII/1i 

Amfora alakú edények bekarcolt halszálkamintával díszítve. Ezt a mintát pontsorok, függőleges és 

vízszintes bordák egészíthetik ki. 

A korai időszak (Boleráz) jellegzetes formája (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 2/O3). 

Borsod megyében három lelőhelyről kerültek elő ilyen töredékek (Négyes-Nyyárádka, Tiszabábolna-

Szilpuszta, Tiszalúc-Sarkad) (50. tábla/4; 113. tábla/6; 114. tábla/1). 

XVII/1j 

Amfora alakú edény bekarcolt létramintával és függőleges kannelúrákkal díszítve. 

Egy töredék ismert Ózd-Stadion lelőhelyről. 

Elképzelhető, hogy az amforák XVI/1d csoportjához tartozik. 

4.1.1.18 Tárolóedény (XVIII. típus) 

Ebbe a kategóriába azokat az edényeket soroljuk, melyek mérete alapján nagyobb mennyiségű 

élelmiszer tárolására voltak alkalmasak (23-24. ábra). Nagyon sok köztük a díszítetlen, jellegtelen 

töredék (XVIII/1a), így az edényforma ritkán állapítható meg. Csak két ép vagy kiegészített edény 

található a Borsod megyei anyagban, melyek a tárolóedények tölcséres nyakú tálakra emlékeztető 

változatához tartoznak (XVIII/2) (24. ábra). A tárolóedények formáját a késő rézkor más lelőhelyeiről 

származó analógiák alapján lehet többé-kevésbé rekonstruálni. Az amfora alakú edényekhez hasonló, 

hengeres nyakú, kihajló peremű, öblös testű edényekről lehet szó, melyeken néha nagyméretű, széles 

szalagfülek találhatók. A tárolóedényekre jellemző, hogy a nagy méret és a vastag edényfal miatt 

általánosan homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagból készültek. A felületkezelés ritka, de 

előfordul az enyhén fényezett, fényezett és durvított felület is. A méretek igen változatosak. 

Peremátmérő: 16-55 cm; magasság: 10-31 cm; falvastagság: 0,5-3 cm; fenékátmérő: 10,5-28 cm; a 

fülek szélessége: 4-13 cm. 

                                                           
7 A szerző a 6. gödör anyagát a korai klasszikus Baden-kultúra idősebb szakaszába (Baden IIb) sorolta, az egész lelőhely 

pedig a IIb-III fázisokra datálható (KALICZ 2002, 12). 
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Gyakori edénytípus, amely 28 lelőhelyen fordul elő, igen nagy számban (1005 db). 

XVIII/1a 

Díszítetlen tárolóedények. Formájuk sokszor nem határozható meg pontosan. Tizenöt lelőhelyről 700 

töredék ismert. Előfordul felső részén tagolt, széles szalagfüllel is (4. tábla/2; 50. tábla/1). 

XVIII/1b 

Tárolóedények ujjbenyomkodásokkal, pontokkal vagy bevagdalásokkal tagolt peremmel (37. tábla/4; 

42. tábla/1). Tizenegy lelőhelyről 43 töredék került elő.  

XVIII/1c 

Tárolóedények a perem alatt ujjbenyomkodásokkal díszítve. Öt lelőhelyről 11 töredék ismert. 

XVIII/1d 

Tárolóedény a perem alatt kettős körömbenyomkodással. Tiszalúc-Sarkadról került elő egy ilyen 

töredék. 

XVIII/1e 

Tárolóedények a vállon pontsorral vagy ujjbenyomkodásokkal díszítve. Öt lelőhelyen találhatók ilyen 

töredékek (16 db). 

XVIII/1f 

Tárolóedények függőleges és vízszintes pontsorokkal díszítve. Ilyen edények töredékei csak két 

lelőhelyről ismertek (Ózd-Kőaljatető, Tiszaladány-Nagyhomokos) (pl. 108. tábla/3). 

XVIII/1g 

Bütyökkel díszített tárolóedények. A bütyök lehet kerek, ovális vagy korong alakú az edény vállán. 

Előfordul a perem alatt kettős bütyök és bütyöksor formájában is. Hat lelőhelyről 26 töredék került elő 

(104. tábla/4). 

XVIII/1h 

Tárolóedények függőleges bordákkal díszítve. A borda lehet sima vagy tagolt és néha kannelúrákhoz 

kapcsolódik (pl. 72. tábla/4; 74. tábla/1). Összesen 22 db töredék található a Borsod megyei anyagban, 

melyek hat lelőhelyről származnak.  

XVIII/1i 

Tárolóedények a perem alatt vagy a vállon körbefutó bordákkal díszítve. A borda lehet sima vagy 

tagolt, egyszeres, kétszeres vagy háromszoros, de előfordul négy borda egymás alatt (74. tábla/5; 113. 

tábla/2). Ritkán megtalálható a cikk-cakk alakban futó bordadísz is (3. tábla/5; 42. tábla/8). Nyolc 

lelőhelyen találhatók ilyen töredékek (27 db). 

XVIII/1j 

Tárolóedények függőleges, ferde vagy vízszintes kannelúrákkal díszítve. A kannelúra a tárolóedények 

egyik leggyakoribb díszítése. Tizenegy lelőhelyről 55 töredék ismert (pl. 77. tábla/5). 
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XVIII/1k 

Tárolóedények bekarcolt hálómintával díszítve (68. tábla/2; 82. tábla/3-4). A hálómintához néha 

bütykök vagy ujjbenyomkodásokból álló sorok kapcsolódnak. Szintén gyakori díszítésmód. Kilenc 

lelőhelyen fordul elő (53 db). 

XVIII/1l 

Tárolóedények bekarcolt halszálkamintával díszítve. Ujjbenyomkodásokkal tagolt bordákkal együtt is 

előfordul. 

A korai időszak jellegzetes formája. Borsod megyéből két lelőhelyen fordul elő (Mezőkövesd-Nagy-

Fertő, Tiszalúc-Sarkad). 

XVIII/1m 

Tárolóedények bekarcolt vonalakkal díszítve. Nem túl gyakori változat (négy lelőhelyről 7 töredék 

ismert). A Mocsolyáspusztáról származó, ferde vonalakkal díszített darab (48. tábla/8) párhuzamát 

Úny lelőhely leletei között találjuk meg (BANNER 1956, Taf. XVI/14). 

XVIII/1n 

Ferde ujjbehúzásokkal durvított felületű tárolóedények. Borsod megyében csak Tiszalúc-Sarkadon 

fordulnak elő. Ez a felületkezelés a Protoboleráz időszak jellegzetessége, ami a megelőző korszakba 

tartozó Hunyadihalom-kultúra vagy a tűzdelt barázdás kerámia kultúrájának edényművességéből 

eredeztethető (KALICZ 2001, 401; PATAY 2005, 106). 

XVIII/1o 

Tárolóedények díszített füllel. A díszítés igen változatos: lehetnek függőleges bekarcolások, 

pontsorok, kannelúrák, bordák és ujjbenyomkodások (64. tábla/9; 73. tábla/10; 85. tábla/5-6). 

XVIII/2 

Nagyméretű, tölcséres nyakú tál formájú tárolóedények. Borsod megyéből négy lelőhelyen fordul elő. 

Egy díszítetlen, a vállon rövid szalagfülekkel rendelkező példánya került elő Tokaj-Hegyalja 

környékéről (BANNER 1941, III. Tábla/20; BANNER 1956, 104). Hasonló, de a perem alatt és a 

vállon körbefutó ujjbenyomkodásokkal díszített formában Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. 

lelőhelyről ismert (37. tábla/3). Ujjbenyomkodásokkal díszített változata ezen a lelőhelyen kívül még 

Csincsén is megtalálható. Egy kissé keskenyebb, hengeres nyakú formája Tiszaladány-

Nagyhomokosról került elő. Ennél az edénynél fül nincs, de a vállon nagyméretű bütykök 

helyezkednek el. Ugyanitt ujjbenyomkodásokból álló minta látható (110. tábla/1). 

Ennek a típusnak a legjobb párhuzama Jászberényről ismert (BANNER 1943, 31; II. tábla/4; 

BANNER 1956, Taf. LXI/19). 

4.1.1.19 Halbárka alakú edény (XIX. típus) 

Ez a különleges edényforma a késő rézkor időszakának végére jellemző. Ovális testű, minkét végén 

lekerekített testű, hengeres nyakú forma a vállon két füllel (24. ábra). 

Ilyen edényformát csak egy lelőhelyen találunk Borsod megye területén. Mezőcsát-Hörcsögös 

temetőjének 9. sírjából került elő egy peremén benyomkodásokkal tagolt, hasán benyomkodott 
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bordákkal díszített példány (27. tábla). Kalicz Nándor a temető bemutatása során közölte ezt az edényt 

(KALICZ 1999, 14. kép/6), de azt amforaként írja le, igaz megjegyzi, hogy ovális teste („halbárka” 

alakja) van (KALICZ 1999, 66). Ennek ellenére a bemutatott fotón ez a jellegzetesség nem 

érzékelhető, így lehet az, hogy a későbbi kutatás figyelmét elkerülte ez a példány.
8
 A lelet személyes 

vizsgálata után úgy vélem, hogy a kérdéses lelet a halbárka alakú edények sorába illeszthető. 

A halbárka (Beutelflasche, Fischbutte) elnevezést először R. R. Schmidt alkalmazta erre az 

edénytípusra (SCHMIDT 1945, 64; BANNER 1956, 146).
9
 

A típuson belül Banner János két változatot különített el. Az elsőbe az alacsony nyakú formákat 

sorolta, melyeknél a fülek az edény két végének közelében vannak. Ezek az edények díszítetlenek 

(Bölcskei típus). A második változatot magas nyak és a nyak közelében elhelyezkedő fülek jellemzik. 

Kannelúrával díszítettek (Alsónémedi típus) (BANNER 1956, 146-147). Mindkét formának több 

párhuzamát is közölte (Deszk, Hódmezővásárhely-Bodzáspart, Ágasegyháza, Szentes, Békásmegyer, 

Szikra, stb.) (BANNER 1956, Taf. XLVIII/2; Taf. LIII/2-3; Taf. XXIX/13; Taf. LX/3; Taf. XLI/1-3; 

Taf. XXIX/3). Véleménye szerint a halbárka alakú edényeket bőredényekre lehet visszavezetni és 

ebből következően folyadék tárolására használták őket. Az edényeket a füleken átvezetett zsinór 

segítségével függeszthették fel.
10

 Az edényformát jellegzetes péceli (badeni) típusnak tartotta. 

Elterjedését térképen is ábrázolta (BANNER 1956, Abb. 43) és megállapította, hogy a Duna-Tisza 

közén és a Dunántúl D-i részén megjelenő edények a típus kialakulási területét is jelzik (BANNER 

1956, 146-147). 

Kalicz Nándor a Baden-kultúra anatóliai kapcsolatait vizsgálva kitért a halbárka alakú edények 

kérdésére is. Az edényforma több párhuzamát is megemlítette Trójától Cipruson keresztül 

Palesztináig. Következtetései szerint a forma nem a Kárpát-medencében alakult ki, hanem Anatólia 

felől érkezett ide (KALICZ 1963, 35-37). 

Ez az edénytípus a Baden-kultúrában és a Kostolac-kultúrában is megtalálható. Evžen Neustupný 

beosztásában a Baden D fázisra (Hódmezővásárhely-Bodzáspart, Ózd-Center, Palotabozsok, Ózd 

lelőhelyekkel jellemezhető késői időszak) helyezte a halbárka alakú edényeket (NEUSTUPNÝ 1973, 

324; Abb. 3). A Kostolac-kultúra példányait elsősorban Gomolava telepéről ismerjük (BONDÁR 

1998, 13). Erről a lelőhelyről mind a Baden-kultúra időszakára, mind a Kostolac-kultúra idejére 

keltezhető települési szintekről közöltek halbárka alakú edényeket (Gomolava IIIa szint – Baden-

kultúra: PETROVIĆ-JOVANOVIĆ 2002, 23, 49; Gomolava IIIb szint – Kostolac-kultúra: 

PETROVIĆ-JOVANOVIĆ 2002, 91, 102, 107, 118). Ezek mind díszítetlen, lapos formák, a fülek az 

edények vállán vannak. Halbárka alakú edény töredékeit közölte Viera Nĕmejcová-Pavúková a DNy-

Szlovákiai Iža (Izsa) telepéről (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1968, Abb. 37/5). A leletet 

egyértelműen nem lehetett keltezni, mert nem zárt objektumból került elő, de párhuzamai alapján 

Viera Nĕmejcová-Pavúková a Baden-kultúrát követő időszakra helyezte. Megjegyezte továbbá, hogy 

ez az edénytípus azok közé a jelenségek közé tartozik, melyek túlélték a Baden-kultúrát és a 

következő kultúrákban is tovább léteztek (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1968, 412).
11

 

Magyarországról Bondár Mária közölt töredékeket Ordacsehiről (BONDÁR 1998, 13; 2. kép/4; 8. 

kép/8; 10. kép/5; 16. kép/5) és Pécs-Vasasról (BONDÁR 1982, 39; Taf. 5/8). Az utóbbi lelet kapcsán 

                                                           
8 Az edényt Gabriel Nevizánsky a Baden-kultúra amforái közé sorolta (NEVIZÁNSKY 2004, 63, Abb. 2 – VIa típus). 
9 Az angolszász szakirodalomban feltűnik a badeni „tengeralattjáró” (Baden „submarine”) szemléletes elnevezés is. 
10 Itt tulajdonképpen Korek József megállapításait (KOREK 1951a , 44; KOREK 1951b, 54-55) használja fel, hivatkozás 

nélkül (BANNER 1956, 147). 
11 Véleménye szerint a halbárka alakú edény a Kostolac-kultúra mellett a Vučedol-kultúrában is megjelenik (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1968, 412). 
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megemlíti, hogy a halbárka alakú edények már a Baden C fázisban megjelenthettek, amit a Keszthely-

Fenékpusztáról és Alósnémediről származó darabok bizonyítanak (BONDÁR 1982, 39). 

A halbárka alakú edényekkel legutóbb Horváth Tünde foglalkozott a Balatonőszödről előkerült 

szertartási edények kapcsán. Az edénytípust Horváth László megállapításaival egyetértve a 

vajkészítéshez köti. Ugyanis ilyen edényekben a tej rázásával (és nem köpülésével) állították elő a 

vajat. A balatonőszödi – bizonyítottan szertartási környezetben előkerült – példányok alapján úgy 

vélte, hogy ezt a formát szertartások alkalmával használták és nem a vajkészítés tényleges 

folyamatában vettek részt (HORVÁTH T. 2009a, 26-27).
12

 

Bondár Mária újabban Nagyrécse határából említette egy vajköpülő edény töredékét (BONDÁR 2008, 

12. kép/3). Ez a belső oldalán bütykökkel ellátott példány egyértelműen bizonyítja, hogy a vaj 

előállítása a késő rézkor idején ismert volt (BONDÁR 2008, 41). 

4.1.1.20 Talpas kehely (XX. típus) 

Borsod megye területéről, hét lelőhelyről (30. ábra) tizenhét ép példány, ill. töredék került elő ebből a 

típusból (24. ábra). 

1. Ismeretlen lelőhely (A Sárospataki Református Kollégium gyűjteményéből) (DANKÓ-PATAY 

2000, 24, 24. kép). 

2.  Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh. – 2 töredék az S54 és S55 objektumból (40. tábla/4). 

3. Mezőcsát-Hörcsögös – 3 edény (68. sír – KALICZ 1999, 11. kép/1a-b és 11. kép/2; a halom 

töltelékföldjéből – KALICZ 1999, 15. kép/7) (29. tábla/2-3, 5). 

4. Ózd-Center (8. sír - KEMENCZEI 1964, 3. kép) (56. tábla/7). 

5. Ózd-Kőaljatető  - 2 töredék (II. felület 6. tűzhely – BANNER 1956, Taf. LXXII/6) (66. tábla/9-10). 

6. Ózd-Stadion – 4 edény töredékei (BANNER 1956, Taf. LXXVII/11, 15) (70. tábla/12; 71. tábla/1; 

72. tábla/3; 73. tábla/9). 

7. Tiszaladány-Nagyhomokos – 4 töredék – 10. gödör (103. tábla/5); 83. gödör (106. tábla/3); 41. 

szelvény 1. ásónyom (110. tábla/3); 42-43. szelvények. 

A késő rézkori talpas kelyhek további lelőhelyei: Köveskál (BANNER 1956, Taf. VII/3; BONDÁR 

1987, 10. kép), Budapest-Andor utca (BANNER 1956, Taf. XXXIV/38; ENDRŐDI 1997, 6. kép/1; 

19. kép/4; 28. kép/1; 43. kép/5), Budapest-Békásmegyer (BANNER 1956, Taf. XXXVIII/23; 

ENDRŐDI 2002, 2. kép/5), Szentes-Nagyhegy (BANNER 1956, Taf. LIX/10), Szikra (BANNER 

1956, Taf. XXIX/7), Budakalász-Luppa csárda,
13

 Tihany-Újlak (BANNER 1956, Abb. 2/1), Vörs 

(BANNER 1956, Abb. 7), Tiszavasvári-Gyepáros (KALICZ 1999, 17. kép/1-3), Üllő (BANNER 

1956, Taf. XXXIII/7), Nagykanizsa-Billa (P. BARNA 2003, 19. kép/1), Nagyrécse (BONDÁR 2008, 

40; 11. kép/3), Balatonlelle-Felső-Gamász 13. és 21. sír (NAGY B. 2010, Abb. 19/1-2; Abb. 36/4), 

Balatonőszöd (HORVÁTH T. 2010a, Abb. 5-6), Aparhant (BONDÁR 2000, 23. kép/7), Madocsa 

(KOREK 1983, 74-75), Ecser 6. lelőhely (PATAY R. et al. 2008, fig. 4), Svodín (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 70/5), Stránska (NEVIZÁNSKY 1999, Obr. 15/1, 4), Žehra-Dreveník 

(HORVÁTHOVÁ-FURMÁNEK 2005, Obr. 12-14), Beli Manastir (VINSKI-GASPARINI 1956, 90. 

kép; TASIĆ 1995, Pl. XVIII/8), Piscolţ-„Nisipărie” (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 39/4a-b). 

                                                           
12 A kérdés eldöntését nagyban elősegítené a mostanában egyre jobb hatásfokkal végezhető természettudományos vizsgálatok 

elvégzése, melyek révén kimutatható lenne, hogy a kérdéses edényekben készítettek-e valamilyen állati eredetű élelmiszert. 

Erre vonatkozóan történtek kísérletek a Bodrogkeresztúr-kultúra tejesköcsög alakú edényeivel, melyek negatívnak 

bizonyultak. Ugyanez a kísérlet viszont Győr-Szabadrét-domb lelőhely bolerázi edényein kimutatta a tej maradványait 

(CRAIG et al. 2003). Az idézett tanulmány szerzői a további kutatás irányát többek között a halbárka alakú edények 

vizsgálatának irányába jelölték ki (CRAIG et al. 2003, 262). 
13 Budakalász-Luppa csárda temetőjében 35 sírból került elő talpas kehely (összesen 43 példány). Ezeket Bondár Mária 

részletesen elemezte (BONDÁR 2009, 246-273). 
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Banner János monográfiájában a talpas poharakat (Fussbecher) két csoportra osztotta. Az első 

csoportba tartoznak a félgömbös tálrésszel ellátott edények (pl. Tihany, Békásmegyer, Budapest-

Andor utca). A második csoportba sorolhatók a szögletes edények (Köveskál, Vörs, Budakalász). A 

talpak is kétfélék lehetnek. Négyszögletesek vagy hengeresek. A tömör talpak alsó része átfúrt. 

Díszítésük általában bekarcolt cikk-cakk vonalakból vagy hálómintából áll. Gyakori a festés. 

Általában vörös, de előfordul a vörös-fehér festés is. A szórványként előkerült példányok mellett csak 

olyanok vannak, melyek csontvázas sírok mellékletei voltak (BANNER 1956, 151-152). 

Korek József ezt a típust talpas kehelynek nevezi. Hét változatot különített el, de ezeket nem 

részletezi. Budakalászról 19 sírból említ ilyen edényeket. Külföldről főleg lengyelországi 

párhuzamokat sorol fel. Banner Jánossal egyetértésben ő is kultikus funkciójúnak tartja ezt az 

edénytípust (KOREK 1983, 73-77). 

Kalicz Nándor a Mezőcsát-Hörcsögösi temető kapcsán gyűjtötte össze a kultúra talpas edényeit. 

Megállapítja, hogy főleg a Baden-kultúra központi területéről kerültek elő és csaknem kizárólag 

sírokból származnak. Szerinte is a szakrális szférába tartozó edénytípusról van szó. Ezt bizonyítja, 

hogy a szokásostól eltérő, oxidációs égetési technikával készültek, gyakran festettek és a cikk-cakk 

vonalakból álló díszítésmód is csak erre a típusra jellemző (KALICZ 1999, 86-87). 

A következő megemlíthető tanulmány Horváth Tünde munkája a balatonőszödi szertartási edényekről. 

A telepről összesen 18 töredék került elő, melyek többsége díszítetlen, felül félgömbös vagy 

csonkakúpos formájú, tömör, kör átmetszetű talppal rendelkező edényekhez tartozik. Ezeken kívül 

néhány cikk-cakk vonallal díszített, szalagtalpas kehely töredéke is megemlíthető. A leletek vizsgálatát 

követően Horváth Tünde megállapítja, hogy a balatonőszödi talpas kelyhek alapján a településeken 

előkerült példányok különböznek a temetőkből származó példányoktól. Az előbbiek jóval 

egyszerűbbek és más technikával készültek.
14

 Az edénytípus időrendi helyzetével kapcsolatban 

megemlíti, hogy a balatonőszödi adatok alapján a talpas kelyhek a Baden-kultúra II-III fázisába 

sorolhatók (HORVÁTH T. 2010a, 15-18).  

Bondár Mária a budakalászi temetőből származó talpas kelyheket elemezte (35 sírból 43 példány 

került elő). Általánosságban megállapította, hogy a talpas kelyhek anyagukban nem különböznek a 

temető többi kerámiaedényétől, de rosszabb minőségben lettek kiégetve. A forma és a díszítés 

tekintetében rendkívül változatosak, nincs két egyforma darab (BONDÁR 2009, 246-247). A talpas 

kelyhek formája, mérete és díszítése alapján nincs megfigyelhető eltérés abban a tekintetben, hogy női, 

férfi vagy gyermek sírokból kerültek elő (BONDÁR 2009, 271). 

A talpas kelyhek kronológiai helyzetéről megállapítható, hogy azok a Baden-kultúra klasszikus 

időszakának fiatalabb fázisaiba sorolhatók (Baden III-IV) (P. BARNA 2003, 110). A legkorábbi 

példányok azonban a Baden IIb fázisba tartoznak (ENDRŐDI 1997, 129). 

 

A talpas kelyheket a tálrész és a talprész formája, ill. a díszítés alapján több csoportra lehet osztani. 

A talpas kelyhek csoportjai: 

XX/1 

Tömör talpú kelyhek. Ennél a típusnál a felső rész általában félgömb alakú, a talp pedig kör 

átmetszetű. Ritkábban előfordul a szögletes felső rész és a szögletes talp is. Két esetben a szögletes 

felső részhez kör, ill. háromszög átmetszetű talp csatlakozik. Ebben a csoportban a legtöbb a 

díszítetlen példányok száma. A díszítést többnyire bekarcolt cikk-cakk vonalak és vörös festés 

alkotják. Gyakori a talpak átfúrása. Ide sorolható pl.: Budapest-Andor utca, Köveskál, Budakalász 3; 

70; 73. sír, Aparhant. 

                                                           
14 Megfigyelése szerint a telepen előkerült edények szürke színűek, redukciós égetéssel készültek (HORVÁTH T. 2010a, 18). 
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Ebbe a csoportba tartozik az egyik stránskai (Oldalfala-Mogyorós) példány is. Ennél egy hengeres 

nyakú, kónikus alsó részű tálhoz egy szögletes, tömör talp csatlakozik. A tál peremén két gombokban 

végződő fül található. Oldalát bekarcolt minták díszítik (NEVIZÁNSKY 1999, Obr. 15/1). 

A Borsod megyei leletek közül a Tiszaladány-Nagyhomokos 10. gödréből származó darabot lehet ide 

sorolni. Négyszögletes tálrészéhez tömör, hengeres talp csatlakozik. Bekarcolt cikk-cakk vonalakkal 

van díszítve (103. tábla/5). 

XX/2 

Szalagtalpas kelyhek. Ennél a változatnál a lábat szögletes lapokból készítik, melyeket alul egy 

téglalap alakú talppal kötnek össze, egy példányt kivéve (Budakalász 19. sír/2. edény), ahol nincs 

összekötve a két láb. Ebben a csoportban gyakoribb a szögletes felső rész, de előfordulnak félgömbös 

formák is. A díszítés többnyire cikk-cakk vonalakból és hálómintákból áll. Festés is előfordul. Ide 

tartoznak a következő példányok: Budakalász: 19; 75; 101; 203. sír; Tihany-Újlak, Vörs, Tiszavasvári-

Gyepáros, Balatonlelle-Felső-Gamász, Nagykanizsa-Billa, stb. 

A Borsod megyei anyagból négy táltöredéket sorolhatunk ebbe a csoportba. Az első egy talpas kehely 

talpának felső része bekarcolt cikk-cakk vonallal (71. tábla/1), a második egy talp alsó része egy 

függőleges vonallal és két cikk-cakk vonallal díszítve (70. tábla/8). Mindkettő Ózd-Stadion lelőhelyről 

származik. A következő darab egy cikk-cakk vonalakkal díszített szalagtalp töredéke (Mezőcsát-

Márkus-dűlő, MOL-15. lh. S55 objektum) (40. tábla/4). A negyedik példány egy talpas kehely 

félgömbös testű tálrészének cikk-cakk vonalakkal díszített töredéke (Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-

15. lh. S54 objektum). 

Ide sorolhatjuk még az egyik stránskai (Oldalfala-Mogyorós) darabot is. Ennél a példánynál a 

díszítetlen félgömb alakú tálrészhez egy hálómintával díszített, szögletes szalagtalp csatlakozik 

(NEVIZÁNSKY 1999, Obr. 15/4). 

XX/3 

Az áttört csőtalpas kelyhek csoportjába kevesebb edény tartozik. (Budakalász 36. sír, Mezőcsát-

Hörcsögös 68. sír, Tiszavasvári-Gyepáros 1. sír, ismeretlen lelőhely) Ezeknél a példányoknál a talp 

kör átmetszetű, üreges és téglalap alakú lyukakkal van áttörve. Felső részük lehet szögletes vagy 

félgömbös is. Díszítésük bekarcolt cikk-cakk vonalakból áll. 

Ide tartozik három táltöredék a szlovákiai Žehra-Dreveník lelőhelyről (HORVÁTHOVÁ-

FURMÁNEK 2005, Obr. 8/12-14). Ezek a példányok abban térnek el az előzőektől, hogy a tálrész 

kihajló peremű. A talp kör átmetszetű. A díszítés benyomkodott pontokból és bekarcolt vonalakból áll. 

Két példányon kis méretű fül található. 

Ilyen jellegű talpas kehely lehetett a Tiszaladány-Nagyhomokos 41. szelvényének 1. ásónyomából 

előkerült kisméretű, négyszögletes tál, melynek alján áttört csőtalp részlete figyelhető meg. Az edény 

bekarcolt függőleges vonalak, valamint vörös és fehér festés díszíti (110. tábla/3). 

Ugyanerről a lelőhelyről származik egy másik talpas edény pontsorokkal és hálómintával díszített 

töredéke. A talp kör átmetszetű, valószínűleg két helyen áttört, hálómintával díszített. A tál felső része 

félgömb alakú. 

A csoport egyszerűbb kialakítású edényei közé tartoznak a félgömbös tálrésszel és kör átmetszetű, 

üreges – téglalap alakban áttört – talppal rendelkező edények: Mezőcsát-Hörcsögös (29. tábla/3), 

Tiszaladány-Nagyhomokos (106. tábla/3), Ismeretlen lelőhely (DANKÓ-PATAY 2000, 24, 24. kép). 

XX/4. 

Az egyéb kategóriába tartoznak az előzőektől eltérő talpkiképzésű edények. 

Az ózd-centeri 8. sírból származó talpas kehely talpát egy négyszögletes gyűrűn álló négy hengeres 

láb alkotja (56. tábla/7). Hasonló lábtöredék került elő Ózd-Stadion lelőhelyről (73. tábla/9). Az ózd-

centeri talpas edényhez díszítésben, formában és talpkiképzésben is nagyon hasonló példány ismert a 

romániai Pişcolt-„Nisipărie” lelőhelyről (ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 39/4a-b). A Mezőcsátról 
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származó edénynek négy hengeres lába van. Szintén hasonló talpa lehetett az Ózd-Kőaljatetőről 

előkerült két kis méretű edénynek. Félgömbös testüket bekarcolt hálóminta díszíti (66. tábla/9-10). 

Ebbe a kategóriába sorolhatjuk még az Ózd-Stadionról származó talpas tálat is (72. tábla/3). A tálrész 

enyhén kihajló peremű, kónikus. A peremen egy kis fül található. Díszítése a perem alatt és az edény 

hasán körbefutó kettős pontsorból és a kettőt összekötő hármas, függőleges pontsorokból áll. Az alsó 

pontsorhoz háromszög alakú minták kapcsolódnak. A tál alján négy kis méretű, hengeres bütyök 

található. Hasonló edényhez tartozó töredék került elő Piliny lelőhelyről (BANNER 1956, Taf. 

XXVII/40; PATAY 1999, 5. kép/2). Emellett hasonló jellegű töredéket közölt M. Soják Szlovákiából 

(Spišská Nová Ves-Tarča – SOJÁK 2001, Obr. 13/8). Díszítésének párhuzamát a Bošáca csoport 

kerámiáin is megtaláljuk (pl. PAVELČÍK 2002, Obr. 3/33-37). 

 

A Borsod megyei leletek közül egy tartozik az I. csoportba, négy töredék sorolható a II. kategóriába. A 

III. és IV. változatba 6-6 edény tartozik. Ahogy a felsorolásból is kitűnik, nagyon változatos formában 

megjelenő és széles körben elterjedt, mégis ritka edénytípusról van szó. 

A Borsod megyei darabok közül egy szórvány, négy temetőből, a többi (12 db) telepről került elő. A 

korábbi megállapítás, hogy a talpas kelyhek többnyire sírokból származnak egyre inkább átértékelődik 

az újabb eredmények révén. Ezt a tendenciát mutatják a Borsod megyei leletek is. 

A legtöbb példány a budakalászi temetőből került elő (35 sírból 43 db). Az első csoportba tartozó 

példányok többsége a budapesti és Budapest környéki lelőhelyekre koncentrálódik (Budakalász, 

Budapest-Andor utca, Békásmegyer). Nagyobb szórást mutatnak a második csoport edényei, melyek a 

Dunántúlon és az Alföld északi részén is megtalálhatók. A harmadik és negyedik csoport talpas 

kelyhei főleg az ország északkeleti részén találhatók meg. 

Az edénytípus készítéstechnikájával kapcsolatban megjegyezhető, hogy a Horváth Tünde által említett 

eltérés a településekről és a sírokból előkerült talpas kelyhek között a Borsod megyei leleteken nem 

tükröződik. A sárga, sárgásbarna, vörösesbarna és téglavörös színű edények többségükben 

településekről származnak (9 töredék telepről, 2 példány temetőből). Ugyanakkor a szürke, sötétszürke 

és szürkésbarna felületű edények közül is csak kettő köthető temetőhöz, a többi szintén telepről 

származik. A felületkezelés többnyire hiányzik, csak elvétve találkozunk fényezett felületű 

edényekkel. A soványítóanyag szinte minden esetben homok, három esetben apró kavicsot is találunk 

az agyagban. A méretek a töredékesség miatt nem mérvadóak, de az ép példányok alapján a következő 

képet kapjuk: peremátmérő: 8-15,3 cm; magasság: 6-11,4 cm; falvastagság: 0,3-0,9 cm. Fülek négy 

esetben voltak a tálakon. Ezek keskeny szalagfülek, alagútfülek, ill. átfúrt bütyökfülek lehetnek. A 

fülek két esetben tagoltak (öt hegyes bütyökkel, ill. lapos gombokkal). A díszítés általában bekarcolt 

cikk-cakk vonal, de lehet függőleges vonalakból és hálómintából álló motívum is. Két darabon 

pontsorból és hálómintából álló díszítés látható, egy edényen pedig benyomkodott pontokból 

kialakított vízszintes és függőleges sorok helyezkednek el. A festés a talpas kelyhek egyik jellegzetes 

díszítésmódjának tartható. Ennek ellenére a Borsod megyei leletek között csak egy olyat találunk, 

amelyen a vörös és a fehér festés nyoma látható (Tiszaladány-Nagyhomokos).
15

 

A talpas kelyhek funkcióját tekintve egyetérthetünk a korábbi elképzelésekkel, miszerint kultikus 

szerepük volt. Ezt támasztja alá az eltérő égetési technika, a festés alkalmazása és az a tény, hogy a 

legtöbb példány sírmellékletként került elő. Bár ez utóbbi adat a fent leírtak tükrében kissé módosulni 

látszik. Emellett nagyfokú hasonlóság figyelhető meg a négyszögletes testű talpas kelyhek és a 

klasszikus Baden-kultúra kocsimodelljei között. Ezért már Fettich Nándor is a kocsi alakú edények 

közé sorolta a talpas kelyheket (FETTICH 1969, 60-65). A hasonlóság egyaránt megtalálható az 

edények formájában, méretében és díszítésében is. Ebből a szempontból természetesen csak a 

                                                           
15 Banner János több lelet leírásánál említi a vörös okkerfestést (Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion, utóbbinál két töredéken is) 

(BANNER 1956, 168) de ezek nyoma ma már nem látható. 
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négyszögletes felső résszel rendelkező talpas kelyhek jöhetnek szóba. Pl.: Köveskál, Budakalász 3. sír; 

19. sír/1. edény; 36. sír; 101. sír; 203. sír; Vörs, Tiszavasvári-Gyepáros 2. sír; Balatonlelle-Felső-

Gamász, Dunaszentgyörgy, Tiszaladány-Nagyhomokos. 

4.1.1.21 Szögletes edény (kocsimodell) (XXI. típus) 

Borsod megye késő rézkori lelőhelyeiről négy olyan négyszögletes edény ismert, melyek feltételesen a 

kocsimodellek közé sorolhatók (24. és 30. ábra). 

XXI/1 

Csincse 293. objektumából származik három töredékes edény: 

Négyszögletes edények oldalukon bekarcolt cikk-cakk vonalakkal és vörös festéssel, a belső oldalon 

bekarcolt, ill. bordákból kialakított kereszt mintával. Egyik oldalukon perem fölé emelkedő 

szalagfülük van (14. tábla/1-3). 

XXI/2 

Tiszalúc-Sarkad telepének 381/D gödréből egy négyszögletes edény töredékei kerültek elő: 

Egyenesen levágott peremű, négyszögletes edény a perem alatt bekarcolt cikk-cakk vonallal, alatta 

hálómintával díszítve, a sarkokon benyomkodásokkal tagolt, függőleges bordával (114. tábla/8). 

Annak eldöntése, hogy a fent bemutatott leletek ténylegesen kocsimodellek voltak-e elég nehéz 

feladat. A megoldáshoz Bondár Mária legújabb munkáját hívjuk segítségül, melyben leírja, hogy 

milyen elemek együttes előfordulása szükséges egy agyagmakett meghatározásához (BONDÁR 2012, 

28-29). Vegyük először a csincsei példányokat. Ezeknél a szögletes test megtalálható, azonban 

keréknek vagy tengelynek nincs nyoma az edények alján. Egyedül a belső oldalon látható bekarcolt, 

ill. bordákból kialakított kereszt minta utalhat a kocsi szerkezeti elemeire. Kritérium lehet még a kocsit 

húzó állatok ábrázolása is. Ilyet azonban a csincsei edényeken nem találunk. Viszont mindegyiken van 

perem fölé húzott szalagfül, ami más kocsimodelleken is előfordul (Budakalász, Szigetszentmárton) és 

Bondár Mária szerint a kocsi elé fogott igavonó állatok fogatolási módjára utalhat (BONDÁR 2012, 

48). A kocsimodellként való értelmezést támogatja a csincsei leleteken található díszítés. A vörös 

festéssel kombinált, bekarcolt cikk-cakk vonalak a klasszikus Baden-kultúra kocsimodelljein 

fordulnak elő (Budakalász). Ezek alapján úgy vélem, hogy a csincsei három töredékes edény a késő 

rézkori szimbolikus kocsiábrázolások közé sorolható és az egyszerű, kerék nélküli modellek és a 

klasszikus badeni kerekes makettek közti átmeneti formát képviselik. 

Nehezebb a Tiszalúc-Sarkadról származó, elég töredékes példány megítélése. Az edény formája csak 

részben rekonstruálható, a szögletes alak is feltételes. A lelőhelyről előkerült többi lelet alapján a 

Boleráz időszakba sorolható, díszítésében azonban cikk-cakk vonalat és bekarcolt rácsmintát találunk. 

Összességében a lelet kocsimodelléként való értelmezése nem megalapozott, azért csupán feltételesen 

soroljuk ebbe a kategóriába. 

A Baden-kultúra első agyag kocsimodelljét 1953-ban fedezték fel Budakalászon. A 177. sírból 

származó leletet Soproni Sándor közölte (SOPRONI 1954). A temető másik sírjában is találtak egy 

hasonló formájú edényt, amelynek alsó sarkain a kerekek helyén kis bütykök találhatók (SOPRONI 

1954). 

A következő kocsimodell szintén sírból származik. Szigetszentmárton területén, házalapozás közben 

került elő három sír. Ezek közül az egyikben egy agyag kocsimodell is volt (KALICZ 1976a). 
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Ezt követően olyan leletek is napvilágot láttak, melyek a Baden-kultúra korai időszakára keltezhetők. 

A pilismaróti temetőben egy olyan négyszögletes, felcsúcsosodó sarkú edényt találtak, amelyet egyes 

kutatók kocsimodellnek tartanak (BONDÁR 2004, 7; TORMA 1975, Taf. 55/3). 

Boglárlelléről Ecsedy István közölt egy négyszögletes, kerék nélküli kocsimodellt a Boleráz csoport 

településéről (ECSEDY 1982). 

Az egyik legújabb magyarországi kocsimodell Balatonberényből származik (BONDÁR 2004, 12). 

Szlovákiából eddig egy rézkori kocsimodell volt ismert. Radosínán, a Boleráz csoportba sorolható 

gödörből került elő egy szarvasmarhákkal vontatott, négyszögletes kocsi agyagból készült modellje 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ-BÁRTA 1977). Legutóbb Zdeněk Farkaš közölt három töredéket, 

melyek szintén a Boleráz időszakba tartozó telepekről (Pezinok, Chorvátsky Grob) kerültek elő 

terepbejárás során (FARKAŠ 2010). 

Ausztriából két töredék sorolható a kocsimodellek közé. Az egyik Mödling-ből, a másik Pleissing-ből 

származik. Mindkettő a Boleráz csoportba tartozik. Ruttkay ezek közlése kapcsán röviden foglalkozik 

a kocsimodellek kérdésével is (RUTTKAY 1995).
16

 

A kocsimodellek első feldolgozása Gordon Childe nevéhez fűződik (CHILDE 1951). A Kárpát-

medencei rézkori és bronzkori kocsimodelleket, ill. kocsikerkék ábrázolásokat Bóna István gyűjtötte 

össze. Listáján 73 lelőhely szerepel, ezek közül csupán 9-ről került elő kocsimodell (BÓNA 1960). A 

következő jelentősebb munka Fettich Nándor tanulmánya, amelyben több négyszögletes, díszített 

edényt is kocsiként határozott meg (FETTICH 1969; BONDÁR 2004, 6). 

A rézkori és bronzkori agyag kocsimodellekről szóló legfontosabb tanulmányok Bondár Mária 

tollából születtek. Először a börzöncei, korabronzkori kocsimodell kapcsán foglalkozott röviden a 

késő rézkori kocsikkal (BONDÁR 1992). Később több munkájában is rövidebb-hosszabb 

összefoglalásokat végzett az újabb kocsimodellek bemutatása mellett (BONDÁR 2004; BONDÁR 

2012; BONDÁR 2013). 

Az újabb közlemények között kell megemlíteni Ilon Gábor cikkét, amelyben egy rézkori (az ásató 

szerint a Lengyel-kultúra III. fázisára datálható) töredékes agyag kocsikerékmodellt említ 

Szombathelyről (ILON 2001). 

Az eddig ismeretlen rézkori és bronzkori kocsimodellekről Kovács Tibor írt tanulmányt. Ebben a 

cikkében közölte egy, a Boleráz csoportba sorolható kocsimodell töredékét Moha-Homokbánya 

lelőhelyről (KOVÁCS T. 2006). 

Kövecses Varga Etelka Esztergom-Szentkirályról közölt három kocsimodell töredéket és egy 

kerékmaradványt (KÖVECSES-VARGA 2010; BONDÁR 2012, 33). 

A Kárpát-medencéből összesen 14 lelőhelyről 18 késő rézkori kocsimodell ismert. Ezek közül 11 

sorolható a Boleráz csoportba, 6 a Baden-kultúra klasszikus időszakába, egy pedig a Cotofeni-

kultúrába (BONDÁR 2012, 44, 19. kép). Ezt a képet egészíthetjük ki a fent említett csincsei 

                                                           
16 Érdekes, hogy a Szigetszentmártoni kocsimodell lelőhelyét következetesen Szigetcsép megjelöléssel alkalmazza 

(RUTTKAY 1995, 156). 
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példányokkal, melyeket a klasszikus Baden időszakra keltezünk és előkerülésük azért is fontos, mert a 

Kárpát-medencének ez a területe eddig kívül esett a kocsimodellek elterjedési körén.
17

 

Formailag alapvetően két nagy csoportot különíthetünk el. 1. négyszögletes, lapos, kerék nélküli 

kocsimodellek; 2. kerékkel együtt ábrázolt, szögletes, szalagfüles kocsi alakú edények. 

1. Ebbe a csoportba tartozik a kocsimodellek nagy része (Balatonberény, Boglárlelle, Pilismarót, 

Moha, Radosína, Mödling, Pleissing). Jellemzőjük a négyszögletes test. Egyes példányokon az 

oldalfalak enyhén íveltek és a felső részen a sarkok felemelkednek (Boglárlelle, Mödling, Pleissing). 

Vannak olyan darabok, melyek oldala egyenes, kissé ferde (Balatonberény, Pilismarót, Moha, 

Radosína). A csoporton belül elkülöníthető egy alcsoport, amelyre jellemző, hogy az alsó oldalon, a 

kerekek felerősítésére szolgáló, átfúrt bütykök helyezkednek el (Balatonberény, Moha). További 

jellemző lehet az állatprotomék alkalmazása, amely a Radosínai példányon maradt meg, de feltehetően 

megvolt a balatonboglári és mohai darabokon is. Itt kell megemlíteni, hogy a többi kocsimodellen is 

lehettek ilyen állatábrázolások, de azok töredékes állapota miatt ez nem dönthető el egyértelműen. A 

kocsimodellek közül csak a pilismaróti és a budakalászi példány díszítetlen. Négy darabon bekarcolt 

fenyőágminta látható. A mohai kocsimodellt bekarcolt vonalakból kialakított, szabálytalanul 

elrendezett mezők borítják. A radosínai példány felső részén pedig benyomkodott pontokból álló 

hármas, vízszintes sorminta látható. A radosínai modell a többitől még abban is eltér, hogy egyik 

rövidebb oldalának peremén egy félköríves, fogószerű részt alakítottak ki. Ehhez hasonló 

képződményt rekonstruált Bondár Mária a pilismaróti példányon is (BONDÁR 2004, 2. kép/3c). 

2. Ide sorolhatjuk a klasszikus baden-kultúra két kocsimodelljét (Budakalász, Szigetszentmárton). 

Formájuk négyszögletes, fordított csonkapiramis alakú, sarkaik felemelkednek. Jellemzőjük hogy alsó 

részükhöz plasztikusan kialakított négy kerék csatlakozik. Egyik rövidebb oldalukon egy szalagfül 

helyezkedik el. Díszítésük bekarcolt cikk-cakk vonalakból áll. A budakalászi darabon vörös festés 

nyomai is megmaradtak. A kocsikerék ábrázolást leszámítva alakjukban, fülkiképzésükben, 

díszítésükben, ill. méretükben is ezekhez a darabokhoz hasonlítanak a csincsei példányok. 

A Boleráz csoport kocsimodelljeit Kovács Tibor három típusba sorolta: A. egyszerű, láda alakú 

(Mödling, Pleissing); B. láda alakú kocsimodellek alul négy ún. tengelyfüllel (Balatonberény); C. 

kocsik állatprotomékkal (Radosína, Boglárlelle, Moha). A hat kocsimodell közül négyen található meg 

a bekarcolt cikk-cakk vonal. Másfajta díszítést csak két példányon láthatunk. A radosinai kocsimodell 

felső részén pontsor fut körbe, míg a mohai lelet oldalát bekarcolt vonalakkal kitöltött kis mezők 

borítják (KOVÁCS T. 2006, 38). 

A klasszikus Baden-kultúrába sorolható a két budakalászi kocsi alakú edény, ill. a szigetszentmártoni 

kocsimodell. A budakalászi temető 158. sírjában talált szögletes, szalagfüles edény csak feltételesen 

sorolható a kocsimodellek közé, mivel kerék helyett apró bütykök helyezkednek el az alján. A másik 

két példány viszont tömör kerekű kocsit ábrázol. Ezeken is megtaláljuk a szalagfület, ami arra utal, 

hogy edényként használták őket. 

Vannak olyan edények is, melyeket formai alapon kocsimodellként vagy kocsi alakú edényként 

értelmeznek, de nem feltétlenül tartoznak ebbe a kategóriába. Ebből a szempontból elsősorban Fettich 

Nándor munkáját kell megemlíteni. A Baden-kultúra talpas táljait kocsi alakú edényként határozta 

meg. Itt a tiszavasváriból származó három talpas tálat és a budakalászi temető több sírjából előkerült 

(19, 36, 118, 158, 177. sír) hasonló edényeket említette meg. Úgy vélte, hogy ezek emelvényre tett 

                                                           
17 Bondár Mária a kocsimodellek elterjedését elemezve megállapította, hogy az Alföldről és É-Magyarországról még nem 

közöltek egyetlen példányt sem (BONDÁR 2012, 44). 
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halottaskocsi utánzatok lehettek (FETTICH 1969, 60-65; XIV. tábla/1-3; XV. tábla). A Baden-kultúra 

Hódmezővásárhely-bodzásparti lelőhelyéről származó szögletes tálat is karosszériamodellnek tartja. 

Szerinte ez a modell az ősi, négyzet alaprajzú kocsi késői utánzata. Az egyik oldalon lévő, 

vízszintesen átfúrt alagútfület a fogatolás ábrázolásának véli (FETTICH 1969, 57; XII. tábla/1-4). 

Végül röviden foglalkoznunk kell a szelevényi edénnyel is. Ezt a négyszögletes, oldalán bekarcolt 

vonalakból és beszurkált pontokból álló díszítéssel ellátott edényt Fettich Nándor kocsimodellnek 

tartja. A rövidebb oldalakon érdekes ábrázolások láthatók. Az egyiken fák és állatok, a másikon fák és 

egy női alak rajza vehető ki. Ez talán az istennő és a szent liget megjelenítése lehet (FETTICH 1969, 

33-37; I. tábla/1-3; II. tábla/1-5). A kérdéses tárgyat korábban a neolitikumba sorolták, de tartották 

badeni leletnek is, majd Rezi Kató Gábor elemzése nyomán már a középső rézkorba helyezték (REZI 

K. 2001, 120). Fettich Nándor korabronzkorinak tartotta (FETTICH 1969, 37). Horváth Tünde 

elképzelhetőnek tartja, hogy a szelevényi edény akár a protoboleráz időszakba is tartozhat 

(HORVÁTH T. 2006, 104). Legújabban viszont a Gomolaváról származó hasonló edény alapján 

felveti azt a lehetőséget, hogy a lelet a késő rézkori Kostolac-kultúra emléke lehet (HORVÁTH T.-

BALEN 2012). A leletet Fettich Nándor véleményének megfelelően Ilon Gábor is kocsiszekrényt 

ábrázoló tárgynak tartja (ILON 2001, 481). Véleményem szerint Rezi Ketó Gábor megfogalmazása 

talán közelebb jár az igazsághoz: „A szelevényi edény minden bizonnyal egy áldozati célra, egyszeri 

felhasználásra készített rituális tárgy.” (REZI K. 2001, 124) 

Soproni Sándor szerint a budakalászi kocsimodell a halotti kultusszal állt kapcsolatban és a későbbi 

kocsitemetkezés korai előzményét látja benne (SOPRONI 1954, 35). 

Foltiny megállapította, hogy a Baden-kultúra kocsijait gazdasági célokra és vallási rítusok alkalmával 

is használhatták (FOLTINY 1959, 56). 

Bóna István másfajta magyarázatot keresett a budakalászi kocsi szerepére. Szerinte lényegében egy 

edényről van szó. Eredetileg kultikus céllal készült, de miután megsérült, elvesztette eredeti 

funkcióját. Így a kocsimodellt nem miniatűr kocsiként, hanem másodlagos céllal, edénymellékletként 

helyezték a sírba. A budakalászi kocsimodell szerinte nem köthető a halottkultuszhoz, de kultikus 

háttere a mindennapi élethez kapcsolódott (BÓNA 1960, 109). 

Hasonló véleményen van Makkay János is. A leletet szerinte sem a kocsi szimbólumaként helyezték a 

sírba, hanem edényként. Azonban az edény kétségtelenül kultikus funkcióval bírt. Egyszerre volt 

kocsimodell és edény is. A Tepe Gawra-i modell kapcsán feltételezi, hogy a kocsikat, ill. a 

kocsimodelleket szentélyekben vagy azok közelében helyezték el. A kocsik tulajdonképpen az istenek 

attribútumai, jelképei voltak. A budakalászi kocsi alakú edény véleménye szerint szent folyadékok 

tárolására szolgált. Tehát a budakalászi modellt áldozati tárgyként használták, nem egyszeri célból 

készült, hanem sokáig használatban volt, mint libációs szertartáshoz szükséges edény. De miután 

megsérült, mellékletként egy szimbolikus sírba tették. Kizárja annak a lehetőségét, hogy 

kocsitemetkezést szimbolizált volna (MAKKAY 1965, 11-15). 

Fettich Nándor teljesen más megközelítésből kísérelte meg az őskori kocsimodellek értelmezését. 

Lényegében a kocsikat a halotti szertartásokkal hozta összefüggésbe. Szerinte a kocsikon szállították a 

halottat végső nyughelyére, a szent berekbe. A kocsimodellek tulajdonképpen ennek az eseménynek a 

szimbolikus ábrázolását hordozzák (FETTICH 1969). A Baden-kultúra kocsi alakú edényeivel 

kapcsolatban megjegyzi, hogy ezek is a halott másvilági életének biztosítását és visszatérésének 

megakadályozását szolgálták és olyan jelképek, melyeket a halott visz magával és használ a túlvilágon 

(FETTICH 1969, 61). 
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Kalicz Nándor a szigetszentmártoni kocsimodell közlése során megpróbálta a két ellentétes álláspontot 

(jelképes kocsitemetkezés, áldozati edény) másképpen megítélni. A Baden-kultúra kocsijait 

egyértelműen gazdasági járműveknek tartja. Bár a sírokban nem találtak kocsimaradványokat, ez nem 

jelenti azt, hogy nem is lehettek ilyenek. Emellett megemlíti, hogy az eltemetett szarvasmarhák 

korának és fajtájának sincs jelentősége, hiszen nem feltétlenül kellett ökröket használni igásállatként. 

Azonban Kalicz Nándor véleménye nem mond ellent Bóna és Makkay elméletének. A 

szigetszentmártoni kocsimodell nagyon hasonló a budakalászihoz, mivel mindkettő kocsit ábrázol, de 

egyben edényként is használták, ill. mellékletként kerültek sírba. A libációs szertartásokra, folyadékok 

összekeverésére utalnak továbbá a sírban talált további mellékletek is (kétosztású tálak, mericék). 

Összességében úgy véli, hogy a szigetszentmártoni sírban egy olyan személy nyugodott, aki életében 

kultikus cselekményeket végzett. Mellékletként pedig ezeknek a cselekményeknek a kellékeit 

helyezték a sírba. A kocsimodell kultikus tárgy volt és nem kocsitemetkezés szimbóluma (KALICZ 

1976a, 192-197). 

Ecsedy István a boglárlellei kocsi közlése során megemlíti, hogy a kocsitemetkezések, a jelképes 

kocsitemetkezések és kocsiábrázolások már a kocsi megismerésével párhuzamosan a kultusz fontos 

elemeivé váltak. A klasszikus Baden-kultúra kocsimodelljeit Csalog Józseffel ellentétben nem tartja 

jelképes kocsitemetkezés emlékeinek. Megemlíti, hogy a Boleráz csoport kocsimodelljei, mivel 

telepeken kerültek elő, nem a temetkezésekhez köthetők és a kultuszban betöltött szerepük 

tisztázatlan. Elképzelhetőnek tartja, hogy előképül szolgáltak a későbbi, badeni kocsiedényeknek 

(ECSEDY 1982, 25). 

Korek József véleménye szerint, mivel a két hiteles sírból előkerült példány talpas kehellyel, ill. 

kétosztású tállal együtt fordult elő, megerősíti az áldozati jelleget, amelyet tovább hangsúlyoz a 

kocsimodellek festett díszítése is (KOREK 1983, 133). 

Bondár Mária a korabronzkorba sorolható börzöncei kocsimodellel kapcsolatban megállapította, hogy 

ez a példány nem sorolható a kultikus tárgyak közé. Inkább a hétköznapi élet tárgyának, esetleg 

gyerekjátéknak tartotta. Tehát a kocsimodellek nem feltétlenül voltak kapcsolatban a kultikus élettel 

(BONDÁR 1992, 115-116). 

Ruttkay a Boleráz csoport ún. Radosína-Boglárlelle típusú kocsimodelljeinél megemlíti azt a 

lehetőséget, hogy ezek a példányok nem kocsit, hanem szánt jelenítettek meg (RUTTKAY 1995, 156). 

Ilon Gábor véleménye szerint a kocsitemetkezés és ugyanakkor a szimbolikus kocsitemetkezés is 

megjelenik a Baden-kultúrában. A bronzkorban már csak telepekről ismertek kocsimodellek, de ezt 

nem úgy értelmezi, hogy ekkor már profán tárgyak lettek, hanem úgy, hogy a hitéletben betöltött 

szerepük elvonatkoztatottabb lett. A rézkortól a házi szentély részeként, kellékeként értelmezi. Aztán a 

késő bronzkor idején tűnik fel ismét a temetkezésekkel kapcsolatban. A kocsimodellek értelmezése 

napszekérként a középső bronzkortól lehetséges. Ezekre utalnak a kör alakú minták és a kör alakú 

áttörések több kocsimodell esetében (ILON 2001, 483, 485). 

Horváth L. A. is megállapítja, hogy a klasszikus Baden-kultúra kocsimodelljei abban térnek el a 

korábbi időszak hasonló tárgyaitól, hogy sírmellékletként kerültek elő, így kultikus jellegüket nem 

lehet kétségbe vonni (HORVÁTH-SIMON 2003, 148). 

Bondár Mária egyik összefoglaló írásában csak röviden foglalkozik a kocsimodellek értelmezésével. 

Nem foglal állást a kérdésben csupán a korábbi kutatások álláspontjait sorolja fel (BONDÁR 2004, 

19). 
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Legújabb munkáiban már egyértelmű állást foglal a késő rézkori agyagmodellek kultikus tartalmára 

vonatkozóan (BONDÁR 2012, 97; BONDÁR 2013, 101). 

A Borsod megye területéről származó négyszögletes edények nem visznek közelebb a kocsimodellek 

valódi funkciójának megértéséhez, azonban több tényező is arra utal, hogy ezek is kultikus 

jelentőséggel bírtak. Itt két fontos elemet emelnék ki. Az első a díszítés. Általánosan elfogadott, hogy 

a festés és a bekarcolt cikk-cakk vonal olyan tárgyakon fordul elő (kocsimodellek, talpas kelyhek, 

kétosztású tálak), melyek a késő rézkori népesség vallásos életében játszottak szerepet. A második 

elem a csincsei példányok előkerülési helye. A feltárt terület K-i részén elhelyezkedő 293. gödör 

betöltésében váltakozva egymást követő humuszos, homokos és hamus, faszenes rétegeket lehetett 

elkülöníteni. A leletek a legalsó réteg tetején egy faszenes réteg alatt helyezkedtek el (12. tábla). Ez a 

jelenség arra utalhat, hogy a gödörben vagy környékén egy (vagy több) szertartást végezhettek, 

melyek során a felhasznált edényeket végül összetörve tették az objektumba. 

4.1.1.22 Ember alakú urna (antropomorf edény) (XXII. típus) 

XXII/1 

Borsod megyéből két lelőhelyről (Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek) hét példány ismert. 

Az urnák egyes elemeinek eltérése alapján a következő kategóriákat különítettem el: 

 

XXII/1a 

Seprűzött felületű urnák, melyeken a szemeket és az orrot plasztikus elemekkel jelzik. Két példányon 

a melleket is ábrázolták. Az ózd-centeri 3. sír három edénye tartozik ide (54. tábla/2-4). 

 

XXII/1b 

Az előzőhöz hasonló forma, de felülete díszítetlen, nem seprűzött. A szemeket az orrot és a 

szemöldököt plasztikusan jelenítették meg. Ózd-Center 8. sírjából került elő egy ilyen példány (56. 

tábla/6). 

 

XXII/1c 

Az ember alakú urnák díszítetlen változata, melyen az arcot sem ábrázolták. Szentsimon-Kenderföldek 

három - töredékekben fennmaradt – edénye sorolható ebbe a kategóriába (81. tábla/2-4). 

 

XXII/2 

Ebbe a csoportba sorolom a Patay Pál által említett, antropomrof edényről letört emberi kart ábrázoló 

töredéket, melyen az ujjakat bekarcolt vonalak jelzik (Szerencs, Ond). Sajnos a leletről fotót vagy 

rajzot nem közölt és a késő rézkori keltezés is kérdéses.
18

 

A Baden-kultúra különleges tárgytípusát képviselik az ember alakú arcos urnák. Az első ilyen 

edényeket Ózd-Centeren tárták fel. A temető 3. sírjában három ilyen urna is volt (54. tábla/2-4) 

(KALICZ 1963). Később egy újabb arcos urna is előkerült a lelőhelyről (56. tábla/6) (KEMENCZEI 

1964). A magyarországi leleteket további három, töredékes állapotban megmaradt ember alakú urna 

gyarapította, melyek Szentsimon-Kenderföldek lelőhely 2. sírjából származnak (81. tábla/2-4) (KOÓS 

1994). 

                                                           
18 A lelet közlése elég szűkszavú. Nem derül ki, hogy mi alapján sorolják a Baden-kultúrába (DANKÓ-PATAY 2000, 41). 
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A szomszédos szlovákiai területeken is feltártak két olyan temetőt, melyekben hasonló, arcos edények 

voltak. Včelnice (Méhi) lelőhelyen az 1. sírból került elő öt antropomorf urna és két ember alakú 

kultikus edény. Gemer (Sajógömör) közel 20 sírjából hatban voltak arcos urnák (B. KOVÁCS 2002). 

A négy temetőből összesen 38 sírból 28 urna ismert (BONDÁR 2002a, 13). 

Az arcos urnákkal kapcsolatban két újabb közlemény is megjelent. Gabriel Nevizánsky az 

antropomorf edények összegyűjtése során foglalkozott az arcos urnákkal is. Tipológiai rendszerében 

három típusra osztotta fel ezt az edényformát (NEVIZÁNSKY 2002). Szintén az ember alakú urnákat 

elemezte Novotná is (NOVOTNÁ 2004). A szlovákiai példányokkal részletesen foglalkozott doktori 

disszertációjában B. Kovács István (B. KOVÁCS 1986). 

Gabriel Nevizánsky felosztása szerint a következő kategóriák állíthatók fel. 1. (IV) lapos flaska alakú 

edények, ovális átmetszettel. Az első alcsoportba (IVa) tartoznak a méhi 1. sír arc és díszítés nélküli 

urnái. A IVb-c csoportba tartoznak azok az edények melyek felső részén félköríves, lapos nyúlvány 

helyezkedik el. Az arcot és a mellett plasztikusan mintázták meg. 2. (V) ebbe a csoportba tartoznak a 

centeri urnák. A négy példány mindegyike egy-egy alcsoportot képvisel. Három esetben a felületüket 

seprűzés borítja. Egy esetben az edény felső része nyitott, a többinél zárt és ellaposodik. A szemeket 

az orrot, ill. a melleket plasztikusan ábrázolták. 3. (VI) eddig csak az egyik včelnice-i urna képviseli. 

Díszítetlen. A karokon kívül két bütyök talán a lábakat jelzi. Függőleges borda mintázza az orrot, 

kerek bütykök a szemeket és a melleket (NEVIZÁNSKY 2002, 91, 97; Obr. 8). 

B. Kovács István két csoportot különített el. Az elsőbe tartoznak az arc nélküli urnák. Az edények 

felső része nyitott, hiányzik az arc és a mellek plasztikus ábrázolása. Felületük sima, nem díszített. 

Méhi típusú urnáknak nevezi. A második csoportba tartoznak az arcos urnák. Az arc és a mellek 

jelzése mellett az edények zárt, hátrahajló nyúlványban végződő felső része jellemzi. Felületük lehet 

sima vagy seprűzött. Centeri urnáknak nevezi. A centeri 3. sír egyik urnája nyitott felsőrészével, de 

seprűzött testével és a mellek, ill. az arc jelzésével a két csoport ötvözését jelenti (KOVÁCS B. 1986, 

89-90). 

A temetőkben feltárt sírok legnagyobb része a Baden-kultúra késői időszakába sorolható (B. 

KOVÁCS 1987, 102). Ózd-Centeren Kostolac és Bošáca jellegű kerámia is előkerült (KALICZ 1963, 

85). A szentsimoni edények alapján az itt talált két sírt a Baden-kultúra fiatalabb időszakára keltezik 

(Baden III-IV, ill. Baden E) (KOÓS 1994, 205). Azonban néhány sírban olyan edények kerültek elő, 

amelyek a kultúra korábbi időszakára jellemző formákat mutatnak. Ilyen például a Včelnice-i 7. sír 

urnája, amelynek Fonyódról ismert párhuzama, és a Gemer-i 20. sír kannelúrás edénye három 

szubkután füllel, amely a Boleráz hagyományok továbbélését jelzi(B. KOVÁCS 1987, 103). Ennek 

ellenére az arcos urnák kronológiai helyzete a Baden-kultúrán belül elég megbízhatóan vázolható fel. 

Ilyen edények kizárólag csak a késő badeni Ózd-Piliny csoportban fordulnak elő (NEVIZÁNSKY 

2002, 93, 98). 

 

Az ember alakú urnák hitvilágban betöltött szerepéről többféle elképzelés született. Kalicz Nándor 

szerint a női istenség, termékenység, a Magna Mater kultusz szolgálatában készíthették ezeket az 

edényeket. A trójai arcos edényeket Schliemann a bagolyszerű megjelenés miatt Athénéhez kötötte. 

Ezt az elképzelést azonban a kutatók elvetették (KALICZ 1963, 21). Marija Gimbutasnál az ózd-

centeri és a trójai arcos edények is bagoly alakú urnaként szerepelnek, de ő ezeket a halál, illetve az 

újjászületés szimbólumként értékeli (GIMBUTAS 1989, 190-191). Mások szerint a center típusú 

urnák az elhunytak általánosított formában történő ábrázolásai, egyéni vonások nélkül, és a száj hiánya 

talán arra utal, hogy a halál a megboldogultat örökre elnémította (NOVOTNÁ 2004, 81). 
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B. Kovács István részletesen foglakozott az ember alakú urnákkal. A méhi temető 1. sírjában talált 

leletek csoportosításából, elrendezéséből arra a következtetésre jutott, hogy a sírban talált ember alakú 

edények és az idol egy istenpárt és gyermeküket ábrázolják (B. KOVÁCS 1986, 84). A sírban több 

antropomorf urna, két ember alakú edény és egy idol volt. Elemzése arra a megfigyelésre épül, hogy a 

sírban három leletcsoportot lehetett elkülöníteni. Az első csoportban két urna (egy arc nélküli és egy 

arcos példány) és egy férfit ábrázoló kultikus edény volt. A második csoportba tartozik két arc nélküli 

urna és a nőt ábrázoló kultikus edény. Az utolsó csoportot alkotja egy töredékes urna és a kis méretű 

idol. Tehát mindegyik csoportban van egy vagy két urna és egy-egy kultikus edény és idol. Ezt a 

hármas rendező elvet a többi, antropomorf urnát tartalmazó sírra is érvényesnek tartja. Megállapítja, 

hogy a többes temetkezés minden esetben kizárólag ezekben a sírokban fordul elő és minden esetben 

hármas temetkezést jelent (B. KOVÁCS 1986, 81-82). 

4.1.1.23 Kebles edény (ginekomorf edény) (XXIII. típus) 

Ez az edénytípus formailag az amfora alakú edények körébe tartozik, azonban különleges – a női 

melleket ábrázoló – díszítése miatt külön csoportba sorolhatók (25. ábra). 

A kutatási területről csupán három ilyen edény került elő (30. ábra). 

Az első a szakirodalomból is jól ismert Felsőzsolcáról származó példány (19. tábla/1-3). Vállán kettős 

pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálómintával kitöltött sávok helyezkednek el. 

A másik kebles edényből csak egy töredék került elő (Tiszalúc-Sarkad). A női melleket jelző 

bütyköket körömbenyomkodásos bordák keretezik. A leletet elsőként Patay Pál közölte (PATAY 

1987, 31. kép/6). 

A harmadik példány mindezidáig elkerülte a kutatás figyelmét pedig a Viss-Szőlőhomok 

leletegyüttesében található edényt Banner János kétszer is említette (BANNER 1941, 32, II. tábla/5; 

BANNER 1956, 107, Taf. LXXXI/9). Igaz a fotók alapján nem egyértelmű, hogy a lelet a ginekomorf 

edények körébe sorolható-e. A leírásokban Banner János két erősen hangsúlyozott bütyköt említ 

(BANNER 1941, 32; BANNER 1956, 107). A töredékekből kiegészített amfora alakú edény két 

oldalán is található két-két bütyök, de a lelet megtekintése után bebizonyosodott, hogy az egyik 

oldalon lévő díszítés csak kiegészítés, így egykori léte nem bizonyítható. Ez felveti annak a 

lehetőségét, hogy bütykös díszítés csak az edény egyik oldalán volt és így az a kebles edények 

típusába sorolható (118. tábla). 

A Borsod megyéből származó edényekre a sötétbarna, fekete, fényezett felület és a homokkal 

soványított nyersanyag jellemző. Díszítésüket tekintve változatosak: mindegyik edényen más-más 

minta található (pontsok és hálóminta, tagolt bordák, kannelúrák). A méretek két estben ismertek 

(Felsőzsolca, Viss-Szőlőhomok). Ezek alapján a peremátmérő: 15-16,5 cm; magasság: 23,5-26 cm; 

fenékátmérő: 9-10 cm; falvastagság: 0,6-0,8 cm. 

A női testet formázó edények (ginekomorf edények) kérdésével a kutatás jelentősen kevesebbet 

foglalkozott, mint az idolokkal vagy a kocsimodellekkel. 

Banner János a fent bemutatott felsőzsolcai darab mellett Fonyódról, Koroncóról és Celldömölk-

Ságehgyről közölt kebles edényeket, ill. töredékeket (BANNER 1956, 28; Taf. XI/1; BANNER 1956, 

37; Taf. XIII/3; BANNER 1956, 20; Taf. III/3; BONDÁR 2002b, 81). 

Kalicz Nándor a Baden-kultúra anatóliai kapcsolatait kutatva foglalkozott a ginekomorf edényekkel. 

Újabb ember alakú edényeket is közölt Ráckevéről, a Hernád-völgyből (Seňa) és Tiszadobról. A 
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Banner János által már közölt Felsőzsolcáról származó edényt Alsózsolca lelőhellyel említette 

(KALICZ 1963, 25-31; Abb. 6; Taf. VII/4a-b; Taf. VII/7; Taf. VII/8; BONDÁR 2002b, 81-82). 

Torma István a Boleráz csoportról írt cikkében említett újabb edényeket, melyeken mell formájú 

bütykök találhatók. Ezek lelőhelyei: Nagyvázsony, Pári és Jánosháza (TORMA 1973, 508). Bondár 

Mária megemlítette, hogy Torma szerint Nitriánsky Hrádokról és Pilismarótról is ismertek kebles 

edények (BONDÁR 2002b, 82).
19

 

Kalicz Nándor 1976-ban közölt egy ismeretlen lelőhelyről, Szabolcs-Szatmár megyéből származó 

ginekomorf edényt (KALICZ 1976b, Abb. 2/7). 

Az ozorai várkastély feltárása során is előkerült egy kebles edény töredéke (FELD et al. 1988, 266-

267; 19 és 30. kép; NEVIZÁNSKY 2002, 84). 

Budapest területéről Endrődi Anna közölte három kebles edény töredékeit. Az elsőt Andor utca 

lelőhelyről (ENDRŐDI 1997, 31. kép/6), a másik kettőt Csepel-Vízművek badeni telepéről 

(ENDRŐDI-GYULAI 2001, 10-11. kép). 

Bondár Mária Somogy megyéből ismertetett kebles edényekről származó töredékeket. Az egyik 

Szólád, a másik Hács (vagy Mágocs)
20

 lelőhelyről került elő (BONDÁR 2002c, 3. kép/1-2). 

Bondár Mária összefoglaló munkájában megemlíti, hogy Balatonszemes-Szemesi berek lelőhelyen is 

találtak kebles edénytöredéket (BONDÁR 2002b, 84). 

Viera Nĕmejcová-Pavúková részletesen foglalkozott az ember alakú edényekkel. Újabb példányokat 

említett a következő szlovákiai lelőhelyekről: Bajč-Vlkanovo, Šalov, Seňa. Az antropomorf edények 

közé sorolta a bardeňovói példányt is (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 286; BONDÁR 2002b, 

82). 

A gemeri (Sajógömör) temetőből B. Kovács István említ egy ginekomorf edénytöredéket (B. 

KOVÁCS 1986, 106; BONDÁR 2002b, 83). 

A Boleráz csoport középső szakaszára keltezhető pozsonyi lelőhelyen is előkerült egy kebles 

edénytöredék (BAXÁ-KAMINSKÁ 1984, Taf. II/6; BONDÁR 2002b, 83-84). 

Nitriánsky Hrádokról Točík közölt egy ginekomorf töredéket (TOČÍK 1987, Obr. 6/3; NEVIZÁNSKY 

2002, 87). 

Az antropomorf edényeket összefoglaló munkájában Nevizánsky még egy töredéket közölt Bajč-

Vlkanovo lelőhelyről (NEVIZÁNSKY 2002, 80, 85; Obr. 2). 

Csehországból három lelőhelyről említettek kebles edényeket. A Boleráz csoport időszakára tehető 

Jevišovice C1 rétegéből három töredék származik. Pavelčik Hlinskóról közölt egy ginekomorf 

töredéket és egy ép edényt (BONDÁR 2002b, 83). Az antropomorf edények lelőhelyei között 

Nĕmejcová-Pavúková említi meg Brno-Líšent (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 286). 

Jugoszlávia területéről eddig csak egy ginekomorf edényt közöltek (Brza Vrba) (BONDÁR 2002b, 

83). 

                                                           
19 Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az eredeti szövegben Torma arról ír, hogy sem Nitriánsky Hrádokról, sem 

Pilismarótról nem ismert kebles edény! („…, daß weder aus Nitriánsky Hrádok, noch aus Pilismarót-Basaharc 

Brustdarstellungen bekannt sind, …”) 
20 A képaláírás és a szövegben szereplő lelőhelynév nem egyezik meg (BONDÁR 2002c, 42; 3. kép/2). Utóbbi a helyes. 
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A kebles edényekkel összefoglaló munkában eddig Bondár Mária és G. Nevizánsky foglalkozott. 

Bondár Mária 24 lelőhelyről 27 edényt, ill. töredéket gyűjtött össze. Röviden elemzi a kebles edények 

formai és díszítésbeli jellegzetességeit, majd megpróbálkozik a típus eszmei tartalmának 

megfejtésével. Végül a kronológiai kérdéssel is foglalkozik (BONDÁR 2002b). G. Nevizánsky 

cikkében az antropomorf edényeket vizsgálta. Együtt kezelte a ginekomorf amforákat és az ember 

alakú arcos urnákat. Először közli Bajč-Vlkanovo 47/82 számú objektumát és leleteit, köztük egy 

kebles edény töredékét. Ezután listát ad az ember alakú edények lelőhelyeiről. Összesen 21 lelőhelyet 

sorol fel Szlovákiából és Magyarországról. Ezt követően 13 ép edényt elemzett, melyek alapján 9 

díszítésbeli variációt és 6 fő tipológiai csoportot állított fel. Végül az ember alakú edények datálásával 

is foglalkozik (NEVIZÁNSKY 2002). 

A ginekomorf edények gyakorlatilag az amfora alakú edények típusába sorolhatók. Közös jellemzőjük 

a legnagyobb szélességnél elhelyezett két bütyök, melyek a női mellet jelzik. A bütyök lehet kis 

méretű, hegyesedő vagy teltebb, lágy formájú (BONDÁR 2002b, 84-85). 

Két fő típust lehet megkülönböztetni: 1. ívelt, rövid nyakú, öblös hasú amfora; 2. nagy méretű, öblös 

tárolóedény kis méretű, kerek bütykökkel. 

1. Ez a leggyakoribb típus. Lehet díszített vagy díszítetlen. Jellemző a vízszintes, ujjbenyomkodással 

tagolt bordadísz. A bütyköket általában bordák veszik körbe. Ezek lehetnek díszítetlenek. X alakban 

vagy félkörívben elrendezettek. A bordák lehetnek tagoltak is, általában bevagdalásokkal. Borda 

helyett kettős sorban bepontozott ívelt díszítés található a koroncói töredéken. Szintén bepontozott 

minta díszíti a hácsi darabot. Díszítetlen, csak a melleket ábrázoló edény, ill. töredék kevés van. Ide 

sorolhatóak a jevišovicei töredékek és a Bardoňovóról származó edény (BONDÁR 2002b, 85). 

2. Ebbe a típusba tartoznak a budapesti kebles edények. Ezek nagy méretű tárolóedények, melyek 

oldalán két kisebb bütyök jelzi a melleket. Az Andor utcai példányon ferde, besimításokból álló 

vonalkötegek alkotják a díszítést. A csepeli darabokat vízszintes bekarcolt vonalak, pontdíszek és 

sraffozott háromszögek díszítik. Utóbbi típus példányait Bondár Mária nem tartja igazi kebles 

edényeknek (BONDÁR 2002b, 85). 

Külön kategóriát jelent a ráckevei edény. Ezen a darabon a felemelt karokat is jelezték. A melleket 

jelző két bütyök mellett pedig bekarcolt keresztszalagminta látható (BONDÁR 2002b, 85). 

Bondár Mária az ember alakú arcos urnákat nem sorolja a ginekomorf edények közé, ezért a 

továbbiakban mi is külön típusként kezeljük (BONDÁR 2002b, 85). 

Nevizánsky tipológiája szerint az alábbi csoportok különíthetők el: 

I. Hasas, alacsony, tölcséres nyakú edények. Ia – alacsony fazékszerű edény, tölcséres nyakkal. 

Prototípusa a bardoňovói edény. Ib-c – hasas, fazékszerű edények, a rövid nyak kónikus (Ib) vagy 

tölcséres (Ic). A b altípus alapformája a celldömölki edény, míg a c altípus alapformája a hliskói 

edény. Id – magas, váza alakú edény, kihajló, tölcséres nyakkal, öblös hassal. Jellegzetes formáját 

képviseli a šenai példány (NEVIZÁNSKY 2002, 90, 96). 

II. Keskeny, váza formájú edények. Viszonylag magas nyakkal. IIa – magas váza alakú edény, 

tölcséres nyakkal; IIb – magas, hengeres nyakú edény, prototípusa az ozorai edény; IIc – magas, váza 

alakú edény tölcséresen kihajló nyakkal, alapformája a felsőzsolcai edény; IId – magas, váza alakú 

edény, kónikus nyakkal, alapformája a fonyódi példány (NEVIZÁNSKY 2002, 90-91, 96-97). 
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III. Átmenetet képez a ginekomorf edények és az arcos urnák között. A ráckevei edény képviseli 

(NEVIZÁNSKY 2002, 91, 97). 

A díszítések tekintetében a következő kategóriákat különítette el: 

A – csak egy pár bütyök az edény testén (Bardoňovo). A1 – egy ujjbenyomkodásokkal tagolt 

bordadísz (Celldömölk). B1 – az edény nyakán egy ujjbenyomkodásos borda, alatta bekarcolt 

fenyőágminta. A két bütyök között X alakba rendezett ujjbenyomkodásos bordák (Hlinsko). C1 – az 

edény nyakán kettős ujjbenyomkodásos borda, alatta fenyőágminta és a bütykök között X alakú 

bordák (Fonyód). C2 – kettős ujjbenyomkodásos borda, alatta fenyőágminta és sraffozott mezők 

(Šena). D1 – az edény nyakán kettős pontsor, alatta függőleges vonalakkal keretezett, hálómintával 

kitöltött mezők (Felsőzsolca). D2 – a nyakon kettős borda, alatta hálóminta. A bütykök között rövid 

bordák X alakba rendezve (Ozora) (NEVIZÁNSKY 2002, 90, 96). A Csepel-Vízművek lelőhelyről 

származó töredékeket Nevizánsky sem sorolja a ginekomorf edényekhez (NEVIZÁNSKY 2002, 91, 

97). 

A kutatás sokáig úgy vélte, hogy a kebles edények az idolokkal együtt csak a Baden-kultúra korai 

időszakára voltak jellemzők. Azonban az újabb adatok alapján elképzelhető, hogy a kultúra késői 

időszakában is előfordulnak a ginekomorf edények (pl. Pavelčík említett Bánov lelőhelyről egy kebles 

edényt, amely a Bošáca csoportba sorolható (BONDÁR 2002b, 86). Nevizánsky összefoglalóan 

megállapítja, hogy a ginekomorf edények először a Boleráz csoport fiatalabb szakaszában jelennek 

meg, majd a Baden IIa fázisban a leggyakoribbak, legfiatalabb példányaik pedig a Baden IIb fázisba 

sorolhatók (NEVIZÁNSKY 2002, 93, 98). 

Bondár Mária röviden foglalkozott a kebles edények funkciójának kérdésével is. Megállapítja, hogy a 

nagy méretű tárolóedények és a női mellek összekapcsolása talán a termékenység átörökítésére, 

megőrzésére utalhat. Elképzelhető, hogy az új termés megünneplésével kapcsolatos szertartásokon 

játszott szerepet ez az edénytípus. Ezenfelül azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az edények esetleg 

beavatási szertartásokon szerepeltek. Ezt arra alapozza, hogy az általában kis méretű bütykök a serdülő 

lányokat vagy a fiatal nőket jelképezik (BONDÁR 2002b, 85). A kebles edények áldozati 

szertartásokon való használatára utal a kaposujlaki település egyik gödrében, szarvasmarha csontváza 

mellett talált példány (SOMOGYI 2004, 166). 

4.1.1.24 Szószos edény (XXIV. típus) 

A késő rézkor egyik különleges, ritka edénytípusát képviselik a behúzott peremű, ovális testű, egyik 

oldalukon füllel, a másik oldalon kiöntővel ellátott ún. szószos edények (25. ábra). 

Borsod megye területéről a szakirodalomból eddig egy ilyen edény volt ismert (Tiszakeszi-

Szódadomb) (88. tábla/8). A pontsorokkal és bekarcolt vonalakkal díszített példányt sok kutató 

említette, idézte és fotókon vagy rajzokon közölte (pl. HOLSTE 1939, Abb. 1; BANNER 1956, 

LXII/16, 21; NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1991, Abb. 9/1
21

). 

A második példány még közöletlen. Tiszaladány-Nagyhomokos 65. gödréből került elő egy töredékes, 

díszítetlen darab (105. tábla/3). 

Egy harmadik edény is feltételesen ebbe a kategóriába sorolható. Korábban ezt a leletet is többször 

közölte Banner János (BANNER 1941, I. tábla/7; BANNER 1956, Taf. LXXXI/4), azonban a 

leírásokból és a képekből nem derül ki, hogy az edény kiegészített, méghozzá azon a részen, ahol 

                                                           
21 Ennél az ábrázolásnál meg kell jegyezni, hogy a közölt rajz az eredeti lelethez csak nyomokban hasonlít. 
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egykor a kiöntő lehetett (116. tábla/2). Az edényt ovális teste és fülkiképzése alapján feltételesen a 

szószos edények csoportjába sorolom. 

A Borsod megyei darabokról összességében megállapítható, hogy szürke és világosbarna, enyhén 

fényezett, ill. fényezett felületűek, homokkal soványított agyagból készültek. Magasságuk 7-9 cm; 

peremátmérőjük 7,7x11,6 cm, a falvastagság: 0,4-0,6 cm. A három közül az egyik példány díszítetlen, 

füle letörött (Tiszaladány-Nagyhomokos), a másik kettőt pontsorok és bekarcolt vonalak (halszálka- és 

hálóminta) díszíti. A fülek kissé a perem fölé emelkednek, a Tiszakesziről származó edénynél a fül 

mellett két szarv-szerűen felemelkedő bütyök helyezkedik el (88. tábla/8). 

A Baden-kultúra első ilyen jellegű edényeit Holste közölte 1939-ben. Az egyik a Tiszakesziről 

származó példány, míg a másik pontos lelőhely nélkül a Körös-völgyből került elő. Ezekről a 

darabokról Holste megemlítette, hogy kapcsolatban állhatnak a korai Helladikus kiöntős edényekkel 

(HOLSTE 1939). 

A Tiszakesziről származó ép edényt Banner János is közölte (BANNER 1956, 94-95; Taf. LXII/16, 

21). A füles merítőedények csoportjába sorolta ezt a típust. Előképének a fából készült edényeket 

tartotta (BANNER 1956, 149). 

A következő példány a Cotofeni kultúra Basarabi lelőhelyéről származó edény, melyet P. Roman 

közölt. Az edényt a kancsók (IVb típus: jugs) közé sorolta (ROMAN 1977, 21-22; Pl. 22/1; Pl. 49/1) 

és a kultúra III fázisára keltezte. 

A Holste által közölt Körös völgyi darabot később többször is publikálták (MORINTZ-ROMAN 1973, 

Abb. 8; ROMAN-NÉMETI 1978, 18; Pl. 9/1). 

Az első szlovákiai példányt Viera Nĕmejcová-Pavúková közölte Červený Hrádok lelőhelyről. A 

bekarcolt fenyőágmintával díszített darabon kívül több, hasonló edényhez tartozó töredéket is említett 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, 259; Abb. 4/11; 23/16; 26/15; 17/3). Később is foglalkozott ezzel 

az edénytípussal. A Baden II fázishoz kötötte és délkeleti eredetűnek tartotta (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1981, 278, 295; Obr. 14/1; NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1982; 167; Abb. 9/2). 1991-es 

munkájában jellegzetes nyugat-égei típusként írta le, amely Dél- és Észak-Görögországban is 

előfordul. Kezdete időben a kora Helladikus II (FH II) és korabronzkor II (FB II) fázisokra tehető. 

Anatóliában a korabronzkorban elég ritka, csak néhány díszítetlen példánya ismert (Trója, Thermi és 

Poliochni). Gyakori feltűnését a Kárpát-medencében meglepőnek tartotta. Megállapította, hogy a 

Szlovákiában, Magyarországon és Romániában, a Baden- és Cotofeni-kultúrákhoz köthető példányok 

között időbeli különbségek vannak. A legkorábbi a három badeni példány (Tiszakeszi, Szeghalom-

Dióér, Červený Hrádok), melyek a IIb fázisra datálhatók. Ennél fiatalabb a Körös-völgyi darab és a 

Cotofeni-kultúra példányai. Szlovákiából egy újabb szószos edényt is közölt (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1991, Abb. 10/1a-b). 

A Nĕmejcová-Pavúková által említett szeghalmi darabot Ecsedy István merítőedény töredékeként 

közölte (ECSEDY 1973, 18; 21. kép). A töredék leginkább csak díszítése alapján sorolható a szószos 

edények csoportjába. 

Kalicz Nándor munkájában is szerepel ez az edénytípus. A Tiszakesziről és a Körös-völgyből ismert 

darabok mellett megemlített egy jugoszláviai példányt is. Déli eredetét a Dimini korabronzkori 

rétegéből, ill. Hagios Kosmas lelőhelyről származó példányok alapján valószínűsítette. Emellett 

anatóliai és ciprusi párhuzamokat is említett (KALICZ 1963, 55). 

Egy kiöntős edényt közölt Petre Roman Radovanu, „Gorgana 1” lelőhelyről. A leleteket, melyeket 

Radovanu típusnak nevezett, a Proto-Cernavoda III fázisba sorolta (ROMAN 2001, 18; Abb. 15/1). 
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Szintén korai példány lehet a gladnicei példány is. A lelőhely anyagát korábban a Baden-Kostolac 

időszakra keltezték, azonban Nĕmejcová-Pavúková elemzése nyomán ma inkább a Boleráz-Cernavoda 

III horizontra helyezhető. Ugyanebbe a fázisba tartoznak az általa említett szószos edény töredékek 

Junacite XIV rétegéből (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1999, 45). 

Az edénytípus összefoglalását Boroffka és Stapelfeldt írta meg (BOROFFKA-STAPELFELDT 1995). 

Tizenöt példányt soroltak fel Szlovákiától Görögországig. Az edényformát több csoportra osztották: 

Helladikus, makedóniai, délnyugat balkáni; ill. Höckersauciéren. A bütykös vagy dudoros szószos 

edények (Höckersauciéren) csoportját az elterjedés alapján nevezhetjük Kárpát-medencei változatnak 

is. Ezek a változatok egymástól térben is elkülönülnek. Az előzménynek tartott Helladikus formáktól 

mindegyik erőteljesen különbözik. Emellett időben is különböző korszakokba sorolhatók. A 

Helladikus és makedóniai változatok az FH I-II fázisokra, kb. Kr. e. 2600-2200 közé tehetők, míg a 

délnyugat balkáni és Kárpát-medencei formák a Baden-kultúra II fázisára, a Cotofeni, ill. a Kostolac 

kultúra időszakára keltezhetők (Kr. e. 3500-2800). Ezek alapján az edényforma északon alakult ki és 

onnan terjedt dél felé. Ezzel az elképzeléssel azonban a szerzők nem értenek egyet. Szerintük a 

helladikus típusnak a többi változathoz viszonyított gyakorisága ellentmond ennek. Emellett a 

Cotofeni kultúra III fázisának új C14 adatainak segítségével (Kr. e. 2800-2200) próbálják a különböző 

változatokat egy időhorizontba illeszteni. Végezetül megállapítják, hogy a szószos edényeknek DK-

Európában több változata terjedt el, melyek azonban formailag kevéssé hasonlítanak egymásra és 

genetikus kapcsolatot sem lehet közöttük megfigyelni. Használatuk idejét a Kr. e. 3. évezred közepére 

(2600-2400) helyezik (BOROFFKA-STAPELFELDT 1995). 

4.1.1.25 Ossarni csésze (XXV. típus) 

Ebből a különleges edénytípusból csupán egy példány került elő Borsod megyéből (25. ábra). Az Ózd-

Kőaljatetőről származó darab egy kerek, kónikus testű, enyhén ívelt aljú forma. Lapos, szögletes füle 

letörött. Az edény teste díszítetlen, azonban a fül alsó részén bekarcolt vízszintes vonal és egy hozzá 

kapcsolódó cikk-cakk vonal helyezkedik el. Ezen a részen három lyuk látható (67. tábla/13a-b). 

Ez a típus Magyarországról két további lelőhelyről ismert (Budakalász – BANNER 1956, Taf. 

LXXXIX/35-37; Taf. XCV/30; Taf. C/10-11; Alsónémedi – BANNER 1956, Taf. XLV/7; Taf. 

XLVI/5). Szlovákiából Viera Nĕmejcová-Pavúková közölt néhány töredéket (Nevidzany, Červený 

Hrádok, Svodín). Egy ilyen edény töredékét közölte Harkai István Hódmezővásárhely-Bodzáspartról. 

Ez a forma ismert a Cotofeni kultúra III. fázisából is. Egy töredéket említettek Pécs-Vasasról is  

(HARKAI 2000, 15-16). Az ossarni csészéket a klasszikus Baden-kultúra fiatalabb időszakára keltezte 

(Baden III-IV). Ezek alapján az ózdi töredék is erre az időszakra helyezhető. 

4.1.1.26 Gömbös testű edény (XXVI. típus) 

Ebbe a kategóriába az erősen behúzott peremű, szűk szájú, gömbös testű edényeket sorolom. A 

kutatási területről három példány ismert (25. ábra). 

1. Mezőzombor-Vasúti-delta III/C gödör – egy alacsony nyakú, gömbös testű, díszítetlen edény két 

töredéke (45. tábla/5). 

2. Tibolddaróc – kisméretű, gömbös testű edény a perem alatt körbefutó kettős pontsorral, alatta 

hármas, függőleges pontsorokkal díszítve. Négy töredékből rekonstruálható (86. tábla/8). 

3. Tokaj-Patkóbánya - kettős pontsorral és bekarcolt vonalakkal kitöltött háromszögekkel díszített 

edény töredékei (115. tábla/14). 
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Jelenleg egyik edénynek sem ismert pontos párhuzama a Kárpát-medence késő rézkori leletei között. 

A tibolddaróci példány pontsoros díszítése a Baden-kultúra késői időszakára jellemző, míg a tokaji 

töredékeken található háromszög alakba rendezett fenyőágminta a Coţofeni-kultúra hasonló 

díszítésmódjára emlékeztet, amely a Budapest környéki anyagban is feltűnik, pl. Budapest, Andor utca 

(ENDRŐDI 1997, 131, 42. kép/9). 

4.1.1.27 Függeszthető edény (XXVII. típus) 

A függeszthető edényeknek a Borsod megyei leletek között két alcsoportját lehet megkülönböztetni. 

XXVII/1 

Gömbös testű edény félhold alakú bordával, amelynek közepét függőlegesen átfúrták. A bordát 

bevagdalásokkal tagolták. A fül mellett ferde kannelúrák láthatók. Egy ilyen edény töredéke 

Tiszakeszi-Tiszapart III. lelőhely XVI/a jelű objektumából került elő (100. tábla/9). 

A típus pontos párhuzama a késő rézkori leletek között jelenleg nem ismert. Az objektum többi lelete 

alapján közelebbi besorolása nem lehetséges, de feltehetően a klasszikus Baden-kultúra időszakára 

keltezhető. 

XXVII/2 

Borsod megyéből három lelőhelyről ismertek olyan edénytöredékek, melyek peremén  egy 

függőlegesen átfúrt alagútfül helyezkedik el. A fül felső része a perem fölé emelkedik és szarvszerűen 

végződik. 

Az egyik példányt a fül mellett húzódó, függőleges pontsor díszíti (Tiszabábolna-Szilpuszta) (87. 

tábla/8). 

A második darabon a perem alatt körbefutó pontsor és alatta sraffozott és pontokkal keretezett 

háromszögek láthatók (Tiszakeszi-Tiszapart III. lh.) (98. tábla/4). 

A harmadik lelet Tiszalúc-Sarkadról származik. Ennél az edénynél a perem alatt bevagdalások futnak 

körbe alattuk bekarcolt halszálkamintával. A fület ujjbenyomkodások tagolják (114. tábla/10). 

Ez a különleges fülkialakítás elég ritkán fordul elő a késő rézkorban, azonban megállapítható, hogy 

hosszú időn át használatban volt. Egyszerűbb, díszítetlen változata a korai Baden időszakból ismert. 

Feltűnik a Protoboleráz horizontba sorolható lelőhelyeken és a Boleráz időszak telepein is, valamint a 

Cernavodă III-kultúrában (Petrivente, Štúrovo, Kántorjánosi, Nitriansky Hrádok–Vysoký breh, 

Cârcea–Hanuri, Şimnic, Süttő–Vasúti őrház) (GYÖRGY 2012, 99-100). 

A klasszikus Baden-kultúrában is megtalálható, pontsorokkal díszített, fazék-szerű edényeken 

(Sînpetru – ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 2/1-2, 6; Balatonőszöd – HORVÁTH T. 2011, 21. ábra). 

A perem fölé emelkedő, szarv-szerű függesztőfül a Boleráz időszakban tűnik fel, de megtalálható a 

klasszikus Baden anyagban is. Ezt bizonyítják a Borsod megyei példányok, melyek közül a tiszalúci 

darab - díszítése alapján - a Boleráz időszakba tartozik, a másik két darabot a klasszikus Baden-

kultúrába sorolhatjuk. Hasonló fülkiképzést találunk Bíňa (Bény) 50. objektumának leletei között 

(CHEBEN 1984, Obr. 4/17; GYÖRGY 2012, 100), melyek a Baden IIb fázisra datálhatók (CHEBEN 

1984, 177). Kiegészítésképpen megemlíthető, hogy hasonló fülformák a Coţofeni-kultúrában is 

feltűnnek (pl. Agrişteu – ROMAN 1977, Pl. 58/1), valamint a K-Szlovákiai leletek között is 

megtalálhatók (Prešov-Šváby – HORVÁTHOVÁ 2008, Fig. 3/3). 
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A fenti adatok ismeretében megállapíthatjuk, hogy a függesztőfüles táltípus a Protoboleráz 

horizontban jelenik meg, és feltűnik a Cernavodă III-kultúrában, ill. a Boleráz-csoport klasszikus 

időszakában is. Először díszítetlen, majd díszített formában, majd a klasszikus Baden-kultúra 

időszakában kissé megváltozott formában él tovább (GYÖRGY 2012, 100). 

4.1.1.28 Pohár (XXVIII. típus) 

Ebbe az edénytípusba kisméretű, széles szájú, általában csonkakúpos testű vagy enyhén ívelt oldalú 

példányok sorolhatók (25. ábra). A kutatási területről három lelőhelyről négy ilyen lelet került elő. 

1. Tiszakeszi-Tiszapart III. lh. XIV-XV/a gödör – Egyszerű kivitelű, csonkakúpos testű, díszítetlen 

poharak töredékei. (2 db) 

2. Viss-Szőlőhomok - Kisméretű, enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, félgömbös alsó részű, 

profilált aljú, díszítetlen pohár (117. tábla/9). 

3. Ózd-Center 1. sír - Csonkakúpos testű, lapos fenekű edény két kis méretű füllel a peremen. A perem 

alatt és az edény hasán apró beszurkálásokból álló kettős pontsor fut körbe. A pontsorok között 

függőleges pontsorok helyezkednek el (52. tábla/3). 

Elég általános, jellegtelen típus. Egyedül az ózd-centeri példányt lehet pontsoros díszítése alapján a 

késő rézkor végére keltezni. 

4.1.1.29 Szűrőedény (XXIX. típus) 

Az egész Borsod megyei leletanyagban csupán egy olyan edénytöredéket találunk, melynek oldalán 

több sorban elhelyezkedő, ovális átfúrások láthatók. Ezek alapján a leletet szűrőedény darabjaként 

határozhatjuk meg. A kérdéses darab Tiszaladány-Nagyhomokos lelőhelyről származik, azonban nem 

objektumból, hanem az egyik szelvény mélyítése során, a humuszrétegből került elő. A késő rézkorba 

való tartozása így bizonytalan, csupán anyaga és kidolgozása alapján lehet feltételesen ide kötni. A 

lelet datálását nehezíti az a tény, hogy a késő rézkorból tudomásom szerint hasonló funkciójú edény a 

Kárpát-medencéből még nem ismert. Elképzelhető, hogy a tiszaladányi példány lenne az első ilyen 

jellegű lelet, azonban további párhuzamok nélkül részletes elemzésére sincs lehetőség. 

4.1.1.30 Miniatűr edény (XXX. típus) 

Ebbe a kategóriába az elnevezésnek megfelelően a kisméretű, általában a nagyobb edények formáját 

utánzó, miniatűr edények tartoznak. 

Borsod megyéből négy lelőhelyről öt különböző példány került elő. 

1. Mezőkövesd-Nagy-Fertő S7 objektum – A kis edény formailag a tölcséres nyakú tálakra hasonlít, 

díszítése kettős pontsort és bekarcolt halszálkamintát idéz (GYÖRGY 2008, 28. tábla/3a-b). 

2. Ózd-Kőaljatető – Miniatűr tál vagy fedő, apró füllel a peremen. Formájában emlékeztet a talpas 

kelyhekre (67. tábla/4). 

3. Ózd-Stadion - Félgömbös testű, kihajló peremű tálka. Oldalán háromszög alakú benyomkodásokból 

álló pontsorok láthatók. A forma párhuzamait Budapest-Andor utca lelőhelyen találjuk meg 

(ENDRŐDI 1997, 7. kép/3; 8. kép/4, 9; 34. kép/5). A tálkák azonban itt díszítetlenek vagy 

lencsesorral díszítettek. 

4. Tiszaladány-Nagyhomokos – Erről a lelőhelyről két miniatűr edény is előkerült. 
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Az egyik a 31. objektum anyagában található: Durva kidolgozású miniatűr edény (kihajló peremű 

tálka) díszítetlen peremtöredéke letört füllel. 

A másik a 71/B gödörből származik: Durva kidolgozású edényke, felső része hiányzik, pontos formája 

nem határozható meg. 

A miniatűr edények készítésének szokása az őskor szinte teljes időszakában általánosnak mondható. 

Jellemzőjük, hogy bár a nagyméretű edények formáját és díszítését utánozzák, méretüknél fogva az 

eredeti funkciót semmiképpen nem láthatták el. Éppen ezért rendeltetésükre másfajta magyarázatot 

kell keresni. A szakirodalomban két fő elképzeléssel találkozunk. 

1. A miniatűr edények gyerekjátékok lehettek. Ezt az elképzelést vallja többek között Patay Pál, aki a 

Hunyadihalom-kultúra Tiszalúc-Sarkadról előkerült kisméretű edényeit gyerekek számára készített 

játékoknak tartja (PATAY 2005, 93). 

2. A másik elmélet szerint a miniatűr edények az őskori emberek vallási életében játszottak szerepet. 

Szertartások alkalmával az igazi agyagedények szimbólumaiként szolgáltak és kultikus jelentőséggel 

bírtak. Ezt számos lelet támasztja alá. Itt csupán az egyik legújabb felfedezést említeném meg. A 

Kántorjánosi határában feltárt, Protoboleráz horizontba sorolható telep egyik kútjában két miniatűr 

edény is volt (GYÖRGY 2012, 97-98). Az objektumban 2,4-2,5 m mélységben több emberi 

csontvázat, ill. vázmaradványt találtak, melyek összesen 16 egyénhez tartoztak. Ezek közül 11 

gyermek volt (GYÖRGY 2012, 107). Az áldozati szertartás emlékének tartható objektumból a 

miniatűr edényeken kívül egy kisméretű réztőr is előkerült (GYÖRGY 2012, 113; 32. tábla/2a-b). 

Ezek a leletek a viszonylag sok gyermekmaradvánnyal együtt való előfordulása nem lehet véletlen. A 

kisméretű tárgyak itt a gyermekekkel, ill. a hozzájuk köthető áldozati szertartással álltak kapcsolatban 

(GYÖRGY 2012, 113). Éppen ez a jelenség hívja fel a figyelmet arra, hogy a miniatűr edények két 

értelmezési lehetősége bizonyos esetekben szorosan összefonódhatott és nem mindig vált el élesen 

egymástól. 

4.1.1.31 Zsinegdíszes edény (XXXI. típus) 

Borsod megye késő rézkori lelőhelyeiről csupán egy kérdéses edénytöredék sorolható ebbe a 

kategóriába. A Rozsnyói Márton által Ózd-Stadion lelőhelyen feltárt „A” putri elnevezésű gödör 

leletei között található egy kisméretű oldaltöredék, amely a pontos edényforma meghatározására nem 

elegendő. Díszítése ívelt, koncentrikus és ferde, sugár irányba haladó, zsineglenyomatos mintákból áll 

(71. tábla/3). 

A zsinegdíszes kerámia magyarországi előfordulásaival legutóbb Dani János foglalkozott. Az eddigi 

kutatások eredményeit új adatokkal kiegészítve megállapította, hogy a zsinórlenyomattal díszített 

kerámia több, egymást követő időszakban jelentkezik a Kárpát-medencében (DANI-HORVÁTH T. 

2012, 102). Az Ózd-Stadion lelőhelyről származó töredéket a II. periódusba sorolja, ami a Košice-

Barca tell és Vel’ka Lomnica magaslati telep leletei alapján a késő Baden-kultúra időszakára tehető 

(DANI-HORVÁTH T. 2012, 103). Ugyanakkor az ózdi leletről megjegyzi, hogy díszítésének 

kivitelezése eltér a késő rézkori és kora bronzkori daraboktól, ezért feltehetően későbbi időszakra 

(talán a vaskorra) keltezhető (DANI-HORVÁTH T. 2012, 103; 146. jegyzet). 

4.1.1.32 Kerékmodell (XXXII. típus) 

A Borsod megyei leletanyagban található egyetlen kerékmodellként (és nem orsógombként) 

meghatározható agyagtárgy töredék besorolása és megítélése elég problematikus. Az Ózd-

Kőaljatetőről származó leletet Banner János közölte először (BANNER 1956, 100; Taf. LXXV/8) és 
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az orsógombok kerékagy-szerű ábrázolással ellátott változataként írta le.
22

 Megemlítette továbbá, hogy 

ez a típus már a Bükki kultúrában is ismert volt (!), de általánossá csak a bronzkor végén vált. A leletet 

Csalog József tanulmányára hivatkozva mécses kanóctartójaként értelmezte (BANNER 1956, 172). 

Csalog József az idézett cikkben a kerékre emlékeztető agyagtárgyat egy kisméretű, hengeres edényre 

helyezve ábrázolta (CSALOG 1949, Fig. 3).
23

 

Bóna István a bronzkori agyag kocsimodellekről írt munkájában az ózdi példányt a Hatvan-kultúra 

leletei között említette (BÓNA 1960, 92).
24

 

A lelet majdnem negyven év múlva tűnt fel újra a szakirodalomban. Ekkor Banner János adataira 

támaszkodva késő rézkoriként értékelték (BAKKER et al. 1999, 788). 

Horváth Tünde a kocsikerék modellek felsorolásánál már kérdéses korúnak határozta meg és 

megjegyezte, hogy a késő rézkori keltezés mellett akár a Makó- vagy a Hatvan-kultúra leletei közé 

történő besorolása is lehetséges (HORVÁTH T. 2010b, 28; 48. jegyzet). 

Bondár Mária a kocsimodellekről írt összefoglalásában röviden megemlékezik a leletről, mint a 

Baden-kultúra késői időszakának egyetlen (bár kérdéses korú) emlékéről (BONDÁR 2012, 43). 

Úgy vélem, hogy a fent említett bizonytalanságok enyhítésének céljából nem árt néhány részletet 

pontosítani a kérdéses lelettel kapcsolatban. 

Elsőként érdemes a tárgyat közelebbről is megvizsgálni: 

Kerek, lapos agyagtárgy középen átfúrva. Az átfúrás körül hengeres nyúlvány helyezkedik el, amely 

kerékagy ábrázolására emlékeztet. Ezen a részen vörös foltok láthatók, melyek talán festés 

maradványai lehetnek. Felületén néhány ferde, sekély borda látható. Töredékes. Felülete szürke, sima. 

Homokkal és apró kaviccsal soványított. Becsült átmérője: 8-8,5 cm; Va.: 1,1 (3,3) cm; Ltsz.: 68.1.45 

(BANNER 1956, Taf. LXXV/8)
25

 

A lelet jellegzetességei közül három elemre szeretném felhívni a figyelmet. Az első a hengeres 

nyúlvány a kerékmodell közepén. Ennek felső része megvastagszik ezzel is erősítve a kerékagyra 

emlékeztető formát. A hátoldalon is található egy hasonló, de kevésbé hangsúlyozott kiemelkedés. 

Ezek a vonások szinte egyértelművé teszik a lelet kerékmodellként való értelmezését. A második elem 

a felületen elhelyezkedő ferde bordák, melyek első ránézésre akár küllők ábrázolásainak is tűnhetnek, 

de valószínűbbnek tűnik az a lehetőség, hogy a korong alak megformálása közben keletkeztek és ennél 

fogva nem bírnak jelentőséggel a kerékábrázolás szempontjából. A harmadik érdekes jelenség a 

kerékagy felső részén nyomokban megfigyelhető vörös festéknyom. 

A másik kérdés, amit részletesebben meg kell vizsgálnunk, az a lelet előkerülésének körülménye. A 

leltárkönyv és az ásatási napló adatai alapján a kerékmodell a II. felületen talált 6. számú tűzhely 

leletei közé tartozik.
26

 Az objektum 80 cm mélységben, az altalajon feküdt, ami arra utal, hogy a 

legkorábbi települési szint emléke volt. A kísérő leletek között olyan edénytöredékeket találunk, 

melyek egyértelműen a késő rézkorba sorolhatók (66. tábla/6-10). Ózd-Kőaljatető magaslati telepéről 

általánosan is megállapítható, hogy kizárólag késő rézkori leletek kerültek elő a területéről, így elég 

                                                           
22 A lelőhelyről még egy hasonló darabot említett, de erről képet nem közölt (BANNER, 1956, 98). A tárgy ma már nem 

található, így nem lehet eldönteni, hogy ténylegesen kocsikerék modell volt-e. Ezt a második példányt Banner Jánosra 

hivatkozva később Jan Albert Bakker és kollégái is újra megemlítették (BAKKER et al. 1999, 788). 
23 A szerző más kérdéses badeni agyagtárgyak esetében is felvetette a lámpaként való értelmezés lehetőségét (CSALOG 

1961, 14; 7. kép). 
24 Ózd-Kőaljatetőt a korai Hatvan-kultúrával egyidős késő badeni telepként jellemezte (BÓNA 1960, 92). 
25 A lelet a HOM régészeti gyűjteményében található. 
26 Banner János is így közölte (BANNER 1956, 100). 
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valószínűtlennek tűnik, hogy az egyetlen bronzkorra keltezett tárgy a legalsó szinten, az altalaj 

közelében feküdt volna. Mindazonáltal a kerékmodell formai sajátosságai óvatosságra intenek a 

keltezés kérdésének eldöntésénél. A rézkori agyag kerékmodelleket elsőként Marin Dinu gyűjtötte 

össze. Tanulmányában a kocsi feltételezettnél korábbi megjelenése mellett érvelt (DINU 1981). 

Horváth Tünde Magyarországról az ózdi darab mellett három töredéket említ Balatonőszödről 

(HORVÁTH T. 2010b, 28). Ezek mellett néhány szlovákiai, romániai és bulgáriai példányt sorol fel, 

melyek az agyag kocsikerék modellek közé sorolhatók (HORVÁTH T. 2010b, 28). A 

kocsimodelleknél már említettem a Szombathelyről származó kora rézkori (Lengyel III) töredékes 

agyagtárgyat (ILON 2001), amely ha elfogadjuk kocsikerékmodellként való értelmezését, akkor ennek 

a tárgytípusnak, sőt a kocsimodelleknek és persze az igazi kocsik megjelenésének idejét is jóval 

előbbre kell helyeznünk.
27

 

4.1.1.33 Idol (XXXIII. típus) 

Borsod megye területéről összesen hét olyan töredékes agyagtárgy került elő, amelyek a kutatásban 

idolként szerepelnek (30. ábra). 

 

Banner János Ózd-Kőaljatetőről közölt két idoltöredéket (BANNER 1956, Taf. LXVIII/1-2) és egy 

olyan töredékes tárgyat, amit feltételesen az emberábrázolások közé sorolt (BANNER 1956, Taf. 

LXVIII/13). Ezek közül csupán egy tárgy maradt meg, a másik kettő elveszett. 

1. A fennmaradt töredék (BANNER 1956, Taf. LXVIII/1) (68. tábla/3) idolként való értelmezése 

kérdéses. Erről a tárgyról Bondár Mária megállapította, hogy nem idol része volt, hanem inkább egy 

edény fülének töredéke (BONDÁR 1999, 45). A darab alaposabb vizsgálata alátámasztja ezt az 

elképzelést. 

2. Az elveszett példányok közül a kérdéses darab a fotó alapján nem értékelhető. Leginkább egy ülő 

szobor részének tűnik, de nem kizárt, hogy mégis állatábrázolásról van szó (BANNER 1956, Taf. 

LXVIII/13). 

3. A harmadik ózdi töredék ezzel szemben minden bizonnyal egy női idol része volt. Hengeres testű, 

lapos aljú szobrocska, melyen a melleket két bütyök jelzi. A fej első részénél két lyuk található 

(BANNER 1956, Taf. LXVIII/1). 

4. A negyedik Borsod megyei példány egy hengeres lábtöredék, melyen az ujjakat is jelezték. Banner 

János Onga lelőhellyel közölte, azonban a tárgy Rátkáról származik (HOM Ltsz.: 55.3.4) (78. tábla/5). 

5-6. Ózd-Stadion lelőhelyről szintén Banner János közölt két láb formájú töredéket (BANNER 1956, 

Taf. LXIX/15-16). Ezeket inkább edények részének tartotta (BANNER 1956, 170). Bondár Mária 

véleménye szerint viszont idoltöredékek lehetnek (BONDÁR 1999, 44). 

7. Ózd környékéről származik még egy idoltöredék. Ezt a darabot Kalicz Nándor közölte (KALICZ 

1970, 64. kép). A kérdéses darabot a hegedű lakú idolok közé sorolta (KALICZ 1970, 65). Azonban 

Bondár Mária vizsgálata során kiderült, hogy a szobrocska inkább a Cotofeni-kultúra emlékei közé 

sorolható (BONDÁR 1999, 45). 

 

Salgótarján-Pécskőről Korek József közölt két lábtöredéket, melyek közül az egyiket benyomkodott 

pontok díszítik (KOREK 1968, Taf. XIII/8-9). 

A Borsod megyei példányokhoz hasonló idolok Csehországból és Szlovákiából is ismertek. Brno-

Líšen lelőhelyről egy késő Baden időszakba sorolható idoltöredéket közöltek (BONDÁR 1999, 45). A 

szlovákiai Krášno (Ószéplak) lelőhelyről egy ép idol került elő, amely szintén a késő Baden-kultúrába 

tartozik. A Bošáca csoportba tartozik a Novotný által közölt oszlop testű idol is (Vel’ka Lomnica) 

(BONDÁR 1999, 45). Včelnicén (Méhi) az 1. sírból származik egy idol, melynek homlokán kettős 

                                                           
27 A kérdéshez részletesebben lásd: BONDÁR 2012, 21-26. 
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pontsordísz látható (BONDÁR 1999, 46; B. KOVÁCS 2002, 16. ábra). Újabban Nevizánsky közölt 

egy lábtöredéket Stránska lelőhelyről (NEVIZÁNSKY 1999, 89; Obr. 15/2). 

A Baden-kultúra idoljai két fő típusra oszthatók. Az első az ún. fejnélküli vagy cserélhető fejű idolok 

csoportja. Ilyen formák Borsod megyéből nem ismertek. A másik csoportot az ezektől eltérő, „egyéb”, 

nem fejnélküli szobrocskák képezik. 

Az összegyűjtött adatok alapján a Baden-kultúra 18 lelőhelyéről kb. 24 egyéb típusú idol ismert. Ezek 

a következő típusokba sorolhatók: 1. lábtöredékek; 2. hengeres testű, „oszlopszerű” idolok; 3. lapos, 

nem fejnélküli idolok. 

1. Ebbe a csoportba azok a darabok tartoznak, melyek emberi lábat formáznak (Ózd, Onga/Rátka, 

Salgótarján, Stránska). Ezek álló vagy ülő alakokhoz is tartozhattak. Egy esetben feltételezhetjük, 

hogy a töredék ülő figura részét képezte (Onga/Rátka). Formájuk hengeres, a talpat, ill. egy esetben a 

lábujjakat jelezték. Díszítetlenek. 

2. Ide sorolhatók a Banner János által közölt ózdi idol, a szeghalmi, a krásnoi, a včelnice-i és a velká 

lomnica-i idolok. Általános jellemzőjük, hogy testük lapos, vagy hengeres, oszlopszerű. Az idolok 

közül három ép, a többi töredékes. A szeghalmi töredéken a szemeket benyomkodott pontok, az orrot 

plasztikus borda jelzi. Az ózdi töredéken a fej nem maradt meg, a testen a melleket jelző két bütyök 

látható. A melleket jelezték a többi darabon is. Az arcot az ép példányokon csak a méhiről származó 

idolon ábrázolták. Két kis bütyök jelzi a szemeket és egy borda az orrot. Ellaposodó, lekerekített felső 

részét bekarcolt függőleges vonalak és alattuk kettős pontsor díszíti. A minta talán hajat vagy fejdíszt 

ábrázol. Szintén hasonló jelentése lehetett a velká lomnicai idol hátsó részén látható pontsoroknak. A 

krásnoi idol a többitől abban tér el, hogy a fejet és a felemelt karokat hosszúkás, hegyes bütykök 

jelzik. Hátsó részén egy ívelt borda található, amely a feneket ábrázolja. 

3. A lapos, nem fejnélküli idolok kategóriájába tartozik a Kalicz Nándor által közölt Ózd környéki 

darab. 

A második tipológiai csoportba sorolható darabokat általánosan a Baden-kultúra késői fázisára 

keltezik (Ózd, Krásno, Včelnice, Velka Lomnica). Valószínűsíthető, hogy az első csoportba tartozó 

lábtöredékek is a késő Baden-kultúra emlékanyagába sorolhatók, hiszen ezeken a lelőhelyeken is 

ennek az időszaknak a leleteit találták meg (Onga, Ózd, Salgótarján, Stránska). 

Sajnálatos módon a késő rézkorba sorolható, egyéb típusú idolok értelmezésével kevesebbet 

foglalkozott a kutatás. Kevés példány került elő hiteles ásatások során. Az egyik ilyen darab a 

včelnice-i 1. sírból származó idol. B. kovács István a sír leleteit és ezek értelmezési lehetőségét 

részletesen tárgyalta (B. KOVÁCS 1986, 80-86). Véleménye szerint a sírban, az urnák mellett talált 

ember alakú edények és az idol isteneket ábrázoltak. A két edény férfi és női istenséget, míg a 

plasztika istengyermeket jelenített meg. Ebből arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a sírban egy 

istenpárt és gyermekét jelenítették meg szimbolikusan (B. KOVÁCS 1986, 84). 

4.1.1.34 Orsógomb (XXXIV. típus) 

Borsod megye késő rézkori leletanyagában összesen 52 db töredékes (28 db) vagy ép 24 db) 

orsógombot találunk. Ilyen tárgyak tizenhárom lelőhelyről ismertek. Csupán hét díszített darab van 

közöttük, melyek közül öt edénytöredékből készült, tehát nem maga az orsógomb, hanem az 

„alapanyagként” szolgáló edény volt díszítve. Így csak két olyan orsógomb marad, amelynek felületét 

benyomkodott pontok (Mezőzombor-Vasúti-delta) (46. tábla/4), vagy ferde bevagdalások tagolják 

(Ózd-Stadion) (71. tábla/6). Általában sima, ritkábban fényezett felületű, többségében homokkal 

soványított agyagból készült tárgyakról van szó. Átmérőjük 2,2-9 cm között váltakozik, míg 

magasságuk (vastagságuk) 0,7-4,2 cm közötti. Formájuk alapján több csoportra oszthatók (25. ábra). 
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XXXIV/1a 

Kettőskónikus orsógomb 

A leggyakoribb változat. Hét lelőhelyről 24 db ismert. Elsősorban az Ózd környéki lelőhelyekről 

kerültek elő (pl. a típus példányainak több, mint fele Ózd-Kőaljatetőről),
28

 de megtalálhatók 

Mezőzombor-Vasúti-delta (46. tábla/4), Tiszaladány-Nagyhomokos (103. tábla/2) és Tiszalúc-Sarkad 

(114. tábla/6-7) telepein is. Kettő kivételével (Mezőzombor-Vasúti-delta - 46. tábla/4, Ózd-Stadion – 

71. tábla/6) mindegyik díszítetlen. 

XXXIV/1b 

Kónikus orsógomb 

Lényegesen ritkább forma. Borsod megyében négy lelőhelyen fordul elő (Csincse, Mezőkövesd-Nagy-

Fertő,
29

 Sajókeresztúr – 78. tábla/12, Tiszalúc-Sarkad – 114. tábla/2). Díszítetlenek. 

XXXIV/1c 

Lapos, korong alakú orsógomb. 

Viszonylag gyakoribb típus, de szintén csak négy lelőhelyen található meg. A legtöbb (10 db) Ózd-

Kőaljatetőről származik (pl. 59. tábla/7-8; 63. tábla/9; 67. tábla/7). Emellett egy-egy példánya ismert 

Mezőzombor-Vasúti-delta, Onga, régi malom (50. tábla/7) és Ózd-Stadion lelőhelyekről (74. tábla/3). 

XXXIV/1d 

Edénytöredékből készült orsógomb 

Az orsógombok speciális változata. A tárgyat nem nyers agyagból formázzák, hanem egy törött edény 

darabjából alakítják ki. A töredéket középen átfúrják és a széleit gyakran lecsiszolják, hogy szabályos 

kör alakja legyen. A kutatási területről 9 ilyen orsógomb ismert. Ezek között vannak díszítetlen és 

díszített példányok is. Egy-egy esetben pontsorral és függőleges vonalakkal díszített edényből (68. 

tábla/5), halszálkamintás fazékból (59. tábla/9) vagy függőleges besimításokkal díszített korsóból 

készültek (71. tábla/5), két darabon seprűzés látható (73. tábla/3). 

                                                           
28 pl. 58. tábla/5; 59. tábla/3-6; 67. tábla/1, 3, 9-10 
29 GYÖRGY 2008, 46. tábla/2; 52. tábla/1 
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XXXIV/1e 

Nyomott gömbtestű orsógomb 

Csupán egy ilyen orsógomb került elő a Borsod megyei anyagból (Ózd-Kőaljatető). Formája kissé a 

korong alakú orsógombokhoz hasonlít, de oldala lekerekített. Díszítetlen (64. tábla/13). 

A Borsod megyéből származó orsógombokról összességében megállapítható, hogy időrendi és 

elterjedési eltéréseket a formák alapján nem lehet kimutatni. Mindegyik változat több térségben is 

előfordul és mindegyik időszakban használatban volt. Egyedül a kónikus orsógombok (XXXIV/1b) 

nem találhatók meg az Ózd környéki késő badeni lelőhelyeken. 

A fent bemutatott orsógombok párhuzamait több késő rézkori lelőhelyről ismerjük. Ezek közül csak 

néhány – a kutatási területhez szorosabban kapcsolódó – példát említek meg: Salgótarján-Pécskő 

(KOREK 1968, Taf. IX/7; Taf. XI/17-19), Stránska (Oldalfala-Mogyorós) (B. KOVÁCS 1986, XVII. 

Tábla/10), Hodejov (Várgede-Várhegy) (B. KOVÁCS 1986, XXXIV. Tábla/15), Vel’ká Lomnica 

(NOVOTNÝ 1995, Abb. 2), stb. Utóbbi lelőhelyen gyakori a díszített változat is (NOVOTNÁ 2006, 

Abb. 5; Abb. 7). 

Horváth Tünde a kettőskónikus orsógombok kapcsán említi meg, hogy a kónikus és kettőskónikus 

formák a középső rézkorban jelentek meg és a len, ill. juh-gyapjú szövés-fonásához kapcsolódnak 

(HORVÁTH T. 2011, 39). 

4.1.1.35 Kanál (XXXV. típus) 

A Borsod megyei leletanyagból 9 agyagkanál töredéket ismerünk, melyek négy lelőhelyen fordulnak 

elő (25. ábra). 

1. Csincse 253. objektum – két agyagkanál is előkerült innen. Mindkettőnek a peremből felfelé induló, 

lapos füle lehette. Az egyik félgömbös (13. tábla/7), a másik mélyebb, mericékre emlékeztető forma. 

Díszítetlenek. 

2. Mezőkövesd-Nagy-Fertő S7 objektum – ovális vagy kerek agyagkanál lapos nyelének díszítetlen 

töredéke (GYÖRGY 2008, 15). 

3. Ózd-Kőaljatető – Rozsnyói Márton gyűjtéséből származik négy agyagkanál töredék. Ezek közül az 

egyik egy kerek, peremén apró bevagdalásokkal díszített példány (67. tábla/8). A második egy ovális, 

lapos kanál hegyes nyéllel (68. tábla/9). A harmadik darab egy ovális, mély forma, füle letörött (68. 

tábla/10). Az utolsó lelet egy lapos, ovális kanál lapos nyéllel (68. tábla/11). 

4. Tiszaladány-Nagyhomokos – A 31. objektumból egy kerek vagy ovális testű agyagkanál töredéke 

került elő rövid, ovális átmetszetű nyéllel (104. tábla/1). A 40. szelvény mélyítéséből származik egy 

lapos, kerek vagy ovális testű, díszítetlen agyagkanál töredéke rövid nyéllel. A nyél tövénél egy 

függőleges, kerek átfúrás látható. 

Agyagkanalak már az őskor korábbi időszakaiból is ismertek. A Kárpát-medencében a neolitikum óta 

használatban voltak (pl. Lengyel-kultúra). A félgömbös testű, rövid, hengeres nyéllel ellátott formája a 

Balaton-Lasinja-kultúrában a leggyakoribb (HORVÁTH-SIMON 2003, 114). A késő rézkorból ennek 

a változatnak eddig csak egy finomabb kidolgozású példánya került elő Kántorjánosi Protoboleráz 

telepén (GYÖRGY 2012, 103-104; 17. tábla/10). A Borsod megyei leletekhez hasonló hegyes vagy 

ritkábban lapos nyelű agyagkanalak Balatonőszödről is előkerültek (HORVÁTH T. 2011, 57. ábra). 

Egy hegyes nyelű példány ismert Salgótarján-Pécskőről is (KOREK 1968, Taf. XI/24). A fentiek 
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alapján az agyagkanalak két tipológiai változatát (üreges nyelű és tömör nyelű) egyúttal kronológiailag 

is elkülöníthetjük. Az előbbi a középső, az utóbbi a késő rézkort képviseli. 

4.1.1.36 Fedő (XXXVI. típus) 

Az egész Borsod megyei leletanyagból csupán egy olyan töredék ismert, amely formája alapján a 

fedők kategóriájába sorolható (Tiszakeszi-Tiszapart VI/a gödör) (98. tábla/11). 

A késő rézkorban elég ritkán fordul elő ez a tárgytípus. Eddig csak Horváth Tünde közölt agyag 

edényfedőket Balatonőszödről (HORVÁTH T. 2011, 39; 53. ábra). Ezek datálása alapján 

megállapítható, hogy mind a korai (Baden IB-IC), mind a klasszikus időszakban (Baden IIB-III) 

megtalálható. A Tiszakeszi-Tiszapart III. lelőhely VI/a gödréből előkerült egyéb leletek alapján a 

Borsod megyei példányt a klasszikus Baden-kultúra idejére keltezhetjük. 

4.1.1.37 Állatszobrok (XXXVII. típus) 

Borsod megyéből Ózd-Kőaljatetőről került elő négy darab, kutyát ábrázoló agyag szobrocska töredéke 

(BANNER 1956, Taf. LXVIII/3-6) (33. tábla/6-9). Sajnos a leletek elvesztek, így részletesebb 

vizsgálatukra nem volt lehetőség. 

A késő rézkor folyamán az emberábrázolások mellett, bár jelentősen kisebb számban, előfordulnak 

állatábrázolások is. Banner János az említett ózdi szobrocskák mellett egy rossz állapotban megmaradt 

állatszobor töredékét említi meg, amely Kánya lelőhelyről származik (BANNER 1956, 170). 

Feltételesen a pilinyi állatszobrokat is a Baden-kultúrába sorolja és megemlíti, hogy Vučedolon is 

előfordulnak állatábrázolások a badeni leletek között (BANNER 1956, 170). Salgótarján-Pécskő 

magaslati településen folytatott kutatások eredményeinek összefoglalásában Korek József 

megemlítette a lelőhelyről szórványleletként előkerült állatfigurákat is, melyek kulturális besorolása 

nehézségekbe ütközik (KOREK 1968, 57). Pilismarót-Basaharc az egyetlen olyan magyarországi 

lelőhely, ahol hiteles körülmények között sikerült késő rézkori állatábrázolásokat feltárni. A Boleráz 

csoport sírjaiban, ill. a föléjük emelt kőhalmokban több esetben voltak állatszobrok. Ezeket Torma 

István közölte, részben a temetőről szóló, rövid, éves jelentésekben, részben a Bécsben megrendezett 

kiállítás kapcsán megjelent kötetben (TORMA 1970; TORMA 1972; TORMA 1973; TORMA 1975). 

Ausztriából Ruttkay közölt két lelőhelyről állatszobrokat (Mödling, Zwerndorf). Emellett két 

csehországi, magaslati telepet említ párhuzamként (Hlinsko, Obrova noha) (RUTTKAY 1995, 154). A 

Baden-kultúra állatábrázolásaival röviden Korek József is foglalkozott. Megállapítja, hogy a Boleráz 

csoportba tartozó szobrok (Pilismarót) nagyobb méretűek és természethű ábrázolások, míg a 

klasszikus Baden időszak állatszobrai (Ózd, Salgótarján) kisebbek és kivitelük is durvább, 

kezdetlegesebb. Ezek mellett két állatfigurát említ Vel’ka Lomnicáról és ezek déli előképeit Ezero 

második rétegéből (KOREK 1983, 129-130). Bondár Mária kutatástörténeti összefoglalásában röviden 

kitér az állatszobrok problematikájára is. Véleménye szerint az ózdi, pilinyi és salgótarjáni 

állatszobrok nem sorolhatók egyértelműen a Baden-kultúrába, mivel ezeken a lelőhelyeken bronzkori 

anyag is előfordult, továbbá az ábrázolások nagy mértékben eltérnek a pilismaróti példányoktól 

(BONDÁR 2002a, 14-15). Az Ózd-Piliny csoport magaslati telepeivel kapcsolatban Patay Pál is 

megemlékezett az állatszobrokról. Szintén megemlíti a leletek keltezésének nehézségeit, de véleménye 

szerint, mivel Ózd-Kőaljatetőn nincsenek bronzkori rétegek, ezért az állatfigurákat a Baden-kultúrába 

is be lehet sorolni (PATAY 1999, 53). A Baden-kultúra kelet-szlovákiai telepeiről Soják említ 

állatszobrokat (pl. Velká Lomnica, Smižany) (SOJÁK 2001, Obr. 2/1-2, 4-6; Obr. 4/1). Emellett 

Kovács B. István is közölt néhány állatszobor töredéket Stránska (Oldalfala-Mogyorós) lelőhelyről (B. 

KOVÁCS 2002, 35. ábra/2-3). Az állatábrázolásokkal legutóbb Bondár Mária foglalkozott a 

kocsimodelleket bemutató munkájában (BONDÁR 2012, 48-55). 
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A fent említett állatszobrokra általánosan jellemző, hogy egyszerű kivitelűek, az ábrázolt állatfajok 

csak nagyon ritkán ismerhetők fel egyértelműen. A legtöbb esetben juhot vagy kutyák jelenítenek 

meg, de előfordulnak sertés ábrázolások is. Tipológiai eltérést a Boleráz csoport és a klasszikus 

Baden-kultúra állatszobrai között lehet kimutatni. Az előbbiek 8-10 cm nagyságúak és viszonylag 

realisztikusan megformált szobrok. Az utóbbiak kisebbek, (3-4 cm) és egyszerűbb kidolgozású 

állatfigurák (KOREK 1983, 129-130). A közlemények díszítést nem említenek, kivéve a két ausztriai 

lelőhelyről származó darabokat. Ezeken rövid bekarcolásokból, rovátkákból álló minták láthatók 

(RUTTKAY 1995, 154; Abb. 18/1-3). Az egyik ózdi töredék oldalán figyelhetők meg bekarcolt 

vonalak, melyek talán az állat szőrét ábrázolták (BANNER 1956, 97). Sajnos kevés állatábrázolást 

közöltek és még kevesebbről áll rendelkezésünkre képes dokumentáció, így további tipológiai 

megfigyelések nem lehetségesek. A legjobban a Pilismarótról közölt állatszobrokat ismerjük. Ezek 

magassága 8-11,5 cm között mozog, hosszúságuk pedig 18-21 cm. A töredékekből megállapítható, 

hogy a szobrok belseje üreges volt. Az ábrázolások viszonylag élethűek. Jelezték a szemeket, az orrot, 

a szájat és a füleket is (TORMA 1972, 24). 

A klasszikus Baden-kultúrába sorolt állatszobrok keltezése bizonyos problémákat vet fel. A 

bronzkorban is nagy számban előfordulnak hasonló állatábrázolások. Mivel a lelőhelyek többségén 

bronzkori leletanyag is előkerült, ill. a szobrocskák nem hiteles ásatásokból származnak, nehéz 

eldönteni, hogy a késő rézkorba vagy a bronzkorba tartoznak-e. Ebből a szempontból kétféle 

véleménnyel találkozunk. Hampel a pilinyi leleteket a bronzkorba sorolta, de Banner felvetette ezek 

rézkori keltezését. Szintén emellett érvelt Patay Pál is. Ezzel szemben Bondár Mária megkérdőjelezte 

az említett állatszobroknak a Baden-kultúrába történő besorolását. Sokkal egyszerűbb a Boleráz 

csoportba sorolható állatszobrok kérdése, mert ezek többsége hiteles ásatások során került elő. A 

Boleráz csoportba sorolható állatszobrok: Pilismarót, Mödling, Zwerndorf, Hlinsko, Obrova Noha. A 

többi állatszobor csak feltételesen sorolható a klasszikus Baden-kultúrába. Ide tartoznak az ózdi, a 

pilinyi és a salgótarjáni leletek. 

A kronológiai problémák jelentősen megnehezítették és háttérbe szorították a késő rézkori állatszobrok 

értelmezésének lehetőségét. Szintén hátrányt jelent az a többször is említett tény, hogy kevés 

állatábrázolást ismerünk hiteles ásatásokból. Pilismaróton az állatszobrokat a sírok feletti 

kőpakolásokon, ill. a kövek között találták. Torma szerint ezeket a szobrokat az elhunyt emlékére 

tették a sírra, ill. a sír mellé. Tehát nem igazi mellékletek voltak, hanem a temetés végén, valószínűleg 

hosszabb-rövidebb idővel az után helyezték el ezeket a tárgyakat a sírhalmokra. Továbbá megemlíti, 

hogy az állatszobrok talán a halott emlékére feláldozott állatokat szimbolizálták (TORMA 1972, 24). 

Makkay János szerint a Baden-kultúra plasztikus állatábrázolásai lehettek votív (áldozati) kocsikhoz 

tartozó állatszobrok vagy önálló votív tárgyak. Jelképezhetik az isten kedvenc állatát, vagy 

helyettesíthették az igazi áldozati állatokat. Emellett épületek falaiba vagy alapjaiba is helyezhettek 

állatszobrokat, hogy szimbolikusan őrizzék a házat (MAKKAY 1963, 6). 
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4.1.2 Edényfülek 

4.1.2.1 A fülek típusai 

A kutatási területről gyűjtött késő rézkori leletanyagban 985 db olyan edénytöredék szerepel, melyen 

edényfül vagy fül maradványa látható. Ezek közül több, mint 100 töredéken a fül típusa nem 

azonosítható. A meghatározható töredékek alapján a kerámiaedényeken a következő fülfajtákat lehet 

megkülönböztetni. 

1. keskeny, rövid szalagfül; 2. kör átmetszetű fül; 3. szalagfül; 4. széles szalagfül; 5. keskeny 

szalagfül; 6. ovális átmetszetű fül; 7. széles, rövid szalagfül; 8. alagútfül; 9. függőlegesen átfúrt 

bütyökfül; 10. vízszintesen átfúrt bütyökfül; 11. függőleges állású alagútfül (függesztőfül); 12. 

függőleges szubkután fül; 13. „U” alakú függesztőfül; 14. kisméretű szalagfül; 15. kisméretű fül 

A fülfajták edénytípusonkénti eloszlását mutatja az alábbi táblázat (31. ábra). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I/1 0 0 0 0 130 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I/2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I/4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I/5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I/6 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/1 0 0 115 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

II/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

III/1 0 0 43 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/2 0 0 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IV/1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV/2 0 0 3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV/3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV/5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V/3 56 0 65 23 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 

V/4 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 

VI 7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

VII 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

VIII 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 

IX 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

X 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

XIV 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 

XV/1 25 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

XV/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XV/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XV/5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XV/7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XVI 41 0 5 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

XVIII 3 0 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

XIX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XX 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

XXI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXIV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXVII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 

XXVIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

XXX 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

összesen 146 1 272 65 191 5 3 52 4 7 5 4 2 5 1 

31. ábra 
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F1 

A leggyakoribb fültípus a szalagfül (682 db), melynek jellemzője a lapos, nyomott ovális átmetszet. 

Különböző méretben és kialakításban készült (1, 3-5, 7, 14 típusok). 

F1a 

A keskeny rövid szalagfülek (1) elsősorban amforákon vagy fazekakon, ill. tölcséres nyakú tálakon 

fordulnak elő. Többnyire az edény hasán helyezkednek el. A tálaknál a rövid szalagfül pozíciója a 

perem közelébe tolódik el. A fülek 86 esetben tagoltak és szinte mindenféle tagolás változat előfordul 

rajtuk (kivéve a 15, 18, 20 számú változatokat). Ezen a fültípuson a díszítés ritka de igen változatos 

(csak 10 esetben fordul elő, de 10 különböző díszítés). Ezek közül a függőleges vonalak, pontsorok, 

bordák és kannelúrák említhetők meg. 

F1b 

A hosszú szalagfülek (3) a korsók (II) és csészék (III) elsődleges fülformája, de megtalálható a 

tölcséres nyakú tálakon is (V/3). Perem fölé húzott változata a leggyakoribb, de tagolt formában is 

előfordul. A tagolt fülek szinte mindegyik változata megtalálható közöttük (összesen 81 darabon). A 

díszítés viszonylag ritkán jelentkezik ennél a típusnál. A kedvelt díszítések: függőleges pontsor, 

kannelúra vagy kannelúra-szerű besimítás. 

A hosszú szalagfülek széles (4) és széles, rövid (7) változatban is előfordulnak, de ritkábbak. 

Elsősorban tárolóedényeken (XVIII) és tölcséres nyakú tálakon (V/3) találhatók meg. A fül tagolása 

ezeknél a formáknál gyakoribb. A díszítés ritka. 

F1c 

A hosszú szalagfülek keskeny, vékony, kisméretű változata (5). Szinte kizárólag csak bögréken és 

mericéken fordul elő. Ez a fültípus díszítetlen. Tagolás csak a bütykös fülű bögrék (I/2) esetében 

található meg. 

F2 

Kör vagy ovális átmetszetű fülek (2, 6 típus). A Borsod megyei leletek között elég ritka. Csak hat 

ilyen fültöredék ismert. Bögréken és korsókon fordul elő. 

F3 

Vízszintes állású alagútfül (8). Elsősorban a tölcséres nyakú tálakon (V/4) és egyéb táltípusokon (pl. 

kétosztású tálak) figyelhető meg. A kétosztású tálak esetében ritkán a fül tagolása (lapos gombok 

formájában) is előfordul. Díszítés szintén a kétosztású tálakon alagútfülein található meg. Többnyire 

függőleges bordák alkotják a díszítést. Egy esetben előfordul a festéssel kombinált bekarcolás is. 

F4 

A függesztőfülek különböző változatai tartoznak ide (11-13 típusok). 

F4a 

A függőleges állású alagútfülek (11) a függesztőfüles tálak (XI. típus) és a függesztőedények második 

altípusánál (XXVII/2) találhatók meg. Utóbbi esetben a fül lehet ujjbenyomkodásokkal díszítve. Az 

első típusnál a fül az edények hasán, a másodiknál a peremen helyezkedik el. 
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F4b 

A szubkután fül (12) a Borsod megyei leletek között igen ritka (csak 4 darab ismert). Mindegyik 

korsókon fordul elő. A függőleges állású alagútfültől abban tér el, hogy itt az átfúrás az edény testén 

halad át. Ez a megoldás a Protoboleráz és Boleráz fázisok sajátossága (GYÖRGY 2012, 96). 

F4c 

Az „U” alakú függesztőfül (13) függőlegesen és vízszintesen átfúrt változatban is előfordul, igaz csak 

egy-egy példányban. Ebben az esetben a fület egy „U” alakú bordából, átfúrással alakítják ki. 

F5 

A függőlegesen (9) vagy vízszintesen átfúrt bütyökfülek (10) a függesztőfülekhez hasonló funkcióval 

bírhattak, azonban kialakításuk eltérő. Mint ahogy nevük is mutatja ez a fültípus az edény oldalára tett 

plasztikus bütyökdísz átfúrásával keletkezik. Nem túl gyakori fültípus, amely különböző tálakon, és 

egy esetben talpas kelyheken fordul elő. Ezt a típust nem díszítették. 

4.1.2.2 A fülek tagolása 

A fülek felső részének tagolása viszonylag gyakori jelenség a Borsod megyei leletanyagban. Összesen 

243 fültöredéken figyelhető meg, melyek 39 lelőhelyen fordulnak elő. A tagolás módja igen változatos 

(26 különböző megoldást lehet elkülöníteni). Alapvetően három kategóriát lehet megkülönböztetni. 

T1 

A fül felső része hegyes bütykökben végződik. 

A bütykök száma lehet: egy (15), kettő (ansa lunata) (13), három (8), négy (11), öt (5), hat (14), hét 

(16) és egy esetben tíz (20). Sok töredéken a bütykök számát nem lehet pontosan meghatározni (4). 

Néhány különlegesebb forma is ide sorolható. Vannak olyan fülek, melyek két szélén hegyes bütykök 

helyezkednek el, de középső részüket függőleges bevagdalások tagolják (17). Egy szószos edényen a 

perem fölé emelkedő fül felső része mellett egy-egy „szarv-szerűen” felemelkedő nyúlvány figyelhető 

meg (23). 

Ez a fültagolás forma a leggyakoribb (31 lelőhelyről 127 db). Bögréken, korsókon, különböző 

táltípusokon, fazekakon, amforákon, tárolóedényeken is előfordul. Egy-egy esetben talpas kehely és 

szószos edény füle is lehet bütykökkel tagolt. 

T2 

A fül felső része lapos gombokban végződik. 

A lapos gombok száma itt is eltérő. Lehet kettő (3, 9), három (1), négy (7), öt (19) vagy kilenc (25). Itt 

is előfordul, hogy a gombok száma pontosan nem határozható meg (21). Két  különleges változatot 

ennél a típusnál is megfigyelhetünk. Az egyik esetben a fül felső részét nem kerek gombok, hanem 

téglalap alakú nyúlvány díszíti (12). A másiknál hasonlóan a hegyes bütykökkel tagolt formánál a 

középső részt függőleges bevagdalások díszítik (24). 

Viszonylag gyakori, de ritkább, mint az első típus (17 lelőhelyről 79 db). Edénytípus szerinti 

megoszlása hasonló az előzőhöz. 
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T3 

Az első két változat kombinációja, melynél a hegyes bütykök és a lapos gombok együtt fordulnak elő. 

Ennél a típusnál két lapos gomb van a fül felső részének széleinél. Középen eltérő számú hegyes 

bütyök foglal helyet: egy (2), kettő (10), három (22), négy (26) vagy öt (18). Itt is találunk olyan 

töredékeket, melyeknél a bütykök száma nem állapítható meg (6). 

A két típus közti átmeneti forma ritkábban fordul elő (13 lelőhelyen 37 töredék). 

4.1.2.3 A tagolt fülek elterjedésének szabályszerűségei 

A Baden-kultúra ózd-pilinyi és vissi csoportjainak elkülönítésében fontos szerepet játszottak a felső 

részükön különböző formájú bütykökkel tagolt szalagfülek. Már Banner János is megemlítette, hogy a 

Viss csoportra a hegyes bütykökben végződő (ún. vissi típusú) fülek (T1), míg az Ózd-Piliny csoportra 

a lapos gombokkal díszített fülek (T2) jellemzők (BANNER 1956, 186). Ezt a fontosnak tartott 

megkülönböztető jellegzetességet a Borsod megyei leletek segítségével jól lehet vizsgálni. 

Előfordulásukat táblázaton és térképen ábrázolva a következő képet kapjuk (32-33. ábra): 

A legtöbb lelőhelyen csak vissi típusú füleket találunk (18 lelőhely). Az ózdi típus „tiszta” 

előfordulása csak öt lelőhelyre szorítkozik. Két olyan lelőhely ismert, amelyen csak a „kevert” típus 

(T3) található meg. Ezeken kívül több olyan eset fordul elő, amikor az egyes tagolás típusok együtt 

jelentkeznek. A leggyakoribb, amikor mind a három változat egyszerre figyelhető meg. Az egyéb 

kombinációk ennél ritkábbak. 

 

32. ábra 
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Lelőhely 

száma 

T1 T2 T3 összesen 

3 0 1 0 1 

11 0 0 1 1 

13 3 1 4 8 

22 1 20 0 21 

40 1 2 2 5 

44 2 0 0 2 

45 3 0 0 3 

46 2 0 0 2 

48 7 1 2 10 

50 3 0 1 4 

53 1 0 0 1 

55 26 0 0 26 

57 4 0 0 4 

58 2 0 0 2 

64 1 0 0 1 

66 0 1 0 1 

68 1 0 0 1 

69 3 2 0 5 

70 0 2 0 2 

77 3 16 5 24 

78 2 6 1 9 

80 0 1 0 1 

83 1 0 0 1 

84 1 0 0 1 

87 0 1 0 1 

98 2 2 7 11 

100 0 3 1 4 

101 1 0 0 1 

106 1 0 0 1 

107 6 1 0 7 

109 1 0 0 1 

111 2 0 0 2 

113 7 1 1 9 

114 29 18 10 57 

116 1 0 0 1 

117 1 0 0 1 

119 1 0 1 2 

124 0 0 1 1 

126 8 0 0 8 

összesen 127 79 37 243 

33. ábra 
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4.1.3 Díszítés 

A Borsod megyéből származó 8704 db kerámialelet közül 4593 db díszítetlen. A további 4111 leleten 

található valamilyen díszítés. A díszítések igen változatosak. Összesen 181 különböző motívumot 

lehet elkülöníteni, amelyek önállóan vagy egymással kombinálva fordulnak elő (lásd a 133-142. 

oldalakat). A díszítéskombinációk száma még nagyobb (429). 

A díszítéseket technikájuk szerint a következő kategóriákba lehet sorolni. 

4.1.3.1 Bemélyített díszítések 

Az edény oldalába valamilyen eszközzel vagy kézzel (ujjal) bemélyített motívumok tartoznak ide. A 

technikát tekintve lehetnek benyomkodott vagy bekarcolt minták és besimított díszítések. 

Az elkülönített motívumok nagy része (129) tartozik ide. Leggyakoribbak a különböző formájú 

benyomkodott, beszurkált minták (53 féle). Többnyire kör, háromszög vagy négyszög alakú 

benyomkodások, melyek függőleges vagy vízszintes sorokat alkotnak. A sorok lehetnek többszörösek 

is. Ide tartoznak az ujj- és körömbenyomkodásokból kialakított minták is. A bemélyített díszítések 

másik gyakori változata a bekarcolás (45 féle). Különböző (hegyes vagy lekerekített végű) 

eszközökkel kialakított vonalas minták tartoznak ide, melyek nagyon változatos formában 

jelentkezhetnek (függőleges, ferde, cikk-cakk, egymást keresztező vonalak). A bemélyített 

motívumokhoz sorolhatók az ujjbesimítások és a kannelúrák, ill. kannelúra-szerű besimítások (14 féle 

motívum). Többnyire függőleges vagy ferde, ritkábban vízszintes formában találhatók meg az edények 

oldalán. Ebbe a kategóriába tartoznak még olyan motívumok, melyek a benyomkodott és bekarcolt 

mintákat egyesítik (pl. pontsorral keretezett háromszögek). 

A bemélyített díszítések összesen 5202 alkalommal fordulnak elő. 

A benyomkodott motívumok közül a vízszintes pontsor (922 eset), a kettős pontsor (336 eset), a 

függőleges pontsor (227), a kerek benyomkodásokkal tagolt perem (167) és az ujjbenyomkodásokból 

álló sorminta (106) a legkedveltebb a késő rézkori edényeken. Ezeken kívül még a háromszög alakú 

benyomkodásokból álló sorok és a peremen elhelyezkedő ovális benyomkodások említhetők meg. 

A bekarcolt díszítések között egyértelműen a bekarcolt hálóminta a leggyakoribb (1046 előfordulás). 

Ezt követi a bekarcolt halszálkaminta, a függőleges és a ferde bekarcolások, a perem bevagdalása és a 

seprűzés. 

A besimított motívumok többnyire függőleges kannelúrák (287 eset). Emellett ferde, ferde és 

függőleges, valamint egymást keresztező ferde kannelúrák is gyakrabban előfordulnak. 

4.1.3.2 Rátett díszítések 

Ebbe a kategóriába az edény felületéből kiemelkedő, általában rátett (ritkábban belülről kinyomott) 

díszítések tartoznak. Ezek lehetnek különböző formájú (kerek, ovális, korong alakú, stb.) bütykök (22 

féle). A bütykök állhatnak egyedül is, de gyakran kettős vagy hármas bütykök is előfordulnak. A rátett 

díszítések másik változatát a bordadíszek jelentik. Vízszintes vagy függőleges, sima és 

ujjbenyomkodással, ill. bevagdalásokkal tagolt formában is megtalálhatók, többnyire a perem alatt 

vagy a vállon (függőleges formában az edény hasán és a füleken). 
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4.1.3.3 Festés 

A festés a késő rézkori edényeken elég ritka díszítésmód. Vörös és fehér színű festés fordul elő. Az 

előbbi gyakoribb. Általában a kétféle festés együtt is megjelenik. Bekarcolt motívumokkal (általában 

cikk-cakk vonallal) párosul. Csak meghatározott edénytípusokon található meg. Kétosztású tálakon, 

talpas kelyheken és kocsimodelleken. 

Elsőként Banner János foglalkozott röviden a Baden-kultúra edényein előforduló festett díszítésekkel 

(BANNER 1956, 168-169). Ezt az általánosnak semmiképpen nem mondható jelenséget Üllő, Ózd, 

Polgár, Köveskál, Alsónémedi és Budakalász lelőhelyekről említette (BANNER 1956, 168).
30

 Az 

előkerült leletek kis száma miatt a festés elterjedéséről nem tudott pontosabb adatokat szolgáltatni, de 

feltételezte, hogy ez a díszítésmód nem kapcsolódott egy csoporthoz sem, azaz használata általánosabb 

lehetett. A festés olyan edénytípusokon fordul elő, melyeket nem a mindennapi életben használtak 

(ossarni csésze, talpas kelyhek, kétosztású tálak). A legtöbb esetben cikk-cakk vonallal és bekarcolt 

hálómintával együtt található meg. A festés eredetét a késő neolitikus kultúrákban kereste (BANNER 

1956, 169). A Baden-kultúra romániai lelőhelyeiről (ROMAN-NÉMETI 1978, 30) és a Coţofeni-

kultúrából (ROMAN 1977, 27-28) is említettek festett kerámiákat, de részletesebben nem elemezték 

ezt a díszítést. Viera Nĕmejcová-Pavúková Svodín (Szőgyén) lelőhelyről közölt festett 

kerámiatöredékeket (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1986, 162; Abb. 13). Legutóbb Horváth Tünde is 

érintette a festett edények kérdéskörét. A díszítésforma ritka előfordulása szerinte is arra utal, hogy a 

festett edényeket nem profán céllal készítették. A festékanyagok beszerzésére és kezelésére 

vonatkozóan két érdekes adatot említett. Az egyik egy Balatonőszödről előkerült edény, melyben 

feltehetően okkert tároltak, a másik egy Belgrád környéki cinnabár-bánya, melyet a késő rézkorban 

aknáztak ki (HORVÁTH T. 2012, 188-189). 

4.1.3.4 Mészbetét 

A bekarcolt vagy benyomkodott motívumokat egészíti ki. Csupán 55 töredéken lehetett megfigyelni, 

azonban itt meg kell jegyezni, hogy a mészbetét egykori jelenlétének nyomai nem minden esetben 

maradnak meg. A festéshez hasonlóan meghatározott edényformákhoz (tölcséres nyakú tálak, 

kétosztású tálak) köthetők. A mészbetét anyagösszetételéről a Borsod megyei leletek tekintetében 

nincsenek vizsgálatok, ezért csak feltételezhetjük, hogy kagyló vagy állatcsont porrá őrlésével 

készítették. 

A tálakon alkalmazott pontdíszek és bekarcolt vonalak kitöltésénél használt mészbetét a festéshez 

hasonlóan ritka a késő rézkorban. Banner János monográfiájában a mészbetétes kerámiák 

elterjedésének két központját határozta meg. Az egyik Baranya megye (Pécs, Palotabozsok), a másik 

Budapest környéke (Szentendre, Békásmegyer, Budakalász). Ezen kívül elszórtan más területekről is 

előkerültek mészbetétes töredékek, melyek közül Polgár és Ózd-Stadion leletei érdemelnek említést 

(BANNER 1956, 167). 

                                                           
30 Az Ózd-Kőaljatetőről és Ózd-Stadionról közölt talpas kelyhek esetében az egykori festés meglétét már nem lehetett 

megfigyelni (lásd Katalógus 160. oldal). 
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4.1.4 Kerámiatechnológia 

A Borsod megyei késő rézkori kerámialeletek technológiai szempontból több csoportra oszthatók. A 

felosztás négy technológiai tényezőn alapul, melyek a következők: soványítás, égetés, felületkezelés 

és falvastagság. Elsőként az egyes tulajdonságokat vizsgálom, majd az ezek alapján létrehozott 

csoportokat mutatom be. Végül röviden elemzem a technológiai csoportok és a kerámiatípusok 

összefüggéseit. A fejezet végén kap helyet a három lelőhely kerámialeletein végzett petrográfiai 

vizsgálatok eredményeinek ismertetése. 

4.1.4.1 Soványítás 

A késő rézkori kerámiák esetében a soványítóanyag általában kétféle: homok, ill. homok és 

kerámiazúzalék. Itt meg kell jegyezni, hogy a homokos soványítás nem minden esetben jelenti azt, 

hogy az agyagot homokkal soványították, lehet, hogy az agyagban természetes formájában 

megtalálható a homok. Ez a két soványítástípus az uralkodó a leletanyagban. Emellett a kavicsos 

soványítás különböző változatai (homokkal, homokkal és kerámiazúzalékkal, ill. apró és nagyobb 

formában) fordulnak elő. Nagyon ritkán a kagylóhéjjal soványított agyag is előfordul nyersanyagként. 

A homokkal soványított (vagy soványítás nélküli) nyersanyag a kerámiák közel felénél fordul elő 

(4122 db). A leggyakrabban fényezett felületű, nagyon vékony-vékony falú, redukált égetésű darabok 

tartoznak ide. 

Ugyanilyen arányban található meg a kerámialeletek között a homokkal és kerámiazúzalékkal 

soványított agyag (3991 db). Erre a csoportra a sima felületű, közepes-vastag falú, redukált égetésű 

edények jellemzők. 

Jóval ritkábban fordul elő a kaviccsal, apró kaviccsal vagy homokkal és kaviccsal soványított 

nyersanyag (469 db). Ide sima felületű, vékony-közepes falvastagságú, redukált égetésű edények 

töredékei sorolhatók. 

Az egyéb soványítóanyagok kategóriájába (pl. kagylótöredék) elenyésző számú töredék (56 db) 

tartozik, melyek között sima felületű, közepes vastagságú, redukált égetésű példányok figyelhetők 

meg. 

4.1.4.2 Égetés 

Az égetés módját a kerámiatöredékek külső felületének színe alapján határoztam meg. Ezek szerint a 

legtöbb edényt redukciós (lefojtásos) égetéssel készíthették. Erre utalnak a fekete, szürke, barna, sárga 

színek és ezek különböző árnyalatai. Az adatbázisban szereplő kerámialeletek döntő többsége ebbe a 

kategóriába tartozik (8415 db). Ennél sokkal kevesebb azoknak a töredékeknek a száma, melyek vörös 

és narancssárga színük alapján biztosan oxidációs égetéssel készültek (225 db). Ilyen edények 

leginkább a tárolóedények (XVIII/1) és a fazekak (XV/1), ritkábban a tölcséres nyakú tálak (V/1) 

között találhatók meg, de számuk ezekben az esetekben is elenyésző. 

4.1.4.3 Felületkezelés 

Az edények felülete a késő rézkori kerámiák nagy részén sima, felületkezelésnek nincs nyoma (4861 

db). A legnagyobb számban homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagból készült edényeknél 

figyelhető meg, de a töredékek egy harmada homokkal soványított nyersanyaghoz köthető. A 

falvastagság ebből a szempontból nem mérvadó, mert a felületkezelés nélküli edények között a 

legvékonyabb és a legvastagabb falú példányok is közel hasonló arányban fordulnak elő. 
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Az előzőnél kisebb számban, de így is jelentős mértékben találkozunk a késő rézkori kerámiákon a 

fényezett, ill. enyhén fényezett felülettel. A két kategóriát azért lehet összevontan kezelni, mert sok 

esetben a töredék felületének sérülése, kopása is eredményezheti a fényezés minőségének csökkenését. 

Általánosan megállapítható, hogy ez a felületkezelés elsősorban a nagyon vékony-vékony falú 

homokkal soványított edényeknél figyelhető meg. Szinten minden edénytípusnál előfordul. A 

leggyakrabban a tölcséres nyakú tálakon (V/1), a korsókon (II) és bögréken (I) található meg. 

Viszonylag nagy számban megfigyelhető a fazekak egyes változatainál is (XV/1). 

Az edények felületének durvítása többnyire homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyagból 

készült, közepes-vastag falú példányokon figyelhető meg. A Borsod megyei leletek között ritkán 

fordul elő ez a fajta felületkezelés, melynek célja a nagyméretű edények oldalának szabálytalanná, 

érdessé tétele, megkönnyítve az edények kézben tartását, hordozását. Ennek megfelelően a durvított 

felület a fazekakon (XV) és tárolóedényeken (XVIII) található meg. 

4.1.4.4 Falvastagság 

Az edényeket az oldalfal vastagsága szerint három fő csoportra lehet osztani: vékony falú (0,3-0,6 

cm), közepes vastagságú (0,7-1 cm) és vastag falú (1 cm fölött). A falvastagság nem meglepő módon 

az edények méretével van összefüggésben. Így a vékony falú edények közé sorolhatók a bögrék(I), 

korsók (II), csészék (III), mericék (IV) a tölcséres nyakú tálak (V) egy része és más táltípusok (VI-

VIII). A nagyobb falvastagság a fazekakra (XV), amforákra (XVI) és amfora alakú edényekre (XVII), 

ill. a tárolóedényekre (XVIII) jellemző. 

Bizonyos összefüggések figyelhetők meg a falvastagság, a soványítás és a felületkezelés tekintetében 

is. A vékony falú edények általában homokkal soványított agyagból készültek. Felületük sima vagy 

fényezett. A vastag falú edényeknél a sima felület és a kerámiazúzalékos soványítás fordul elő 

gyakrabban. 

4.1.4.5 Kerámiatechnológiai csoportok 

A fent bemutatott kerámiatechnológiai jellemvonások alapján a késő rézkori kerámiákat technológiai 

csoportokra lehet osztani. A több, mint 8000 töredék a soványítás, felületkezelés, égetés és 

falvastagság szempontjából számos variációt képvisel. Ezek közül csak a leggyakoribb és 

legjellemzőbb csoportokat emelem ki. 

„A” technológiai csoport 

Ide sorolhatók a redukciós égetéssel készült, homokkal soványított, sima felületű, vékony falú 

edények (1291 db). Több edénytípusnál is előfordul, de a leggyakoribb a tölcséres nyakú tálak (V/1), 

fazekak (XV/1-2), korsók (II) és bögrék esetében. 

„B” technológiai csoport 

A redukciós égetéssel, homokkal soványított agyagból készített, fényezett felületű, vékony, ill. 

közepes vastagságú edények csoportja. Eloszlása az edénytípusok között hasonló az előző 

csoportéhoz, de a tölcséres nyakú tálak (V/1) és a korsók (II) között még gyakoribb. 

„C” technológiai csoport 

Redukciós égetésű, homokkal és kerámiazúzalékkal soványított edények, sima felülettel. Az oldalfal 

közepes vagy vastag. A fazekak mindegyik változatánál (XV/1-4) és a tárolóedények (XVIII) nagy 

részénél figyelhető meg. 
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„D” technológiai csoport 

Az előző kategória durvított felülettel ellátott edényekre vonatkozó csoportja. Viszonylag ritkán fordul 

elő. Ez is a fazekakra (XV/1) és tárolóedényekre (XVIII) jellemző. 

„E” technológiai csoport 

Az első három csoportra hasonlító, de soványításában eltérő kategória. Az egyéb soványítóanyagokkal 

készült edények tartoznak ide. A legtöbb edénytípusnál előfordul, de egyiknél sem figyelhető meg 

nagy arányban. 

Ez az öt csoport végeredményben két nagy kategóriát képvisel. Az A-B csoport a finom, míg a C-D 

csoportok a durva kerámia jellemzőit mutatják. 

4.1.4.6 A késő rézkori kerámiákon végzett petrográfiai vizsgálatok eredményei 

A kutatási területről három lelőhely zárt objektumból származó, jól azonosítható és típusokba 

sorolható kerámiatöredékeiből 2014-ben Kreiter Attila és Pánczél Péter (MNM-NÖK) készített 

petrográfiai összehasonlítást (a részletes beszámolót lásd az 1. függelékben). 

A vizsgálatok során 31 olyan kerámialeletet elemeztek, melyek Mezőkövesd-Nagy-Fertő, Ózd-

Kőaljatető és Tiszaladány-Nagyhomokos lelőhelyről kerültek elő. A leletek kiválasztásánál több 

szempontot kellett figyelembe venni. Az első, hogy a töredékek zárt objektumból származzanak. A 

másik, hogy tipológiailag meghatározhatók legyenek. Ezeket figyelembe véve a következő típusok 

kerültek kiválasztásra: bögre, merice, korsó, tölcséres nyakú tál, kétosztású tál, fazék, amfora és 

amfora alakú edény. A petrográfiai elemzésekkel az alábbi kérdésekre igyekeztünk választ találni. 

1. A három kiválasztott lelőhely Borsod megye különböző területeit képviselik (Dél-Borsod, Ózd 

környéke, Taktaköz). A kérdés, hogy a földrajzi eltérések mutatkoznak-e a kerámialeletekben is? 

2. A lelőhelyek leletanyagai két különböző kerámiastílus jellegzetességeit mutatják (klasszikus Baden, 

Ózd). Ezek a stílusok az eltérések mellett bizonyos edénytípusokban közösek (pl. kétosztású tálak). 

Kérdés: kimutatható-e különbség vagy hasonlóság a lelőhelyeken előforduló hasonló edénytípusokon, 

ill. lehet-e importokat meghatározni. 

Másképpen megfogalmazva azt is mondhatjuk, hogy ugyanazok a típusok lelőhelyenként eltérőek-e 

vagy hasonlítanak-e egymáshoz, azaz megfigyelhetők-e olyan technológiai jellemvonások, melyek az 

eltérő földrajzi környezet és az alkalmazott kerámiastílus különbözősége ellenére is összekötik a 

típusokat. 

Az eredményeket összefoglalva a következőket lehet megállapítani. 

Mindhárom lelőhelyen a kerámiaedények helyi készítését lehetett megfigyelni. Erre utalnak például a 

mezőkövesdi mintákban talált üvegszemcsék, melyek feltehetően riolittufából származnak és a 

lelőhelytől É-ra fekvő területekről, az É-D irányú vízfolyások révén kerültek a település környékére. 

Az egyik Ózd-Kőaljatetőről származó töredékben andezit törmeléket találtak, amelynek származási 

helye a teleptől ÉK-re fekvő vulkáni kőzet lehetett. 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő kerámiaanyaga homogén, csupán két egymáshoz nagyon hasonló 

petrográfiai csoportot lehetett megkülönböztetni. Az eltérést a második csoportban található több 

homokos soványítás jelenti. Ez azt is jelenti, hogy az innen származó különböző edénytípusok 

ugyanolyan nyersanyagból készültek. Ebben az esetben tehát nem lehet az egyes típusokra jellemző 
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technológiai vonásokat megfigyelni. Az összes vizsgált minta kerámiazúzalékkal (tört kerámiával) és 

valószínűleg homokkal soványított. A mezőkövesdi telepen a kerámiaedények nagy valószínűséggel 

helyben készültek, helyi hagyományok követésével, más területről származó hatások nem figyelhetők 

meg az edényművességben. 

Ózd-Kőaljatető leletei között öt anyagcsoportot lehet elkülöníteni. A leggyakoribb az 5. csoport (Ó5), 

amelyre a finom-közepes szemcsés összetétel jellemző. A kerámiát homokkal soványíthatták. A többi 

csoporttól a jó osztályozottság különbözteti meg. Ebbe a csoportba mericék (IV/2), tölcséres nyakú 

tálak (V/1, V/3), seprűzött felületű fazék (XV/4) és egy amfora (XVI) tartoznak. Az ózdi leletekre 

általánosan jellemző, hogy homokkal soványított agyagból készültek. Ez a vonás a két másik 

lelőhellyel összehasonlítva különösen szembetűnő. Csupán két kivétel akad a kerámiák között. Az 

egyik egy tölcséres nyakú tál töredéke (13. minta – Ó3 csoport), a másik egy korsó (19. minta – Ó4 

csoport). Utóbbinál a homok és kerámiazúzalék mellett kavics is előfordult soványítóanyagként. Az 

edénytípusokat tekintve az ózdi leleteknél minimális eltérések mutatkoznak, melyek a korsók, 

kétosztású tálak és a többi edénytípus között állnak fenn. 

Tiszaladány-Nagyhomokos kerámialeleteit hat csoportra lehet osztani. A leggyakoribb az 1. csoport 

(T1). Erre a finomszemcsés összetevők jellemzők. A fő összetevők kvarc, káliföldpát, plagioklász és 

muszkovit. Ebben a csoportban a homokkal és kerámiazúzalékkal soványított agyag fordul elő. Ez a 

csoport tekinthető a lelőhely alap nyersanyagának, amely a típusok többségére is jellemző. Ehhez a 

csoporthoz hasonlít még a T2, T4 és T5 anyagcsoport. Kiemelhető a 3. csoportot alkotó 29. minta, 

amelyre a tiszta nyersanyag (kövér agyag) jellemző. Ez a minta egy amfora alakú edényhez tartozik. A 

lelőhely mintáira a homokos és kerámiazúzalékos agyag jellemző. 

A vizsgált edénytípusok nyersanyag és soványítás szempontjából elég változatos képet mutatnak. 

Csupán korsóknál lehet megfigyelni a kerámiazúzalékos soványítást, mint technológiai jelleget, ami 

mindegyik lelőhelyen ugyanúgy megjelenik. A többi típusnál a soványítás lelőhelyenként eltérő és a 

nyersanyagokban is különbségek fedezhetők fel. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a vizsgált 

lelőhelyek és edénytípusok esetében a helyi jelleg dominál és nem látható a tipológiai elemzések által 

kimutatott egységesség. Ezt a megfigyelést a kerámiastílusok vizsgálata során érdemes szem előtt 

tartani a későbbiekben. 

Vannak univerzális, minden területen meglévő, ismert és használt típusok (pl. tölcséres nyakú tálak, 

kétosztású tálak, korsók), melyek mindegyik lelőhelyen helyben készültek az egyes vidékekre 

jellemző nyersanyagból és technikával. 

Késő rézkori kerámiák petrográfiai vizsgálatai eddig igen kevés lelőhelyen történtek. Elsőként kell 

megemlíteni Tiszalúc-Sarkad rézkori kerámiáin végzett vizsgálatokat (HARANGI 2006), melyek 

eredményeit röviden Szakmány György ismertette (SZAKMÁNY 2008). A kerámiák nyersanyaga 

nem teljesen helyi volt, de a közelből származhatott. Általános volt a redukciós égetés. 

Soványítóanyagként tört kerámiát használtak. A középső és késő rézkori leletek összetételében csak a 

szemcseméretben látható eltérés (az előbbiek nagyon finom szemcsések, az utóbbiak durvábbak) 

(SZAKMÁNY 2008, 66-67). A lelőhely anyagából a középső rézkori Hunyadihalom-kultúra és a késő 

rézkori Boleráz csoport leleteit is elemzték. A Dunaszentgyörgy telepéről előkerült 

kerámiatöredékeket Kreiter Attila vizsgálta (KREITER 2009). A Baden-kultúra késői időszakára 

keltezhető lelőhely anyagából 23 mintát elemzett. A kerámiákat összetételük alapján két csoportba 

lehetett osztani. Az elsőbe tartoznak az agyagos kőzettörmelékkel vagy tört kerámiával soványított 

darabok (22 minta). A másik csoportot egy töredék képviseli, amely nem tartalmazott 

soványítóanyagot (KREITER 2009, 41-42). A nyersanyag nagyon finom-finom szemcséket tartalmazó 
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folyóvízi üledék, amely helyi eredetű lehet. A nyersanyag és a soványítás tekintetében mindegyik 

edénytípus nagyon hasonló, viszont eltérés mutatható ki a durva és finom kerámia között a 

soványításként használt tört kerámia darabok méretében. A finom kerámián belül a díszített és 

díszítetlen darabok között is hasonló különbség látható (KREITER 2009, 44). A vizsgált minták 

érdekessége, hogy néhány esetben a tört kerámiát „túladagolták”, azaz olyan nagy mennyiségben 

keverték bele a nyersanyagba, amit az edény funkciója nem indokolt volna. Ez a jelenség nemcsak a 

durva, hanem a finom kerámiákon is megfigyelhető volt (KREITER 2009, 46). Hasonló eredményeket 

kapott Gherdán Katalin a balatonőszödi kerámiák vizsgálata során. A 37 elemzett minta többsége tört 

kerámiával soványított darab volt. Csupán egy kivétel említhető (egy karbonátos homokkal soványított 

töredék). A nyersanyag feltehetően itt is a lelőhely közeléből származott, az edényeket helyben 

készítették (HORVÁTH T. et al. 2010, 87). 

Az előzőekben röviden bemutatott eredmények jól megfeleltethetők a Borsod megyéből származó 

vizsgálati adatoknak. Összességében megállapítható, hogy mindegyik lelőhelyen a helyi nyersanyagok 

felhasználására utaló jellegek az uralkodók. A soványítóanyag többségében tört kerámia volt, ami 

általános késő rézkori jellegzetességnek tartható. 
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4.2 Kőeszközök 

Borsod megye késő rézkori leletanyagában elég nagy számban találhatók kőeszközök. Tizennyolc 

lelőhelyről összesen 391 db tárgy került elő. A gyűjtés során csak azokat a kőeszközöket vettem 

adatbázisba, melyek nagy biztonsággal datálhatók a késő rézkorra (zárt objektumból származó 

leletek). Azokat az eszközöket, melyek szórványként, több korszakba sorolható lelőhelyekről kerültek 

elő az elemzésnél nem vettem figyelembe. A kőeszközök három nagy kategóriába sorolhatók. Az 

elsőbe a pattintott, a másodikba a csiszolt kőeszközök kerültek. A harmadik csoportba az őrlőkövek és 

egyéb kőeszközök tartoznak. 

4.2.1 Pattintott kőeszközök 

A késő rézkori kőeszközök tetemes részét a pattintott kőeszközök teszik ki (231 db). Elterjedésüket 

tekintve azonban viszonylag szűk körről beszélhetünk, hiszen csak 15 lelőhely anyagában fordulnak 

elő. 

A Borsod megyei leletek közül Faragó Norbert (ELTE-BTK, RI) 161 pattintott kőeszköz elemzését 

végezte el (2. függelék).
31

 A nyolc lelőhelyről származó leletanyag vizsgálata azt mutatja, hogy 

nyersanyag szempontjából gyakoriak a Zemplénből származó limnokvarcitok és obszidiánok. Emellett 

előfordulnak kőzetek a Mátrából és a Bükkből is. A legtöbb adat a helyi, legközelebbi kőzetek 

felhasználásra utal. Távolsági nyersanyagok csak elvétve fordulnak elő (pl. radiolarit a Dunántúlról – 

Tiszaladány-Nagyhomokos). Technológiai szempontból a leletanyag csak általános következtetésekre 

alkalmas. Az eszközök között a szilánkok, pengék és magkövek fordulnak elő a legnagyobb számban. 

A retusált példányok kis mennyiségben találhatók meg a leletek között (összesen 17 db ilyen tárgy 

sorolható ide, melyek részletes leírása a függelékben olvasható). Ezek a megmunkált eszközök 

általában csonkított pengék, retusált szilánkok vagy vakarók voltak. 

A késő rézkori pattintott kőeszközök tudományos feldolgozása néhány ritka kivételtől eltekintve csak 

az utóbbi években kezdődött el a magyar kutatásban. A rövid közleményekben megjelent szórványos 

adatok mellett az első összefoglaló munkát Cs. Balogh Éva tanulmánya jelentette (CS. BALOGH 

2000). A Magyar Nemzeti Múzeum rézkori pattintott kőeszközeinek értékelése során ekkor még csak 

az alsónémedi temető leleteit mutatta be (CS. BALOGH 2000, 50-51), azonban előzetes eredményei 

alapján megállapította, hogy a késő rézkori temetők és telepek kőeszköz anyaga jelentős eltéréseket 

mutat. Összességében a késő rézkori kőiparban a szilánkok és pengék aránya megegyező, kevés a 

retusált eszköz. Jellegét tekintve egy mikrolitizációs tendenciát mutató, helyi nyersanyagot használó 

szilánkiparként jellemezhető (CS. BALOGH 2000, 62). A budakalászi temető kőeszközeinek 

elemzését bemutató munkájában már részletesebben kitér a többi késő rézkori lelőhely anyagára is, 

melyek közül számunkra két Borsod megyei telep leletei érdekesek. Az egyik Ózd-Kőaljatető 

magaslati települése. A szerző által vizsgált 48 pattintott kőeszköz között szinte azonos arányban 

találhatók meg a különböző típusok. Az eszközkészletet a (többnyire) retusálatlan pengék és szilánkok 

jellemzik. A magkövek és hulladékok kevés számuk ellenére is a helyi megmunkálást jelzik. A 

nyersanyagok is a közelben elérhető lidit, jáspis és limnokvarcit (CS. BALOGH 2009, 398). A másik 

lelőhely Szerencs-Hajdúrét, ahonnan 24 db tárgy került elő, melyek hidro- és limnokvarcitból készült 

jellegtelen kőeszközök voltak (CS. BALOGH 2009, 398). A legújabb adatokat Balatonőszöd 

kőanyagának közléséből ismerjük, amelyben Horváth Tünde és Zandler Krisztián a pattintott 

kőeszközeinek elemzése mellett a röviden összefoglalta a korszak más lelőhelyeiről származó 

eredményeket is. Ezek alapján egyetértenek más kutatókkal abban, hogy a Boleráz és Baden-kultúra 

területén nem beszélhetünk egységes kőeszköziparról (pl. FURHOLT 2009, 106-119). Ehelyett 

                                                           
31 Szívességből végzett munkájáért hálás köszönettel tartozom. 
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kisebb-nagyobb regionális körzetek mutathatók ki. Magyarországon ilyen régió lehet a Balaton D-i 

vidéke, Budapest környéke és ÉK-Magyarország (ZANDLER-HORVÁTH 2010, 291). 

4.2.2 Csiszolt kőeszközök 

A pattintott kőeszközöknél lényegesen ritkábban fordulnak elő. Tizenegy lelőhelyen találunk ilyen 

kőeszközöket. Mindegyik a balták típusába sorolható. Ezen belül a nagyfokú töredezettség miatt csak 

15 esetben lehet a formát meghatározni. Ezek alapján trapéz alakú balták és laposbalták nagyjából 

egyforma számban találhatók meg a kőanyagban. 

A csiszolt kőeszközök nyersanyaga 

A csiszolt kőeszközök, őrlőkövek és egyéb kőeszközök (pl. csiszolókövek, dörzsölőkövek) elsődleges 

nyersanyag meghatározását hét lelőhely 50 db leletén Oláh István Csaba (MNM-NÖK) végezte el.
32

 A 

vizsgálatok eredményeit a következő táblázat mutatja (34. ábra). 

Sorszám Lelőhely Objektum 
Leletári 

szám 
Megnevezés Leírás 

1 
Arnót-Zbuska puszta  53.264.1 csiszolt 

kőbalta 

Barnásszürke mikrodolerit vagy alkáli 

dolerit. 

2 
Arnót-Zbuska puszta  53.264.2 csiszolt 

kőbalta 

Zöldesszürke kvarcdiorit vagy alkáli-

kvarcdiorit. 

3 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S38 2005.2.584 őrlőkő Szürkésvörös, amfibolos, biotit dácit. 

4 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S7 2005.2.389 csiszolt 

kőeszköz? 

Sötétszürke, nagyon finom kristályos 

bazalt vagy bazaltos andezit. 

5 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S7 2005.2.391 őrlőkő Világos rózsaszín biotitos riolit. 

6 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S7 2005.2.390 őrlőkő Világosszürke amfibolos piroxénandezit 

(bazaltos andezit). 

7 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S9 2005.2.433 őrlőkő Rózsaszínes szürke biotitos amfibol dácit. 

8 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S9 2005.2.432 őrlőkő Világosszürke amfibol-biotit andezit. 

9 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő S9 2005.2.431 csiszolókő Világossárga finom-apró szemcsés, 

kitűnően osztályozott, csillámos meszes 

homokkő. 

10 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S15 2005.2.513 őrlőkő Sötét vörösesbarna, bontott piroxén-

amfibol dácit. 

11 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő S15 2005.2.512 őrlőkő? Vörösesbarna, aprószemcsés, kitűnően 

osztályozott, éretlen szemcseösszetételű, 

wacke jellegű, kovás homokkő. 

12 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S4 2005.2.152 őrlőkő Barnásszürke amfibolos biotit andezit vagy 

dácit. 

13 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S4 2005.2.153 őrlőkő Szürke, piroxénes biotit dácit (enyhén 

metaszomatizált). 

14 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S4 2005.2.154 őrlőkő Szürke, biotitos amfibol dácit. 

15 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99-100 2005.2.780 őrlőkő Világosszürke biotit dácit. 

16 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99-100 2005.2.782 őrlőkő Barna biotit dácit vagy biotitos riolit. 

                                                           
32 Ezúton is szeretném megköszönni Oláh István Csabának a kövek meghatározását. 
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17 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99-100 2005.2.781 őrlőkő Szürke biotit dácit. 

18 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99-100 2005.2.783 őrlőkő? Kristályos mészkő. 

19 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99-100 2005.2.784 csiszolókő Szürkésbarna, finom-apró szemcsés, 

kitűnően osztályozott, csillámos homokkő. 

20 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S30 2005.2.556 őrlőkő Lilásvörös bitotit amfibol dácit. 

21 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő S99 2005.2.602 őrlőkő Barnássárga, finom-apró szemcsés, 

kitűnően osztályozott, glaukonitos, kovás 

homokkő. 

22 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S133 2005.2.1067 őrlőkő Szürke piroxénandezit? 

23 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S102 2005.2.879 őrlőkő Lilásvörös piroxén-amfibol dácit. 

24 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S4 2005.2.155 csiszolókő Vörösesbarna, finom-apró szemcsés, 

arkóza jellegő kovás homokkő. 

25 Mezőkövesd-Nagy-Fertő S4 2005.2.156 őrlőkő? Sárgásbarna afanitos andezit. 

26 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S103 2005.2.1022 őrlőkő Szürke amfibolos piroxénandezit. 

27 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S103 2005.2.1024 őrlőkő Barnásszürke amfibol andezit vagy dácit. 

28 
Mezőkövesd-Nagy-Fertő S103 2005.2.1023 őrlőkő Vörösesbarna amfibol-oxiandezit. 

29 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő S103 2005.2.1025 őrlőkő Rózsaszínes szürke, közép-durva 

szemcsés, közepesen osztályozott, kovás 

kvarchomokkő (kvarcarenit). 

30 

Ózd-Kőaljatető Rozsnyói 

Márton 

gyűjtése 

73.11.38 csiszolt 

kőbalta 

Fekete piroxén bazalt. 

31 

Ózd-Kőaljatető Rozsnyói 

Márton 

gyűjtése 

73.11.22 marokkő Sárgásszürke, aprószemcsés, erősen 

diogenetizált kovás kvachomokkő 

(kvarceraneit). 

32 

Ózd-Kőaljatető Rozsnyói 

Márton 

gyűjtése 

73.11.27 csiszolókő Szürkés rózsaszín apró-közép szemcsés, 

kitűnően osztályozott, közepesen 

diogenetizált, kovás homokkő (arenit). 

33 
Ózd-Kőaljatető II. felület 2. 

tűzhely 

73.11.148 csiszolt 

kőbalta 

Sötétszürke bazalt vagy mikrodolerit. 

34 
Ózd-Kőaljatető I. felület 3. 

edénycsomó 

73.11.125 csiszolt 

kőbalta 

Finomszemcsés paragneisz vagy 

metahomokkő. 

35 
Ózd-Kőaljatető I. felület 2. 

tűzhely 

73.11.139 csiszolt 

kőbalta 

Vörösesbarna, nagyon finom kristályos, 

átalakult andezit vagy bazaltos andezit. 

36 

Ózd-Kőaljatető Rozsnyói 

Márton 

gyűjtése 

73.11.69 csiszolt 

kőbalta 

Fekete bazalt. 

37 
Ózd-Kőaljatető I. felület 73.11.129 csiszolt 

kőbalta 

Fekete, irányított szövetű bazalt vagy 

mikrodolerit. 

38 
Ózd-Kőaljatető I. felület 5. 

edénycsomó 

73.11.128 csiszolt 

kőbalta 

Barnásszürke bazaltos andezit? 

39 Ózd-Kőaljatető I. felület 73.11.130 csiszolókő Fekete, mafikus bazalt vagy ultrabázit. 
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40 

Ózd-Kőaljatető Rozsnyói 

Márton 

gyűjtése 

73.11.82 csiszolt 

kőbalta 

Fekete bazalt. 

41 

Ózd-Kőaljatető Rozsnyói 

Márton 

gyűjtése 

73.11.83 csiszolt 

kőbalta 

Sötétszürke bazalt. 

42 
Ózd-Kőaljatető I. felület 4. 

edénycsomó 

73.11.497 őrlőkő Sötétszürke piroxénbazalt. 

43 

Ózd környéke Ózd-Kőaljatető 

vagy Ózd-

Stadion 

73.11.245 őrlőkő Világosszürke, felzikus jellegű andezit 

vagy látit. 

44 

Ózd környéke Ózd-Kőaljatető 

vagy Ózd-

Stadion 

73.11.241 csiszolt 

kőbalta 

Barnásszürke, enyhén bontott bazalt vagy 

mikrodolerit. 

45 

Ózd környéke Ózd-Kőaljatető 

vagy Ózd-

Stadion 

73.11.243 őrlőkő Szürke olivinbazalt (enyhén hólyagüreges). 

46 Ózd környéke  73.11.85 őrlőkő Világosszürke piroxénandezit. 

47 
Rátka, Puccolán bánya  53.283.5 dörzsölőkő Barnásszürke, finomkristályos, afíros, 

amfibolos piroxénandezit. 

48 

Szerencs-Hajdúrét 2. gödör 53.285.3 ütőkő Sárgásbarna, finom-apró szemcsés, 

metahomokkő vagy nagyon erősen 

diogenetizált homokkő anyagú kavics. 

49 

Tiszaladány-Nagyhomokos 28. gödör 91.134.13 dörzsölőkő Rózsaszín, finom-középszemcsés, 

közepesen osztályozott, erősen kovás, 

erősen diogenetizált homokkő (lithikus 

arenit?). 

50 Tiszaladány-Nagyhomokos 105. gödör 91.105.12 őrlőkő Sötétszürke piroxénandezit. 

34. ábra 

A csiszolt kőbaltáknál a leggyakrabban bazalt, ritkábban andezit nyersanyagot lehetett meghatározni. 

A nyersanyagok általában helyi eredetűek, de két estben felmerül az országhatáron túlról (É-ról, 

Szlovákia felől) érkező nyersanyag lehetősége. Mindkét kérdéses balta Ózd-Kőaljatető településén 

került elő (34-35. minta). 

A Balatonőszödről származó késő rézkori csiszolt kőbalták kőzettani vizsgálata azt mutatta, hogy 

többségében olyan bazaltból készültek, amely a Balaton-felvidékről származik (HORVÁTH T. et al. 

2009, 169). Ez az adat is a helyi vagy közeli nyersanyagok használatára utal, mint azt a Borsod megyei 

lelőhelyek és az őrlőkövek esetében is láthatjuk. 

4.2.3 Őrlőkövek és egyéb kőeszközök 

Őrlőkövek nyolc Borsod megyei lelőhely anyagában fordulnak elő. Összesen 34 töredék sorolható ide. 

Formájuk a legtöbb esetben nem határozható meg. Csupán néhány kivétel említhető, ahol az 

őrlőkövek nagyobb része maradt meg (pl. Ózd-Kőaljatető, Ózd környéke). 
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Az egyéb kőeszközök közé a csiszolókövek, dörzsölőkövek, marokkövek és ütőkövek tartoznak. 

Funkciójuk nem minden esetben határozható meg pontosan, de általában az őrlés, a kőeszköz készítés 

vagy a csont- (esetleg fém?) tárgyak élezésére használhatták őket. A használati kopásnyomok 

vizsgálata nélkül ennél részletesebb elemzés nem végezhető. 

Az őrlőkövek és egyéb kőeszközök nyersanyagai 

Az őrlőkövek többsége Mezőkövesd-Nagy-Fertő lelőhelyről származik. Nyersanyagukat a Bükkből, 

Mátrából vagy a Bükkaljáról származó kőzetek alkotják (pl. amfibolos, biotit dácit; amfibolos 

piroxénandezit; mészkő). Ez arra utal, hogy a késő rézkori telepen a közelben leggyorsabban elérhető 

nyersanyagokat használták. 

Az egyéb kőeszközök (csiszolókövek, dörzsölőkövek, marokkövek, ütőkövek) többnyire homokkőből 

készültek (lásd: 9, 19, 24, 31, 32, 39, 47-49. minták). 

A késő rézkori őrlőkövek archeometriai vizsgálatai csak az elmúlt években kezdődtek meg 

Magyarországon. Két lelőhelyről ismerjük ilyen kutatások eredményeit. Az egyik Balatonlelle-Felső-

Gamász temetője, ahonnan több őrlőkő is előkerült, melyek közül 7 db vizsgálatát végezték el. Ezek 

eredményei azt mutatták, hogy a tárgyak nyersanyaga a Balaton-felvidékről származó vörös homokkő 

volt (SZAKMÁNY-NAGY 2005). Hasonló nyersanyagot azonosítottak a balatonőszödi telep 

őrlőköveinek esetében is. Itt azonban a Ny-Mecsekből származó perm-alsó triász homokkövek is 

előfordultak (HORVÁTH T. et al. 2009, 165). 

4.2.4 Kősztélék 

A kőeszközökön túl röviden meg kell említeni azokat a nagyméretű köveket, melyeket a temetőkben 

sírok megjelölésére használtak. Ilyen kősztélék Mezőcsát-Hörcsögösön és Ózd-Centeren kerültek elő. 

Az utóbbi esetben a sírok felett helyezték el a köveket, álló helyzetben (KALICZ 1963), az előbbinél 

pedig a temető szélén egy gödörbe ásva találtak egy nagyméretű kőre (KALICZ 1999, 68).
33

 A 

mezőcsáti sztélé anyaga kvarcosodott homokkő, amely feltehetően a Bükkből származik (KALICZ 

1999, 68). Az ózdi kövek anyaga nem ismert.
34

 

4.2.5 Összefoglalás: kőeszközök 

A Borsod megyéből származó késő rézkori kőeszközök elemzéséből levonható legfontosabb 

következtetés az, hogy ebben az időszakban a térségben megtelepült kisebb közösségek a 

legkönnyebben elérhető nyersanyagokból, helyben készítették eszközeiket. A távolabbi kapcsolatokra 

utaló import nyersanyagok szinte teljesen hiányoznak a leletanyagból. Ezek a tények is alátámasztják a 

korábbi kutatás által megfigyelt jelenséget, miszerint a Baden-kultúrában nem beszélhetünk egységes 

kőiparról. 

                                                           
33 A leletek leírását lásd a katalógusban (75. old.). 
34 A kősztélék kérdését bővebben a temetkezésekről szóló fejezetben tárgyalom. 
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4.3 Csont- és agancseszközök 

Állatcsontból és agancsból készített eszközök viszonylag nagy számban fordulnak elő a Borsod 

megyei leletek között (12 lelőhelyről 218 db). Ezzel kapcsolatban viszont meg kell jegyezni, hogy 

ezek nagy részét egyedül az Ózd-Kőaljatetőről előkerült 155 darabot számláló leletegyüttes teszi ki 

(35. ábra). 

 

csont agancs 

 

 

ár véső tű simító szigony tőr csüngő övkapocs 

kérdéses 

eszköz balta kapa összes 

Csincse 

  

1 

        

1 

Mezőcsát-

Hörcsögös 

      

13 

    

13 

Mezőkövesd-

Nagy-Fertő 6 

        

1 

 

7 

Méra-Pető-

hegy 

         

2 

 

2 

Ózd-Center 

 

1 

         

1 

Ózd-Kőalja 6 1 

    

1 

    

8 

Ózd-Kőaljatető 83 31 12 

 

1 2 3 

 

16 4 3 155 

Ózd-Stadion 13 5 

 

2 

    

1 2 

 

23 

Ózd-Strand 

utca 2 

          

2 

Szerencs-

Hajdúrét 

       

1 

   

1 

Tiszakeszi-

Tiszapart III 

         

1 

 

1 

Tiszaladány-

Nagyhomokos 1 2 

 

1 

       

4 

összes 111 40 13 3 1 2 17 1 17 10 3 218 

35. ábra 

Az eszközök között a leggyakoribbak az árak (111 db), a vésők (40 db) és a tűk (13 db). A ritkább 

típusokat a simítók (3 db) és tőrök (2 db) és egy szigony képviselik. 

Az agancsból készült tárgyak általában balták vagy kapák voltak (13 db). 

Állatcsontokat ékszerként is használták. Általános volt a kutya- vagy rókafogak csüngőként való 

alkalmazása, ahogy az Mezőcsát-Hörcsögös 7. sírjának nyakláncánál is látható (25. tábla/4). Ilyen 

ékszerek Ózd-Kőaljatető magaslati telepéről is előkerültek. 

Az állatfogak csüngőként (amulettként) való alkalmazása az őskor korábbi időszakaiból is ismert. A 

késő rézkori lelőhelyek közül Alsónémedi említhető meg, ahol a 40. sírban egy átfúrt szarvasfog volt 

(KOREK 1951, 41; Taf. XIII/3). Banner János a budakalászi temető 1. és 72. sírjából közölt állati 

fogból készült ékszereket (BANNER 1956, 198; Taf. LXXXVIII/1; Taf. XCIX/13), azonban ezekről 

kiderült, hogy valójában különböző edények perem- és fültöredékei (GÁL 2009, 372). 

Az állati fogakból készült ékszerek jelentőségét bizonyítja az a tény, hogy sok esetben „hamisították” 

is ezeket. Erre a jelenségre jó példa a késő neoltikus polgári temető ékszerei között talált gímszarvas 

szemfogak és azok más csontokból és agancsból készített utánzatai (BARTOSIEWICZ 2006, 199-

200). 
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A késő rézkori csont- és agancseszközökről eddig kevés tanulmány készült. Legutóbb Gál Erika 

dolgozta fel Balatonőszöd csonttárgyait (GÁL 2012). A bolerázi és badeni településrészek eszközei 

között a leggyakoribbak a különböző méretű árak és vésők voltak. Agancsból balták és kapák 

készültek. A csonteszközöket többnyire háziállatok csontjából (elsősorban juh és kecske) készítették. 

A nyersanyag kiválasztása és az eszközök minősége alapján a legtöbb tárgy másodosztályú vagy ad 

hoc eszköz volt. Az agancs- és agyareszközök kivételével a legtöbb tárgy elkészítéséhez nem volt 

szükség különleges tudásra és használatuk sem volt hosszú életű, ill. nem csak bizonyos munkára 

alkalmazták őket (GÁL 2012, 344). Az eszközöket kerámiakészítésnél (simítók) vagy 

bőrmegmunkálásnál (árak) használhatták. A párhuzamoknál Magyarországról csupán Aparhant 

lelőhely eszközeit említette, melyek hasonló jelleget mutattak a balatonőszödiekkel (GÁL 2012, 

345).
35

 

                                                           
35

 A Borsod megyei csont- és agancseszközök vizsgálatát Tóth Zsuzsanna végzi el. Az elemzés jelenleg is 

folyamatban van ezért a disszertációba az eredmények még nem kerülhettek be. 
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4.4 Réztárgyak 

Borsod megye késő rézkori leletei között a rézből készült tárgyak elenyésző számban jelennek meg. A 

tíz réztárgy közül nyolc az ékszerek kategóriájába sorolható. 

Mezőcsát-Hörcsögös temetőjének 7. sírjából rézlemezből hajtogatott, hengeres gyöngyök kerültek elő, 

melyek nyaklánc részét képezhették (28. tábla/1). A rézlemezből hajlított gyöngyök legjobb 

párhuzamait a budakalászi temető leletei között találjuk meg. A gyöngyök a Dentalium kagylók 

formáját utánozzák és azokkal együtt fordulnak elő a nyakláncokon. Nyersanyagvizsgálatok szerint 

ezüst, nikkel, vas és ólom is megtalálható az összetevők között (BONDÁR 2009, 292-293). 

Ózd-Center 3. sírjában két vékony rézlemezből készített félgömb alakú tárgy volt. Az egyik szélén két 

apró átfúrás látható (54. tábla/5-6). A kérdéses tárgyak feltehetően valamilyen szerves anyagból 

készített tárgyra (pl. ruha) voltak felvarrva, de elképzelhető, hogy a 3. sírban talált ember alakú urnák 

díszítésére szolgáltak (a mellek vagy a szemek kihangsúlyozására lehettek alkalmasak). Az ózdi 

„rézgombok” párhuzamai a Kárpát-medencéből nem ismertek, azonban a Baden-kultúra késői 

időszakával egykorú Velvary lelőhelyen (Csehország) előkerült kőkamrás sírban olyan félgömb alakú, 

átfúrt réztárgyak voltak, melyek kagylók utánzatai lehettek. Ezek között bordázott és sima felületű 

változatok is előfordultak (PLESLOVÁ-ŠTIKOVÁ 1992, fig. 2/3-12). Ezek az analógiák felvetik 

annak a lehetőségét, hogy az ózdi példányoknak is hasonló szerepük lehetett, amit tovább erősítenek a 

budakalászi rézgyöngyökről fentebb írtak. 

A fennmaradó két réztárgy az eszközök csoportjába tartozik. Az egyik egy kisméretű réztű töredéke 

(59. tábla/10), a másik egy négyszögletes átmetszetű ár (68. tábla/7). Mindkettő Ózd-Kőaljatetőről, 

Rozsnyói Márton gyűjtéséből származik. A Magyarországról előkerült rézkori rézárakat Patay Pál 

gyűjtötte össze. A legtöbb példány a Felső-Tisza vidékről származik és a Bodrogkeresztúr-kultúra 

körébe sorolható. Egy olyan darab említhető, amely formája alapján más típusba tartozik és a 

Hunyadihalom-kultúra időszakára keltezhető (Tiszalúc-Sarkad) (PATAY 1984, 21-22, Taf. 1/1-14, 

Taf. 61/B). Az ózdi lelet legjobb párhuzamai ezek közül a dorogi (PATAY 1984, Taf. 1/2) és az egyik 

ismeretlen lelőhelyű példány (PATAY 1984, Taf. 1/11). Méretüket tekintve a Patay Pál által közölt 

árak hosszabbak (9,6-15,1 cm), de szélességük (1,2-1,7 cm) és vastagságuk (0,8-1,5 cm) megfelel a 

Borsod megyei eszköz adatainak. 

A késő rézkor fémművességéről általánosan elmondható, hogy a megelőző korszakokban 

megfigyelhető nagy rézgazdagság és a súlyos réztárgyak készítése hirtelen véget ért. Ez a Kalicz 

Nándor felosztása szerinti 4. rézhorizont (KALICZ 1992, 10). Ennek a jelenségnek a magyarázata 

egyelőre nem ismert. Elképzelhető, hogy a korábban könnyen beszerezhető nyersanyagok elérése 

nehezebbé vált (a felszíni rézelőfordulások kimerülése) vagy valamilyen történeti változás 

(kurgánvándorlás) vetett véget a DK-európai fémművességi kör fejlődésének. Emellett számításba 

jöhet az a lehetőség is, hogy a súlyos réztárgyak használatának igénye visszaesett, így készítésük is 

megszűnt, amely kulturális vagy társadalmi változásokkal magyarázható. 

A késő rézkori fémtárgyakról igen kevés információnk van. A fent is említett gyöngyök, árak és egyéb 

kisméretű eszközök mellett a vörsi diadém (BANNER 1956, Taf. LXXXVII/4, 8) és a Sármelléken 

talált kés és tőr (M. VIRÁG 1999, 2. kép/1-2) említhető meg a jelentősebb réztárgyak között. Szintén 

ki kell emelni a helyi fémművesség bizonyítékaként értékelhető lánycsóki öntőmintákat (ECSEDY 

1978). A korszak legújabb rézleleteit a Kántorjánosi határában feltárt protobolerázi telepen talált két 

tőr képviseli (GYÖRGY 2012, 111-113). 
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4.5 Állatcsont 

Borsod megye késő rézkori lelőhelyei közül csupán két településről készült részletes állatcsont anyag 

elemzés. Az egyik Mezőkövesd-Nagy-Fertő, melynek csontleleteit Daróczi-Szabó Márta vizsgálta. Az 

eredményeket a telep bemutatása során korábban közöltem (GYÖRGY 2008, 38-39). A másik lelőhely 

(Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh) állatcsont maradványainak vizsgálatát a doktori 

disszertációmhoz Biller Anna Zsófia végezte el.
36

 A részletes jelentés a függelékek között 

megtalálható (3. függelék). 

A két lelőhely eredményeit összevetve a következő megállapításokat tehetjük. 

A háziállatok és a vad fajok aránya mindkét esetben a háziasított fajok irányába tolódik (36. ábra). A 

vadállatok csontjai csak szórványosan fordulnak elő (3 és 7%). Ez arra utal, hogy a vadászat, mint az 

élelemszerzés forrása nem játszott döntő szerepet a települések lakosainak életében. Ezzel 

kapcsolatban további adalékkal szolgálnak a mezőkövesdi telepről származó agancsdarabok, melyek 

nem feltétlenül utalnak vadászatra, hiszen az agancshoz az állatok leölése nélkül is hozzájuthattak 

(GYÖRGY 2008, 38). A mezőcsáti csontanyagban egy nyúlcsonton nyúzásra utaló nyomokat lehetett 

megfigyelni, ami a húsfogyasztás mellett felveti a prémhasznosítás lehetőségét is. 

 

36. ábra 

A főbb haszonállatok előfordulásának gyakorisága mindkét lelőhelyen hasonló sorrendet mutat. Első 

helyen áll a szarvasmarha (Mezőkövesd 60%, Mezőcsát 42%), a második legfontosabb a kiskérődzők 

(juh/kecske) csoportja (24-36%), a harmadik a sorban a sertés (14-19%), míg a kutyafélék találhatók 

az utolsó helyen (2-3%) (37-38. ábra). 

                                                           
36

 Ezúton is köszönöm segítségét. 
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37. ábra 

 

38. ábra 

A két vizsgált lelőhelyen tehát a szarvasmarha és a juh/kecske a legfontosabb haszonállat. A 

lelőhelyek közti arányeltérések magyarázata elsősorban az állatáldozatok jelenségében keresendő. 

Mezőkövesden az állattemetkezéseknél többnyire szarvasmarha, Mezőcsáton viszont juh fordul elő 

nagyobb számban, így feltételezhető, hogy az áldozati állatok teljes vagy részleges vázainak 

csontmaradványai okozzák az eltérő arányszámokat.
37

 

A fent bemutatott sorrend a késő rézkor időszakának magyarországi lelőhelyeiről származó állatcsont 

anyagban is általánosnak mondható (VÖRÖS 2012, 51. táblázat). Az állatcsontok fajonkénti eloszlása 

Martin Furholt vizsgálataiban is fontos szerepet kapott. Az irodalomban fellelhető adatok alapján 

végzett elemzéseiből arra az eredményre jutott, hogy a Kárpát-medencében a juh/kecske dominanciája 

figyelhető meg, míg ettől É-ra a szarvasmarha maradványok gyakoribbak. Ezt az eltérést az egységes 

                                                           
37

 Az állattemetkezések kérdéséhez lásd a 6.6 fejezetet! 
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Baden-kultúra fogalmával szemben megfogalmazott kritikájának felépítésében is felhasználta 

(FURHOLT 2008a, 619; FURHOLT 2008b, 15; FURHOLT 2009, 135-136). 

A késő rézkorban megnövekvő kiskérődző arányt általában egy új juhfaj megjelenésével magyarázzák, 

amely összefüggésben lehet a gyapjú felhasználásával (MARAN 1998, 514-516; HORVÁTH T. 2006, 

101; FURHOLT 2009, 136; BONDÁR 2012, 54-55). 

A Mezőkövesden és Mezőcsáton előkerült állatcsontleletek alapján meghatározott életkor és testrégió 

adatok szerint a szarvasmarhákat, sertéseket és kiskérődzőket elsősorban a húshasznúság miatt 

tartották (fiatal állatok, húsos végtagok). A szarvasmarhák esetében ez meglepő, mivel az igavonó erő 

és a tejtermékek felhasználása érdekében inkább az idősebb állatokat vágták le (GYÖRGY 2008, 39). 

A megoldást itt is az állatok áldozati szertartásokon betöltött szerepe jelenti. A fiatal állatok leölése 

gazdasági szempontból nem kifizetődő, de éppen ezért rituális „használatuk” során annál inkább 

felértékelődnek. 

Összefoglalva a Borsod megye területéről megismert zoológiai adatokat megállapítható, hogy a 

mezőkövesdi és mezőcsáti telepen feltárt állatcsontok eloszlása megfelel a késő rézkor más lelőhelyein 

megfigyelt vizsgálati eredményeknek. A háziállatok nagy aránya a vadászat elhanyagolható 

jelentőségét jelzik. A haszonállatok közül a szarvasmarha és a kiskérődzők a leggyakoribbak. Az 

adatok elsősorban a húshasznosításra utalnak, de a feltárt állattemetkezések a fent említett fajok 

áldozati szerepét is bizonyítja. 
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5. A Borsod megyei késő rézkori kerámialeletek statisztikai elemzései 

5.1 Statisztikai vizsgálatok 

Az előző fejezetben részletesen tárgyalt késő rézkori kerámialeletek a tipológiai rendszerezés révén 

alkalmassá váltak a statisztikai módszerekkel történő elemzések készítésére. A következőkben a 

kerámiákat különböző szempontok alapján vizsgálom. A korrespondencia elemzésekkel az 

edénytípusok, a díszítések, a tagolt fülek és a kerámiatechnológiai csoportok előfordulását vetettem 

össze a késő rézkori lelőhelyekkel. Ezek alapján Borsod megye területén több kerámiastílust lehetett 

elkülöníteni, melyek a kerámiatárgyak jellegzetes vonásai szerint alkotnak csoportokat. 

5.1.1 Edénytípusok 

A kutatási területről összegyűjtött késő rézkori leletek közül a típus szerint meghatározható edényeket, 

ill. töredékeket vettem figyelembe a statisztikai elemzések során. Ez összesen 7738 db leletet jelent, 

melyek 37 típusba, ezen belül 262 altípusba sorolhatók. A lelőhelyek közül 105 tartalmazott ilyen 

leleteket. Azonban sok lelőhely a csekély leletanyag, a legtöbb edénytípus pedig a ritka előfordulás 

miatt nem volt alkalmas a statisztikai elemzések elvégzésére. 

Az edénytípusok előfordulását vizsgáló korrespondencia elemzés során a leletanyag mérete alapján 

(legalább 50 db) kiemelt 16 lelőhely és az ezeken előforduló, értékelhető edénytípusok (29 féle) 

összevetése a következő eredményt hozta. Az 1. tengely mentén, a bal oldalon található három 

lelőhely (77, 78, 79) az elemzés alapján leginkább a III/2, XV/4, IV/2 edénytípusokkal jellemezhető 

(1. csoport). A jobb oldalon, a 2. tengely negatív oldalán két különálló lelőhelyet láthatunk (63, 116). 

Ezek a XV/3, V/4 és XXVII/2 típusok előfordulása jellemzi (3. csoport). A függvénytábla középső 

részén helyezkedik el a lelőhelyek többsége (13, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 98, 107, 113, 114) (2. csoport). 

Ehhez a csoporthoz rendelhető az edénytípusok nagy része is (pl. I/1, II/1, V/1-3, VI, XV/2) (39. ábra). 

 

39. ábra 
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Az 1. csoport három lelőhelye Ózd környékén található (Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion, Ózd-Strand 

utca). Az elemzés alapján a többi lelőhelytől jól elkülöníthető, a fent említett edénytípusok (csésze, 

seprűdíszes fazék, kónikus testű merice) szinte kizárólag ezen a területen fordulnak elő. 

A 2. csoport lelőhelyei nagyobb területen szóródnak. A többség a D-borsodi térségben található 

(Csincse; Mezőcsát-Hörcsögös; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Mezőkeresztes-Csincsetanya; 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő; Tiszabábolna-Szilpuszta; Tiszakeszi-Tiszapart III). A többi lelőhely a 

megye DK-i részén (Taktaköz) helyezkedik el (Mezőzombor-Vasúti-delta, Szerencs-Hajdúrét, 

Tiszaladány-Nagyhomokos). Az edénytípusok közül a bögrék (I/1), korsók (II/1), tölcséres nyakú 

tálak (V/1, V/2), kétosztású tálak (VI), hálómintás fazekak (XV/2) köthetők egyértelműen ehhez a 

csoporthoz. 

A 3. csoport két lelőhelye (Muhi-Kocsmadomb, Tiszalúc-Sarkad) olyan edénytípusokat tartalmaz, 

melyek a Boleráz fázis jellegzetességei közé sorolhatók (halszálkamintás fazék, tölcséres nyakú tál 

alagútfüllel). 

Az elemzés során körvonalazódó három csoport a fenti adatok alapján jól megfeleltethető a késő 

rézkor Boleráz időszakának, a klasszikus Baden-kultúra Viss és Ózd-Piliny csoportjának. 

A 2. csoporttal kapcsolatban felmerült a lehetőség, hogy a több lelőhelyből álló egység talán tovább 

bontható. Ennek érdekében újabb elemzést végeztem, amelyben már csak az említett csoport 

lelőhelyei szerepeltek. Az eredmények azt mutatják, hogy az 1. tengely negatív és pozitív oldalán is 

kimutatható egy-egy csoport. A függvénytábla bal oldalán található Mezőkeresztes-Csincsetanya, 

Mezőzombor-Vasúti-delta, Szerencs-Hajdúrét és Tiszaladány-Nagyhomokos települése. A másik 

csoportot Csincse; Mezőcsát-Látóhalom; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Mezőkövesd-Nagy-

Fertő; Tiszabábolna-Szilpuszta és Tiszakeszi-Tiszapart III alkotja. A két egység elkülönülésének oka 

egyrészt a földrajzi elterjedésben kereshető, de valószínűbb, hogy a második csoport lelőhelyei az 

előkerült bolerázi elemek miatt térnek el a többitől. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a klasszikus 

Baden stílus lelőhelyei a bolerázi elemek megléte vagy hiánya szerint két csoportra oszthatók. 

5.1.2 Díszítések 

A Borsod megyei késő rézkori lelőhelyeken megtalálható kerámiadíszítési módok elemzése a fent 

bemutatott edénytípusok alapján kialakított képhez hasonló eredményeket hozott (40. ábra). 

A gyakorisága alapján kiválasztott 34 díszítésváltozat előfordulását az edénytípusoknál is elemzett 16 

lelőhelyen vizsgáltam. Ebben az esetben is három csoport különíthető el az első számítások után. Az 1. 

tengely negatív oldalán két lelőhely található (63, 116), melyek a 10, 16, 40, 74, 81 számú kóddal 

ellátott díszítésekkel jellemezhetők (halszálkaminta, ferde kannelúra, kettős bütyök, egymást 

keresztező ferde kannelúrakötegek és ujjbenyomkodásokkal tagolt, kettős bordadísz). Ez a csoport jól 

megfeleltethető az előző vizsgálatokból kimutatott Boleráz típusnak. A 2. tengely negatív részén 

elhelyezkedő három lelőhely (77, 78, 79) és az ide sorolható díszítések (seprűzés, függőleges 

kannelúra-szerű besimítások, függőleges kannelúrák és benyomkodásokkal tagolt, függőleges bordák) 

az Ózd stílus jegyeit hordozzák. A többi lelőhely egymással szorosabb kapcsolatot mutat és 

megfeleltethető a klasszikus Baden típusnak. 

Az előző elemzéshez hasonlóan ebben az esetben is elvégeztem a klasszikus Baden lelőhelyek további 

bontását. Az eredmény nagyon hasonló lett. Az egyetlen különbséget az jelenti, hogy a 13. számú 

lelőhely (Csincse) az edénytípusok által jelzett csoportokhoz képest a másik egységbe került. 
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40. ábra 

5.1.3 Edényfülek 

A Borsod megyei leletanyagban található edényfülek a tagolás módja szerint három változatra 

oszthatók (lásd 4.1.2.2 fejezet). 

Az egyes változatok előfordulása alapján készült korrespondencia elemzés eredménye azt mutatja, 

hogy a három típus jól elkülöníthető egymástól (41. ábra). A vissi változat (T1) a klasszikus Baden 

stílussal jellemezhető lelőhelyeken (pl. Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Mezőkeresztes-

Csincsetanya; Mezőkövesd-Nagy-Fertő; Tiszabábolna-Szilpuszta; Tiszakeszi-Tiszapart III; 

Tiszaladány-Nagyhomokos; Viss-Szőlőhomok) fordul elő. Az ózdi típus (T2) nevéhez híven Ózd-

Kőaljatető és Ózd-Stadion telepein található meg, de ezeken kívül pl. Szirmabesenyő és Emőd-

Vaskópuszta lelőhelyein is megfigyelhető. A harmadik változat Csincse és Szerencs-Hajdúrét 

lelőhelyekkel jellemezhető. Utóbbiak szintén a klasszikus Baden stílushoz sorolhatók. Ezek az adatok 

arra utalnak, hogy a fülek tagolásának módja jól jellemzi az egyes kerámiastílusokat. A Boleráz 

jellegű leletek között nem fordul elő a fül felső részének tagolása. A klasszikus Baden stílusra a T1 és 

T3 változatok jellemzők. Az Ózd típusú lelőhelyeken a T2 forma a gyakoribb. Az eredmények tehát 

igazolni látszanak a korábbi feltételezést, miszerint a tagolt fülek a két É-magyarországi csoport (Viss, 

Ózd-Piliny) elkülönítésére is alkalmazhatók. 
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41. ábra 

5.1.4 Kerámiatechnológia 

A Borsod megyei kerámialeletek nagy részét (közel 6200 darabot) lehetett a 4.1.4.5 fejezetben 

meghatározott technológiai csoportok valamelyikébe besorolni. Ez a mennyiség megfelelő alapot 

biztosít a statisztikai elemzések elvégzéséhez. 

A korrespondencia elemzés során a korábban is használt 16 lelőhelyet és a leggyakoribbnak 

meghatározott öt technológiai csoportot (A-E) vettem bele a vizsgálatba (42. ábra). A lelőhelyek 

nagyjából egy nagy csoportja látható a függvénytábla közepén. Ezeket a lelőhelyeket az első négy 

technológiai csoport jellemzi. Az egyedüli kiugró értéket az „E” csoport mutatja, melyhez a 63-as és 

116-os lelőhelyek, azaz a Boleráz típus képviselői (Muhi-Kocsmadomb, Tiszalúc-Sarkad) tartoznak. A 

korábban meghatározott klasszikus Baden és Ózd stílusok lelőhelyei a technológiai kategóriák alapján 

nem különíthetők el egymástól. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kerámiatechnológiai csoportok nem alkotnak olyan jól 

elkülöníthető egységeket, mint amilyenek az edénytípusok és a díszítések esetében láthatók. Ez arra 

utal, hogy a kerámiaedények készítésének módja nem köthető kerámiastílusokhoz és időszakokhoz, 

hanem egy általánosabb mintát követ, amely az agyagművesség praktikus, univerzális megoldásait 

alkalmazza. Más szóval az edények készítésénél az adott formához és funkcióhoz legmegfelelőbb 

nyersanyagot, égetési módot és felületkezelést választották. 

A fentiek alapján összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy csupán az „E” technológiai csoport (egyedi 

soványítás, sima felület, vékony-közepes falvastagság) mutat eltérést a többitől és ez elsősorban a 

Boleráz stílushoz kapcsolható. Ez nem jelenti azt, hogy csak erre a típusra jellemző, de kisebb eltérést 

jelez a kerámiastílusok között. 
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42. ábra 

5.2 Késő rézkori kerámiastílusok Borsod megyében 

A fenti elemzések és a tipokronológiai rendszerezést összevetve Borsod megye területén  

kerámiastílusok alapján elkülöníthető csoportokat feltételezhetünk, melyek a következők: 

5.2.1 Boleráz stílus 

Lelőhelyei: Bodrogkeresztúr, Bodrogkeresztúr-Kutyasor, Encs-Fügöd (Part-alja és Vízrejáró-dűlő), 

Halmaj, Kőlyuk-barlang, Muhi-Kocsmadomb, Négyes-Nyárádka, Sajószöged, Szeleta-barlang, 

Tiszalúc-Sarkad, Tiszavalk-Kenderföldek 

Jellemző edénytípusok: alacsony nyakú, enyhén kihajló peremű, gömbös testű bögre (I/6); alacsony, 

ívelt nyakú, gömbös testű korsó (II/5); tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt halszálkamintával 

díszítve (V/1w); alagútfüles tál a belső oldalon kannelúrával (V/4g); alagútfüles tál halszálkamintával 

(V/4h); félgömbös testű tál a belső oldalon kannelúrával (VIII/1f); mély tál a perem alatt 

benyomkodásokkal és bekarcolt halszálkamintával (X/1f); S-profilú fazék a perem alatt 

benyomkodásokkal és bütykökkel díszítve (XV/1h); halszálkamintás fazék (XV/3). 

Ezeken kívül vannak olyan formák, melyek a klasszikus Baden stílus lelőhelyein is előfordulnak. 

Ilyenek például: Tölcséres nyakú tál alagútfüllel, függőleges vagy ferde vonalakkal díszítve (V/4c); 

behúzott peremű tál függőleges kannelúrákkal díszítve (VII/1f); amfora alakú edény bekarcolt 

halszálkamintával díszítve (XVII/1i); tárolóedény bekarcolt halszálkamintával díszítve (XVIII/1l); 

függesztőedény (XXVII/2). Az előbbi típusok a Baden 1 stílusnál találhatók meg. A Baden 2 stílus és 

a Boleráz típus közös edényformái a következők: Félgömbös testű tál a perem alatt bütyökkel 

(VIII/1d); csonkakúpos testű tál pontsorral díszítve (IX/1c); kebles edény (XXIII). Az alábbi formák a 

klasszikus Baden stílus mindkét csoportjában és a Boleráz típusban is megtalálhatók: A belső oldalon 

kannelúrákkal díszített, tölcséres nyakú tálak (V/1d); díszítetlen félgömbös testű tál (VIII/1a); tagolt 

peremű fazék (XV/1c); amfora alakú edény függőleges bordákkal díszítve (XVII/1e); amfora alakú 

edény kannelúrákkal díszítve (XVII/1g); tárolóedény ujjbenyomkodásokkal, pontokkal vagy 
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bevagdalásokkal tagolt peremmel (XVIII/1b); tárolóedény a perem alatt ujjbenyomkodásokkal 

(XVIII/1c). 

Ezek alapján a Boleráz kerámiastílust a következő jellegzetességek alapján különíthetjük el. A bögre 

és korsóformák alakjukban és fülkialakításukban is jelentősen eltérnek a klasszikus Baden stílusban 

alkalmazott hasonló funkciójú edényektől. A Boleráz stílus edényei között kevés csészeformát 

találunk és nincsenek mericék. A tölcséres nyakú tálak mindhárom kerámiastílusban előfordulnak, 

azonban a díszítés és fülforma alapján néhány eltérés megállapítható. A Boleráz típusra jellemzők a 

halszálkamintával, ill. a belső oldalon kannelúrával díszített formák. Gyakoribbak az alagútfüllel 

ellátott változatok és egyáltalán nem fordul elő szalagfül a tálakon. A kétosztású tálak teljesen 

hiányoznak a Boleráz stílusból. A fazekaknál a halszálkamintás változat a leggyakoribb. Ez a díszítés 

csak itt fordul elő. A fazekak között a Bolerázra jellemzők még a perem alatt kettős vagy hármas 

pontsorral, tagolt bordával, ill. bütyökkel díszített formák. Ezen kívül a perem alatt bordával díszített, 

füles fazekak is ide sorolhatók. Az amforák és amfora alakú edények közül a halszálkamintás 

változatok, ill. a függőleges bordával és kannelúrával díszített példányok fordulnak elő a Boleráz 

stílusban (utóbbiak a klasszikus Badenben is megtalálhatók). További eltérést mutat a halbárka alakú 

edény, a talpas kehely, a kocsimodell, az ember alakú urna hiánya, viszont közös vonásként 

értékelhető a kebles edények megléte. 

5.2.2 Klasszikus Baden stílus 

Az edénytípusok és lelőhelyek nagy része ebbe a csoportba sorolható. Általános formáknak a 

következő típusok tarthatók: Bögre (I/1); lapos, csonkakúpos testű, profilált aljú csésze, széles, lapos 

szalagfüllel (III/5); tölcséres nyakú tál pontsorral és cikk-cakk alakba rendezett pontsorral (V/1j); 

pontsorral és sraffozott háromszögekkel (V/1o); pontsorral és hálómintával kitöltött háromszögekkel 

(V/1p); pontsorral és hálómintával kitöltött, ferde sávokkal (V/1v); tölcséres nyakú, füles tál bekarcolt 

hálómintával (V/3i); tölcséres nyakú tál alagútfüllel, a vállon pontsorral, ill. kettős pontsorral díszítve 

(V/4b); pontsorral és bekarcolt hálómintával (V/4d); kétosztású tál pontsorral és hálómintával díszítve 

(VI/6); hálómintás fazekak (XV/2a-d); hengeres nyakú, öblös testű edény széles szalagfüllel (XVI/2); 

amfora alakú edény bütyökkel díszítve (XVII/1d); tárolóedény bütyökkel (XVIII/1g) és bekarcolt 

vonalakkal (XVIII/1m); nagyméretű, tölcséres nyakú tál formájú tárolóedény (XVIII/2). Ezek a 

típusok csak a klasszikus Baden stílus lelőhelyein fordulnak elő. A fentiekhez azokat a változatokat is 

hozzávehetjük, melyek az Ózd stílussal közös formáknak tekinthetők (lásd lentebb!). 

Ahogy a korábban említett korrespondencia elemzések eredményei alapján látható, a klasszikus Baden 

stílus további egységekre bontható. 

5.2.2.1 Baden 1 stílus 

Lelőhelyei: Csincse; Mezőcsát-Látóhalom; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15; Mezőkövesd-Nagy-

Fertő; Tiszabábolna-Szilpuszta; Tiszakeszi-Tiszapart III 

Erre a stílusra jellemző edénytípusok: nyomott gömbtestű bögre (I/4); tölcséres nyakú, félgömbös 

testű csésze perem fölé húzott, keskeny szalagfüllel (III/4); tölcséres nyakú tál cikk-cakk alakba 

rendezett pontsorral a vállon (V/1i); tölcséres nyakú, füles tál a perem alatt körbefutó pontsorral 

(V/3d); tölcséres nyakú, füles tál a vállon pontsorral, alatta sraffozott háromszögekkel (V/3k); 

tölcséres nyakú, füles tál két függőleges pontsor között bekarcolt halszálkamintával díszítve (V/3m); 

tölcséres nyakú, füles tál pontsorral és ferde vonalakkal kitöltött és pontsorral keretezett, ferde 

sávokkal díszítve (V/3o); behúzott peremű tál tagolt peremmel (VII/1b), a perem alatt bütyökkel 

(VII/1e); csonkakúpos testű, mély tál (X/2); S-profilú, füles fazék a peremen tagolt bordával (XV/1r); 

amfora alakú edény tagolt peremmel (XVII/1b); kocsimodell (XXI); függeszthető edény (XXVII/1). 
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5.2.2.2 Baden 2 stílus 

Lelőhelyei: Mezőcsát-Hörcsögös, Mezőkeresztes-Csincsetanya, Mezőzombor-Vasúti-delta, Szerencs-

Hajdúrét, Tiszaladány-Nagyhomokos, Viss-Szőlőhomok 

Edénytípusok, melyek csak ebben a stílusban fordulnak elő: bögre a fül fölött bütyökkel (I/2); 

hengeres nyakú, félgömbös testű bögre perem fölé húzott szalagfüllel (I/5); tölcséres nyakú, füles tál 

tagolt peremmel (V/3b); cikk-cakk vonalba rendezett pontsorral (V/3h); pontsorral a vállon, alatta 

bekarcolt hálómintával kitöltött háromszögekkel (V/3l); pontsorral és hálómintával kitöltött és 

pontsorral keretezett, ferde sávokkal (V/3p); tölcséres nyakú tál alagútfüllel, kettős pontsorral és 

sraffozott háromszögekkel díszítve (V/4e); behúzott peremű, profilált aljú, magas tál rövid szalagfüllel 

pontsorral és bekarcolt mintával, vörös festéssel (VII/3); behúzott peremű, félgömbös testű tál a belső 

oldalon pontokkal díszítve (VIII/2); függesztőfüles tálka (XI); tagolt fülű fazék pontokkal és bekarcolt 

hálómintával (XV/1q); egyfülű fazék (XV/5); halbárka (XIX); tömör talpú kehely (XX/1); szószos 

edény (XXIV). 

A klasszikus Baden típusú leletekről a két másik kerámiastílussal összevetve a következő 

megfigyeléseket tehetjük. 

A bögreformák egyértelműen elkülöníthetők mindhárom egységben. A korsók viszont a klasszikus 

Badenben és az Ózd stílus leletei között egyaránt megtalálhatók. A csészék közül csupán az 

általánosnak mondható, félgömbös testű forma közös, a többi változat eltérő. Mericék csak az Ózd 

típusú leletek között fordulnak elő.
38

 A tölcséres nyakú tálak esetében megfigyelhető, hogy ritkábbak 

az alagútfüles formák, de gyakran előfordul a szalagfüllel ellátott változat (előbbi inkább a Bolerázra 

jellemző, míg az utóbbi az Ózd típusú leletek között is megtalálható). Díszítés tekintetében a 

következő általánosítást tehetjük: a klasszikus Baden stílus mindkét csoportjában egyformán 

megtalálhatók a pontsorral és sraffozott háromszögekkel, hálómintával, hálómintával kitöltött 

sávokkal és hasonló díszítéskombinációkkal jellemezhető változatok. Ide sorolhatjuk még a cikk-cakk 

alakba rendezett pontsorokat is. Eltérés látható viszont az Ózd stílussal közös tálformákon. Ebbe a 

csoportba többnyire többes pontsorral, vízszintes és függőleges pontsorral díszített edények 

sorolhatók. Emellett a hálóminta, mint kiegészítő elem még előfordulhat, azonban más motívumok 

nem szerepelnek (pl. sraffozott háromszög). A kétosztású tálak a klasszikus Badenben és az Ózd 

típusú leletek között is megtalálhatók. Kivételt jelentenek a pontsorral és hálómintával díszített 

változatok, mert ezek csak a klasszikus Baden stílusnál fordulnak elő. 

5.2.3 Ózd stílus 

Az elemzések alapján körvonalazható harmadik nagyobb egység az Ózd környéki lelőhelyeket foglalja 

magába: Felsővadász-Várdomb, Ózd-Center, Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion, Ózd-Strand utca, 

Szentsimon-Kenderföldek, Szirmabesenyő. 

A következő kerámiatípusok révén különíthető el a leginkább a többi Borsod megyei stílustól: 

alacsony, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű csésze perem fölé húzott szalagfüllel (III/2); kónikus 

testű merice (IV/2); tölcséres nyakú, füles tál több pontsorral díszítve (V/3f); behúzott peremű tál 

függőleges kannelúrákkal díszítve (VII/1f); lapos fenekű, félgömbös testű tálka kis méretű füllel 

(VIII/4); csonkakúpos testű tál több pontsorral díszítve (IX/g); hengeres nyakú, öblös testű, mély tál 

(X/3); seprűzött felületű fazekak (XV/4); hengeres nyakú, öblös testű amfora bekarcolt létramintával 

                                                           
38

 Kivételként egy példány említhető: Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lelőhelyen került elő egy kónikus testű 

merice (41. tábla/6), amely azonban méretében és gondos megformálásában is különbözik az Ózd típusú 

mericéktől. 
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és függőleges kannelúrákkal díszítve (XVI/1d); ember alakú urna (XXII); ossarni csésze (XXV); 

kerékmodell (XXXII); idol (XXXIII); állatszobor (XXXVII). 

Emellett azonban sok olyan forma is megtalálható, melyek a klasszikus Baden stílussal való szoros 

kapcsolatot mutatják. Ezek az alábbiak: Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze perem fölé húzott, 

keskeny szalagfüllel (III/4); szalagtalpas kehely (XX/2) (Ózd/Baden 1). Ovális testű, lapos merice 

(IV/1); tölcséres nyakú, füles tál pontsorok és ferde vonalak kombinációjával díszítve (V/3q); fazék 

ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával és bekarcolt függőleges, ill. ferde vonalakkal (XV/1l); fazekak 

vízszintes és függőleges pontsorok kombinációjával díszítve (XV/1o); tárolóedények függőleges és 

vízszintes pontsorokkal díszítve (XVIII/1f); talpas kelyhek (XX/3-4) (Ózd/Baden 2). A 

leggyakoribbak viszont azok a típusok, melyek a klasszikus Baden mindkét csoportjában és az Ózd 

stílusban is egyformán előfordulnak. Ilyenek például: Korsók (II/1a-b, d-e, h); félgömbös testű csésze 

(III/1); a belső oldalon pontsorral díszített tölcséres nyakú tál (V/1c); tölcséres nyakú tál több 

vízszintes pontsorral (V/1g); tölcséres nyakú tál vízszintes és függőleges pontsorokkal (V/1h); 

tölcséres nyakú tál a vállon pontsorral, alatta bekarcolt hálómintával (V/1s); tölcséres nyakú tál 

pontokkal és ferde vonalakkal díszítve (V/1x); díszítetlen tölcséres nyakú, füles tál (V/3a); tölcséres 

nyakú, füles tál a vállon körbefutó pontsorral (V/3e); tölcséres nyakú, füles tál vízszintes és függőleges 

pontsorokkal (V/3g); tölcséres nyakú, füles tál pontsorral és hálómintával díszítve (V/3n); a kétosztású 

tálak szinte mindegyik változata (VI/1-5); csonkakúpos testű tál tagolt peremmel (IX/1b); díszítetlen 

füles fazék (XV/1b); díszítetlen amfora alakú edény (XVII/1a); tárolóedények függőleges bordákkal 

(XVIII/1h); függőleges, ferde vagy vízszintes kannelúrákkal (XVIII/1j); vagy bekarcolt hálómintával 

díszítve (XVIII/1k); tárolóedények díszített füllel (XVIII/1o); pohár (XXVIII); miniatűr edény (XXX); 

agyagkanál (XXXV). 

A fenti felsorolás is jól példázza, hogy a Borsod megyei klasszikus Baden stílus és az Ózd típusú 

kerámialeletek sok közös vonással rendelkeznek. Ezek közé sorolhatók pl. a különböző (főleg 

kannelúrákkal, ill. pontsorokkal díszített) korsók, a tölcséres nyakú tálak pontsorokkal díszített 

változatai, a kétosztású tálak és a talpas kelyhek. A közös formák ellenére az Ózd stílus mégis jól 

elkülöníthető a lapos csészék, a mericék, a seprűzött felületű fazekak és néhány különleges forma 

(ember alakú urna, ossarni csésze) révén. Feltűnő a bögrék hiánya az Ózd stílus lelőhelyein. Ellenben 

a mericék több változata is csak ezeknél figyelhető meg. Ez arra utal, hogy a klasszikus badeni 

bögréket az Ózd környéki lelőhelyeken a mericék helyettesítették, ugyanazzal a funkcióval. 

Az Ózd stílussal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy tipológiailag szinte semmilyen kapcsolatot 

nem mutat a Boleráz stílussal, ami feltehetően a két csoport időbeli eltérésével magyarázható. 

 

Az előzőekben vázolt csoportokon túl megfigyelhetők olyan általános edénytípusok, melyek 

mindegyik kerámiastílusnál előfordulnak: 

Függőleges bordákkal és kannelúrákkal díszített korsó (II/1c); díszítetlen tölcséres nyakú tál (V/1a); 

tölcséres nyakú tál tagolt peremmel (V/1b), pontsorral a perem alatt (V/1e) vagy a vállon (V/1f); 

díszítetlen (IX/1a) vagy pontsorral díszített csonkakúpos testű tál (X/1c); díszítetlen fazék (XV/1a); 

bütyökkel (XV/1g) és bordával díszített (XV/1j) fazekak; díszítetlen amfora (XVI/1a) és tárolóedény 

(XVIII/1a); tárolóedény a perem alatt vagy a vállon bordával (XVIII/1i). Ezek a formák általában 

egyszerűbb vagy díszítetlen változatok, kerámiastílushoz, fázishoz nem köthetők, mindazonáltal késő 

rézkori jellegzetességeknek tarthatók. 
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5.2.4 Összefoglalás: késő rézkori kerámiastílusok 

A fent körvonalazott kerámiastílusok és lelőhelycsoportok összefüggéseiről a következőket lehet 

megállapítani. A különböző edénytípusok között több olyan is megtalálható, melyek kizárólagos 

előfordulásaik alapján jól jelzik az egyes kerámiastílusokat (pl. a fazekak három változata: 

halszálkamintás, hálómintás, seprűzött felületű; kónikus testű mericék; bögrék), ugyanakkor az 

edényformák nagy része egyszerre több csoportban is megjelenik (43-45. ábra). Ez a keveredés 

többféleképpen magyarázható. Az első lehetőség, hogy az egyforma edénytípusok és díszítések a 

csoportok (részleges) egyidejűségét jelzik. A másik elképzelés szerint az egyes csoportok egymástól 

időben is elkülönülnek, de a közös formák alapján közöttük átmeneti fázisokat lehet megfigyelni. A 

legvalószínűbbnek a harmadik változat tűnik, amely az első kettő ötvözését jelenti. Eszerint egyes 

csoportok időben eltérnek a többitől, míg mások egykorúak és a közös edénytípusok az érintkezés, ill. 

közös eredet bizonyítékai. Ezt a modellt követve a Borsod megyében megfigyelhető kerámiastílusok 

kapcsolatait a következőképpen vázolhatjuk fel: 

A Boleráz stílushoz kapcsolható lelőhelyek szórványosan fordulnak elő, nem alkotnak nagy települési 

egységet. Bár abszolút dátumok nem állnak rendelkezésre a pontos keltezéshez, mégis azt mondhatjuk, 

hogy a stílus a Borsod megyében megfigyelt többi csoporttól időben eltér, azoknál korábbi. A Baden 1 

stílussal több kapcsolatot mutat, mint a klasszikus Baden 2 típussal. Az Ózd stílus és a Boleráz között 

gyakorlatilag nincs összefüggés (az általános késő rézkori formáktól eltekintve). 

A klasszikus Baden stílus két csoportja tipológiai alapon nehezen választható szét. A különbséget 

feltehetően a Boleráz elemek megléte vagy hiánya okozza. Ez azonban nem feltétlenül jelent a két 

stílus között időbeli eltérést, mivel a szórványosan előforduló Boleráz jellegzetességek a települések 

belső kronológiájának vizsgálatai alapján feltehetően korábbi települési időszakok maradványai 

voltak, melyek bolygatással kerültek a klasszikus Baden objektumok betöltésébe (lásd 8.2.2 fejezet). A 

két csoport között inkább területi, mintsem időbeli különbséget láthatunk. 

Az Ózd stílus szoros kapcsolatot mutat mindkét klasszikus Baden változattal. Számos közös 

edénytípus jelzi az összefüggéseket, melyek véleményem szerint a kerámiastílusok egyidejűségére 

utalnak. Hogy ez az egyidejűség teljes párhuzamosságot vagy csupán átfedést jelent, az abszolút 

kronológiai adatok hiányában nem mondható meg. 

A statisztikai elemzésekkel meghatározott Borsod megyei késő rézkori kerámiastílusok tehát két nagy 

egységre bonthatók. Az első, a korábbi időszakot képviselő Boleráz stílus. A második a klasszikus 

Baden-kultúra időszaka, amelybe három – egymással szoros kapcsolatban álló – kerámiastílus tartozik 

(Baden 1-2, Ózd). A két időbeli horizont között jól elkülöníthető, átmeneti időszak nem figyelhető 

meg. 
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6. Települések 

Borsod megye késő rézkori lelőhelyeinek nagy részén (117 lelőhely) településekre utaló nyomok 

kerültek elő. Azonban a 3. fejezet adataiból is jól látható, hogy ezek döntő többsége (73%) csak 

szórványleletekből ismert, ezért pontosabb elemzésre nem alkalmasak. Adataikat csak a telepek 

általános jellemzésénél használhatjuk fel. 

6.1 A késő rézkori települések elhelyezkedése 

Ahhoz, hogy a települések környezetéről pontosabb képet kapjunk, szükséges helyzetük és 

kiterjedésük legalább hozzávetőleges ismerete. Ebből a szempontból 83 lelőhely jöhet szóba (lásd 3. 

fejezet), melyek adatait felhasználva a következő képet kapjuk. 

A tengerszint feletti magasság tekintetében 56 lelőhelyről rendelkezünk adatokkal, melyekből 

megállapítható, hogy a lelőhelyek mind az alacsonyan fekvő, mind a hegyvidéki területeken 

előfordulnak. A tengerszint feletti magasság 90 és 597 m között váltakozik. A legtöbb település (37) 

az ártereken és folyóvölgyekben (Borsodi ártér, Taktaköz, Sajó-Hernád-völgy, stb.) található meg (90-

150 m). A dombvidékek alacsonyabban lévő területein és a magasabb hegységek lábainál (Bükkalja, 

Ny-i Cserehát, Pétervásári-dombság) csupán 9 lelőhely fordul elő. Az ennél magasabban elhelyezkedő 

lelőhelyek száma hasonlóan csekély (10 telep). Ezek között találjuk a magaslati telepeket (Pétervásári-

dombság) és a Bükk-fennsík, ill. az Upponyi-hegység barlangjait (Szeleta-barlang, Kőlyuk-barlang, 

Dédes-kői-barlang, stb.). Utóbbiak a legmagasabban fekvő késő rézkori lelőhelyek Borsod megyében 

(360-597 m). 

Minden település helyének kiválasztásánál elsődleges szempont az elérhető ivóvíz közelsége. Ennek 

megfelelően a késő rézkori lelőhelyek is folyók, patakok vagy források (elsősorban a magaslati 

telepek, barlangok esetében) mellett létesültek. Így aztán az sem meglepő, hogy a telepek a kisebb 

patakok (pl. Ózd környékén a Hangony; Mezőkövesd esetében a Kánya-patak; stb.) vagy a nagyobb 

folyók (Sajó, Hernád, Tisza) mentén alkotnak láncolatot. A víz közelsége azonban veszélyeket is 

magában rejthet, ami leginkább az ártereken kialakított településekre érvényes. Ez ellen a legjobb 

védekezés, ha a megtelepedésre egy a környezetéből több méterre kiemelkedő magaslatot választanak. 

Ez a jelenség sok késő rézkori lelőhelynél megfigyelhető. Klasszikus példaként Tiszalúc-Sarkad, 

Tiszaladány-Nagyhomokos, Tiszakeszi-Szódadomb és Mezőcsát-Látóhalom esete említhető. 

Egy másik lényeges szempont a lelőhely környezetének talajtani jellegzetessége. Természetesnek 

tartható, hogy a késő rézkor emberei is a gazdálkodásuknak, életmódjuknak legmegfelelőbb 

tulajdonságokkal rendelkező területeket választották. A rézkori lelőhelyek térképre helyezése után 

vázlatos képet kaphatunk, arról melyek voltak a korszak legkedveltebb térségei. Talajtani szempontból 

azt mondhatjuk, hogy a késő rézkori lelőhelyek többsége a barna erdőtalajokon, csernozjom-barna 

erdőtalajokon és öntéstalajokon létesült (lásd 3.7 fejezet). 

A talajokat három nagyobb típusra oszthatjuk. 

1. barna erdőtalajok 

Dombos területeken alakulnak ki a fák által termelt szerves anyag hatására. Borsod megyében az 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok, a csernozjomos barna erdőtalajok és a barnaföldek figyelhetők 

meg, melyek tápanyag-gazdálkodás tekintetében közepes, ill. jó minőségűek. 

2. öntéstalajok 

A folyók mentén találhatók meg. A rendszeres áradások során visszamaradó üledék miatt a növény- és 

állatvilág hatása nem érvényesül tartósan ezekben a talajokban. Tápanyag-gazdálkodásuk közepes. 

3. réti talajok 

Borsod megyében három változata található meg. A réti talajok jellemzője a nehéz művelhetőség. A 

termés a nedves években kicsi, száraz években viszont jó. Az öntés réti talajok az árterek magasabb 

szintjein képződnek. Tápanyag ellátottságuk kedvező. A csernozjom réti talajok olyan területeken 



172 

 

alakulnak ki, melyek hosszabb ideje mentesek a felszíni és a talajvíz hatásától. Tápanyag-

gazdálkodásuk jó minőségű. 

Általánosságban elmondható, hogy Borsod megye talajainak termőképessége a közepes és gyenge 

(IX-X.) kategóriákba sorolható. A legjobb adottságokkal rendelkező területek a Borsodi-mezőség É-i 

részén és a Harangod vidékén találhatók meg. Ezzel ellentétben, a legterméketlenebb térségeknek a 

karsztfennsíkok és a Borsodi-mezőség D-i része számítanak. 

Az altalaj tekintetében a késő rézkori lelőhelyek két nagyobb kategóriába sorolhatók. A 67 

feltérképezett lelőhelyből 50 esik olyan területre, melynek alapzatát Felső-pleiszotcén, Holocén 

folyóvízi üledékek (homok, agyag, aleurit) alkotják. A második csoportba azok a lelőhelyek tartoznak, 

melyek mészkő, homokkő vagy riolittufa formációkon létesültek. 

Ezeket az adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy viszonylag szoros összefüggések láthatók a 

késő rézkori lelőhelyek elterjedése és a földművelésre alkalmas talajtípusok előfordulási területei 

között. Nem lehet véletlen, hogy a ma is a legtermékenyebb területeknek tartható Borsodi-mezőség és 

Harangod a késő rézkori lelőhelyek térképei szerint is a sűrűbben lakott vidékekhez tartozhattak. 

Szintén megfigyelhető egy bizonyos lelőhely csoportosulás a Zemplén D-i végénél. A talajtérképet 

megtekintve látható, hogy az itt található lelőhelyek barna erdőtalajokon helyezkednek el, melyek a 

vastag lösz alapzat miatt kiváló termőföldnek számítanak (PÉCSI-SÁRFALVI 1960, 162). Emellett 

érdemes megemlíteni, hogy a Borsodi-mezőség DNy-i részén előforduló réti szolonyeceken és 

szolonyeces réti talajokon gyakorlatilag nincsenek késő rézkori lelőhelyek. Ezt a jelenséget a fentiek 

alapján magyarázhatjuk az említett talajtípusok rossz termőképességével (a szikes talajok típusába 

tartoznak) (PÉCSI-SÁRFALVI 1960, 92-93), de elképzelhető, hogy a területet a késő rézkorban 

állandóan vagy időszakosan víz borította, ezért a földművelésre és megtelepedésre nem volt alkalmas. 

A késő rézkori településeket jellegüket tekintve három kategóriára oszthatjuk (nyíltszíni, magaslati és 

barlangi telepek). A következőkben ezek szerint csoportosítva tárgyalom a lelőhelyeket. 

6.2 Nyíltszíni települések 

Csincse, Gomba Barna földje (M3-14. lh.) 

 

Az M3 autópálya nyomvonalán 1994-1995-ben végzett nagyfelületű feltárás során 46 késő rézkori 

objektumot tártak fel, melyek többsége kerek vagy méhkas alakú gödör volt (katalógus, 28-39; 5-12. 

tábla). Az ásatási dokumentációban a felszínrajznak csak egy része maradt meg, így a gödrök 

elhelyezkedéséről viszonylag kevés információnk van. A feltárt terület D-i felének térképe alapján az 

objektumok egymástól 5-10 m-re elhelyezkedő kisebb csoportokat alkotnak (6-8. tábla). A 

településszerkezeti megfigyeléseket tovább nehezíti, hogy a területen későbbi korok (bronzkor, 

szarmata kor) objektumai is előfordulnak, melyek több késő rézkori gödröt is megsemmisíthettek. Erre 

utal, hogy több más korból származó objektumból is előkerültek rézkori leletek (pl. 42; 90; 166. 

objektum – lásd a katalógusban). A településrészlet leletanyagában a klasszikus Baden stílus elemei 

fordulnak elő, elenyésző számban a Bolerázra jellemző típusok és díszítések is megfigyelhetők. 

 

Mezőcsát-Látóhalom 

 

A Mezőcsáttól D-re található kisebb magaslaton terepbejárásból és egy kis felületű feltárásból 

származnak késő rézkori leletek (katalógus, 79-83; 31-32. tábla). A közlemények egy feltárt kemence 

maradványait és paticsos foltokat említettek. A feltárt terület csekély mérete nem engedi meg a 

település egészére vonatkozó következtetések levonását. Leletanyaga és elhelyezkedése valószínűsíti, 

hogy a közeli Mezőcsát-Hörcsögös temetője és a Látóhalom között szorosabb kapcsolat lehetett. Már 

Kalicz Nándor is úgy vélte, hogy a telep lakói használhatták a hörcsögösi temetőt (KALICZ 1999, 95). 
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Mezőcsát-Márkus-dűlő (MOL-15. lh.) 

 

A Mezőcsáttól É-ra található Márkus-dombon gázvezeték nyomvonalának előzetes feltárása kapcsán 

került napvilágra egy késő rézkori település 17 objektuma (katalógus, 85-90; 34-41. tábla). A 16 gödör 

többsége kerek vagy ovális tárolóverem volt az egyikben négy kecske csontváza feküdt (S50). Az 

objektumok között egy nagyméretű, szabálytalan alakú gödörkomplexum is megtalálható (S46), 

valamint egy egyenes, sekély árok rövid szakasza (S55). A település szerkezetéről szinte semmilyen 

információnk sincs tekintve az ásatási terület hosszan elnyúló, keskeny formájára. A térképek alapján 

annyi azonban megállapítható, hogy a késő rézkori objektumok a 140-250 m közötti szakaszon 

fordulnak elő és legnagyobb sűrűségben a terület középső részén (150-170 m között) találhatók meg. 

A szelvény ÉK-i és DNy-i végén rézkori objektumok már nem voltak. Ezek alapján feltételezhető, 

hogy a település K- i és Ny-i szélét is sikerült megfigyelni. Az adatokból egy kis méretű, rövid életű 

vagy egy keskeny, hosszan elnyúló – a magaslat vonalát követő – település körvonalazható a 

lelőhelyen. 

Leletanyaga a klasszikus Baden stílusra jellemző formákat és díszítéseket tartalmazza és kapcsolatot 

mutat más Mezőcsát környéki lelőhelyekkel, ill. Mezőkövesd-Nagy-Fertő telepével. 

 

Mezőkeresztes-Csincsetanya-homokbánya 

 

A lelőhelyen kis felületen zajlott leletmentés, amelynek során egy edénytöredékekkel lefedett, téglalap 

alakú területet tártak fel. A leletek a klasszikus Baden stílus elemeit tartalmazzák (katalógus, 92-94; 

42-43. tábla). 

 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

 

A Mezőkövesdet elkerülő autóút nyomvonalán feltárt közel 5000 m²-es területen egy késő rézkori 

település 22 objektuma került elő. Ezek többsége (15) kerek vagy ovális tárológödör volt, de a 

településrészleten nagyobb, szabálytalan alakú, agyagnyerő gödörkomplexumok is előfordultak (S4, 

S7, S15, S100 objektumok). A lelőhelyen három állattemetkezés nyomát is felfedezték. 

Megfigyelhető, hogy az objektumok egy nagyjából ÉNy-DK irányú vonal mentén találhatók, amely 

részben párhuzamos a patak egykori medrével. A feltárt terület valószínűleg a település északi részét 

fedi le, amely déli irányban tovább terjedhetett (a telep rövid bemutatása: katalógus, 99-100; részletes 

ismertetéshez: GYÖRGY 2008). 

Az objektumok két csoportot alkotnak a felszínen (GYÖRGY 2008, 1. térkép). A nagyobbik csoport a 

terület keleti felén helyezkedik el. Három nagyobb gödörkomplexumból (S4, S7, S15) és a körülöttük 

elhelyezkedő kisebb gödrökből áll (S5, S6, S8, S9, S10, S12, S13, S30, S46, S38). A másik egység a 

nyugati, északnyugati részen található (S99, S100, S101, S102, S103).  A két objektumcsoport között 

kb. 40 m-es üres (rézkori objektumok nélküli) terület figyelhető meg. A leletanyag elemzése azt 

mutatja, hogy a két csoportnál ugyanazok az edényformák és díszítések találhatók meg. Eltérés nem 

mutatható ki, így az objektumok feltehetően egy időszakba tartoznak. A leletek között a klasszikus 

Baden elemek mellett elenyésző számban a Boleráz stílus jellemzői (belső oldalon kannelúrázott tálak, 

halszálkamintás fazekak) is előfordulnak, de ezek alapján sem lehet jelentős különbséget felfedezni, 

bár az első csoportban több ilyen található (főleg az S7 objektumban). 
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Mezőzombor-Vasúti-delta 

A Mezőzombor és Tarcal között feltárt lelőhelyen csupán 6 késő rézkori gödröt tártak fel egy 

kisméretű területen ezért a településszerkezeti megfigyelésekre itt sincs lehetőség. A telep leletanyaga 

a klasszikus Baden stílus elemeit mutatja (SIMÁN 1982; katalógus, 101-107; 44-46. tábla). 

Ózd-Stadion 

 

A település egy a Hangony-patak és az Arló-patak összefolyásánál, közvetlenül a vízparton található, 

80x200 m területű, lapos földháton fekszik (BANNER 1956, 100; katalógus, 157-166; 69-75. tábla). A 

feltárás során 12 késő rézkori gödör került elő. A dokumentáció szerint a badeni objektumok az ásatási 

felület északkeleti részén kerültek elő, egy nagyjából 70x50 m nagyságú területen (69. tábla). A felület 

déli részén már nem kerültek elő rézkori objektumok, így feltételezhető, hogy a feltárás során a telep 

délnyugati részletét sikerült megtalálni. Mivel a terület beépült, a telep méretének meghatározása ma 

már nem lehetséges. A felszínrajz alapján megállapítható, hogy a rézkori gödrök egy kisebb csoportot 

leszámítva egymástól távol, elszórtan helyezkedtek el (69. tábla). Több gödröt is későbbi korok 

objektumai bolygatták meg. A megmaradt objektumok többsége kerek, hengeres falú, egyenes aljú 

tárológödör volt. Átmérőjük 100-150 cm között mozog, mélységük 90-180 cm között változik. 

Előkerült két nagyobb méretű ovális gödör is (170-200 cm átmérővel). Egy méhkas alakú gödör és egy 

nagy méretű (300x210 cm) szabálytalan, valószínűleg agyagnyerő gödörként azonosítható objektum is 

feltárásra került. A településről előkerült kevés objektum és a leletanyag alapján viszonylag rövid 

életű, nem túl intenzív megtelepedést feltételezhetünk a lelőhelyen. 

Sajókeresztúr-Homokbánya 

A lelőhelyen végzett feltáráson két késő rézkori gödör és szórványleletek kerültek elő. Az objektumok 

pontosabb elemzésre nem alkalmasak. A leletanyag a klasszikus Baden stílushoz tartozik 

(KEMENCZEI-K. VÉGH 1971, 510-511; katalógus, 175-177; 78. tábla/9-12). 

Szerencs-Hajdúrét 

A lelőhelyen több korszak emlékeit is feltárták, a késő rézkorba 5 gödör és egy tűzhellyel ellátott, 

földbe mélyített épület sorolható (BANNER 1956, 104-107; katalógus, 191-197). A leletanyag a 

klasszikus Baden stílus jegyeit mutatja (82. tábla/5-10; 83. tábla; 84. tábla/1-5). 

Tiszabábolna-Szilpuszta 

A lelőhelyen feltárt 8 késő rézkori gödör nem alkalmas településszerkezeti elemzésekre. A leletanyag 

nagy része a klasszikus Baden stílusba tartozik, de néhány töredék Boleráz jellegzetességeket mutat 

(katalógus, 208-211; 87. tábla). 

Tiszakeszi-Tiszapart III. lh. 

A Tisza partján, a gát két oldalán feltárt lelőhelyen a késő rézkorból származó objektumok és 

szórványleletek láttak napvilágot (KEMENCZEI-K. VÉGH 1966; katalógus, 217-225; 89-100. tábla). 

A régészeti jelenségek nagy része a szelvényekre osztott feltárási módszer miatt nehezen értelmezhető. 

A felszínrajzok alapján többnyire nagyméretű, szabálytalan formájú beásásokról lehet szó (90-95. 

tábla). Néhány téglalap alakú objektumot az ásató gödörházként értelmezett. A feltárt objektumok 

között egy kerámia alapozású tűzhely is megtalálható. A dokumentáció az V/c és a VII/a 

objektumoknál is említ tűzhelyeket. Az objektumok elhelyezkedése és a szórványleletek előfordulása 

alapján a késő rézkori település a lelőhely D-i részén helyezkedik el. Rézkori leletek az É-i oldalon (A, 
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B és XXI. szelvények) már nem voltak. Az objektumok a középső területen (V-VII, XIV-XVIII. 

szelvények) találhatók meg egy kb. 45x13 m-es területen. A leletanyagban a klasszikus Baden 

vonások a legerősebbek, csak szórványosan fordulnak elő a Boleráz jellegzetességek (pl. 98. tábla/8; 

99. tábla/3, 5). 

Tiszaladány-Nagyhomokos 

A Tiszaladánytól ÉNy-ra található lelőhelyen tárták fel a legtöbb késő rézkori objektumot Borsod 

megyéből. Összesen 59 gödör került elő a közel 2000 m²-es területen (101-102. tábla). A gödrök 

mindegyike kerek, ovális vagy szabálytalan tárolóverem volt, nagyméretű agyagnyerő 

gödörkomplexumok nem fordulnak elő. Az objektumok kisebb-nagyobb csoportokat alkotnak 

elszórtan az egész felületen. Ezek alapján a település belső szerkezetét nem lehet megállapítani. A 

jelenségek egy viszonylag nagyobb, de nem sűrűn lakott településre utalnak. 

A leletanyag a klasszikus Baden stílus jellemzőit mutatja néhány késő badeni díszítéssel (pl. vízszintes 

és függőleges pontsorok) (103-111. tábla). 

Tiszalúc-Sarkad 

A középső rézkori Hunyadihalom-kultúra szinte teljesen feltárt településén nagy számban kerültek elő 

a Boleráz időszak leletei (PATAY 2005; katalógus, 244-261; 112-114. tábla). A sok száz objektum 

közül azonban csupán a 381/D gödröt lehet a késő rézkorra datálni. A leletek többsége szórványként, 

ill. korábbi gödrök felső rétegeiből (70 cm-nél magasabban) került elő (PATAY 2005, 127). Ezt a 

megfigyelést a feldolgozott leletanyag is megerősíti, hiszen a bolerázi leletek nagy része a szelvények 

első és második ásónyomából származnak. A harmadik ásónyom mélységéből ritkábbak az ilyen 

jellegű töredékek és alig fordulnak elő ennél mélyebben (4. ásónyom). Ezek alapján egy szórványos, 

rövid életű településre gondolhatunk, amely a leletek szóródását vizsgálva nem terjedt ki a magaslat 

egészére. A lelőhely térképén látható, hogy a DNy-i és az É-i részen találunk szórványosan bolerázi 

leleteket, melyek három területen mutatnak nagyobb sűrűsödést (középen, a lelőhely DNy-i szélén és 

az É-i területen). 

A leletanyag a Boleráz stílus legjellemzőbb vonásait mutatja (halszálkaminta, belső kannelúra, 

szubkután fül, stb.) (113-114. tábla). 

Tiszavalk-Kenderföldek 

A lelőhelyen feltárt középső rézkori temető területén késő rézkori szórványleletek és egy gödör került 

elő. A leletek a Boleráz stílusba sorolhatók (115. tábla/1-9). 

6.2.1 Kitekintés: késő rézkori nyíltszíni települések Borsod megye szomszédságában 

Ha a Borsod megyével szomszédos területek (Heves, Nógrád megye, K-Szlovákia, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye) késő rézkori, nyíltszíni településeinek kérdését vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy 

nagyon kevés olyan lelőhely van, amely teljesen közölt vagy leletanyaga legalább válogatás szintjén 

ismert. Ezek közül elsősorban a Heves megyei telepek említhetők meg: Gyöngyöshalász (SZABÓ 

1983), Kompolt (BÁNFFY et al. 1997), Nagyút-Göbölyjárás (BONDÁR 2010), melyek a Boleráz 

vagy Protoboleráz fázisokba sorolhatók (a kérdéshez lásd a 9.2.1 fejezet vonatkozó részeit). Ezeken 

kívül a Patay Pál által feltárt Poroszló-Ráboly és Poroszló-Aponhát (PATAY 1982, 112; KOREK 

1985, 193-202) sorolható a késő rézkor korai időszakába. A Jászság és a Mátra előterének rézkori 

lelőhelyeit Patay Róbert gyűjtötte össze. Az előbb említetteken túl Alattyán-Kunér, Hatvan és 

Szihalom lelőhelyekről ismertetett bolerázi telepeket (PATAY R. 2005, 251). A klasszikus Baden 
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időszakból is felsorolt több telepet és szórványleletet, de ezek vagy közöletlenek vagy csak rövid 

jelentésekből ismertek (PATAY R. 2005, 251-252). Nógrád megye területéről még kevesebb adatunk 

van. A Salgótarján-pécskői és Piliny-várhegyi magaslati telepeken kívül Galgaguta (Patay Pál ásatása) 

és Nagybátony (Guba Szilvia feltárása) lelőhelyek említhetők. Ezeken kívül csak szórványleletek 

ismertek (pl. Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Szécsény) (BÁCSMEGI 2005, 243-244). A Borsod megye 

DK-i részével határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területekről szintén alig ismertek késő rézkori 

települések. Az egyik legfontosabb Tiszavasvári-Wienerberger téglagyár lelőhelye, ahol egy Boleráz-

Baden telepet tártak fel (HORVÁTH T. 2011, 56).
39

 Az utóbbi években az M3-as autópálya 

Nyíregyháza és Vásárosnamény közötti szakaszának építését megelőző feltárások során több késő 

rézkori lelőhely is napvilágra került: Nagykálló-Harangod (M3-59. lh.) klasszikus Baden telep; 

Ófehértó-Szálláskert (M3-14. lh.) Boleráz telep egy sírral; Kántorjánosi-Homoki-dűlő (M3-52. lh.) 

Protoboleráz telep. Ezek közül az utóbbi közlése megtörtént (GYÖRGY 2012), a többi feldolgozása 

folyamatban van. Ezeken kívül még egy teleprészlet említhető meg (Nyíregyháza-Oros), amely szintén 

a késő rézkor korai időszakába sorolható.
40

 Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a K-

szlovákiai telepeket, melyeket legutóbb Eva Horváthová gyűjtötte össze (HORVÁTHOVÁ 2010). A 

224 lelőhely többsége csak terepbejárásokból ismert. A kevés feltárt település viszont a magaslati 

telepek kategóriájába tartozik. Csupán egy lelőhely (Zemplínske Kopčany) sorolható a nyíltszíni 

telepek közé (HORVÁTHOVÁ 2010, 133). Erről a telepről 16 késő rézkori objektum került elő, 

melyek különböző típusokba oszthatók (gödrök, kutak, agyagnyerő gödrök, tűzhelyek). A lelőhely 

térképe alapján két eltérő funkcióval bíró terület különíthető el. A Ny-i részen egy cölöpszerkezetes 

épület, kutak és gödrök, a K-i oldalon nagyméretű gödörkomplexumok és tűzhelyek maradványai 

figyelhetők meg (HORVÁTHOVÁ 2010, 134, Tab. I). 

Összefoglalva a fenti adatokat azt láthatjuk, hogy É-Magyarország és a kapcsolódó K-szlovákiai 

területek késő rézkori, nyíltszíni településeiről nagyon kevés információnk van. A legtöbb lelőhely 

csak terepbejárásból ismert. Az ásatások anyaga vagy közöletlen vagy csak rövid jelentésekből 

következtethető ki. A kevés feltárt és publikált telep nagy része a késő rézkor korai időszakába 

sorolható (Protoboleráz, Boleráz). A szórványos adatok nem teszik lehetővé, hogy a Borsod megye 

szomszédságából előkerült telepeket részletesebb elemzésekre használjuk. 

6.2.2 A nyíltszíni telepek értékelése 

A borsod megyei lelőhelyek többsége a nyíltszíni települések kategóriájába sorolható. Közülük 

azonban csak a fent bemutatott telepeken zajlottak kisebb-nagyobb feltárások. A nyíltszíni telepekről 

általánosan elmondható, hogy folyóvölgyekben, ártereken, esetleg a dombvidékeken találhatók meg. 

Gyakran folyók, patakok közvetlen közelében, kisebb magaslatokon helyezkednek el. Méretük csak 

terepbejárási adatokból és becslésekből állapítható meg. Ebből a szempontból csak 14 lelőhelyről 

vannak információk. Ezek alapján kisebb (0,25-1 Ha) és nagyobb (1,5-5 Ha) kiterjedésű telepekről 

beszélhetünk. A belső szerkezetről, az objektumok elhelyezkedéséről kevés adatunk van. A fenti 

lelőhelyek közül csak Csincse; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Mezőkövesd-Nagy-Fertő és 

Tiszaladány-Nagyhomokos ad némi információt. Ezeken a településeken az objektumok elszórtan 

találhatók meg. Kisebb-nagyobb csoportok is megfigyelhetők, de a más késő rézkori telepeken 

elkülöníthető háztartási egységek ezekben az esetekben nehezen állapíthatók meg. 

A késő rézkori telepkutatás egyik legnagyobb problémája a lakóépületek látszólagos hiányából fakad. 

A kutatás így az utóbbi időszakban egyre inkább a háztartások és az épületek feltételezett helyét 

körbeölelő objektumcsoportok meghatározására fektette a hangsúlyt. Ebből a szempontból fontosak 
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 A leletanyag egyelőre közöletlen. 
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 A lelőhely feldolgozása folyamatban. 
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Fábián Szilvia kutatásai a Balaton D-i partvidékének településein, pl. Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. Az 

említett telepen a Boleráz, a korai és késői klasszikus Baden időszak településrészleteit különítette el. 

Az egyes korszakokon belül több egységet határozott meg, melyek általában 3-7 gödörből és a 

hozzájuk kapcsolódó egyéb objektumokból álltak. A csoportok átmérője 30-40 m körüli és egymástól 

20-25 m-re helyezkedtek el (FÁBIÁN 2013, 621-622). Hasonló kísérleteket más késő rézkori 

telepeken is végeztek több-kevesebb sikerrel (Nagyút-Göbölyjárás – BONDÁR 2010; Kántorjánosi – 

GYÖRGY 2012). 

6.3 Magaslati telepek 

A Borsod megyei lelőhelyek közül a következők felelnek meg a magaslati telepek kritériumainak: 

Arnót-Zbuska puszta; Felsővadász-Várdomb; Ózd-Csivakodó; Ózd-Kajla-fő; Ózd-Kajla-völgy; Ózd-

Kőaljatető; Sajópüspöki-Szurdok-hegy. 

Arnót-Zbuska puszta 

A Kis-Sajó kanyarulatában, egy magas dombon található településről több ízben gyűjtöttek régészeti 

leleteket. 2006-ban Hellebrandt Magdolna végzett leletmentő ásatást a területen. A 12x2 m-es 

kutatóárokban objektumot nem tártak fel. A feltételezések szerint a lelőhelyen a Baden-kultúra 

erődített magaslati telepe volt. A telep kb. 100x100 m-es területet foglalhatott el. Néhány embercsont 

és elszórt kövek alapján sírok jelenlétére is következtettek. A rövid ásatási jelentés és a melléklet 

rajzok és fotók alapján nehéz eldönteni, hogy a település tényleg erődített volt-e. A sírokra is csak 

közvetett bizonyítékok utalnak. A leletanyag részletes vizsgálata még nem történt meg, de a leírások 

és a régi szórványleletek alapján feltételezzük, hogy a lelőhely az Ózd-Piliny csoport magaslati telepei 

közé tartozik. 

 

Felsővadász-Várdomb 

 

A Felsővadásztól D-re fekvő lelőhelyen a neolitikus és bronzkori telepjelenségek mellett szórványos 

késő rézkori leleteket is feltártak, melyek az Ózd stílus jellemzőit mutatják (kúpos testű merice, lapos 

csésze, stb.). Ezek alapján a lelőhely az Ózd-Piliny csoport magaslati telepei közé sorolható. 

 

Ózd-Csivakodó 

A lelőhely a Hangony-patak partján emelkedő, kb. 260 m magas, meredek domboldalon található. 

Csupán szórványleletek kerültek elő. A lelőhelyet az Ózd-Piliny csoport magaslati telepei közé 

soroljuk. 

 

Ózd-Kajla-fő 

A lelőhelyen egy magaslati telep lehetett, amely kb. egy 240 m magas hegyoldalon, egy forrás 

közelében terült el. Becsült mérete: 150x200 m. 

 

Ózd-Kajla-völgy 

A lelőhelyen feltételezhetően magaslati település lehetett. 
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Ózd-Kőaljatető 

A telep egy ÉNy-DK irányban, hosszan elnyúló magaslaton (legmagasabb pontja: 260 m) található a 

Hangony-patak közelében (57. tábla/1-2). A település szinte a teljes dombot lefedi. Terepbejárás során 

a lelőhely méretét 100x300 méterben határoztuk meg. Ez a korábbi adatokkal szemben (Korek József 

ásatási jelentésében a telep méretét 30x150 m-es területre becsülte) nagyobb településre utal. A domb 

déli oldala meredek, míg az északi rész lankásabb. Három oldalról patak határolja. Az ásatások során 

erődítés nyomát nem találták, de Korek József feltételezte, hogy a telep erődített volt. A két ásatási 

felület összesen 50 m²-es feltárt területet jelent, amelyről 9 tűzhely, 1 gödör és 6 edénycsomó került 

elő. A településen épületekre, lakóházakra utaló maradványokat nem találtak (61. tábla/1-4; 62. 

tábla/1-2; 65. tábla/1-7). 

A tűzhelyek különböző típusokba sorolhatók. Mindegyik szabadtéri tűzhely volt. Nem házakhoz 

csatlakoztak. 1. Ovális tűzhelyek. A tűzhelyek többsége ebbe a típusba sorolható. Méretük változó. 

Vannak kisebb (60x40 cm; 70x110 cm) és nagyobb (200x140 cm) példányok is. 2. Kerek tűzhely. Egy 

ilyen került elő (II/1. tűzhely). 130x140 cm méretű (65. tábla/2). 3. Félkör alakú tűzhely (II/2. 

tűzhely). 70x40 cm. 4. Ovális, kövekkel kirakott tűzhely (I/2. tűzhely). 98x47 cm (62. tábla/2) 5. 

Szögletes, egyik oldalán peremmel ellátott tűzhely (II/6. tűzhely). 70x120 cm (65. tábla/1, 5-7) 

A tűzhelyek egymáshoz viszonylag közel helyezkedtek el (61. tábla/1; 65. tábla/1), azonban nem egy 

időben használták mindegyiket. Mélységük eltérő volt (49. ábra). 

Ezek mellett még egy települési objektum került elő a lelőhelyről. Az I. felületen egy kerek, hengeres 

falú, egyenes aljú gödröt tártak fel. Az ásató feltételezése szerint az 1. tűzhelyhez tartozott. Ezek 

alapján elképzelhető, hogy hamus gödör volt (61. tábla/1, 3). 

Az ásatási megfigyelések és a dokumentáció alapján két települési réteg különíthető el. Azonban az 

évek során teljesen összekeveredett leletanyag miatt a két szint közti különbségek ma már nem 

állapíthatók meg pontosan. Az értékelhető leletek vizsgálata a két réteg között jelentős eltérést nem 

mutatott (50. ábra).
41

 

Ózd-Kőaljatető az Ózd-Piliny csoport magaslati (talán erődített) telepe volt, amelyet hosszú időn 

keresztül használtak, valószínűleg időszakosan (erre utal az egyes tűzhelyek közti szintkülönbség). A 

viszonylag hosszú megtelepedési időszak alatt azonban a leletanyag nem ment keresztül jelentős 

változáson. 

 

Sajópüspöki-Szurdok-hegy 

A 250 m magas Szurdok-hegy déli lejtőjén, 100x200 m-es területen az Ózd-Piliny csoport magaslati 

telepe található. 

6.3.1 Kitekintés: késő rézkori magaslati telepek É-Magyarországon 

Salgótarján-Pécskő 

Salgótarján-Pécskő magaslati települését Korek József közölte. A lelőhelyen 1960-ban Korek józsef és 

Patay Pál végzett ásatást. Pécskő Salgótarjántól keletre, a Sajó és a Zagyva-patak között található, 590 

m magas andezit hegy lapos csúcsa. A telepen lekerekített sarkú téglalap alakú házakat tártak fel. Ezek 

mérete kb. 360x300 cm. A kis kunyhók alapterülete 10-12 m² lehetett. A telep egyrétegű volt. Erődítés 

nyomát nem találták. Korek József szerint a magaslati fekvésű telepek menedék jellegűek lehettek 

(KOREK 1968). 
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 A leletek szintenkénti elkülönítése a kronológiával foglalkozó fejezetrészben (8.2.1) található. 
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Piliny-Várhegy 

A Nógrádi dombvidéken található pilinyi Várhegy, 368 m magas platószerű teteje képezi a lelőhelyet. 

Először Nyáry Jenő gyűjtött innen leleteket, majd Nyáry Albert végzett ásatásokat. Őskori tell jellegű 

telepként írták le, amelyet kettős sáncárok vette körbe. Nyáry Albert megállapítása szerint 10-20 

réteget lehetett megfigyelni (PATAY 1999, 45). 

 

Karancskeszi-Büdöskúti kőbánya 

A kőbánya falában Patay Pál egy kettévágott gödröt figyelt meg, amelyben jellegzetes ózdi típusú 

leletanyag volt (pl. gombos végződésű fülek). A lelőhely egy É-D irányú hegygerinc dél felé lejtő 

részén, 330 m magasan található (PATAY 1999, 47). 

6.3.2 Kitekintés: késő rézkori magaslati telepek K-Szlovákiában 

Ragyolc-Sátoros (Radzovce-Siatoros) 

A lelőhelyet először J. Eisner említi (EISNER 1933, 35; PATAY 1999, 47-48). Leletanyagát először a 

Kostolac-Bošáca horizontba, majd a Kostolac csoportba sorolták (B. KOVÁCS 1986, 120; 

NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1968, Abb. 42). Bondár Mária térképén is a Kostolac lelőhelyek között 

szerepel (BONDÁR 1984, Abb. 6/3. lelőhely). 

 

Sőreg-Várhegy (Surice) 

A lelőhelyen Nyáry Jenő végzett ásatást 1870-ben. Nagy mennyiségben kerültek elő hegyes fenekű 

mericék. Pontos helye nem ismert (PATAY 1999, 48). 

Óbást-Pogányvár (Stará Bášta) 

Nyáry Jenő szerint a sőregi-várheggyel egykorú település, de nem ismerünk innen leleteket. Csak 

feltételesen sorolható a magaslati telepek közé (PATAY 1999, 48). 

Sid-Istenhegy (Šid) 

A falutól DK-re, 2 km-re, található egy 333 m magas hegy. V. Furmanek közölt innen pontsoros és 

kannelúrás töredékeket (PATAY 1999, 48.) 

Alsósziklás-Maginhrad (Nižny Skálnik) 

A falutól DK-re, 1200 m-re, található egy 432 m magas hegy. Terray István végzett ásatást. A telep 

kiterjedése kb. 1 ha (PATAY 1999, 48). A magaslati telepről egy csészét és egy kőbaltát említ B. 

KOVÁCS István (B. KOVÁCS 1986, 50). 

Oldalfala-Mogyorós (Stránska) 

A Sajó völgyének nyugati szélén, a Túróc patak Mogyorósnak nevezett „terasz-platóján” található 

(PATAY 1999, 49). A lelőhely a rövid jelentéseken túl B. KOVÁCS István doktori disszertációjából 

(B. KOVÁCS 1986) és Nevizánsky közleményéből (NEVIZÁNSKY 1999a) ismert. Az első ásatás 

1980-ban, két területen folyt. Az „A” felületet a telep ÉK-i részén jelölték ki. A feltárt terület nagysága 

70 m² volt. Két települési szintet lehetett elkülöníteni. Az alsó szinten egy bizonytalan rendeltetésű 

árokrendszer került elő. Az árkok szélessége 30 cm, mélysége 20-30 cm volt. Két helyen kör alakú 

cölöplyukban végződtek. A fiatalabb szinten két kőalapozású, agyaggal kitapasztott tűzhely és a 
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körülöttük foltokban talált, vékonyan leterített sóderréteg képviselte. Ezek kavics alapozású, felszíni 

házak maradványai lehettek. „B” felület: A település DNy-i szélén nyitották, az „A” felülettől 70 

méterre. Egy 2 m széles, 30 m hosszú kutatóárokról van szó. Egy 60-80 cm széles, 40 cm mély árok 

került elő, amely ÉNy-DK-i irányban futott 26 m hosszan (B. KOVÁCS 1986, 57-59). A telepen 

előkerült árkok egyike sem tartható igazi védőároknak. Az 1985-ben feltárt árok K-Ny-i irányban 

haladva, majd ÉNy felé fordulva, délről övezte a települést. Az árok szélessége 3 m, mélysége 160 cm. 

Belső szegélyén egy 5 m széles üres sáv húzódott, amely valószínűleg az egykori sánc helye lehetett. 

A telepen több lakóház maradványát sikerült feltárni. Mindegyik a fiatalabb szintről származik. Kavics 

alapozású házak lehettek fából készített és sárral tapasztott falakkal. Méretük kb. 5x10 m. Belsejükben 

több, kavicsalapozású tűzhely volt, melyek formája lehet kerek vagy szögletes. A házak mellett 

szabadon álló kemencék is voltak. A legtöbb edénytöredék nem is a házakban, hanem a körülöttük 

lévő szabad területeken volt (B. KOVÁCS 1986, 61-62). 

Az 1985-1988 között végzett szisztematikus ásatások során egy 2000 m²-es területet tártak fel. A 

kutatott települési területen egyszerű épületek nem összefüggő felületeit sikerült feltárni. Helyenként 

agyagtapasztású padlókat is meg lehetett figyelni, bár kevésbé jellegzetesen rajzolódnak ki azokban az 

esetekben, ahol helyi eredetű finom folyami homokkal erősítették meg. Szórványosan 1-3 cm vastag, 

az egykori talajszinten ráöntött és ledöngölt, összefüggő kavicsréteg volt megfigyelhető, amely 

szabálytalan alaprajzú felületeken voltak. A legjobban az F/9-F/10 szektorban lévő egykori épület 

többé-kevésbé szabályos alaprajza maradt meg (NEVIZÁNSKY 1999a, Obr. 13). A kaviccsal 

megerősített padló maradványaiból egy 5x8 méteres kunyhóalapra lehet következtetni, a hosszanti 

tengely északnyugat-délkeleti tájolású. Sok esetben a padlómaradványok csak az eredeti kupolás 

kemencék alapozásainak közelében maradtak meg, melyek egyetlen esetben sem voltak 

tárológödrökbe beásva. A kerek, illetve ovális alaprajzú, 1-1,4 m átmérőjű, kemencealapozások 

kiválogatott, közepes méretű, fehér és vörös színű folyami kavicsokból álló réteggel voltak kitapasztva 

és felül egy 2-3 cm vastag agyagréteggel voltak lefedve. Az erődített telep területén cölöplyukakat 

nem lehetett megfogni. Több esetben azonban szándékosan kör alakban lefektetett kavicsokból (0,25-

0,30 m átmérővel), esetleg nagyobb darab lapos travertin lapokból vagy nem használható andezit 

őrlőkövekből álló fészkeket tártak fel. Feltételezhető, hogy a tetőszerkezet tartócölöpjeit egyenesen az 

említett kövekre állították cölöplyuk ásása nélkül. A megfigyelt szerkezeti részletek megengedik azt a 

feltételezést, hogy a lakó- és gazdasági épületeket gerendaházas technikával emelték. A vizsgált 

területen megfigyelt padlónyomok legalább tíz házhoz tartozhattak. Az F/14-F/18 és F/5 szektorokban 

a kb. 10 cm vastag, badeni töredékeket tartalmazó, kultúrréteg feltárása után 0,4 m mélységben 

szabálytalan csatornarendszer rajzolódott ki, melynek szélessége 0,25-0,90 méter között mozgott 

(NEVIZÁNSKY 1999a, Obr. 14). A települést a déli oldalról egy teknő alakú keresztmetszettel 

rendelkező árok védte (NEVIZÁNSKY 1999a, Obr. 12). Az ebből kitermelt földből valószínűleg a 

belső oldalon egy legalább 40 méter hosszú fal épülhetett, amelyet az erődített telep területén az árok 

mentén húzódó 5-7 méter széles objektum mentes sáv bizonyít. Egy másik, valamivel szélesebb árok 

képezte az erődítés egy részét az északnyugati oldalon. Az erődített telep területén a települési gödrök 

szinte teljes hiánya figyelhető meg. A kerámialeletek túlnyomó része az árkokból és a települési 

rétegekből származik. A kerámiatípusok széles skáláját képviselik a különböző táltípusok, csészék, 

korsók, csúcsos aljú mericék (NEVIZÁNSKY 1999a, Obr. 15: 6, 7) és különböző méretű 

fazékformák. Emellett előfordulnak a kisméretű félgömbös testű tálak az oldalain kivágott üreges 

talppal (NEVIZÁNSKY 1999a, Obr. 15: 4) és a kétosztású tálak. A kerámiaanyagot még orsógombok, 

kalapácsbalták agyag utánzatai, állatszobrok, és egy emberi láb formájú plasztika (NEVIZÁNSKY 

1999a, Obr. 15: 2) egészíti ki (NEVIZÁNSKY 1999a, 80-85, 88-89). 
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Felsőpokorágy-Banka (Vyšná Pokoradz) 

Magaslati telep. Gyűjtésből több jellegzetes edénytöredék került a Gömöri Múzeumba (B. KOVÁCS 

1986, 50. 

 

Felsővály-Desko vár (Vyšné Valice) 

Magaslati telep. Bronzkori és badeni edénytöredékeket gyűjtöttek a lelőhelyről (B. KOVÁCS 1986, 

50). 

Nagybalog-Zsibóka (Vel’ký Blh) 

Magaslati telep. Hüvössy Lajos gyűjtött a lelőhelyről badeni leleteket. 1907-ben kisebb ásatást is 

végzett (B. KOVÁCS 1986, 51). 

 

Nagybalog-Óvár (Vel’ký Blh) 

 

Magaslati telep. Egy seprűdíszes fazék töredéke került elő innen (B. KOVÁCS 1986, 51). 

Ozsgyán-Bikk (Oždaňy) 

Magaslati telep. Felszíni gyűjtésből származó késő badeni leletanyag (B. KOVÁCS 1986, 51). 

Várgede-Várhegy (Hodejov) 

Balassa Géza végzett leletmentést a lelőhelyen. Rétegtani megfigyelésekre és nagyobb felület 

feltárására nem volt módja (B. KOVÁCS 1986, 52). 

Zeherje-Nagy hegy (Zacharovce) 

 

A lelőhelyen Hüvössy Lajos gyűjtött badeni leleteket (B. KOVÁCS 1986, 52). 

 

Szlovákia északi hegyvidékein, a Szepességben és a Liptói-medencében számos hasonló település 

található. Ezek közül csak néhány fontosabbat említünk meg. 

 

Lieskovec-Hrádok 

Magaslati telep (362 m) Közép-Szlovákiában a Zvoleni-medencében. Erődített telep volt. A leletanyag 

egyidős a nyugat-szlovákiai Bošáca csoport idősebb fázisával. Az Ózd környéki anyaghoz hasonló 

formák is előfordulnak anyagában. Pl. kónikus merice, csésze, barbotindíszes edények, tál patkó alakú 

füllel (MALČEK 1999, 157). 

 

Bešeňova 

 

A Baden-kultúra részét képező, helyi Liptói kultúra fontos lelőhelye. Magaslati telep. Bolygatott, ezért 

nem lehet megállapítani kiterjedését, ill. az esetleges erődítés meglétét. A leletek rövid, de intenzív 

megtelepedésre utalnak. Az ásványvíz közelsége magyarázhatja a helyválasztást, ami a Liptói vidék 

más lelőhelyeinél is megfigyelhető (pl. Liptovská Teplá, Silace és Lúčky). A telep a leletek alapján a 

Baden-kultúra legfiatalabb fázisába sorolható. A telepet először a badeni népesség lakta, amely az 

eredeti településterületéről – a dél-szlovák-észak-magyar határvidékről - érkezett ide (STRUHÁR 

2002, 362). A telepen sok olyan leletet találunk, melyek Ózd környékén is igen gyakoriak voltak. 
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Vel’ka Lomnica 

A lelőhely a Poprád folyó mellett található. 1965-1967 között folytak ásatások a területen. Erődített 

magaslati telep volt. Mérete 6300 m² A feltárások során védőfal maradványait találták. A külső 

oldalon nagy cölöpökből, a belső oldalon szárazon rakott kövekből állt. A Baden-kultúra leleteivel 

datálható (NOVOTNÝ 1972, 17). A magaslat közepén két földbe mélyített objektumot tártak fel. 

Rövidebb oldalaiknál egy-egy cölöplyuk volt. Sátortetős épületek lehettek. Környékükön sűrűsödtek a 

kultikus jellegű tárgyak, ezért nem lakóházként értelmezték őket, hanem kultikus rendeltetésű 

épületként. A lakóházakat valószínűleg a földfelszínre építették (NOVOTNÝ 1995, 106-108). Kerek, 

kupolás kemencéket is feltártak, melyek alját kettős folyami kavicsréteggel rakták ki (NOVOTNÝ 

1972, 17). A kemencék átmérője 120 cm. Sűrű sorokban álltak, nem házakhoz tartoztak, hanem a 

beépítetlen területeken helyezkedtek el (NOVOTNÝ 1995, 108). A leletek között nagy számban 

találhatók meg az orsógombok, agyag kocsikerékmodellek, agyagbalták és állatszobrocskák. A telepen 

a Baden-kultúra két fázisát lehetett elkülöníteni. Egy klasszikus és egy késői időszak választható szét. 

Utóbbira jellemzők a seprűdíszes fazekak (NOVOTNÝ 1972, 17). A település egyik fontos lelete egy 

réztárgyakból álló depó, amelyet a 19. század végén találtak. Egy későbadeni edénybe részben sima, 

részben tordírozott drótkarpereceket, széles lemezből készült diadémot, bepödört végű négyszögletes 

lemezeket és egy rézvésőt helyeztek el (NOVOTNÝ 1995, 108; NOVOTNÁ 2006, 7; Abb. 2-4). 

 

Dolný Smokovec 

A Magas-Tátra legnagyobb későbadeni telepe. Vel’ka Lomnicától nyugatra, 15 km-re található. A 

magaslatot két oldalról patak övezi. Az erődítés kívül kövekből, a belső oldalon pedig faoszlopokból, 

kőből és agyagból. A telepen tűzhelyeket tártak fel, melyek körül kultikus tárgyak (agyagbalta, 

idoltöredék, orsógomb) voltak. A déli részen egy gerendaház maradványait fedezték fel (NOVOTNÝ 

1995, 108-109). 

 

Šarišské Michal’any 

Magaslati telep Eperjestől északnyugatra. Egy olyan magaslaton (330 m) fekszik, melynek három 

oldala meredek. Közelében patak húzódik. Mérete kb. 4000 m². A Baden-kultúra időszakából 34 

gödröt és két sírt
42

 tártak fel. A badeni objektumok a tető egész területén szétszórva helyezkedtek el. A 

telepet a legkeskenyebb részen (32 m széles) egy nagy árok védte. Szélessége: 4,2-5 m; mélysége: 50 

cm. Oldala meredek, alja lapos. Az objektumok egy része tárológödör, másik része anyagnyerő gödör 

volt. Házak maradványait nem találták. Emellett három kerek tűzhelyet tártak fel. Alapjukat 1-3 réteg 

lapos kő alkotta (ŠIŠKA 1986, 439, 447-448). 

6.3.3 A magaslati telepek értékelése 

A fent röviden bemutatott Borsod megyei telepek mindegyike átlagosan 230-260 m magas 

dombhátakon, hegygerinceken létesült. Összehasonlítva a többi É-magyarországi és K-szlovákiai 

magaslati teleppel ezek a legalacsonyabb fekvésűek (Salgótarján-Pécskő 590m; Piliny-Várhegy 368 

m; Karancskeszi 330 m; Síd 333 m; Alsósziklás 432 m). Az abszolút tengerszint feletti magasság 

mellett azonban fontos a relatív magasság is. Az Ózd környéki telepek a környező területekből 60-100 

m-re emelkednek ki. Hasonló értékeket figyelhetünk meg más telepek esetében is (Karancskeszi 100 

m; Sid 100 m). A magasabban fekvő telepeknél a relatív magasság is nagyobb (Salgótarján-Pécskő 

320 m; Óbást 320 m; Alsósziklás 200 m). A telepek létesítésének egyik szempontja a kiválasztott 

                                                           
42

 A két sír leírását lásd a temetkezéseknél. 
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magaslat védhetősége. A legjobb esetben a telepet három oldalról is meredek domboldal vagy patak 

védi, ill. megközelítését megnehezíti (pl. Ózd-Kőaljatető). Fontos szempont a védhetőség mellett a 

belátható terület nagysága is. Erről kevés adat áll rendelkezésünkre, de pl. Ózd-Kőaljatető esetében 

minden irányban jó kilátás nyílik, a telepről. A Hangony völgye innen jól ellenőrízhető volt. Hasonló 

adottságokkal rendelkezik Sajópüspöki-Szurdok-hegy települése is, ahonnan a Sajó és a Hangony 

találkozásának vidéke is belátható. Lényeges szempont a vízforrás közelsége is. Az Ózd környéki 

telepek esetében két változatot figyelhetünk meg. Általában patakok közelében (kb. 400 m távolságra) 

helyezkednek el. Két esetben viszont (Ózd-Kajla-fő, Ózd-Kajla-völgy) források közvetlen közelében 

(100 m-en belül) találhatók a telepek. A magaslati telepek mérete 1-3 ha között változik. Kevés adatot 

ismerünk a szlovákiai településkről (Vel’ká Lomnica 0,63 ha; Šarišské Michal’any 0,4 ha). Ez azt 

mutatja, hogy jelentős eltérés lehetett a két térség magaslati telepeinek kiterjedése között. Itt azonban 

meg kell jegyezni, hogy a telepek méretére vonatkozó adatok többsége terepbejárásokból származik. 

Erődítés nyomát egyik lelőhelyen sem találták, de ásatás csak egy telepen volt (Ózd-Kőaljatető), így 

nem zárhatjuk ki teljesen az erődítés meglétét. A nyíltszíni telepekkel ellentétben ezeken a 

településeken hosszabb megtelepedéssel lehet számolni. Erre utalnak a vastag kultúrrétegek (Ózd-

Kőaljatető – 80 cm) és a többször megújított tűzhelyek. A Borsod megyei magaslati telepeken házak, 

épületek nyomát nem találták. Egy gödör mellett eddig csak tűzhelyek maradványait tárták fel. Ezek 

elég változatos formában jelennek meg. Vannak kerek, ovális és szögletes formájú, egyszerű 

agyagtapasztásos tűzhelyek, de előfordul a kövekkel kirakott változat is. 

Ezeket az adatokat a szlovákiai telepeken feltárt jelenségekkel egészíthetjük ki. 

 

Tűzhelyek. A leggyakoribbak a kerek, kőalapozású, agyaggal tapasztott tűzhelyek. Átmérőjük 1-1,4 m 

között változik. Az általában folyami kavicsból készült, néha több réteges kőalapozásra 2-3 cm vastag 

agyagréteget tapasztottak (Stránska, Vel’ka Lomnica, Šarišské Michal’any). 

Épületek. A szlovákiai településekről többféle épülettípus maradványai is előkerültek. 1. Földbe 

mélyített, téglalap alakú épületek a rövidebb oldalon egy-egy cölöplyukkal (Vel’ka Lomnica). 2. Nagy 

méretű (5x10 m), téglalap alakú, kavicsalapozású házak. Belsejükben néha tűzhelyekkel (Stránska). 3. 

Néhány esetben a házak tartóoszlopainak kavicsból, kőből vagy őrlőkövekből kialakított fészkeket 

készítettek (Stránska). Az utóbbi két típus alapján feltételezhető, hogy a legáltalánosabb a felszínre 

épített gerendaházak lehettek. 

Erődítések. A magyarországi lelőhelyekről csak közvetett adataink vannak a magaslati telepek 

erődítéseiről (Piliny). Ezzel szemben Szlovákia területéről több erődített település is ismert. Az 

egyszerűbb, kisebb méretű árkok mellett (Stránska) vannak nagyobb méretű, olykor több méter széles 

árkok is (Šarišské Michal’any), melyek belső oldalán feltételezhetően földsáncot emeltek. Több helyen 

cölöpökből, a belső oldalon kövekből és agyagból emelt védőfalak maradványait is feltárták (Vel’ka 

Lomnica, Dolný Smokovec). 

6.3.4 A magaslati telepek funkciója 

A magaslati települések funkcióját illetően a kutatásban két fő elképzelés létezik. Az első szerint ilyen 

telepeket elsősorban védelmi céllal, vagy menedékként létesítettek, ellenséges támadás ellen 

védekezve. A második feltételezés szerint viszont a magaslati fekvésű helyeken emelt telepek 

gazdasági célból épültek. 

A magyarországi őskorkutatásban főleg az 50-es 60-as években terjedt el az a történeti magyarázat, 

miszerint a Baden-kultúra végét az ellenséges korabronzkori népesség okozta (KALICZ 1963, 86; 

KOREK 1968, 58). Ez a támadás a Baden-kultúra népét a hegyvidéki területekre kényszerítette, ahol 

védelmi céllal építettek magaslati telepeket. 
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A hegyvidéki területek benépesítése azonban több más módon is magyarázható. Például az esetleges 

túlnépesedés vagy klímaváltozás (NOVOTNÝ 1995, 105) vagy a gazdasági szempontok (pl. 

állattartás, nyersanyagbeszerzés) (FARKAŠ-PLACHÁ 2002, 88-89). Emellett a magaslati telepek 

létesítését összefüggésbe hozzák a társadalmi átalakulásokkal, vezető, elit réteg megjelenésével is 

(NOVÁKI 1979, 82). 

A magaslati telepek anyagában az orsógombok, nehezékek, csontárak és tűk nagy mennyiségben 

találhatók meg (pl. Ózd-Kőaljatető, Salgótarján-Pécskő, Vel’ka Lomnica, stb.). Ezek a tárgyak 

közvetve utalnak a telepeken végzett gazdasági tevékenységre, amely összefüggésbe hozható a 

textilkészítéssel és bőrmegmunkálással (NOVOTNÝ 1995, 108; STRUHÁR 2002, 362; PAVELČÍK 

1973, 47). 

Ehhez szorosan kapcsolódik az állattartás növekvő szerepe is. Az állatcsontanyag mellett erre utalnak 

az agyagból készült állatszobrocskák (Vel’ka Lomnica, Stránska, Piliny, Salgótarján-Pécskő, Ózd-

Kőaljatető). Novotný Vel’ka Lomnica településének vizsgálata során rámutatott arra, hogy az 

állatszobrok kultikus szerepük mellett a telep gazdasági életét is tükrözik. Elsősorban a juhtartás 

szerepét emelte ki (NOVOTNÝ 1995, 108). 

M. Zápotocký Csehország rézkori magaslati telepeivel kapcsolatban röviden összefoglalta a 

települések funkcióját érintő elméleteket. A kutatás korai szakaszában a magaslati telepeket erődített 

kereskedelmi központoknak tartották vagy védelmi célból épült telepeknek. Később már a gazdasági 

és társadalmi szempontok is előtérbe kerültek. Ugyanakkor kihangsúlyozták a többfunkciós 

lehetőséget is. Eszerint a magaslati telepek egyszerre lehettek adminisztratív, kereskedelmi vagy 

termelési központok. Emellett újabban már a kultikus funkciót és a szimbolikus jelleget is 

hangsúlyozzák (ZÁPOTOCKÝ 2000, 240-241). 

J. Pavelčík szerint az erődített magaslati telepek létesítéséhez inkább belső, mint külső okok vezettek. 

Olyan központok lehettek, melyekben a kereskedelem és a nem mezőgazdasági termelés 

koncentrálódott. Ez a specializálódás és a termelés koncentrálódása a magaslati telepek 

„gazdagodásához”, ill. függőségéhez vezetett. Ennél az elméletnél az erődítések kialakulása társadalmi 

különbségekkel magyarázható, melyek a gazdagabb kereskedő és kézműves rétegek és a szegényebb 

földműves réteg között jött létre (PAVELČÍK 1975, 48). 

6.4 Barlangi telepek 

Borsod megye területén öt olyan barlang ismert, melyek régészeti leletei között a késő rézkor emlékei 

is megtalálhatók. A barlangok a Bükk-fennsíkon és az Upponyi-hegységben helyezkednek el. 

Alsóhámori-kőfülke (Miskolc, Herman Ottó-barlang) 

A barlangból származó kevés edénytöredék a hálómintás díszítés és a kétosztású tál jelenléte alapján a 

klasszikus Baden stílusba sorolható. 

Dédes-kői-barlang 

A Dédestapolcsány közelében található Dédes vár mellett elhelyezkedő barlang leletei között egy 

benyomkodásokkal díszített fazék töredékei is megtalálható. Ez a lelet anyaga és díszítése alapján az 

Ózd környéki lelőhelyek anyagával mutat kapcsolatot. 
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Kőlyuk-barlang 

A bükki kis-fennsíkon található barlang három késő rézkori lelete a halszálkamintás fazéktöredékek 

jelenlétéről, azaz a Boleráz stílus jelenlétéről tanúskodik. 

Miskolc, Forrás-völgy, Névtelen-barlang 

A barlangból előkerült néhány edénytöredék a klasszikus Baden stílusba sorolható. 

Szeleta-barlang 

A Bükk egyik legismertebb barlangjából késő rézkori leletek is előkerültek, melyek a jellegzetes 

díszítésmódok alapján a Boleráz stílusba tartoznak. 

A fenti felsorolásból is látható, hogy a Borsod megyei barlangi lelőhelyeken csupán szórványos késő 

rézkori leletanyag került elő, melyek alapján rövid életű, időszaki megtelepedésekre lehet gondolni. 

Minden esetre az bizonyítható, hogy a barlangokat a megyében elkülöníthető mindhárom stílus 

(Boleráz, klasszikus Baden, Ózd) használatba vette. 

Korábbi gyűjtésem szerint Magyarországon 22 olyan barlang található, melyekhez késő rézkori 

leletanyag köthető (GYÖRGY 2010, 47). A Borsod megyei lelőhelyek közül négy már ekkor is ismert 

volt, ezekhez újabbként Miskolc, Forrás-völgy, Névtelen-barlang csatolható. 

A lelőhelyek közül kiemelhető az Esztergom környékén található Ősi-barlang, amelyben emberi 

maradványokat is találtak, a magyarországi barlangok közül elsőként (GYÖRGY 2010, 46). 

A K-szlovákiai késő rézkori lelőhelyek feldolgozása során Eva Horváthová 16 barlangi lelőhelyet 

gyűjtött össze (HORVÁTHOVÁ 2010, 30-31; Obr. 7; Tabela 19). Ezek elsősorban a Szepességben 

(Spiš) fordulnak elő és a zűrzavaros időszakokban megfelelő menedéket nyújthattak 

(HORVÁTHOVÁ 2008, 119). A települések eltolódása a magasabb területek felé magyarázható 

egyrészt klimatikus változásokkal, de valószínűbb, hogy a gazdasági életben történt változásokkal 

függ össze. Az állattartás és a pásztorkodás lassan átvette az uralmat a földművelés felett 

(HORVÁTHOVÁ 2008, 117). 

A barlangi lelőhelyeket elsősorban időszaki településeknek tarthatjuk, melyek menedékként vagy 

kisebb, pásztorkodó közösségek lakhelyeként szolgáltak, azonban az Ősi-barlang és más, szlovákiai 

lelőhelyek alapján nem zárható ki a temetkezési vagy szertartási helyként való értelmezés lehetősége 

sem. A barlangok használata magyarázható a klimatikus viszonyok változásával, a népesség 

növekedésével (új lakható helyek keresése) vagy a gazdaság módjának átalakulásával (pásztorkodás 

előtérbe kerülése). Nem zárható ki az sem, hogy a fenti okok mindegyike kisebb-nagyobb arányban 

egyszerre érvényesült. 

6.5 Az Ózd környéki települések rendszere 

Már Banner János is megfigyelte, hogy az Ózd környékén található badeni telepek között kapcsolat 

van és valószínűleg egy rendszert alkotnak. Feltételezte, hogy a központi magaslati telep (Ózd-

Kőaljatető) köré kisebb, nyíltszíni, időszakosan lakott települések kapcsolódnak (Ózd-Stadion, Ózd-

Kerekhegy, Uraj) (BANNER 1956, 216). Munkájának megjelenése óta Ózd környékéről még több 

badeni lelőhely vált ismertté. Ezek között két temető is található. Ezek alapján újra vizsgálhatjuk a 

vidék késő rézkori településrendszerét. 

A kérdéses térség az Ózdi-medence, amely Borsod megye északnyugati részén helyezkedik el. 

Földrajzi besorolása szerint hegyközi dombság, amelynek nagyobb része 300-500 m magas dombsági 
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terület, amelyet sűrűn elhelyezkedő, észak-dél irányú patakok tagolnak. Ezek táplálják a Hangonyt, 

amely a Sajó délnyugat-északkelet irányban húzódó mellékfolyója és a térség legjelentősebb 

vízfolyása. Alapvetően ezek a domborzati jellemzők határozzák meg a vidék földrajzi képét. 

Ebbe a környezetbe az eddigi kutatások alapján legalább 13 késő rézkori lelőhelyet illeszthetünk (46. 

ábra). Ezek elhelyezkedését elsősorban a vízfolyások határozzák meg. A legtöbb a Hangony-patak 

mentén sorakozik Sajópüspökitől Szentsimonig, mintegy 12 km hosszan. Emellett a környező 

vízfolyások (Uraj-patak, Arló-patak, Kajla-völgy) közelében is megtalálhatók a települések. A 

lelőhelyek között három kategóriát különíthetünk el. Vannak nyíltszíni települések, magaslati telepek, 

ill. temetők. A településszerkezetet ezeknek a lelőhelyfajtáknak a viszonya határozza meg. A 

lelőhelyek közti kapcsolatot elsősorban két szempontból kell vizsgálnunk. Az első az időbeli távolság. 

Itt az a kérdés, hogy a környék késő rézkori lelőhelyei egy időben léteztek-e vagy követték egymást. 

Ez két okból is nehezen vizsgálható. Egyrészt kevés a hitelesen feltárt leletanyag, amely azonban nem 

mutat nagy eltérést a lelőhelyek között. Másrészt Ózd-Kőaljatető tanulsága szerint a kerámiaformák 

sokáig változatlanok maradhattak. Feltételezhetjük azonban, hogy a lelőhelyek nagy része egy időben 

létezett. A második szempont a térbeli távolság. Itt az egyes lelőhelytípusok közti távolságot 

vizsgáljuk. Megállapítható, hogy a magaslati telepek 2-3 km távolságban találhatók egymástól. A 

magaslati telepek közelében (0,5-1,5 km) helyezkednek el a nyíltszíni települések. A temetők és 

telepek közti távolság 0,5-1,3 km között mozog. 

 

46. ábra 

Az Ózd-Piliny csoport lelőhelyei Ózd környékén 

Magaslati telepek: 1 – Ózd-Kőaljatető; 2 – Ózd-Csivakodó; 3 – Ózd-Kajla-fő; 4 – Ózd-Kajla-völgy; 5 – 

Sajópüspöki-Szurdok-hegy 

Nyíltszíni telepek: 6 – Ózd-Stadion; 7 – Ózd-Kistói-sűlő; 8 – Ózd, Dobó István út; 9 – Ózd-Kerekdomb; 10 – 

Uraj; 11 – Szentsimon-Domb-alja 

Temetők: 12 – Ózd-Center; 13 – Szentsimon-Kenderföldek 
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A lelőhelyek elhelyezkedését, jellegét, térbeli és időbeli viszonyukat tekintve kétféle 

településszerkezeti modellt képzelhetünk el. 

1. A központi modell szerint az Ózd környéki települések Ózd-Kőaljatető magaslati telepe köré 

szerveződtek. Ez tulajdonképpen a Banner János által felvetett elképzelésnek felel meg (BANNER 

1956, 216). Ebben az esetben a következő képet látjuk: A Hangony völgyének közepén emelkedő 

magaslaton egy nagy kiterjedésű település található, amelyhez a patak mentén több kisebb magaslati 

telep és nyíltszíni település csatlakozik. A településrendszert két temető egészíti ki, melyek a völgy két 

végén, Kőaljatetőtől 4,2-4,6 km-re helyezkednek el. Az elmélet alapjául az egyes lelőhelyek 

méretében és intenzitásában mutatkozó különbségek szolgálnak. Ózd-Kőaljatető valóban az egyik 

legnagyobb és legintenzívebb település. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy ezen a lelőhelyen 

ásatás is folyt, míg a többi telepről csak szórványleletek kerültek elő. A terepbejárások alapján ennek 

ellenére is hozzávetőleges képet kaphatunk a lelőhelyek intenzitásáról. Ebben a rendszerben tehát egy 

elhelyezkedésében és szerepében is központi jellegű magaslati telep köré szerveződnek a kisebb, 

szintén magaslati telepek, ill. a hozzájuk kapcsolódó nyíltszíni telepek. A központi területtől kissé 

távolabb elhelyezkedő temetők esetleg ennek a nagyobb rendszernek a részei voltak. Nem egy-egy 

telephez tartoztak, hanem egy nagyobb egységhez. 

2. A második rendszerben olyan települési csoportok különíthetők el, melyeknél egy magaslati 

telephez egy vagy két nyíltszíni telep és feltételezhetően egy-egy temető tartozik. Például Ózd-

Kőaljatető magaslati telepéhez tartozhattak a Hangony túlpartján található települések (Ózd, Dobó 

István út; Ózd-Kistói-dűlő). Hasonló a helyzet ettől a csoporttól nyugatra, kb. 2 km-re. Itt Ózd-

Csivakodó feltételezett magaslati telepéhez a patak túlsó oldalán található Ózd-Stadion nyíltszíni 

települése kapcsolódik. A Hangony völgyének északkeleti végében, a Sajó-torkolat közelében találjuk 

Sajópüspöki-Szurdok-hegy magaslati telepét. Ettől alig másfél kilométerre, a Kőfej-hegy lábánál 

helyezkedik el Ózd-Center temetője. Nem tudjuk biztosan, de elképzelhető, hogy a Center-Terítő 

néven bejegyzett lelőhely is a közelben lehetett és talán ehhez a csoporthoz tartozott. A völgy másik 

végénél található a térség másik temetője, Szentsimon-Kenderföldek. Ennek közelében fekszik 

Szentsimon-Domb-alja, amely nyíltszíni település lehetett. A kettőt a Hangony-patak választja el 

egymástól. Az elképzelt rendszer a magaslati és nyíltszíni települések közti viszonyra épül. Alapja az a 

feltevés, hogy a kétféle településtípushoz más-más funkció kapcsolódik. Banner János feltételezése 

szerint az állandóan lakott magaslati telep körül olyan táborhelyek lehettek, melyeket a nyári 

időszakban használtak (BANNER 1956, 216). A magaslati telepek lehettek téli szálláshelyek is, ahogy 

azt Korek József feltételezte (KOREK 1968). Ebben az esetben mindkét településtípust időszakosan 

használták. Felmerülhet az a lehetőség, hogy a völgyekben, a patakok közelében található, nyíltszíni 

telepeken elsősorban földműveléssel foglalkoztak, míg a magaslati telepeken az állattartás, 

kézművesség és kereskedelem dominált. Elméletileg ez az eltérés a leletanyagban is megmutatkozna, 

azonban a két rendelkezésre álló magaslati, ill. nyíltszíni telep (Ózd-Kőaljatető, Ózd-Stadion) 

anyagában egyformán megtalálhatók a földművelésre utaló őrlőkövek, az állattartást és 

bőrfeldolgozást, textilkészítést jelző orsógombok és csonteszközök is. Különbség csupán ezek 

arányában látható. Ilyen leletek a magaslati telep anyagában nagyobb számban fordulnak elő, ami 

viszont a hosszabb megtelepedésnek, ill. az intenzív gyűjtésnek a következménye is lehet. 

Ez a rendszer ahogy láttuk feltételezi, hogy a kisebb települési csoportokhoz egy-egy temető is 

tartozott. Ennek ellentmond az a tény, hogy a környéken csak két kisebb temetőrészlet került 

feltárásra. Azonban a temetők felfedezése, különösen ezen a vidéken, nagyon nehéz. Erre jó példa 

Ózd-Center, ahol vastag földréteg (2,5 m) takarta az eredetileg a felszínre emelt halmokat (KALICZ 

1963, 12). Ezek alapján nem zárhatjuk ki további temetők létezését sem. Ezt támasztja alá a temetők 

feltételezett nem túl magas sírszáma és a hosszan tartó megtelepedés is. 
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6.6 Települési objektumok 

A feltárt Borsod megyei településekről összesen 210 régészeti jelenség került elő (3.6 fejezet), melyek 

többsége kerek vagy ovális, ferde vagy függőleges oldalú néha méhkas alakú tárológödör volt, 

másodlagosan feltöltve a telep hulladékával. A telepjelenségek másik csoportját a nagyméretű, 

szabálytalan alakú, agyagnyerő gödörkomplexumok alkotják. Az ilyen objektumok legjobb példáit 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő lelőhelyen találjuk. 

Nyíltszíni tűzhelyek, kemencék maradványait hat lelőhelyről ismerjük. A legváltozatosabb formában 

Ózd-Kőaljatető magaslati telepén fordulnak elő (lásd fentebb!). Funkciójukat tekintve sütésre, főzésre, 

füstölésre lehettek alkalmasak. Edényégető kemencék nem ismertek a telepekről. 

Az 1950-es évek ásatásain találkozunk az ún. edénycsomó jelenségével, amely egy kisebb területen 

sűrűsödő kerámialeletek egységét jelenti. Értelmezésük többféleképpen lehetséges. Az egykori 

település járószintjén felhalmozódott hulladék, a feltáráson elkülönülő beásásként nem jelentkező, 

egykori beásás (gödör) leletanyaga vagy esetleg meg nem épült tűzhely, ill. kemence sütőfelületének 

alapozása is lehetett. A legtöbb ilyen jelenség Ózd-Kőaljatető telepéről ismert. 

A borsod megyei lelőhelyekről árok vagy árok-szerű objektum csak egy esetben került elő. Mezőcsát-

Márkus-dűlő, MOL-15. lh. S54 számú jelenségét sekély, egyenes árokként lehet meghatározni. A 

rövid szakaszon feltárt árok funkciója nem határozható meg pontosan. Mérete miatt védelmi szerepe 

nem lehetett, inkább vízelvezetést vagy terület körbehatárolását szolgálhatta. Az árkok, mint a telepet 

körülölelő védelmi rendszerek részeinek felbukkanása esetleg az Ózd környéki magaslati telepek 

esetében várható, bár az eddig egyedüli feltárt lelőhelyen (Ózd-Kőaljatető) ilyen jelenséget nem 

figyeltek meg. 

Kérdéses a több lelőhelyen is gödörházként, épületként meghatározott objektumok szerepe. Ilyen 

jelenséget Tiszakeszi-Tiszapart és Szerencs-Hajdúrét esetében figyelhetünk meg. Az ásatási 

dokumentációk egyik esetben sem nyújtanak kellő támpontot ahhoz, hogy egyértelműen eldöntsük, 

ténylegesen késő rézkori, földbe mélyített épületekről van-e szó. Bár korábbi gyűjtésem során több 

olyan adatot is találtam, melyek hasonló rézkori építményekről tudósítanak (GYÖRGY 2008, 41-43), 

azonban a kutatás ma is kétkedve fogadja az ilyen jellegű objektumok épületként való értelmezését. 

Kivételt jelentenek a Balatonőszödön feltárt szabálytalan alakú, belső részükön több cölöphellyel 

ellátott építmények, melyeket Horváth Tünde facölöpökön álló házakként értelmezett (HORVÁTH T. 

et al. 2007). Ha elfogadjuk a földbe mélyített épületek meglétét a késő rézkori telepeken, akkor is 

problémás marad a korszak lakóházainak kérdése, ugyanis az ilyen jelenségek elég ritkák a korszak 

lelőhelyein. Különösen a nagyméretű telepeken (mint pl. Balatonőszöd) meglepő, hogy nem kerültek 

elő nagyobb számban ezek az objektumok. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy a késő rézkorban nem 

ilyen vagy nem csak ilyen építményeket emeltek. Valószínű, hogy a kutatás által feltételezett, 

földfelszínre épített boronaházak készítése volt elterjedtebb. Ezt az épülettípust azonban a régészeti 

feltárásokon nagyon ritkán lehet megfigyelni, általában csak a lenyomatos faltapasztások árulkodnak 

jelenlétükről. Nád- és oszloplenyomatos tapasztástöredékeket Horváth Tünde is közölt 

Balatonőszödről (HORVÁTH T. et al. 2007, 93-96; 6-10. kép), de előfordulnak díszített változatban 

is, pl. Ecser (PATAY R. et al. 2008, 91-92; Fig. 6), Kaposújlak (SOMOGYI 2004, 165-166; 6. kép). 

Állattemetkezések 

A településen előforduló késő rézkori jelenségek közül utoljára de nem utolsó sorban meg kell 

emlékezni az objektumokba helyezett állati vázakról is. A kérdéskör régóta foglalkoztatja az őskor 

kutatóit, számos tanulmány jelent már meg a témában. Magam is több alkalommal értekeztem a késő 
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rézkori állattemetkezésekről (GYÖRGY 2008, 43-49; GYÖRGY 2013), ezért most csak a Borsod 

megyére vonatkozó adatokat említem. 

A kutatási területen három lelőhelyről kerültek elő állattemetkezések. Igaz, hogy ezek közül az egyik 

nem településről, hanem temető területéről származik, mégis itt, a telepek elemzésénél foglalkozom 

velük. 

Mezőcsát-Hörcsögös 

A késő rézkori temető területén (a halom alatti részen) a síroktól távolabb (kb. 12 m-re, K-re) egy 

ovális gödörben, egy sertés csontváza feküdt. Leletanyaga nem volt (katalógus, 75. old.). 

Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh. 

A településrészlet S50 jelű objektumában (kerek gödör) négy kiskérődző teljes váza feküdt (az 

objektum leírását lásd a katalógus 88. oldalán). A lelőhely állatcsont anyagát Biller Anna Zsófia 

vizsgálta meg. Eredményei alapján a  juhok (három juvenilis és egy adultus korú) maradványai 

nagyjából anatómiai rendben voltak a gödörben. A fiatal juhok közül a fogazat kibúvása alapján kettő 

1 éves kor körüli volt, egy másik – a hosszúcsontok epiphysis összecsontosodásának mértéke alapján – 

1,5-2 éves kor alatti volt, a kifejlett állat pedig 2 évesnél biztosan idősebb. A gödörben a juhokon kívül 

egy fiatal sertés vázrésze és három szarvasmarhacsont volt. A csontokon darabolásra vagy leölésre 

utaló nyomok nem voltak megfigyelhetők. A gödör leletanyaga nem tartalmazott különleges tárgyat, 

csupán a szokványos települési hulladékhoz tartozó edénytöredékek és egy pattintott kőeszköz került 

elő az objektumból, így érdemes fontolóra venni Biller Anna Zsófia megjegyzését, miszerint: 

„Amennyiben nem szerepelt más típusú régészeti leletanyag az objektumban az állatmaradványok 

mellett, áldozati szerepük nehezen bizonyítható. Lehetséges, hogy csupán az elhullott, valamilyen – 

csonttani tüneteket nem produkáló – betegségben elhunyt állatok maradványait dobták a gödörbe.” (3. 

függelék, 294) 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

A mezőkövesdi késő rézkori településen összesen 8 esetben került elő teljes vagy részleges 

állattemetkezés. Az S4 objektumhoz tartozó S30 jelzésű gödörben, az S8, S9, S38 objektumban talált 

maradványok és az S15 gödörkomplexumban az S126, S127, S128 és S133 jelzésű állatvázak 

sorolhatók ide (GYÖRGY 2008, 1. térkép). Az S133 gödörben két juvenilis korú sertés váza feküdt 

(az egyik szinte teljesen megmarad, tájolása É-ÉNy-D-DK, a másikat csak elszórt csontok jelzik) 

(GYÖRGY 2008, 46. tábla/1). A gödör az S15 objektumban található két szarvasmarhaváz (S126, 

S127) között, melyek tájolása (DK-ÉNy) és fektetése (baloldal) megegyezik (GYÖRGY 2008, 45. 

tábla/1-2). Ennek alapján feltételezhető, hogy az említett állatvázakat egy időben temették el. A 

gödörkomplexum DK-i részén egy további szarvasmarha koponyája is előkerült (S128), amely 

feltehetően egy teljes vázból maradt meg (a többi csont az ásás során került ki). Az S8 objektum egy 

kerek, hengeres falú gödör. Betöltésének felső részén paticsomladék volt megfigyelhető. Ez alatt, 50 

cm mélységben egy szarvasmarha hátsó végtagjait és medencecsontjait találták (GYÖRGY 2008, 33. 

tábla; 34. tábla/3). Az S9 objektum É-ÉK-i részén egy bal oldalán fekvő, hátrafordított fejű 

szarvasmarhaváz volt (GYÖRGY 2008, 35. tábla). Az S38 objektumban talált szarvasmarhát egy 

különálló gödörbe temették el. Az állat kör alakú, sekély, hengeres falú gödörben, jobb oldalán, DK-

ÉNy irányban feküdt, fejét hátrafordították, lábait erősen felhúzták (GYÖRGY 2008, 47. tábla). 

Valószínűsíthető, hogy a gödröt az állattemetkezés céljából ásták. Ezt bizonyítja a kevés leletanyag és 

az objektum mérete is. A gödörből az állatcsontanyag vizsgálata alapján két egyed maradványai 

kerültek elő, azonban az ásatási napló csak egy vázról tesz említést. Ez arra utal, hogy a másik egyed 
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csontjai nem anatómiai rendben feküdtek. Az S4 gödörkomplexum részét képező S30 objektumban 

szintén egy szarvasmarha többé-kevésbé teljes csontváza feküdt. Az állat a bal oldalán feküdt, mellső 

lábai a gödör szélén, lefelé lógva helyezkedtek el (GYÖRGY 2008, 19. tábla/1). 

A telepen 8 szarvasmarha eltemetett vázát tárták fel, melyek közül négy többé-kevésbé teljes volt, a 

többi csak részleges. Azonban a nem teljes vázak esetében csupán két esetben biztos, hogy az 

eltemetés idején is csak az állatok egy részét helyezték el a gödörben (S8 és az S38 második 

szarvasmarhája), a többi váz sajnos az ásás során megsérült, csontjaik nem maradtak eredeti helyükön, 

ezeket feltételezhetően a teljes vázak közé sorolhatjuk. A szarvasmarhák közül három esetben lehetett 

biztosan megállapítani az állatok nemét (S8, S38/2, ökör, S38/1, tehén). Az állatok korát tekintve 

megállapítható, hogy öt esetben juvenilis, három esetben pedig adultus korú szarvasmarhákról van 

szó. 

Összességében tehát öt objektumban (S4, S8, S9, S15, S38) nyolc esetben, tíz egyed vázát találjuk, 

melyek közül 8 szarvasmarha és kettő sertés. Két esetben kettős temetkezés (egy teljes váz mellett egy 

másik egyed elszórt csontjai) figyelhető meg (S38, S133). Különösen érdekes az S15 

gödörkomplexum esete, ahol eredetileg három szarvasmarhát helyeztek el azonos tájolással és 

fektetési móddal, illetve külön gödörben egy teljes és egy részleges sertésváz feküdt. Továbbá ki kell 

még emelni az S8 objektumot is, amelyben egy paticsréteg alatt egy szarvasmarha hátsó része volt 

elhelyezve (GYÖRGY 2008, 43-44). 

A Borsod megyei állattemetkezésekről összefoglalóan a következőket lehet megállapítani: 

A három lelőhelyről összesen 7 objektumból kerültek elő olyan leletek, melyek áldozati céllal 

eltemetett állatok maradványainak tarthatók. Az objektumok minden esetben gödrök voltak 

(Mezőkövesden nagyméretű gödörkomplexumok is). Az eltemetett állatok faj szerinti eloszlása a 

következő: szarvasmarha (8 egyed), juh (4 egyed), sertés (3 egyed). A 15 állati váz közül 11 teljes 

csontváz, 4 pedig vázrész volt. Három esetben a teljes vázakhoz csatlakozott egy-egy részleges 

csontváz (Mezőkövesd-Nagy-Fertő). Egy objektumban csak egy szarvasmarha hátsó része volt 

elhelyezve (Mezőkövesd-Nagy-Fertő S8 objektum). Többes temetkezés (négy juh váza) volt 

megfigyelhető még  Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh. S50 jelű gödrében. Az állatok általában 

fiatal (juvenilis) korúak voltak (5 szarvasmarha, 3 juh, 2 sertés), csupán 3 szarvasmarha és 1 juh 

tartozik az idősebb (adultus) korcsoportba. Ez a jelenség is alátámasztja, hogy az állati maradványokat 

áldozati céllal temethették el. Ugyanis a sertéseknél általánosan megfigyelhető a fiatal egyedek nagy 

aránya (a húshasznosítás miatt), viszont a kérődzőknél már nem jellemző. A szarvasmarháknál éppen 

az igavonóerő és a tejtermékek kihasználása érdekében jóval nagyobb arányban szoktak szerepelni a 

kifejlett állatok (GYÖRGY 2008, 39). 

A Borsod megyei állattemetkezések elterjedésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy ilyen 

jelenségek sem a Boleráz stílus, sem az Ózd típus lelőhelyein nem fordulnak elő. Kizárólag D-

Borsodban egy szűk területen (Mezőcsát és Mezőkövesd környékén) találhatók meg. A legközelebbi 

hasonló objektumok Tiszapolgár-Basatanyáról és Tiszavasváriból ismertek (GYÖRGY 2013, 637-

638; Fig. 2). K-Szlovákiából szintén két lelőhelyen fordul elő az állattemetkezés szokása. Az egyik a 

Bracovce (Berettő) lelőhelyről származó edény, amelyben égett állatcsontok voltak, a másik Kopčany 

(Kopcsány) telepe, ahol egy gödörbe eltemetett szarvasmarha vázat is feltártak (GYÖRGY 2013, 638; 

Fig. 2). Az állattemetkezések hiányára a K-Szlovákiai területeken Eva Horváthova is felfigyelt 

(HORVÁTHOVÁ 2008, 112; HORVÁTHOVÁ 2010, 134). Ez arra utal, hogy a jelenség nagyobb 

területre jellemző és talán a késő rézkori közösségek kapcsolatrendszerében is fontos szereppel bírhat. 
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6.7 Összegzés: késő rézkori telepek Borsod megyében 

A fejezetben leírtakat röviden összefoglalva megállapítható, hogy bár Borsod megye késő rézkori 

lelőhelyei között a legnagyobb számban telepeket találunk, azonban a legtöbb esetben ezekről csak 

szórványos információink vannak. A kevés feltárt teleprészlet nem mindig szolgáltat kellő alapot a 

részletesebb értékelésekhez. Ennek ellenére a településekkel kapcsolatban megfigyelhetők bizonyos 

szabályszerűségek. 

A telepek három kategóriára oszthatók: nyíltszíni, magaslati és barlangi lelőhelyekre. Az első 

kategóriába tartozik a Borsod megyei telepek többsége. Általában a folyóvölgyek, árterek 

környezetére jellemzők. Ezekről a lelőhelyekről elég kevés adat áll rendelkezésre, így a települések 

szerkezetéről részletes megállapítások nem tehetők. Az egyes objektumcsoportok elkülönítésén túl az 

egykori háztartások meghatározása a legtöbb esetben a hiányos dokumentáció és a leletanyag 

homogenitása (túlnyomórészt kerámiatöredékekből álló leletegyüttesek) miatt nem lehetséges. 

A magaslati telepek ritkábban fordulnak elő a térségben. A legnagyobb számban Ózd környékén 

találhatók meg. Azonban számos hasonló jellegű lelőhely ismert a szomszédos É-magyarországi és K-

szlovákiai területekről. Megjelenésük gazdasági és társadalmi változások eredményeként képzelhető 

el. Funkciójuk lehetett védelmi jellegű, de valószínűbb, hogy adminisztratív, kereskedelmi, ill. 

termelési központok voltak. Utóbbi lehetőséget támogatják a magaslati telepeken általánosan nagyobb 

mennyiségben előforduló orsógombok és csonteszközök, melyek a gyapjú feldolgozására, így a 

textilkészítésre utalnak. A magaslati telepek tehát egy bizonyos kézműves tevékenységre specializált, 

időszakosan lakott települések lehettek. 

A Borsod megyei kutatás néhány újabb lelőhellyel gazdagította a barlangok késő rézkori használatáról 

szerzett információkat, azonban a csekély leletanyag csak időszaki megtelepedést sugall. Új 

eredménynek tartható viszont a Boleráz leletek előkerülése, ami bizonyítja a barlangi telepek meglétét 

a késő rézkor korai időszakában is. 

A települések egymáshoz viszonyított helyzetére, a települési rendszerekre vonatkozó vizsgálatokra 

elsősorban Ózd környéki lelőhelyek esetében nyílt lehetőség. A Hangony mentén húzódó mintegy 12 

km-es szakaszon a lelőhelyek egy olyan sora ismert, mely nyíltszíni településekből, magaslati 

telepekből és temetőkből áll. Ezek elemzése alapján két lehetséges települési modell vázolható fel a 

térségben. Az egyik egy központi, magaslati telep (Ózd-Kőaljatető) és a köré szerveződő egyéb 

lelőhelyek összességét feltételezi. A másik szerint több kisebb településcsoport létezett, melyek egy-

egy magaslati telephez kapcsolódtak. 

A különböző telepeken feltárt régészeti jelenségek nagy részét különböző formájú és méretű gödrök 

alkotják, melyek elsődlegesen tárolóveremként funkcionálhattak, majd másodlagosan a 

hulladéktárolásban kaptak szerepet. Ide sorolhatók még a nagyméretű gödörkomplexumok, melyek 

agyagnyerés céljából létesülhettek. A Borsod megyei lelőhelyeken a kemencék, ill. tűzhelyek 

viszonylag ritkán fordulnak elő. A legérdekesebb objektumokat a települési gödrökbe temetett 

állatmaradványok jelentik. A késő rézkor emblematikus jelenségét képviselő állattemetkezések a 

kutatási területről csak három lelőhelyről ismertek, így egy viszonylag szűk területre szorítkozik ennek 

a szokásnak a megjelenése. A különböző kerámiastílusokkal jellemezhető területek további 

elkülönítésénél ennek a megfigyelésnek is lehet jelentősége. 

 



192 

 

7. Temetkezések 

7.1 Késő rézkori temetők Borsod megyében 

Borsod megye területéről eddig csupán három feltárt és közölt, késő rézkori temetőrészlet vált ismertté 

(Mezőcsát-Hörcsögös, Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek). Emellett a szakirodalomban és az 

ásatási dokumentációkban fellelhető adatok alapján további késő rézkori sírokat feltételezhetünk az 

alábbi lelőhelyeken: Arnót-Zbuska puszta, Csincse, Felsővadász-Várdomb, Hejőkeresztúr-

Homokbánya, Hajószalonta-Homokbánya és Viss-Szőlőhomok. Ezeknek a megítélése és besorolása 

azonban kérdéses és bizonytalan. Az egyes lelőhelyekről a katalógusban részletes leírások 

szerepelnek, ezért itt csak röviden elemzem a feltárt jelenségeket és leleteket. Elsőként a biztosan 

besorolható temetőkkel foglalkozom. 

7.1.1 Mezőcsát-Hörcsögös 

A lelőhelyen összesen 16 olyan sírt tártak fel, melyek a késő rézkorba sorolhatók (a sírok leírásához: 

KALICZ 1999, 59-69; katalógus 70-75). A temetkezési rítus 8 esetben csontvázas, 8 esetben 

szórthamvas volt. Az eltemetettek nemét és korát 8 sírnál nem lehetett meghatározni. A fennmaradó 

sírok közül hatban gyermekek maradványai voltak. Egy-egy sírt feltételesen női, ill. férfi 

temetkezésként lehetett meghatározni. A csontvázas síroknál a fektetés három esetben oldalt fekvő, 

zsugorított, két esetben háton fekvő, nyújtott helyzetű volt. A tájolás általában Ny-K (3 gyereksírnál), 

emellett előfordul a DNy-ÉK, D-É és É-D irányú fektetés is (mindegyik egy-egy esetben). A sírok 

közül hat melléklet nélküli volt (4 csontvázas, 2 szórthamvas). Három sírban csak egy melléklet volt 

(2 csontvázas, 1 szórthamvas). Három melléklet két esetben fordult elő. Egy csontvázas sírban 4 

mellékletet lehetett megfigyelni. Öt mellékletet tettek a 2. és 8. sírba. A leggazdagabb temetkezések a 

7. és 9. sírok voltak (mindkettő hamvasztásos). A mellékletek között a legnagyobb számban kerámiát 

találunk. Összesen 38 ép edény, ill. töredék került elő, melyek közül 29 db a szórthamvas sírokhoz 

tartozik. Csupán a 3. sírban nem volt kerámiamelléklet (a csontvázas, női sírban csak egy pattintott 

kőeszköz volt). Öt sírba csak kerámiatárgyakat helyeztek el. Kettőben (2. és 8. sír) kerámia és 

kőeszköz is megtalálható, míg a 7. és 9. sírban kerámia, kő és egy-egy esetben csigákból, ill. 

rézgyöngyökből készült nyaklánc feküdt az emberi maradványok mellett. 

A fent leírtak a sírok kevés száma és a bizonytalan meghatározások (pl. elhunytak neme és életkora) 

részletes elemzésre nem alkalmasak, ezért csak a következő, általános megfigyeléseket tehetjük. A 

csontvázas és szórthamvas rítus együtt fordul elő a temetőrészletben, egyforma arányban. Árnyaltabb 

lesz a kép, ha a két egymástól elkülönülő ásatási területeket (halom, 1. temető) nézzük. Ebben az 

esetben a halom alatti részen 8 szórthamvas és hat csontvázas temetkezés, az 1. temetőben két 

csontvázas sír található. A halom alatt feltárt sírok elhelyezkedésében (22. tábla/1) a következő 

szabályosságokat lehet megfigyelni. A csontvázas sírok többsége a feltárt terület K-i részén 

csoportosul, csupán egy ilyen rítusú temetkezés található a Ny-i részen (14. sír). A szórthamvas sírok a 

temetőrészlet Ny-i oldalán, elszórtan, egymástól 6-8 m-re helyezkednek el. A temetőrészletben 

sírsorok nem figyelhetők meg. A mellékletek tekintetében a legfeltűnőbb,a kétfajta temetkezési rítus 

közötti eltérés. Az összes mellékletet nézve a csontvázas sírokban kevesebb (11 db) a szórthamvas 

sírokban több (37 db) leletet találunk. Emellett a melléklet nélküli sírok közül is több a csontvázas (4 

sír). A mellékletek síronkénti eloszlása is azt mutatja, hogy a hamvasztásos rítushoz nagyobb 

mellékletszám párosul. A csontvázas temetkezéseknél 4-5 melléklet a legtöbb, míg a szórthamvas 

síroknál ez a szám eléri a 15-öt is (igaz ennél kevesebb lelet is előfordul). A mellékletek típusonkénti 

eloszlása nem mutat jelentős eltérést, hiszen a csontvázas és hamvasztásos síroknál is egyaránt 

előfordulnak a kerámia és a kő mellékletek is. Egyetlen különbség a réz és csigagyöngyök jelenléte a 
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hamvasztásos sírokban. Ezek azonban a két leggazdagabb sírból kerültek elő, így inkább az elhunytak 

helyzetével, sem mint a rítussal állhattak kapcsolatban. 

A mezőcsáti temető kerámiamellékleteinek típus szerinti megoszlása a következő képet mutatja: 

A legáltalánosabb a kis füles bögre (I/1), amely szinte mindegyik sírban megtalálható (pl. 22. tábla/3, 

5; 24. tábla/2, 4; 25. tábla/6). Szintén gyakori a korsó (II/1) (25. tábla/2; 26. tábla/4) és a tölcséres 

nyakú tál (V/1) (24. tábla/10; 25. tábla/1), ill. utóbbinak alagútfüllel ellátott változata (V/4) (26. 

tábla/5). Emellett a lapos mericék (IV/1) (24. tábla/3; 25. tábla/7) és a fazekak (háromféle változatban: 

XV/1, 2, és 5) fordulnak elő több példányban (pl. 25. tábla/8; 24. tábla/8). A ritka típusok közé 

tartoznak a félgömbös (VIII) (24. tábla/6) és csonkakúpos testű (IX) tálak (26. tábla/3). A nagyméretű 

edényeket egy amfora alakú edény (XVII) (23. tábla/1) és egy halbárka (XIX) képviseli (27. tábla). Ez 

utóbbi típus a függesztőfüles tálkákkal (XI) együtt (24. tábla/9; 26. tábla/2) csak ezen a lelőhelyen 

található meg Borsod megyében. A különlegesebb formákhoz sorolható a 68. sírból előkerült két 

talpas kehely (XX/3) (29. tábla/2-3). Ilyen edény a szórványleletek között is megtalálható (29. tábla/5). 

Ezeken kívül még egy szintén egyedi típust (tölcséres nyakú tálfazék – X/6) lehet megemlíteni, 

amelyik feltételesen a 7. sír mellékletének tartható (29. tábla/6). 

7.1.2 Ózd-Center 

A centeri vasútállomás közelében található Kőfej (Kőfel) nevű hegy lábánál 1958-ban, útépítés közben 

bukkantak rézkori edényekre (KALICZ 1963, 7). A lelőhelyen összesen nyolc késő rézkori sírt 

találtak. Ezek közül csupán hatot tártak fel szakszerű leletmentés során. Az első és a nyolcadik sír 

pontos elhelyezkedése, mérete nem ismert. Az ásatás során feltárt sírok egy nagyjából 22x10 méteres 

területen, elszórva helyezkedtek el, egymástól 6-7 m távolságra. A sírok majdnem mindegyike urnás 

rítusú volt. Az egyetlen kivételt a 4. számú, jelképes temetkezés jelenti (KALICZ 1963, 7-11). 

A sírok közül háromnál figyeltek meg sírkövet (2, 6. és 7. sír). Ezek többnyire durván faragott, hasáb 

alakú kövek, melyek a sírok felett, álló helyzetben voltak. Magasságuk 70-85 cm, méretük 15x35, ill. 

35x35 cm között váltakozik. Két esetben (1. és 3. sír) a sírokat kövekkel vették körbe. Csupán a 3. 

sírnál lehetett megfigyelni a kőkör méretét (150 cm). A 4. számú, jelképes sírnál egy 0,9x2 méteres 

kőpakolást figyeltek meg (KALICZ 1963, 7-12). 

A nyolc sírból összesen 20 edény, ill. töredék került elő. Emellett két rézgomb, két kőeszköz, egy 

csonteszköz, ill. egy mészkőgyöngy sorolható a mellékletek közé (katalógus 124-127). 

Égett csontmaradványok 9 edényben voltak. A 3. sírban három ember alakú urna is volt. 

Mindegyikben voltak hamvak. A többi sír esetében egy-egy urna volt. Urnaként különböző 

edénytípusokat használtak fel. Négy esetben ember alakú edényekben voltak a maradványok. Emellett 

egy-egy sírnál fazék, amfora alakú edény, amfora, mély tál, korsó szolgált urnaként (KALICZ 1963, 7-

11). 

A temető kerámiaanyaga igen változatos, hiszen a 20 edény 14 különböző típusba sorolható. A 

leggyakoribbak az ember alakú urnák (XXII/1) (54. tábla/2-4; 56. tábla/6), melyek két sírban fordultak 

elő (3. és 8. sír). Az edények között három korsót (II/1) (55. tábla/3-4) és két fazekat (XV/1) találunk 

(52. tábla/2), a többi típus egy-egy példánnyal képviselteti magát. Ezek közül ki kell emelni a mericét 

(IV/4) (52. tábla/5), a kétosztású tálat (VI/4) (53. tábla/3), a mély tálat (X/3) (55. tábla/1) és a talpas 

kelyhet (XX/4) (56. tábla/7). 
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7.1.3 Szentsimon-Kenderföldek 

Szentsimontól ÉK-re, a Hangony-patak partján 1988-ban Koós Judit és Lovász Emese két késő rézkori 

sírt tárt fel (80. tábla/1) (KOÓS 1994). Mindkét temetkezés hamvasztásos, urnás rítusú volt. Az első 

sírban két csésze volt egymás fölött. Az alsóban voltak a hamvak. Az edényeket egy homokkővel 

fedték le (80. tábla/2). A második sírban három ember alakú urna töredékeit találták (81. tábla/1). Az 

edények töredékei között égett emberi csontmaradványokat találtak. A sírok egymástól kb. 2 m 

távolságban helyezkedtek el. A kis méretű ásatási felületen több sír nyomát nem figyelték meg (80. 

tábla/1). Azonban az egyik vaskori gödörben egy badeni csészét is találtak, amely valószínűleg egy 

elpusztított sírból származhatott (81. tábla/5). A lelőhelyen tehát egy olyan temető két sírját tárták fel, 

amelynek többi temetkezését a későbbi korok objektumai, ill. a homokkitermelés semmisítette meg. 

A két sírból három ember alakú urna (XXII/1) (81. tábla/2-4) és két csésze  (III/2) került elő (80. 

tábla/3-4). Hamvak egy csészében és a három urnában voltak. Szórványleletként még egy csésze 

került elő (81. tábla/5) (a sírok és a leletek leírása: KOÓS 1994, 201-202; katalógus 188-189). 

A temetőrészlet a kevés lelet miatt nem értékelhető, azonban az arcos urnák jelenléte miatt az Ózd-

centeri sírokkal való összekapcsolása nem vitatható. 

7.1.4 Kérdéses késő rézkori sírok 

A fent bemutatott három temetőrészleten kívül Borsod megyéből más késő rézkori sírt nem ismerünk. 

Igaz a szakirodalomban több lelőhelyről is tudósítanak a Baden-kultúra temetkezéseiről, ezek az 

adatok kérdésesek. 

Az első ilyen lelet a csincsei településen feltárt két sír. Az egyik egy téglalap alakú sírgödörbe, háton, 

nyújtott helyzetben eltemetett csontváz, melynek mellékletei között két kerámiaedény is volt. Ezeket 

személyesen megtekintve megállapítottam, hogy nem a késő rézkorba tartoznak. Ilyen korú leletek 

csak a sír betöltéséből származnak. A másik csincsei sír egy állítólagos, urnás temetkezés. Ennek 

további részletei nem ismertek és az ásatási dokumentáció sem nyújt bővebb felvilágosítást. A rajzok 

alapján nem temetkezésről van szó. 

A második lelőhely Felsővadász-Várdomb, ahol a különböző korú telepleletek mellett több csontvázas 

sírt is feltártak (S. KOÓS 1985, 12). Ezek közül kettőt soroltak a rézkorba, de a leletek és az ásatási 

dokumentáció áttanulmányozása után úgy vélem, hogy egyik sem köthető teljes bizonyossággal a 

Baden-kultúrához. 

A harmadik kérdéses sír az 1938-ban felfedezett vissi leletegyüttesben található. Banner János 

közleménye szerint az egyik töredékes fazékban égett emberi csontok voltak (BANNER 1941, 28; I. 

tábla/14). 

A fent említetteken túl további három olyan lelőhelyről van tudomásunk, melyekről terepbejárási 

adatok alapján feltételezik, hogy késő rézkori temetők részei lehettek. A felszínről gyűjtött kerámiák, 

kövek és embercsontok alapján Arnót-Zbuska-puszta, Hejőkeresztúr-Homokbánya és Hejőszalonta-

Homokbánya sorolható ezek közé. Ezekben az esetekben további kutatások (újabb terepbejárások, 

hitelesítő ásatás) szükségesek ahhoz, hogy a lelőhelyekről biztosan el lehessen dönteni, hogy tényleg 

késő rézkori temetők voltak-e. 
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7.1.5 Kitekintés: késő rézkori temetkezések K-Szlovákiában 

Az Ózd környéki temetők kapcsán mindenképpen meg kell emlékeznünk a szomszédos K-szlovákiai 

területeken található hasonló lelőhelyekről. Ebből a térségből két ilyen temető ismert. 

Včelnice (Méhi-Feketesár) 

A lelőhelyen a Baden-kultúra hét sírját és egy települési objektumát tárták fel 1982-1983-ban. 

1. sír: A sírban összesen hét ember alakú edény volt (ezek közül háromban voltak emberi 

maradványok, míg az egyikben emberi és állati csontok). A mellékletek között egy idol és egy kónikus 

testű edényke is volt. Az edények félkör alakban helyezkedtek el, egy K-Ny irányú tengely mentén. A 

két ember alakú arcos edény és az idol az urnák előtt állt, és déli irányba néztek. A kónikus edény a 

legnagyobb urna belsejében volt. 2. sír: Erősen bolygatott temetkezés. Csupán az urnát képező amfora 

alja maradt meg belőle. 3. sír: Bolygatott sír. Egy urnaként használt amfora és az azt fedő tál töredékei 

származnak belőle. 4. sír: Amfora töredékei a fölé helyezett tölcséres nyakú tál darabjaival. 5. sír: Egy 

korsó tölcséres nyakú tállal letakarva. 6. sír: Az urnát képező amfora mellett két nagyobb kő 

helyezkedett el. A sír körül egy 40 cm vastag, folyami kavicsokból készült kőgyűrű maradványait 

tárták fel. 7. sír: A sírt egy fekvő helyzetben talált, lapos kősztélé jelezte. Alatta volt az urnaként 

használt fazék. A sír körül egy kavicsból rakott kőgyűrű vette körül, amelynek csak kis részét lehetett 

megfigyelni. 

A sírok mindegyike urnás rítusú volt. Az egyik sírnál egy kősztélét és kőgyűrűt figyeltek meg (7. sír), 

egy másiknál kőgyűrű került elő (6. sír). A sírokból összesen 17 edény, ill. töredék került elő. Emellett 

egy idol sorolható még a leletek közé. Szórványként még egy kétosztású tál osztógombja is előkerült. 

Urnaként négy esetben ember alakú edényt, négy esetben amforát és egy-egy esetben korsót, ill. 

fazekat használtak (B. KOVÁCS 1986, 64-68). 

Gemer (Sajógömör-Alsótábla) 

A Sajóba ömlő Lapsa-patak jobb oldali partján földmunkák során késő rézkori temetkezéseket 

bolygattak meg. A temető 21 sírját sikerült azonosítani, melyek mind urnás rítusúak voltak. Azonban 

több esetben a sírok erősen bolygatott állapotban kerültek elő, így nem mindegyiknél lehetett pontosan 

megfigyelni az urnákat és az emberi maradványokat. Emellett többször csak a sírokat övező kőgyűrűk 

maradtak meg. Ilyen kőgyűrűt 13 sírnál figyeltek meg. Ezek közül a legtöbb kör alakú volt, de két 

esetben ovális (7. és 20. sír), egy alkalommal pedig háromszög alakú (9. sír) kőgyűrűt találtak. A sírok 

állapotának megfelelően a belőlük származó edények is töredékesek voltak. Összesen 32 edény 

darabjait lehetett azonosítani. Urnaként 12 esetben használtak ember alakú edényeket. Hét sírból 

kerültek elő ilyen urnák (1; 4; 6; 7; 8; 13; 17. sír). A 13. sírban három, a 6; 7. és 17. sírban két-két, míg 

a többi sírban egy-egy edény volt. További négy esetben amforát, egy esetben pedig fazekat 

alkalmaztak a hamvak tárolására. A 20. sír urnája egy szubkutánfüles edény volt. A mellékletek között 

emellett korsó, tölcséres nyakú tál, kétosztású tál és egyéb tálformák szerepelnek. Az edények mellett 

két csiszolt kőbalta és egy pattintott kőeszköz képezte a sírok mellékletét (B. KOVÁCS 1986, 68-73). 

Az elmúlt évek kutatásai során néhány újabb halmos temetkezés került elő Szlovákiából. 

Rimaszombattól délre, a magyar-szlovák határ közelében Gemerské Dechtáre és Hajnáčka között 

terepbejárás alkalmával több halomsírt fedeztek fel. A halmok szabályos kör alakúak. Átmérőjük 6 m 

körül mozog. Magasságuk 1-1,3 m. Összesen 16 halomsírt találtak egy viszonylag kis területen. 

Eredeti számuk ennek kétszerese is lehetett. Mivel feltárás nem történt, a sírok datálása kérdéses, de 

feltételesen az Ózd-Piliny csoport emlékei közé sorolják (OŽD’ÁNI-NEVIZÁNSKY 2002). 
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A csoport temetkezéseit eddig négy lelőhelyről ismerjük.
43

 Ezek közös jellemzője, hogy több esetben 

ember alakú arcos urnákba helyezték a hamvakat. A négy temető viszonylag közel található 

egymáshoz (Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek, Sajógömör/Gemer, Méhi/Včelnice). Mindegyik a 

Sajó völgyében fekszik. Ózd-Center a Hangony-patak partjánál található, közel ahhoz a helyhez, ahol 

a patak a Sajóba ömlik. Szentsimon szintén a Hangony-patak mellett fekszik. A szlovákiai temetők a 

Sajó egy-egy mellékfolyója mellett helyezkednek el. Gemer a Lapsa-patak partján, míg Včelnice az 

egykori feketesár nevű vízfolyás közelében (B. KOVÁCS 1986, 74). A víz közelsége mellett 

meghatározó lehet a temetők elhelyezkedését illetően a domborzat is. Mindegyik temető dombon 

helyezkedik el (KOÓS 1994, 202). Összesen 38 sírt tártak fel, melyek közül tizenegyben voltak arcos 

urnák. Egy-egy urna volt Ózd-Center 8. sírjában és Gemer lelőhelyen az 1; 4. és 8. sírban. Mindegyik 

lelőhelyen voltak olyan sírok, melyekben több ilyen urna is volt (2 urna: Gemer 6; 7, és 17. sír; 3 urna: 

Ózd-Center 3. sír, Gemer 13. sír, Szentsimon 2. sír; 7 urna: Včelnice 1. sír) (B. KOVÁCS 1987, 100; 

KOÓS 1994). Ezek közül kiemelkedik a Včelnice-i 1. sír, ahol öt ember alakú urna volt. Emellett két 

antropomorf edény (az egyik nőt, a másik férfit ábrázol) egy ember alakú plasztika és egy kónikus 

edény volt a sírban. Ezen kívül két-két antropomorf urnát találtak Gemer 6., 7. és 17. sírjában. Itt meg 

kell említeni Kovács B. István, Koós Judit által is idézett mondatát, miszerint a „Sajó menti 

temetőkben a többes temetkezés minden esetben csak kizárólag az antropomorf urnákat tartalmazó 

sírokban figyelhető meg, és a többes temetkezés…minden esetben hármas temetkezést jelent.” (B. 

KOVÁCS 1986, 82; KOÓS 1994, 204, 207) A fent említett adatok tekintetében azonban itt egy kisebb 

ellentmondást vélünk felfedezni.
44

 Az arcos urnák mellett azonban más edények is szolgáltak a 

hamvak befogadására. A legtöbb esetben amforát vagy amfora alakú edényt alkalmaztak erre a célra 

(Ózd-Center 2. és 7. sír; Včelnice 2, 3, 4. és 6. sír; Gemer 2, 3, 9. és 16. sír). Emellett három esetben 

fazékba helyezték a hamvakat (Ózd-Center 1. sír; Včelnice 7. sír; Gemer 11. sír). Ezeken kívül egy-

egy esetben korsó (Ózd-Center 6. sír), mély tál (Ózd-Center 5. sír), ill. csésze (Szentsimon 1. sír) 

rejtette a hamvakat.  Gemer 20. sírjában egy gömbös testű edény szolgált urnaként. Az urnákat néhány 

esetben tállal fedték le (pl. Ózd-Center 1. sírjánál kétosztású tál töredékeivel). Az urnák és tálak 

mellett egyéb edények is voltak mellékletként a sírokban. A leggyakoribb a tölcséres nyakú tál (7 

példány), de előfordulnak korsók (3), kétosztású tálak (3) és mericék (2) is. A többi edénytípust egy-

egy példány képviseli. A kerámián kívül kőbalták (Ózd-Center 3. sír; Gemer 9. és 18. sír), réz gombok 

(Ózd-Center 3. sír; Gemer, szórványlelet), pattintékok (Ózd-Center 7. sír; Gemer 20. sír), egy 

mészkőgyöngy (Ózd-Center 7. sír) és egy csontvéső (Ózd-Center 7. sír) képezik a mellékleteket (B. 

KOVÁCS 1987, 102). 

A temetők további közös tulajdonsága a sírok megjelölésére, ill. körülkerítésére, lefedésére használt 

kövek alkalmazása. Összesen 23 sírnál figyelték meg a kövek alkalmazását. Több esetben kövekkel 

rakták körbe a sírokat (Ózd-Center 1. és 3. sír; Včelnice 6. és 7. sír; Gemer, több sírnál). Emellett 

találkozunk kőpakolással is (Ózd-Center 4. sír). A sírokat körülvevő kőrakások alakja általában kerek 

(pl. Ózd-Center 3. sír) vagy ovális (pl. Gemer 7. és 20. sír), egy esetben pedig háromszög alakú 

(Gemer 9. sír). A kőgyűrűk méretét csak kevés esetben lehetett pontosan megfigyelni, elsősorban 

Gemer sírjainál. Ezek alapján az általában 40 cm vastag kőgyűrűk átmérője 2-3 méter között mozog 

(B. KOVÁCS 1986, 75). Az ózd-centeri 3. sír kőgyűrűje ezeknél kisebb, 150 cm átmérőjű volt 

(KALICZ 1963, 9). A felhasznált kövek anyaga Včelnice temetőjében és Gemer korai sírjaiban 

folyami kavics volt. Gemer késői sírjainál már mészköveket használtak, amelyet távolabbról, a 2 km-

re fekvő karsztvidékről szerezhettek be (B. KOVÁCS 1986, 76). Szentsimon 1. sírjánál homokkövet 

használtak az edények letakarására (KOÓS 1994, 201). 

                                                           
43 A fent említett hajnáčkai halomsírokat a leletek hiányában nem sorolhatjuk az Ózd-Piliny csoport temetkezései közé. 
44 Kovács B. István leírása alapján az 1. sírban talált öt ember alakú urna közül négyben voltak emberi csontmaradványok, az 

egyikben állatcsontokkal keverve (B. KOVÁCS 1986, 64-65). Emellett az előbb is említett gemeri síroknál három esetben is 

két-két urna volt. 
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A temetőkben durván megmunkált sírköveket is feltártak. Ezek kétfélék lehetnek. Az első csoportba 

tartoznak a lapos kövek (Ózd-Center 6. sír; Gemer 10. sír; Včelnice 7. sír). A második csoportot pedig 

az oszlop alakú sírkövek alkotják (Ózd-Center 2. és 7. sír) (B. KOVÁCS 1987, 101-102). 

A késő rézkori síroknál megfigyelt kősztélék kérdésével Endrődi Anna foglalkozott (ENDRŐDI 

1995). Sírokhoz, ill. temetőkhöz kapcsolódó kősztéléket említett Budakalászról, Ózd-Centerről, 

Mezőcsát-Hörcsögösről és Káposztásmegyer-Farakserdőről. A Boleráz csoportban már megjelenik a 

sírok kövekkel való körberakása. A nagy kősztélék állítása a Baden-kultúra fiatalabb időszakában 

kezdődik. A Magyarországon talált sztélék kis méretűek, többnyire durvák, homokkőből készültek és 

nem díszítettek. A sztélék megjelenése a Baden-kultúrában talán a sztyeppei népek bevándorlásával 

volt kapcsolatban (ENDRŐDI 1995). 

A kőgyűrűk, a kősztélék és a felszínre helyezett edények alapján feltételezhető, hogy a sírok felett 

lapos földhalmok emelkedtek (B. KOVÁCS 1986, 75). Az ilyen jellegű temetkezések nem számítanak 

idegen jelenségnek a Baden-kultúrában. Itt elég, ha a Boleráz csoport Pilismarót-Basaharcon feltárt 

hamvasztásos temetőjére gondolunk (TORMA 1973). Szintén a korai fázisba tartoznak a 

Csehországban található Ohrozim típusú halomsírok is (MEDUNOVÁ-BENEŠOVÁ 1967; 

MEDUNOVÁ-BENEŠOVÁ 1973). A baden-kultúra klasszikus időszakában a csontvázas temetkezési 

mód került előtérbe, de a késői fázisokban már újra a hamvasztás lesz az uralkodó (BONDÁR 2002a, 

13). Ezt éppen az Ózd-Piliny csoport temetői bizonyítják. 

A sírok a temetőkön belül elszórtan, csoportokba rendeződve helyezkedtek el. Ózd-Centeren pl. a 

sírok egymástól kb. 5-6 méterre feküdtek. Kivételt képez a 2. és 3. sír, melyek egymás közelében 

találhatók (5. tábla). A Gemer-i (Sajógömör) temetőről közölt térképen (B. KOVÁCS 1986, 20. ábra) 

láthatjuk, hogy itt a sírok két csoportban helyezkednek el (az „A” csoportban négy sír – 17-20. sír; a 

„B” csoportban 17 sír – 1-16. és 21. sír) és egymáshoz nagyon közel (1-2 méter távolságban) 

találhatók. A két sírcsoport között Kovács B. István időbeli eltérést is feltételezett, melynek alapja a 

20. sírban talált szubkutánfüles edény volt (B. KOVÁCS 1986, 75). Emellett megállapította, hogy a 

korai „A” csoportnál a sírok körbekerítésére folyami kavicsokat használtak, míg a későbbi „B” 

csoportban már mészkövet alkalmaztak (B. KOVÁCS 1986, 76). 

 

A K-szlovákiai temetkezések helyzete hasonló a Borsod megyében megfigyeltekhez. Ezen a területen 

is a kevés hitelesen feltárt temetőrészletet (Méhi, Sajógömör) leszámítva csak szórványos és 

bizonytalan adatok állnak rendelkezésre. Ezek közül megemlíthető Vel’ký Slavkov, Hadušovce, Seňa 

és Spišska Nová Ves, ahol hamvasztásos sírokra utaló leleteket találtak. Ezek az adatok azonban nem 

ellenőrizhetők a dokumentációk hiánya miatt. A régi információk revíziójának szükségességét jól 

példázza a bracovcei edény problémája (HORVÁTHOVÁ 2010, 32, 134). A korsóban talált kalcinált 

csontok későbbi vizsgálata kiderítette, hogy ebben az esetben nem emberi maradványokról van szó. 

Feltételezhető, hogy az urnát egy sír mellékleteként tették sírba. Ezzel kapcsolatban egy párhuzam 

említhető a Szentes-nagyhegyi lelőhelyről, ahol az 1. sírban a halott fejénél lévő edényben égett 

madárcsontokat találtak (NEVIZÁNSKY 2003, 221-222; BANNER 1956, 89). 

S. Šiška közleményében két sírt említ Šarišské Michaľany magaslati, erődített telepéről. Az első sírnál 

kerek gödörbe helyezték a hamvakat (3. sír). A gödör szélénél egy mély cölöplyuk volt. Valószínűleg 

a sír jelzésére szolgáló oszlopot tartotta. A második esetben (17. sír) a négyszögletes sírgödör szélénél 

egy függőlegesen felállított lapos követ, sztélét figyeltek meg. A lelőhelyet a késő badeni időszakra 

datálja és összekapcsolja a Szepesség hasonló korú lelőhelyeivel (ŠIŠKA 1986, 448). A legújabb 

közlemény szerint egyik gödörben sem volt nyoma hamvasztásos temetkezésnek. Szimbolikus 

temetkezésnek tarthatók (HORVÁTHOVÁ 2008, 112; HORVÁTHOVÁ 2010, 36, 134). 
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7.1.6 Kitekintés: késő rézkori temetkezések az Alföldön 

Ahhoz, hogy a mezőcsáti temetőrészletet pontosabban tudjuk értékelni, röviden át kell tekinteni az 

Alföld területéről ismert további késő rézkori sírokat. 

Az első helyen kell megemlíteni Tiszavasvári-Gyopáros lelőhelyét, ahol 1964-ben Gombás András 

végzett leletmentést, amire a kurgán elhordásának veszélye miatt került sor. Ennek során Baden-

kultúra 6 sírját figyelte meg. Ezek közül egy csontvázas, három szórthamvas és két urnás temetkezés. 

A lelőhelyen feltárták az eredeti két kurgán temetkezést is (6. és 7. sír), így összesen nyolc sírt tártak 

fel. A Baden-kultúra sírjai: 1. sír: erősen bolygatott, zsugorított helyzetű csontváz, mélysége 60 cm. 

Melléklete: egy talpas kehely és néhány edénytöredék. 2. sír: szórthamvas temetkezés, mélysége 70 

cm, bolygatott. Melléklete: egy talpas edény. 3. sír: szórthamvas temetkezés, mélysége 60 cm, 

bolygatott. Melléklete: egy talpas edény és egy nagyobb edény töredékei. 4. sír: urnás temetkezés, 

mélysége 120 cm, bolygatott. Melléklete: egy fazék töredékei. 5. sír: urnás temetkezés, mélysége 60 

cm, bolygatott. Melléklete: egy urna (az edény elveszett). 8. sír: szórthamvas temetkezés, mélysége 90 

cm. Melléklete nem volt (KALICZ 1999, 84-85). 

A két temető közötti hasonlóságot elsősorban az elhelyezkedés jelenti. Mindkét lelőhelyen a sírok 

kurgán alatt találhatók. További összefüggéseket a leletanyagban kereshetünk. Ebben az esetben a 

talpas kelyheket kell megemlíteni (KALICZ 1999, 86). A temetkezési rítusok tekintetében 

megállapítható, hogy mindkét temetőben egyaránt vannak csontvázas és hamvasztásos sírok. Viszont a 

mezőcsáti temetővel ellentétben Tiszavasvárinál urnás temetkezések is megfigyelhetők. 

A következő lelőhely a Vámosgyörk közelében feltárt temetőrészlet. A lelőhelyen 20 rézkori sírt tártak 

fel. A rézkori sírok közül 12 tartozik a Baden-kultúrába, 5 középső rézkori, a többi kora nem 

határozható meg. 3. sír: ovális gödörben, bal oldalára zsugorított, 30-40 éves nő. Tájolása: KÉK-Ny-

DNy. Mellékletek: csigából készült karlánc, egy átfúrt kagyló, 3 róka szemfogból készített karlánc, 

illetve réztárgyak nyomai. 12. sír: szabálytalan gödörben, bal oldalára zsugorított, idős nő. Tájolása: 

Ny-K. Melléklete nem volt. 17. sír: ovális gödörben, jobb oldalára zsugorított, 35-40 éves férfi. 

Tájolása: É-D. Melléklete nem volt. 20. sír: téglalap alakú, lekerekített sarkú sírgödörben, jobb 

oldalára zsugorított, 10-12 éves gyerek. Tájolása: ÉK-DNy. Melléklete: egy kőgyöngy. 22. sír: 

hosszúkás gödörben, jobb oldalára zsugorított, felnőtt férfi. Tájolása: KDK-NyÉNy. Melléklete nem 

volt. 29. sír: ovális gödörben, bal oldalára zsugorított, idős nő. Tájolása: ÉNy-DK. Melléklete nem 

volt. 30. sír: bal oldalára fordított, 4-5 éves gyerek. Bolygatott. Tájolása: DDK-ÉÉNy. Melléklete: 4 

dentaliumgyöngy. 32. sír: ovális gödörben, jobb oldalára zsugorított, 10-12 éves gyerek. Tájolása: D-

É. Melléklete: egy kőpenge és néhány pattinték és kavics. 36/2. sír: ovális alakú gödörben, bal oldalára 

zsugorított, idős férfi. Tájolása: K-Ny. Melléklete nem volt. 37. sír: Jobb oldalára zsugorított, felnőtt 

nő. Tájolása: DK-ÉNy. Melléklete nem volt. 40. sír: ovális gödörben, jobb oldalára zsugorított, 4-5 

éves gyerek. Tájolása: DK-ÉNy. Melléklete nem volt. 48. sír: kerek gödörben, jobb oldalára 

zsugorított, 2-3 éves gyerek. Tájolása: DDK-ÉÉNy. Melléklete nem volt (FARKAS 2001; FARKAS 

2004). 

A területen a Baden-kultúra telepobjektumai is előkerültek. A gödrökben bedobott emberi vázak is 

voltak. Ezek a következők: 09. sír: a 36. objektumban egy jobb oldalára fordított váz. Idős nő. 

Tájolása: D-É. 010. sír: a 77. objektumban  egy nyújtott helyzetű, 8-10 éves gyerek váza. Tájolása: É-

D. 011. sír: a 77. objektumban egy 6-7 éves gyerek koponyatöredéke. 012. sír: a 78. objektumban egy 

6-8 éves gyerek koponyája. 013. sír: a 77. objektumban egy bal oldalára fordított, 5-6 éves gyerek 

váza. Tájolása: ÉÉNy-DDK (FARKAS 2001, 21-23). 

A fenti két lelőhelyen kívül az Alföld É-i részén csak néhány bizonytalan adat áll rendelkezésünkre 

(Oros, Debrecen-Nyulas). 
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Nem sokkal jobb a helyzet a D-Alföldön. A legtöbb innen származó adat csak előzetes 

közleményekből és említésekből áll. Ilyen pl. Csongrád-Saroktanya,
45

 Kiskunfélegyháza,
46

 Orosháza
47

 

és Ópusztaszer.
48

 Erről a területről csupán két feltárt és közölt temetőrészlet ismert. 

Az egyik Hódmezővásárhely-Bodzáspart, amelyet Banner János több helyen is közölt (BANNER 

1939; BANNER 1956). 1. sír: a Balog féle földön az egyik tűzhely közelében feküdt (BANNER 1956, 

84. oldal szerint 2b sír az 1b tűzhely mellett). Gyerek. Zsugorított, jobb oldalán feküdt. Tájolása: K-

Ny. Vázhossz 112 cm, zsugorítva 76 cm. Mellékletei: nyolc tál, egy kettős tál és egy magas fülű edény 

(korsó). Minden lelet a fej körül volt. 2. sír: a Pap féle földön (BANNER 1956, 85. oldal szerint 2. sír). 

Gyerek. Zsugorított, jobb oldalán feküdt. Tájolása: É-D. Vázhossz 132 cm, zsugorítva 90 cm. 

Mellékletei: háta mögött négy korsó, mellkasa és hasa előtt egy-egy tál. 3. sír: a Banga féle földön egy 

gödör fenekén volt (BANNER 1956, 79. oldal szerint 5. gödör). A gödör mélysége 190 cm, szélessége 

150 cm, hosszúsága 290 cm. Ovális alakú. Jobb oldalán, enyhén zsugorítva feküdt. Tájolása: DNy-ÉK. 

Vázhossz 160 cm, zsugorítva 132 cm. Mellékletei: három fültöredék és két tál (BANNER 1939). 

Banner János a Balog féle földről említ még egy melléklet nélküli sírt (1b sír), amelyet feltételesen a 

Baden-kultúrába sorol (BANNER 1956, 84), azonban a Pap féle földön előkerült három melléklet 

nélküli vázat a Körös-kultúrához köti (BANNER 1939, 14; BANNER 1956, 85). Az 1. és 2. sír a 

Baden-Kostolac időszakba tartozik (KOREK 1984, 161). 

A másik lelőhely Szentes-Nagyhegy, ahol Csallány D. tárt fel 10 sírt 1950-ben. 1. sír: A sír mélysége 

2 méter. Nő. Zsugorított helyzetben, a jobb oldalán, tájolása: É-D. Mellékletek: a nyak körül 

dentáliumgyöngyök; a csontváz fejénél két edény, az egyikben égett szárnyas csontokat találtak, a 

másik pedig egy szokatlan formájú agyagtárgy. 2. sír: négy koponya. Mélység 2 méter. Négyszögletes 

elrendezés, minden sarokban egy-egy koponya. 3. sír: egy koponya 120 cm mélységben. 4. sír: Négy 

csontváz. Mélység 150 cm. A – tájolás: ÉNy-DK. Zsugorított helyzetben, a bal oldalán. Melléklete: a 

nyak körül dentáliumgyöngyök. B – tájolás: ÉNy-DK. Zsugorított helyzetben, bal oldalán. Melléklete 

nem volt. C – tájolás: ÉNy-DK. Zsugorított helyzetben, a bal oldalán. A nyak körül 

dentáliumgyöngyök. D – tájolás: Ny-K. Nyújtott, háton fekvő csontváz. Melléklete nem volt. A sírhoz 

tartozik még két pattintott nyílhegy is. 5. sír: tájolás: É-D. zsugorított helyzetben, a jobb oldalán. A fej 

mellett gyöngyök. 6. sír: tájolás: D-É. Zsugorított helyzetben, a jobb oldalán. Melléklete nem volt. 7. 

sír: tájolás: É-D. zsugorított helyzetben, a jobb oldalán. Melléklete nem volt. 8. sír: tájolás: É-D. 

zsugorított helyzetben, a bal oldalán. A nyak körül dentáliumgyöngyök. 9. sír: a sírban csak 

csonttöredékek maradtak meg. 10. sír: a térképen szereplő sírhely, megfigyelés és leletanyag nélkül. A 

temetkezésekből edények is származnak, de ezeket nem lehet síronként elkülöníteni. Egy bögre, két tál 

és egy talpas tál, illetve több edénytöredék tartozik ide (BANNER 1956, 89-90). 

Az előbbi két temetőrészlet leletanyaga alapján a Baden-kultúra késői időszakára keltezhető. Ebben a 

tekintetben az Ózd környéki lelőhelyekkel mutatnak kapcsolatot. A temetkezési rítus viszont eltérő, 

hiszen Hódmezővásárhely-Bodzásparton és Szentes-Nagyhegyen csontvázas sírok kerültek elő. 

7.1.7 Borsod megye késő rézkori temetkezéseinek elemzése 

A három Borsod megyei temetőrészlet a mellékletek és a temetkezési rítusok alapján két különböző 

egységre osztható. Az elsőbe tartozik Mezőcsát-Hörcsögös birituális (csontvázas, szórthamvas) 

temetője a klasszikus Baden-kultúrára jellemző kerámialeletekkel és az elsősorban a budakalászi és 

                                                           
45 A lelőhelyet Horváth L. András és H. Simon Katalin említi. Az ismert korabronzkori lelőhelyen, a homokbánya túloldalán, 

G. Szénászky Júlia tárt fel egy késő rézkori sírt (HORVÁTH-SIMON 1999, 18). 
46 Kiskunfélegyháza-Autóspihenő (M5-125. lh.): A szarmata lelőhelyen egy zsugorított csontvázas késő rézkori sírt is 

feltártak (RF I/49, 1997, 66). 
47 A Szentesre vezető út nyugati oldalán, egy homokbányában egy edénnyel és szarvasmarhával eltemetett zsugorított 

csontvázat dúltak szét. A további kutatások során mégy egy D-É tájolású, melléklet nélküli, zsugorított csontváz került elő 

(RF I/14 1961, 16). 
48 A monostorásatás közelében a Baden-kultúra temetőrészlete (két sír) került elő (RF I/27 1974, 66). 
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alsónémedi temetőkben megtalálható, jellegzetes kagyló/csiga- és rézékszerekkel. A másik csoportba 

sorolható a két Ózd környéki temető (Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek). Ezt az elkülönítést nem 

csak az eltérő rítus (urnás temetkezések), de a leletanyag is alátámasztja. A mezőcsáti sírokkal 

ellentétben Ózd-Centeren nincsenek kis bögrék, a korsók formája is eltérő, ill. az egyéb edényformák 

(elsősorban az ember alakú urnák, lapos csészék, mély tálak, mericék, kétosztású tál) és díszítések 

(pontsorok) is csak itt találhatók meg. Ezzel ellentétben vannak olyan edényformák, melyek 

Mezőcsáton találhatók meg (pl. halbárka). Az eltérések mellett azonban hasonlóságok is 

megfigyelhetők pl. a talpas kelyhek alkalmazásában. 

A szomszédos szlovákiai lelőhelyek és az Alföld É-i és D-i részének késő rézkori temetőivel 

összehasonlítva a Borsod megyei temetkezésekről a következőket állapíthatjuk meg. 

Az Ózd környéki két temetőrészlet a közelben feltárt két hasonló szlovákiai lelőhellyel szoros 

kapcsolatot mutat. Feltehetően egy időszakba (késő Baden) tartoznak. Leletanyaguk alapján a D-

alföldi temetkezésekkel rokoníthatók, bár azoknak eltérő a rítusuk. 

A mezőcsát-hörcsögösi sírok Tiszavasvári és részben Vámosgyörk temetkezéseivel állnak 

kapcsolatban, bár az utóbbi két lelőhelyről kevés leletet ismerünk. 

7.1.8 Temetkezések településen belül 

A települési objektumokba helyezett emberi maradványokkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy sem 

Borsod megyében, sem K-Szlovákiában nem fordulnak elő (HORVÁTHOVÁ 2010, 134). A 

legközelebbi példát a fentebb említett vámosgyörki lelőhely jelenti. Az újabb leletek között az Abony 

környékén (FÁBIÁN et al. 2008) és Kántorjánosi (GYÖRGY 2012) határában feltárt teleprészleteket 

lehet megemlíteni, mint térben közeli párhuzamokat, azonban ezek a lelőhelyek a késő rézkor 

legkorábbi időszakába (Protoboleráz horizont) sorolhatók. 

Az emberáldozatokat tartalmazó települési objektumok szinte teljes hiánya (a fent említett néhány 

kivétel: Vámosgyörk, Abony, Kántorjánosi) Magyarország K-i felén - elsősorban a Tiszántúlon és az 

ÉK-i területeken - nem lehet véletlen és a késő rézkori csoportok és/vagy kerámiastílusok 

meghatározásánál is figyelembe kell venni. 

7.2 Összefoglalás: Borsod megye késő rézkori temetkezései 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről eddig ismert temetkezésekről szerzett információink jelen 

kutatás révén némiképpen módosultak, de lényeges kérdésekben nem történt változás. A korábban a 

késő rézkorba sorolt sírokról kiderült, hogy nem ebbe az időszakba tartoznak (pl. Csincse) vagy 

bizonytalan besorolásuk miatt az értékelésbe nem vonhatók be (pl. Felsővadász-Várdomb). A 

fontosabb temetőrészleteket (Mezőcsát-Hörcsögös, Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek) már 

korábban közölték, így itt csak néhány kisebb változtatást kellett eszközölni (az edénytípusok 

meghatározásánál, mint például a mezőcsáti halbárka alakú edény esetében). Az összességében is elég 

kevés sírszám (26 temetkezés) és a környékbeli (K-Szlovákia, Alföld) késő rézkori sírleletek 

szórványossága csak általános következtetések levonására alkalmas. Ezeket röviden összefoglalva 

megfigyelhetők a Borsod megyei temetőrészletek között bizonyos eltérések a rítust (csontvázas és 

hamvasztásos sírok Mezőcsáton, urnás temetkezések Ózd környékén) és a mellékletadást (bizonyos 

edénytípusok előfordulása vagy hiánya) illetően, azonban közös elemek (pl. talpas kelyhek) feltűnése 

nemcsak időbeli, hanem a kultikus életben vagy hitvilágban lévő hasonlóságokat is jelezhetik (a 

témáról lásd még a 9.3.5 fejezetet). 

 



 

201 

 

8. Kronológia 

8.1 Tipokronológia 

8.1.1 A késő rézkor kronológiai kérdései 

A Baden-kultúra felosztására a kutatás alapvetően kétféle rendszert alkalmaz. Az egyik a Neustupný 

féle 5 fokozatú (A-E) (NEUSTUPNÝ 1973), a másik a Nĕmejcová-Pavúková féle 4 fokozatú (I-IV) 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981) belső kronológia. Neustupný rendszerében az A és B fázisok az 

idősebb, a C és D periódusok pedig a középső Baden-kulúrát képviselik. A Kostolac és Bošáca 

csoportokkal jellemzett késői időszakot (E fázis) ma már külön egységként kezeli a kutatás 

(BONDÁR 1991a, 141). Ezzel szemben Nĕmejcová-Pavúková lelőhelyek sorozatával vázolta fel a 

fejlődést a Baden Ia-III fázisokban (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, 144). Ezekre a fázisokra 

részletes tipológiát is kidolgozott (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981). Kétféle felosztást is felvázol, 

amelyekben a Baden-kultúrát három, illetve két nagyobb időrendi egységre bontja. Az elsőben a 

Boleráz csoport (Baden I), idősebb klasszikus (Baden II-III), és fiatalabb klasszikus Baden (Baden IV) 

időszakokat különíti el (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1982). A második esetben pedig két nagyobb 

egységet hoz létre, azaz egy idősebb (Baden I-II), és egy fiatalabb (Baden III-IV) Baden periódust. Az 

utóbbi felosztás alapja az a megfigyelés, hogy a Baden-kultúra déli kapcsolatai megváltoztak. A 

korábbi időszakban a Kelet-Anatóliai elemek dominálnak, viszont később már a Nyugat-Anatóliai 

elemek uralkodnak (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1991, 81). Azonban problémát jelent, hogy a Baden 

IVA (Úny) fejlődési fázist, véleménye szerint nem lehet finomabban tagolni és a IVB időszak is 

nehezen meghatározható. Ezért Nĕmejcová-Pavúková úgy vélte, hogy a Baden-kultúra első két fázisa 

együtt minimálisan a kultúra időtartamának kétharmadát tette ki, tehát a korai fejlődési szakasz 

hosszabb volt, mint a kultúra fiatalabb időszaka (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1984, 144). Ezt a 

megállapítást azonban nem tarthatjuk bizonyítottnak, mivel a kultúra fiatalabb fázisaiból kevés 

lelőhely ismert (BONDÁR 1991a, 141). 

A Nĕmejcová-Pavúková féle tipológiai rendszert több kutató is a saját adataival kiegészítve 

módosította. Anton Točík  a két különböző felosztás ötvözetét alkotta meg (TOČÍK 1987), míg 

Endrődi Anna a Budapest területéről előkerült leletekkel egészítette ki a Nĕmejcová-Pavúková féle 

rendszert (ENDRŐDI 1997). Ezek a kiegészítések és módosítások azonban sok esetben az egyes 

fázisok és a hozzájuk kapcsolódó lelőhelyek eltolódásához, felcserélődéséhez vezetett. Ezt a jelenséget 

jól illusztrálja a Bondár Mária által közölt táblázat (BONDÁR 2010, Table 4.), ill. négy kutató  

(Neustupný, Nĕmejcová-Pavúková, Sochacki, Korek) tipológiai rendszerét összevető ábra (47. ábra). 
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47. ábra 

A késő rézkorba tartozó telepeken több esetben megfigyelhető az a jelenség, miszerint a leletek a 

Baden-kultúra több fázisába sorolhatók, anélkül, hogy a feltárt területen a különböző időszakok 

objektumai elkülöníthetők lennének. Ilyen lelőhelyek pl.: Aparhant (BONDÁR 2000, 47); 

Nagykanizsa-Billa (P. BARNA 2003, 114); Budapest környéki lelőhelyek (ENDRŐDI 1997, 131); 

Ossarn (MAYER, 1990, 105). Legújabban Bondár Mária Nagyút-Göbölyjárás esetében figyelt fel erre 

a problémára (BONDÁR 2010, 327-329; Table 5). Korábban már magam is foglalkoztam a kérdéssel 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő telepének feldolgozása során (GYÖRGY 2008, 39-40). A későbbi 

vizsgálatok más Borsod megyei lelőhelyeken is hasonló eredményeket hoztak (lásd a fejezet 

következő részét). C. Mayer Ossarn és Lichtenwörth lelőhelyek anyaga alapján arra a következtetésre 

jutott, hogy az ausztriai Baden-kultúra középső szakaszát képviselő Ossarn I fázis a klasszikus Baden-

kultúra teljes anyagát felöleli (Baden II-IV), amely azt jelenti, hogy a Nĕmejcová-Pavúková féle 

felosztás nem tükrözi megfelelően a kultúra fejlődését (MAYER 1990, 108). Ezek a tipológiai 

fokozatok Bondár Mária szerint is túlrészletezettek és nem alkalmazhatók tökéletesen (BONDÁR 

2000, 47). Ennek oka az lehet, hogy a Baden-kultúra számos lelőhelye közül csak nagyon kevés van 

jól közölve (a magyarországi lelőhelyek 1,4%-a), melyek alapján nem lehet teljes belső kronológiát 

felállítani (BONDÁR 1991b, 35). Endrődi Anna megjegyzi, hogy a Baden-kultúra klasszikus 

fázisának kronológiai különbségeit a magyarországi ásatások nem bizonyították. A Budapest-Andor 

utcai és a káposztásmegyeri leletanyagnál is megfigyelte, hogy az idősebb és fiatalabb objektumok 

anyaga együttesen fordul elő. Szerinte a magyarországi Baden-kultúra klasszikus fázisán belül három 

szakaszt lehet elkülöníteni (ENDRŐDI 1997, 131). Horváth Tünde véleménye szerint a Baden IIB, III 

és IV fázisok nem egymást követő, tipokronológiai fokozatok, mivel nem mutatnak időbeli 

különbséget. Ezért javasolja a fenti fokozatok összevonását és feladatként a földrajzi elterjedések 

eltéréseinek vizsgálatát jelöli meg (HORVÁTH T. 2011, 61). 

Ezek alapján megállapítható, hogy a különböző fázisok együttes jelentkezése a késő rézkori telepeken 

nem lassú fejlődésre utal, hanem csupán a Baden-kultúra belső kronológiájának túlrészletezettségét 

jelzi. Itt azonban meg kell említeni Harkai István véleményét is. Szerinte nehezen képzelhető el, hogy 

ennek a hosszú életű kultúrának a Boleráz csoport utáni időszakát nem lehet tagolni. Azt, hogy a 

magyarországi és ausztriai hosszú életű telepeken a Baden IIB-IV fázisok közti különbségeket nem 

lehetett megfigyelni, az ilyen telepek feltárási nehézségeinek tulajdonítja. Az általa közölt 1996-os 

bodzásparti ásatás anyagát egyöntetűnek tartja és a Baden IV időszakra datálja. Ennek a fázisnak a 
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leletanyaga tulajdonképpen megegyezne a Mayer féle Ossarn II periódusra jellemző 

kerámiatípusokkal (HARKAI 2000, 19). Véleményem szerint a magyarországi leletanyagban a Baden 

III és IV fázisok pontosabb elkülönítése, csakúgy, mint a C és D fokozatok megkülönböztetése, nem 

egyértelmű (BONDÁR 1984, 81). 

Természetesen a Nĕmejcová-Pavúková féle tipológiai rendszert teljes egészében nem kell elvetni, 

hiszen alapvetően jó kronológiai keretet nyújt a Baden-kultúra belső felosztásához. A megoldást a 

gazdag leletanyaggal rendelkező lelőhelyek közlése jelentené (BONDÁR 2002a, 16-17), melyek 

megbízhatóbb alapot képeznének a belső kronológia felállításához. Tovább nehezíti a felosztást az a 

tény, hogy a kutatók még ma sem használnak egységes rendszert. Néhányan a Neustupný féle 

fokozatokat alkalmazzák a lelőhelyek besorolásához (pl. P. BARNA 2003; BONDÁR 1982), 

néhányan viszont a Nĕmejcová-Pavúková által kidolgozott tipológiát részesítik előnyben (ENDRŐDI 

1988, 1997; KALICZ 1999, 2003, stb.), megint mások pedig a saját országuk területén folytatott 

kutatások alapján felállított rendszert követik (MAYER 1990), illetve teljesen új csoportokat és 

alcsoportokat alakítanak ki (KOREK 1983). Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Baden-kultúra 

jelenlegi kutatási helyzetében csupán a korai fázis (Boleráz) és a késői időszak (Bošáca, Kostolac-

kultúra) elkülönítése tartható biztosnak, az ún. klasszikus fázis (Neustupný B-D, Nĕmejcová-

Pavúková Baden II-IV) további felosztása nem minden esetben lehetséges, kiváltképp, ha figyelembe 

vesszük a kultúra hatalmas elterjedési területét és a különböző térségek esetleges eltérő fejlődését. 

Tehát amíg a kultúra korai és késői időszaka jól kutatott, addig a  klasszikus fázis továbbra is csak 

nagy mennyiségű leletanyag halmaza és ezért nehéz állást foglalni a Baden-kultúra egyes 

csoportjainak kérdésében (BONDÁR 2002a, 9-10). 

8.1.2 Borsod megye késő rézkori lelőhelyeinek tipokronológiai elemzése 

Ahogy a kerámiatipológiával foglalkozó fejezetben látható volt, az edénytípusok bemutatásánál a késő 

rézkori kutatás által leginkább elfogadott és használt – Nĕmejcová-Pavúková féle – tipológiai rendszer 

fázisait alkalmaztam. A lelőhelyeken előforduló típusok alapján az elemzésre alkalmas lelőhelyeket a 

hagyományosnak mondható tipokronológiai módszerrel próbáltam rendszerezni. A következő táblázat 

mutatja ennek eredményeit (48. ábra). 

 

48. ábra 
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Összefoglalva a 48. ábrán látható adatokat az mondhatjuk, hogy a lelőhelyek a Boleráz időszaktól a 

késő Baden-kultúráig lefedik a késő rézkori fejlődést. A Nĕmejcová-Pavúková féle fázisok 

megjelenése alapján a következő csoportokat különíthetjük el. 

1. Telepek a Boleráz időszak (Baden IB-IC, IIA) jellemző edénytípusaival. A jelentősebb lelőhelyek 

közül Muhi-Kocsmadomb, Tiszalúc-Sarkad és Tiszavalk-Kenderföldek sorolható ebbe a csoportba. 

Mindhárom esetben a leletanyagban a Boleráz típusok és díszítések az uralkodók, csak elvétve 

találhatók meg a klasszikus Badenre jellemző formák. Ezek alapján a kisebb, kevesebb leletanyagot 

szolgáltató lelőhelyek közül is ki lehet választani a Boleráz fázis további előfordulásait. Eszerint ide 

tartozik még: Bodrogkeresztúr; Bodrogkeresztúr-Kutyasor; Encs-Fügöd, Vízrejáró-dűlő; Fancsal-

Hosszúkötél; Halmaj; Kőlyuk-barlang; Négyes-Nyárádka; Sajószöged, út mellett; Szeleta-barlang. 

Összesen tehát 12 Borsod megyei lelőhely sorolható a Boleráz időszakba. Ezek mindegyike telep. 

Temető vagy sír nem ismert. Több lelőhelyen ásatást is folytattak, azonban a leletek többsége így is 

csak szórványként ismert. Csupán Tiszalúc-Sarkad és Tiszavalk-Kenderföldek telepén tártak fel egy-

egy gödröt. Ezek alapján a Boleráz időszak településeinek belső szerkezetéről semmilyen információt 

nem nyerhetünk. Viszont a Borsod megyei lelőhelyek egy újabb adalékot szolgáltattak a Boleráz 

telepek jellegét illetően, ugyanis a fázisra jellemző leletek a Bükk-fennsík barlangjaiból is előkerültek 

(Kőlyuk-barlang, Szeleta-barlang). A többi lelőhelynél megfigyelhető, hogy elterjedésük a megyén 

belül a nagyobb folyók mentére tehető. É-on a Hernád völgyében fordulnak elő Boleráz lelőhelyek, 

míg a D-i területeken a Tisza mentén, a Tisza és a Sajó, ill. a Tisza és a Bodrog összefolyásának 

környékén találhatók meg. 

2. Lelőhelyek a klasszikus Baden-kultúra leleteivel (Baden IIB-IV). A tipológiai elemzések azt 

mutatják, hogy a három tipokronológiai egység közül a legkisebb számban a IIB fázis típusai 

fordulnak elő. Igazából csak a IIB fázisra jellemző formák nem is találhatók meg az anyagban, kivéve 

a bütykös fülű bögréket (I/2) és korsókat (II/3), de ezek elenyésző számban (összesen három példány) 

ismertek Borsod megyéből. A IIB fázisba ezeken kívül még olyan edényformák sorolhatók, melyek 

inkább a III-IV fázisokra jellemzők, de a kutatás már a korábbi időszakban is kimutatta jelenlétüket. 

Ilyenek például a kétosztású tálak (VI) és a hálómintás fazekak (XV/2). A legnagyobb számban a 

Baden III-IV fázisokban előforduló típusok találhatók meg a leletanyagban. A késői időszak (Baden 

IV) jellegzetességei között a lapos csészék (III/2), a mély tálak egyes formái (X/3) és a seprűdíszes 

fazekak (XV/4) találhatók meg. 

Az imént felsorolt jellegzetességek azonban a lelőhelyeken egyszerre, együtt találhatók meg. 

Eloszlásukból a településeken belül kronológiai csoportokat nem lehet felvázolni. A három fázis 

anyaga keverten fordul elő. Különbséget talán csak az egyes elemek arányában lehet találni, de ezek az 

eltérések a feltárt területek méretétől és a leletanyag mennyiségétől is függnek, így pontos időbeli 

elhatárolásra nem alkalmasak. Ebből a szempontból csak két jelenséget lehet megemlíteni. Az elsőbe 

azok a lelőhelyek tartoznak, melyek anyagában a klasszikus Baden elemek mellett szórványosan 

Boleráz jellegzetességek is feltűnnek. A másik csoportot az Ózd környéki lelőhelyek alkotják, melyek 

nagyobb arányban tartalmazták a késő badeni (Baden IV) fázis edénytípusait. Amennyiben a 

hagyományos tipokronológiai rendszer alapján értelmezzük a fenti adatokat, akkor a következő képet 

kapnánk: a Borsod megyei lelőhelyek két nagyobb csoportra oszthatók. Az elsőbe a korai Baden 

időszak (Boleráz) telepei tartoznak. Ezt követi a jóval nagyobb körben elterjedt klasszikus Baden-

kultúra, amely további egységekre tagolható. Feltételezhető egy korai (Boleráz-Baden kevert) egy 

középső (csak klasszikus Baden) és egy késői (túlnyomórészt késő badeni formákkal jellemezhető) 

időszak. 
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8.2 Relatív kronológia 

8.2.1 Vertikális stratigráfia 

Borsod megye területéről a relatív kronológiai kérdések megválaszolásához viszonylag kevés adatunk 

van. A térségből nem ismertek olyan többrétegű települések, melyeknél rétegtani szempontból 

vizsgálhatnánk a megelőző, ill. következő időszakokkal való kapcsolatokat. A késő rézkor belső 

kronológiájához is csupán egy lelőhelyet hívhatunk segítségül. 

Az Ózd környéki lelőhelyek leletanyagával (Ózd stílus/Ózd-Piliny csoport) jellemezhető térségben 

található Ózd-Kőaljatető magaslati telepe ahol az ásatások során a 80 cm vastag kultúrrétegben 

legalább két szintet különítettek el. A felső réteg 40-60 cm mélységben homokos agyag. Az alsó réteg 

60-80 cm között hamus homok (61. tábla/2). 

Korek József megfigyelése szerint a két rétegből előkerült leletanyag teljesen megegyezik. Csupán 

annyit lehet megállapítani, hogy a felső részből több seprűdíszes edénytöredék került elő, míg az alsó 

rétegben több a merice és a kannelúrás korsó. Kétosztású tálak mindkét rétegből egyaránt előkerültek. 

A feltárt jelenségekből megállapítható, hogy az egyes objektumok között jelentős szintkülönbségek 

vannak, ami időbeli eltérést is feltételez. A megadott mélységadatok alapján a következő képet kapjuk 

(49. ábra). 
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Ózd-Kőaljatető 

                    I. felület                                                                                 II. felület 

0                                                                                           0 

5 5 

10 10 

15 15 

20 20 

25 25 

30   2. edénycsomó 30 

35 35 

40   1. edénycsomó 40 

45   3. tűzhely 45 

50   2. tűzhely   3. edénycsomó 50   3. tűzhely 

55 55 

60   4. edénycsomó 60   2. tűzhely 

65 65   1. tűzhely 

70   6. edénycsomó 70 

75   1. tűzhely   1. gödör 75 

80 80   4. tűzhely   5. tűzhely   6. tűzhely 

cm                                                                                       cm 

49. ábra 

A legfelső, fekete humuszrétegből (0-40 cm) két jelenség – az I. felületen az 1. és a 2. edénycsomó 

került elő. 

A középső, homokos agyagréteghez (40-60 cm) tartozik az I. felületen a 2. és 3. tűzhely, ill. a 3. számú 

edénycsomó. A II. felületről ide sorolható a 3. tűzhely. 

A többi jelenség mindegyike a legalsó (60-80 cm) rétegbe tartozik. Az I. felületen az 1. tűzhely, az 1. 

gödör és a 4., ill. a 6. edénycsomó. A II. felületen az 1-2. és a 4-6. tűzhelyek. 

Sajnálatos módon a leletek keveredése miatt kevés edénytöredéket tudunk biztosan objektumhoz 

kötni.
49

 Ezek alapján mégis megvizsgálhatjuk, hogy a feltételezett két réteg leletanyaga között van-e 

különbség (50. ábra). 

                                                           
49

 A leletek és objektumok részletes ismertetése a katalógusban található. 
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A település legkorábbi időszakába sorolhatók az altalajra (80 cm) épített tűzhelyek (II/4-6. tűzhely). 

Ezek leletanyagában kétosztású tálakat, mericéket, talpas tálakat, pontsorral díszített tölcséres nyakú 

tálakat és egy szalagfüles fazék díszített nyaktöredékét találjuk. 

A következő szintbe tartozik az I. felület 1. tűzhelye és az 1. gödör (75 cm). A leletek között merice, 

tölcséres nyakú tál, tál vissi típusú füllel és gombokban végződő fülű tárolóedény található. 

70 cm mélységben találták az I. felületen a 6. edénycsomót, amelyből három merice került elő. 

A következő szinten (65 cm) található a II. felület 1. tűzhelye. Ide sorolható egy kónikus merice, ill. a 

pontsorokkal díszített, tagolt testű, lapos aljú merice. 

Az alsó réteg tetején – 60 cm mélységben – került elő az I/4. edénycsomó és a II/2. tűzhely. 

Leletanyagukban mericék, csészék, korsók, kétosztású tálak, pontsordíszes tálak fordulnak elő. 

A következő objektumok 50 cm mélységben kerültek elő. Ide tartozik az I/2. tűzhely, az I/3. 

edénycsomó és a II/3. tűzhely. Leletanyaguk meghatározható darabjai: mericék (igen nagy számban), 

korsók és seprűdíszes fazekak. 

Tíz centiméterrel magasabban (40 cm) került elő az I/1. edénycsomó. Leletei közül pontsorral díszített 

tölcséres nyakú tálak, pontsorral díszített korsó töredéke említhető meg. 

A telep legfiatalabb jelensége az I. felületen talált 2. edénycsomó, amely 30 cm mélységben feküdt. 

Kétosztású tál és kannelúrás korsó köthető egyértelműen ide. 

A fenti adatok alapján a következő megfigyeléseket tehetjük: 

Van a települési réteg közepén – 50-60 cm között - egy rövid időszak, amelyhez nem tartozik 

objektum. A feltárt terület kis mérete miatt ebből a tényből azonban messzemenő következtetéseket 

nem vonhatunk le. A település életében hiátust ez alapján nem feltételezhetünk. 

Az alsó rétegben a mericék és a kétosztású tálak dominálnak. A legkorábbi szintre jellemzők a talpas 

tálak. 

A felső rétegben a mericék száma kevesebb lesz. Megnő viszont a kannelúrás korsók aránya. 

Kétosztású tálak is ritkábbak, kivéve a legfiatalabb időszakot. A seprűdíszes fazekak a felső rétegben 

jelennek meg. 

A csekély számú leletanyag sajnos nem ad lehetőséget a pontosabb elemzésre. A fenti megfigyeléseket 

csupán fenntartásokkal tudjuk kezelni. Pontosabb elemzést csak egy esetleges újabb, hitelesítő feltárás 

során tudunk készíteni. Így nagy általánosságban elfogadhatjuk Korek József korábbi véleményét, 

amely szerint a két réteg között jelentős eltérés nem figyelhető meg. Ezek alapján a szlovákiai 

lelőhelyeken tett megfigyeléseket sem tudjuk megerősíteni vagy megcáfolni. 

8.2.2 Horizontális stratigráfia, a települések belső kronológiája 

A Borsod megyei lelőhelyek között a belső kronológia vizsgálatára négy település bizonyult 

alkalmasnak (Csincse; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh; Mezőkövesd-Nagy-Fertő; Tiszaladány-

Nagyhomokos). Ezekről a lelőhelyekről rendelkezünk kellő mennyiségű objektummal és lelettel az 

esetleges időrendi csoportosításhoz. 
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Csincse 

A feltárt teleprészlet 46 objektumból állt. Ezek a vizsgálat szempontjából 454 db értékelhető 

kerámiatöredéket tartalmaztak, melyek 26 edénytípus 83 altípusához tartoztak. A korrespondencia 

elemzéshez 36 objektum és 35 altípus került kiválasztásra. Az eredmények azt mutatják, hogy az 

objektumok többsége hasonló összetételű leletanyagot szolgáltatott. Kiugró értékeket a 206, 236 és 

293 jelű gödrök mutattak, melyek az 1. tengely negatív értéktartományaira esnek. Ezt a három gödröt 

az elemzés szerint a kannelúrás díszítésű bögrék (I/1b), a díszítetlen (VI/1), ill. bekarcolt vonalakkal 

díszített kétosztású tálak (VI/3) előfordulása különbözteti meg a többi objektumtól. A szeriáció viszont 

azt mutatja, hogy ezekből az objektumokból a fent említett edénytípusokon kívül más formák nem 

nagyon kerültek elő, így az elemzésbe bevont objektumok és edénytípusok számát tovább kellet 

csökkenteni. A következő elemzésben már csak 12 objektum és 12 edényforma szerepelt.
50

 A 

függvénytáblán két objektumcsoport körvonalazódott. Az elsőbe tartoznak az 5, 41, 79, 221 és 238. 

objektumok, melyek a díszítetlen bögrék (I/1a), korsók (II/1a) és fazekak (XV/1a) révén különíthetők 

el a második egységtől, melyben a 2, 31, 99, 186, 253 és 282. gödrök szerepelnek. Utóbbi csoportban 

a tölcséres nyakú tálak (V/1) különböző változatai, a kétosztású tálak pontokkal és vonalakkal díszített 

formája (VI/4), ill. a hálómintás fazekak (XV/2) fordulnak elő nagyobb arányban. A feltárt terület 

egészéről nem áll rendelkezésre felszínrajz, így az objektumok elhelyezkedése csak hozzávetőlegesen 

ismert. Ennek ellenére a két csoport objektumairól megállapítható, hogy mintegy párokat képezve 

fordulnak elő a lelőhelyen. Például az ásatás DK-i részén a második csoportba sorolható 2. objektum 

közelében helyezkedik el az 5. objektum és a 41. gödör, melyek az első csoportba tartoznak (6. tábla). 

Ezt a jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a kérdéses objektumok talán funkciójukban tértek el 

egymástól, hiszen a két csoport edénytípusai mintegy kiegészítik egymást (korsók, bögrék – tálak, 

fazekak). Ezek alapján a csincsei lelőhely objektumai között számottevő időbeli eltérést nem 

feltételezhetünk. A telepen csekély számban a Boleráz stílusra jellemző edénytöredékek (pl. 

halszálkamintás fazék) is előkerültek, azonban ezek egy bronzkorra datálható gödörből (90. objektum) 

származnak és együtt fordultak elő a klasszikus Baden időszakra jellemző töredékekkel. Ez a 

szórványos adat nem elegendő a belső kronológia elemzéséhez. Ezek alapján nem dönthető el, hogy a 

lelőhelynek volt-e egy korábbi (Boleráz) szakasza vagy a Boleráz és Baden telepek egy időben 

léteztek és nem csupán véletlen keveredésről van szó. 

 

Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh. 

A lelőhelyen 17 késő rézkori objektumot tártak fel. Leletanyagukban 703 db kerámiatöredék található, 

melyek 21 edénytípusba és 62 altípusba sorolhatók. Az elemzésre megfelelő objektumok és 

edénytípusok alapján a késő rézkori településrészleten az egyes jelenségek között jelentős időbeli 

eltérések nem állapíthatók meg. 

 

Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

A viszonylag nagy (5000 m²) feltárt terület ellenére csupán 20 késő rézkori jelenség került elő a 

lelőhelyen, igaz ezek között nagy méretű gödörkomplexumok is voltak. A felszínrajzok alapján két 

területileg is elkülönülő objektumcsoport figyelhető meg (lásd a településekről szóló fejezetet). Az 

elemzések során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a két csoport tipológiai szempontból is eltérő 

lehet-e. A 20 objektumból összesen 1232 db kerámialelet került elő, melyek 22 típusba és 74 altípusba 

oszthatók. A 7 objektummal és 15 típussal végzett korrespondencia elemzés két csoportot mutatott ki. 

Az egyikbe három gödör tartozik (S9, S99-100, S102), a másikba négy objektum sorolható (S4, S7, 

S103, S133). Az objektumok az előzetesen feltételezett két területi csoport mindegyikében vegyesen 

                                                           
50 Ebben az esetben az egyes tengelyek sajátérték arányai is megfelelőnek bizonyultak (1. tengely 27,3%; 2. tengely 21,4%; 

3. tengely 15,8%). 
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találhatók meg, így a két egység között időbeli különbség nem állapítható meg. Ebben az esetben is az 

látható, hogy az objektumok funkciójuk szerint különülnek el. Mindkét csoportban kisebb gödrök és 

nagy gödörkomplexumok is előfordulnak. A mezőkövesdi lelőhelyen is feltűnnek a Boleráz jellegű 

leletek. Mindkét csoport objektumaiban megtalálhatók, azonban csak elenyésző számban. 

 

Tiszaladány-Nagyhomokos 

A Borsod megyei lelőhelyek közül ezen a telepen került elő a legtöbb objektum (59 gödör). Az 

értékelhető kerámialeletek (1179 db) 21 edénytípusba és 89 altípusba sorolhatók. Az elemzéshez 

szükséges volt a túl kevés, ill. a túl sok leletet tartalmazó objektumok és a ritkán előforduló típusok 

kihagyása. A korrespondencia elemzés eredményeként megállapítható, hogy a település objektumai 

között tipológiai alapon jelentős eltérések nem mutathatók ki. 

8.3 Abszolút kronológia 

A Borsod megyei késő rézkori lelőhelyek közül csupán Mezőkövesd-Mocsolyásról van két közvetett 

mérési eredmény, melyet a lelőhely neolitikus telepének közlésekor Kalicz Nándor és Koós Judit 

említett. A lelőhelyről származó minták közül az 5. és 6. számú adatok érdemelnek figyelmet. Az első 

(deb 4938) mérés a 130. objektumból a bp 4409±37 (3075-2945 BC cal) eredményt hozta. A második 

az F szelvény mintájából nyert bp 4545±58 (3365-3123 BC cal) dátum. Mindkettő a késő rézkornak 

felel meg, azonban a lelőhelyről csak szórványosan kerültek elő a Baden-kultúra leletei (KALICZ-

KOÓS 2014, 62). A leletanyag jelenlegi állapotában nem alkalmas a részletesebb elemzésre. Az 

előzetes megtekintés során annyi mondható, hogy a kerámialeletek a klasszikus Baden-kultúra 

jellegzetességeit mutatják (pl. hegyes bütykökben végződő szalagfülek). Ezek a bizonytalan adatok 

csak feltételesen alkalmazhatók a környék más késő rézkori lelőhelyeinek datálására. A jelenleg ismert 

késő rézkorra vonatkozó C14 adatok alapján a mezőkövesdi dátumok megfelelnek a klasszikus Baden-

kultúra időszakához köthető lelőhelyek eredményeinek (Sümeg Kr. e. 3350-3100±60; Vámosgyörk – 

Kr. e. 3330/3090-3040/2920; Nagykanizsa – Kr. e. 3320/2870-3030/2510±50) (HORVÁTH T. et al. 

2006, 2. táblázat). 

A kutatás jelenlegi állása szerint a késő rézkori abszolút dátumok alapján egy korai (Boleráz) (Kr. e. 

3640-3370) és egy klasszikus Baden időszak (Kr. e. 3360-2930) körvonalazható. Az első fázison belül 

a Protoboleráz és a Boleráz adatok nem különíthetők el egymástól (STADLER et al. 2001, 543-544). 

Újabban a budakalászi temetőből és Balatonőszödről közöltek C14 adatokat. Az előbbi esetben az 

eredmények szinte teljesen megegyeznek a klasszikus Baden-kultúra dátumaival (Kr. e. 3350-2880) 

(SIKLÓSI 2009, 462). A balatonőszödi eredmények érdekessége, hogy a telepen a Boleráz időszaktól 

a klasszikus Baden-kultúrán át, szinte mindegyik fázis leletei megtalálhatók (Baden IB-IV), de a 

radiokarbon dátumok több helyen is azt mutatják, hogy a térben elkülönülő Boleráz és Baden 

településrészek egy időben léteztek (HORVÁTH T. 2009, 108-109). 

A Borsod megyéhez legközelebb eső területekről a következő abszolút dátumok ismertek: 

Gyöngyöshalász-Encspuszta (Kr. e. 3650/3630-3380/3370±50) (WILD et al. 2001, Table I; 

STADLER et al. 2001, Table 7; HORVÁTH T. et al. 2006, 2. táblázat) A lelőhelyet Kalicz Nándor a 

Protoboleráz időszakba sorolta (KALICZ 2001, 391-392). Horváth Tünde azonban úgy véli, hogy a 

közölt leletek tipikus Boleráz (Baden IB) jellegzetességeket mutatnak (HORVÁTH T. 2009, 105). 

Szihalom (Kr. e. 3780/3630-3380/3600) (WILD et al. 2001, Table I; STADLER et al. 2001, Table 7; 

HORVÁTH T. et al. 2006, 2. táblázat). A lelőhelyről Boleráz (Baden IB-C) leletek származnak 

(HORVÁTH T. et al. 2006, 2. táblázat). 

Vámosgyörk (Kr. e. 3330/3090-3040/2920) (STADLER et al. 2001, Table 7; HORVÁTH T. et al. 

2006, 2. táblázat). Ahogy fentebb is látható, a lelőhelyet a klasszikus Baden időszakba sorolták. 
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Tiszavasvári-Wienerberger téglagyár (3 adat: 459. gödör - 3860±50 BP, 2457-2235 BC; 501. gödör - 

4450±35 BP, 3322-3025 BC; 502. gödör - 4405±35 BP, 3091-2933 BC) (DANI-HORVÁTH 2012, 

80-81; 6. táblázat). A hivatkozott táblázat adatai szerint a lelőhelyet a szerzők a Baden-kultúra Viss 

csoportjába sorolták. Különösen érdekes a 459. gödör állatcsont anyagából nyert – eddigi ismereteink 

szerint – túlságosan fiatal C14 dátum. Ez az eredmény arra utal, hogy a lelőhelyen a Baden-kultúra – a 

dunántúli lelőhelyekhez hasonlóan (2600/2000 cal BC) - tovább él a korabronzkor idején is (DANI-

HORVÁTH 2012, 97-98). 

A kutatási területhez szorosan kapcsolódó K-Szlovákiai térségből szintén hiányoznak a C14 adatok, 

csupán Šarišské Michaľany telepének 241. objektumából származik egy kalibrálatlan eredmény 

(HORVÁTHOVÁ 2008, 113; HORVÁTHOVÁ 2010, 84, 134). 

A Borsod megyei lelőhelyek közül még egy közvetett adatot kell megemlíteni. Tiszalúc-Sarkadon a 

Hunyadihalom-kultúra objektumaiból vettek négy mintát, melyek eredményei szerint a telep a Kr. e. 

3800 körüli időszakban (Kr. e. 3980-3640) létezett (PATAY 2005, 132). A lelőhelyen a hunyadihalmi 

megtelepedést követően Boleráz jellegű leletanyag tűnik fel, igaz szórványosan, számottevő 

objektumok nélkül, de a megelőző időszaktól rétegtanilag jól elkülöníthetően (PATAY 2005, 127). A 

két időszak között eltelt idő a jelenségek alapján nem határozható meg (a Boleráz leletek a gödrök 

felső rétegeiből kerültek elő), így nem bizonyítható, hogy a késő rézkori település közvetlenül követte 

volna a megelőzőt. Ennek ellenére a fentebb említett abszolút dátumok közvetve mégis 

vonatkoztathatók a Boleráz telep kezdetére, ha elfogadjuk Patay Pál számítását a hunyadihalmi telep 

élettartamára (100-120 év) (PATAY 2005, 134). Ebben az esetben a késő rézkori leletek megjelenése 

a telepen a Boleráz fázis más lelőhelyeken mért kezdeti dátumaival megegyező időszakra eshet. 

Az É-magyarországi késő rézkor abszolút datálásának értékelése során érdemes felidézni Horváth 

Tünde néhány megjegyzését. Az Alföld területén elképzelhetőnek tartja, hogy a Viss, Ózd-Piliny és 

Hódmezővásárhely típusú leletek a térségben a klasszikus Baden-kultúrát képviselik, mint egymással 

teljesen vagy részben egykorú, területi csoportok és időrendi helyzetük 3400-2400/2200/2000 cal BC 

között valószínűsíthető (DANI-HORVÁTH 2012, 98). Korábban a Kostolac „stílus” kérdése kapcsán 

azt is felvetett, hogy a Baden-kultúra késő időszakára (Baden IV) keltezett Ózd-Piliny csoport akár a 

Boleráz időszakkal is egykorú lehet (3400-3100 BC) (HORVÁTH T. 2011, 52). Ameddig a kérdéses 

területről nem rendelkezünk elegendő számú, megbízható, természettudományos módszerrel vizsgált 

abszolút dátummal, addig az ilyen spekulációk nem nyerhetnek igazolást, így az É-magyarországi 

késő rézkor pontos datálását is a későbbi kutatás feladataként kell meghatároznunk. 

8.4 Összefoglalás: Borsod megye késő rézkorának kronológiai kérdései 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye késő rézkori lelőhelyeiről nyert adatok különböző kronológiai 

megfigyelésekre adtak módot. 

A tipokronológiai vizsgálatok eredményei a korszak kutatásában használt Nĕmejcová-Pavúková-féle 

tipológiai rendszerrel nagy vonalakban egyeztethetők voltak, azonban a korai (Boleráz) és klasszikus 

Baden (Baden IIB-IV) időszakok egyértelmű elválasztásán túl a finomabb besorolásra nem volt 

lehetőség. Ez a jelenség a kutatások jelenlegi eredményeivel is párhuzamba állíthatók, ami arra utal, 

hogy a klasszikus Baden fázisok „összemosódása” nemcsak Borsod megyében figyelhető meg. Ennek 

eredményeként megfontolandónak tartom Horváth Tünde véleményét, amely a Baden IIB-III-IV 

fázisokba sorolt típusok összevonását és a területi különbségekre való koncentrálást szorgalmazza 

(HORVÁTH T. 2011, 61). 

A relatív kronológiai megállapítások egyrészt a rétegtani viszonyok, másrészt a településeken belüli 

eltérések vizsgálatán alapultak. Az előbbi elég korlátozott mértékben valósulhatott meg. Az egy 

lelőhelyen (Ózd-Kőaljatető) végzett elemzés a hosszan tartó megtelepedésen belül feltételezett 
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tipológiai eltéréseket nem mutatta ki. Az eredményeket azonban a leletanyag csekély száma miatt csak 

fenntartásokkal lehet kezelni. 

A horizontális stratigráfiai vizsgálatokhoz ennél több adat állt rendelkezésre. Több településen belül 

lehetett az egyes objektumcsoportok egymáshoz való viszonyát elemezni. Az eredmények azonban itt 

sem mutattak ki a területileg elkülöníthető csoportok között lényeges tipológiai különbségeket. Az 

objektumok bizonyos szempontból kiegészítették egymást, azaz leletanyaguk összessége adta a 

lelőhelyre jellemző teljes tipológiai sorozatot, ami az objektumok funkcionális és nem időbeli 

eltérésére utalhat. A tipokronológia által kimutatott korai időszak (Boleráz) leletanyaga ezekben az 

esetekben nem vált el élesen a lelőhelyek klasszikus Baden anyagától, ami részleges egyidejűséget is 

jelenthet. Azonban a csekély leletanyag inkább bolygatással másodlagos helyzetbe került leletekre 

utal, ami egy korábbi települési időszak szórványos jelenlétét bizonyítja. 

Az abszolút kronológiai kérdésekre a kutatás jelen állapotában nem lehet biztos megállapításokat 

tenni, hiszen két közvetett adaton kívül egyéb információnk nincs a térség természettudományos 

módszerekkel végzett datálásához. 
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9. Értékelés: A késő rézkor Borsod megyében 

Az őskorkutatásban már a kezdetektől megfigyelhető az a törekvés, hogy a régészeti jelenségeket 

(leletek, objektumok, lelőhelyek) rendszerezzék, csoportosítsák. Ez elsősorban a leletek időrendi és 

földrajzi helyzetének meghatározását jelentette, ami végül a régészeti korszakok és kultúrák 

megszületéséhez vezetett. Ahogy a korábbi fejezetekben is látható, ez az általános törekvés a késő 

rézkor kutatásában is erőteljesen jelentkezett. A korszakkal foglalkozó kutatók többsége legalább 

részben megpróbálta a Baden-kultúrát csoportokra, fázisokra osztani. A leletanyag változatossága, 

sokszínűsége igazolni látszik ezeket a csoportosításokat, azonban a problémát az jelenti, hogy az 

elkülönített egységek nagy részénél nehéz meghatározni, hogy egymással párhuzamosan élő, területi 

vagy időben eltérő, kronológiai fázisokat képviselő szintekről van-e szó. Ebben a fejezetben ezt a 

kérdéskört vizsgálom. Egy rövid elméleti bevezetőt követően a Baden-kultúra Borsod megyében 

előforduló csoportjairól szerzett eddigi ismereteket foglalom össze, majd bemutatom a leletanyag 

elemzésének eredményeiből levonható következtetéseket, végül a késő rézkori kapcsolatrendszerek 

felvázolására teszek kísérletet. 

9.1 Elméleti bevezetés: A kultúra fogalma 

A régészeti kultúra fogalom használatának kezdete a 19. század végére vezethető vissza. Első 

alkalmazása Gustav Kossina osztrák kutató nevéhez köthető, aki a germán népek őskori gyökereinek 

kutatása során az egyes tárgytípusok elterjedésének körvonalazásával határozta meg azokat az 

egységeket (kultúrprovinciák), melyeket a nép- és törzsterületekkel azonosított (KOSSINA 1911; 

KOSSINA 1926). Az általa településrégészetnek nevezett módszer lényege az őskori települések 

feltérképezése és az antik, ill. középkori forrásokkal való összevetése volt. Gustav Kossina érdeme az 

volt, hogy az őskori népeket az anyagi kultúra területi egységeivel kötötte össze (SIKLÓSI 2006, 74). 

Elméletének hibája viszont abban a megállapításában kereshető, miszerint az, hogy egy kultúra 

teljesen átalakuljon, kizárható (KOSSINA 1911, 5). Ez azt jelenti, hogy nem vette figyelembe a 

kultúra változásának lehetőségét és a kultúrák közötti kapcsolatoknak sem tulajdonított szerepet 

(CSIPPÁN 2013, 58). 

A Kossina féle kultúra felfogásból kiindulva, azt átvéve, de egyben tovább is gondolva alkotta meg 

Vere Gordon Childe ausztrál régész a régészeti kultúra fogalom lényegében ma is használatban lévő 

értelmezését. Ennek lényege, hogy a bizonyos régészeti emlékek (edények, eszközök, temetkezési 

szokások, települési módok, háztípusok) együttesen fordulnak elő és az ilyen összetartozó jelenségek 

alkotják a kultúrát, ami az egykori népeknek feleltethető meg (CHILDE 1929, v-vi). Ennek az 

elképzelésnek a problémája abban rejlik, hogy az etnikumot állandó, homogén egységnek tekinti és az 

anyagi kultúra hirtelen változását etnikai változásokkal (migráció, kolonizáció, hódítás) magyarázza 

(SIKLÓSI 2006, 75). 

A kultúra fogalmának újabb változását az Újrégészet feltűnése hozta el. A régészeti jelenségek 

másfajta értelmezését és megközelítését szorgalmazó irányzat megkérdőjelezte az anyagi kultúra, nép 

és nyelv egymással egyértelműen megfeleltethető egységét (SIKLÓSI 2006, 76). A kultúrát 

rendszerként kezelték, amely több összetevőből áll. Ezek az alkotóelemek egymással állandó 

kölcsönhatásban állnak. De nemcsak ezek változása, hanem a környezet és a más kultúrákkal való 

kapcsolatok is hatással vannak a kultúrára. Ezt az elképzelést leglátványosabb formájában David 

Clarke elméletében figyelhetjük meg (CLARKE 1968). Ennek lényege, hogy a kultúra több, 

egymásnak alárendelt szinten különíthető el (attribútum, tárgy, tárgytípus, leletegyüttes, kultúra) 

(CSIPPÁN 2013, 54-58). Clarke azt is hangsúlyozta, hogy az anyagi kultúra és más kulturális 
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jelenségek (nyelv, etnikum) földrajzi elterjedései nem feltétlenül esnek egybe (SIKLÓSI, 78; 

CSIPPÁN 2013, 60). 

 

A régészetelmélet következő nagy irányzatát képviselő posztprocesszualista iskola az Újrégészettel 

szemben az egyén szerepét hangsúlyozta, ezért minden kultúrát a saját kontextusában vizsgált. 

Elvetették a régészeti kultúra fogalmát és helyette az anyagi kultúra elnevezést alkalmazták. A 

nagyobb egységek helyett az egyes lelőhelyekre fordították figyelmüket (SIKLÓSI 2006, 80; 

CSIPPÁN 2013, 61). Bár mellőzték a régészeti kultúra fogalmának használatát, tovább keresték azt a 

jelenséget, amelynek szerepe lehetett az identitás kifejezésében és az egykori közösségek határait is 

meghatározhatta. Ez a jelenség volt a stílus. Már a fogalom meghatározása is kérdéses. Maga a szó a 

görög eredetű stylus kifejezésből (hegyes tárgy, oszlop, pillér) származik, amely a latinba átkerülve 

íróeszközt is jelentett és később a kézírások különbségeire alkalmazták, így eredetileg az egyén 

stílusára vonatkozott. Lényegében a stílus az a mód, ahogyan csinálunk valamit (RENFREW-BAHN 

1999, 401). A stílust a posztprocesszualista régészek újraértelmezték és kommunikációs formaként 

tekintettek rá. Attól függően, hogy a stílus kifejezi-e az identitást vagy nem, lehet aktív vagy passzív. 

Pauline Wiessner két fogalmat vezetett be. Az egyik az emblematikus stílus, amely a csoportidentitást 

fejezi ki. A másik a megerősítő stílus, ami az egyéni identitás kifejezésére szolgál. Az előbbi a 

társadalmi csoportok és a köztük lévő határok létezését, míg az utóbbi a személyek közti 

kommunikáció mértékét jelzi. Az emblematikus stílus - bár felismerése kérdéses - az egykori 

etnikumokat jelezhetik. Ugyanakkor az egyének korát, nemét és társadalmi osztályát is 

reprezentálhatja, ezért nem szabad összekeverni a stiláris területi változatokat az etnikumokkal. A 

posztprocesszualista megközelítés szerint a társadalmi élet különböző aspektusai az anyagi kultúrában 

és a szokásokban tükröződhetnek, melyek összefüggnek a tárgyak használatának összetett hálózatával. 

Ebben a rendszerben a stílus csak az egyik alkotóelem, ami egyes esetekben kifejezheti az identitást, 

máskor viszont nem (SIKLÓSI 2006, 81-82). 

 

A hagyományos régészeti kultúra fogalmának kritikáját a Baden-kultúra problematikáján keresztül 

Martin Furholt is megfogalmazta (FURHOLT 2008a; FURHOLT 2008b; FURHOLT 2009). 

Véleménye szerint ebben az esetben különösen jól látható, hogy a kultúra feltételezett egységessége 

mennyire befolyásolja az értelmezést. A kutatás a mai napig nem igazán kérdőjelezte meg a Baden-

kultúra fogalmának létjogosultságát. Ehelyett a kronológiai kérdések és a más kultúrákkal fennálló 

kapcsolatok elemzése állt a vizsgálatok középpontjában. A Baden-kultúrát alapvetően összekötötték 

egy bizonyos kerámiastílussal, melynek elterjedése élesen körvonalazható és más kultúráktól jól 

elkülöníthető. Ezzel szemben a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb lelőhelyen az egyes 

kerámiastílusok keverten fordulnak elő, így a feltételezett egységesség nem bizonyítható. Egy másik 

feltételezés szerint a Baden stílusú kerámia és az anyagi kultúra más formáinak elterjedése lefedi 

egymást. Ezt a megfigyelést sem lehet régészeti adatokkal alátámasztani. Martin Furholt ennek 

illusztrálására a pattintott kőeszközök és a cserélhető fejű idolok példáját hozta fel, de megemlítette, 

hogy a temetkezési szokásokban is erős regionalitás figyelhető meg. Emellett az állatcsontok aránya (a 

Kárpát-medencében a kiskérődzők, az É-i területeken a szarvasmarha van túlsúlyban) is egy olyan 

határt alkot, amely nem esik egybe a kerámiastílusok elterjedésével. Szintén problémásnak tartható a 

Baden-kultúra csoportjainak meghatározása. Ugyanis már olyan sok alcsoportot különített el a kutatás, 

hogy ezek alapján nehezen tartható fent az egységes kultúra fogalma. A fent említett problémákat 

összefoglalva Martin Furholt arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a Baden-kultúra fogalma, mint 

homogén kulturális egység nem tartható fenn (FURHOLT 2008a, 619). 

A megoldást a kérdéskör másfajta megközelítésében látja, amely a hagyományos régészeti kultúra 

fogalom helyett egy politetikus kultúra modellt alkalmaz. Ennek lényege, hogy a kultúrát több 

változóból álló rendszerként kezeli, amelyben az egyes szintek a régészeti leletanyag különböző 
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kategóriáinak (kerámia, kőeszköz, temetkezés, települési mód, állatcsont) felelnek meg. Ezek a 

kategóriák pedig különböző kommunikációs köröket jeleznek, melyek az egykori közösségek között 

eltérő intenzitással működtek. Másként megfogalmazva: elsőként meghatározza mindegyik kulturális 

kör hasonlóságait vagy eltéréseit, majd összevetve az adatokat rekonstruálja a különböző kulturális 

körök közötti kommunikációs intenzitást és kapcsolatot a szocio-kulturális interakció modelljében (a 

kérdésről bővebben: FURHOLT 2009, 20-26; FURHOLT 2011). 

 

Az őskori kerámiastílusok értelmezése során érdemes figyelembe venni azokat az etnográfiai példákat, 

melyek arra figyelmeztetnek, hogy a kerámiatípusok elterjedésének vizsgálatát nem feltétlenül lehet az 

egykori közösségek, etnikumok meghatározásához felhasználni. Erre kiváló példát mutat be Michael 

Dietler és Ingrid Herbich tanulmánya a kenyai Luo népcsoport területén végzett kutatásaik 

eredményeiről (DIETLER-HERBICH 1994). A három éven át végzett megfigyelések során a 

kerámiakészítés mindennapjaiba is betekintést nyertek. A fazekasok mind nők, akik nem specialisták, 

azaz ugyanúgy részt vesznek a földművelésben és a ház körüli munkákban, a kerámiakészítés csak 

kismértékű mellékkeresetet jelent számukra. A Luo fazekasság így a házi ipar tipikus megfelelője. A 

kutatási területen az agyagforrások körül csoportosuló háztartásokat „fazekas közösségeknek” 

nevezték. A 13 formából álló edénykészletet a díszítésben, formában és technológiai jegyekben 

megfigyelhető eltérések alapján különböző mikro-stílusokba osztották (DIETLER-HERBICH 1994, 

461-465). Régészeti szempontból az egyik legfontosabb megfigyelés az, hogy a kerámiastílusok 

gyakran a fontosabb etnikus és törzsi határokat is átlépik. Nyilvánvaló, hogy a kerámiastílusok 

eltérésének nincs szerepe az etnikus identitás meghatározásában a kerámiát használó közösségek 

számára, annak ellenére, hogy az adott stílus gyakran egyértelműen egy etnikai csoporthoz köthető 

(DIETLER-HERBICH 1994, 466-467). A kutatás tanulságát legjobban a szerzők által megfogalmazott 

megállapítással illusztrálhatjuk, miszerint: „Consequently, it must be admitted that for archaeologists 

neither the spatial distribution of ceramic styles nor regional resemblances in pot forms are 

necessarily very good indicators of ethnic identity.” (DIETLER-HERBICH 1994, 469) Hasonlóan 

érdekes megfigyeléseket tett Christpoher DeCorse Sierra Leone-ban. Három olyan csoportot vizsgált, 

melyek egymással szomszédos, bizonyos vonásokban szorosan összefüggő, de magukat különálló 

etnikai egységként kezelték. Ezt a különállást azonban az anyagi kultúra, kiváltképp a kerámiaformák 

és díszítések egyáltalán nem tükrözték. Az edényművességben megfigyelhető eltérések nem az 

etnikumokat, hanem a kézművesek tevékenységi körét és mozgását jellemzik. Ebben az esetben az 

identitást leginkább a rituális élet tárgyai jelezték (DeCORSE 1989, 138 – SIKLÓSI 2006, 82-83 

alapján). 

 

Az európai őskorkutatásban is egyre inkább teret nyert az a vélekedés, miszerint a hagyományos 

(Childe-i) régészeti kultúra fogalom nem fejezi ki megfelelően a korszak valós viszonyait. Ez az 

elképzelés az elméleti síkról lassan a gyakorlatba is átkerült és az őskori emlékanyag újszerű 

módszereket alkalmazó elemzései láttak napvilágot, melyek több lehetőségeket is kínálnak a kérdés 

vizsgálatára. Ezek közül a késő rézkori kerámiastílusokra vonatkozó legfontosabb megközelítés az az 

elmélet, ami az utóbbi időben Martin Furholt tanulmányaiban látszik körvonalazódni. Eszerint az 

egykori közösségek, társadalmak meghatározása egy politetikus kultúra modelljén keresztül történik, 

azaz a ránk maradt régészeti jelenségek (kerámia, kőeszköz, állatcsont, temetkezési szokás, települési 

mód, stb.) mindegyik típusát külön rendszerként kell kezelni, amelyeket önmagukban kell vizsgálni és 

összevetni a többi tényezővel. Ezek a tényezők végeredményben az egyének és közösségek közti 

kommunikáció egyes szintjeit képviselik, melyek különböző mintázatokkal jelentkeznek a korábban 

egységesnek vélt régészeti kultúrán belül és bizonyos esetekben más kultúrák területein is átívelnek. 

Hasonló módszerekkel végzett kutatások a Borsod megyei anyagban a korlátozott lehetőségek (kevés 

feltárt lelőhely, kevés jól dokumentált leletanyag, bizonyos régészeti jelenségek hiánya) miatt nem 
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feltétlenül vezethetnek eredményre, mégis vázlatosan megpróbálom a hiányos ismeretanyagból 

kimutatni azokat a jellegzetességeket, melyek a terület késő rézkorának viszonyait meghatározták. 

Azonban mielőtt erre rátérnék, röviden azt kell áttekinteni, hogy eddig milyen eredmények születtek a 

Baden-kultúra egyes csoportjainak elemzése során és milyen elképzelések uralják a jelenlegi kutatást. 

9.2 A Baden-kultúra csoportjairól 

A Kárpát-medence késő rézkora a régészeti kutatásban sokáig egyet jelentett a Baden-kultúrával. A 

nagy területen elterjedt, változatos leletanyagot már az első összefoglalások idején megpróbálták 

területi, ill. időrendi csoportokba sorolni. Ennek a törekvésnek jó példája Banner János munkája, aki 

Magyarországon elsőként határozta meg a kultúra csoportjait (BANNER 1956, 184-187). 

Kiindulásként az eltérő temetkezési szokásokat vette alapul, ezért két fő változatot különített el. A 

hamvasztásos rítussal temetkező csoportok közé sorolta a Fonyód-Úny, Viss és Ózd-Piliny néven 

körvonalazott területi egységeket, melyek a Dunántúl É-i részén és ÉK-Magyarországon találhatók 

meg. A másik fő egységet a csontvázas temetkezések csoportja képviseli, amely a D-Dunántúlt és az 

Alföld területét foglalja magába (BANNER 1956, Abb. 45). Az egyes csoportokat nem csupán a 

temetkezési módok, hanem néhány jellegzetes edényforma alapján is megkülönböztette. Pl. a 

csontvázas sírok csoportjában jelenik meg a halbárka alakú edény, a Viss csoportot a hegyes 

bütykökben végződő, míg az Ózd-Piliny csoportot a lapos gombokkal díszített fülek jellemzik 

(BANNER 1956, 184-186). Banner János a rézkori kronológia kérdéseit vizsgáló - Kutzián Idával 

közösen írt - tanulmányában már a csoportok időrendi helyzetével is részletesebben foglalkozott. A 

Viss, Úny, Kostolac és Bošáca csoportokat a Baden-kultúra késői időszakára helyezték (BANNER-

KUTZIÁN 1961). Evžen Neustupný összefoglaló munkájában külön fejezetet szentelt a Baden-kultúra 

regionális csoportjainak. Ebben röviden jellemzi az egyes kronológiai fázisok (Baden A-E) helyzetét 

az egyes régiókban. A pontos elkülönítést sok esetben a rendelkezésre álló kevés leletanyag 

nehezítette, pl. a kultúra korai időszakában (Baden A-B). A C fázisban már megfigyelhetők a 

regionális eltérések, melyek az Úny és a Viss csoportok tekintetében láthatók leginkább 

(NEUSTUPNÝ 1973, 335). A következő időszakban (Baden D) már több területen is viszonylag 

gazdag leletanyag áll rendelkezésre, így elkülöníthetők az egyes helyi változatok. Ezek közül is 

kiemelte az Ózd csoportot, amely a Felső-Tisza-vidéken, Szlovákia hegységeiben és a Visztula mentén 

terjedt el. Ebben a fázisban még a Duna-könyök vidéki temetők (Budakalász, Alsónémedi) csoportját 

említette meg. Ezen kívül a kultúra D-i elterjedési területét tartja egységesnek (NEUSTUPNÝ 1973, 

336). A területi csoportosítás kérdéséről Viera Nĕmejcová-Pavúková egyik tanulmányában röviden 

megjegyezte, hogy a Boleráz csoport és a klasszikus Baden-kultúra idejében nagyobb helyi eltérések 

nem figyelhetők meg, a leletanyag egységesnek tűnik, lokális különbségek csak az idősebb klasszikus 

Baden-kultúra fiatalabb fázisában (Baden III - Nevidzany) tűnnek fel először (a Viss csoport 

esetében). Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a kultúra klasszikus csoportjai (Viss, Úny, Ózd) 

kronológiailag eltérőek, ezért véleménye szerint területileg sem hasonlíthatók össze (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1974, 349). Későbbi munkáiban is látható, hogy ezeket a csoportokat különböző 

kronológiai fázisokba sorolta (Fonyód – Baden IIa; Viss – Baden III; Úny – Baden IVa; Ózd – Baden 

IVb), tehát egyértelműen időrendi különbséget feltételezett közöttük, elterjedési területeiket nem vette 

figyelembe (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1982, 151). A Banner János féle csoportok elkülönítésével, 

meghatározásával doktori disszertációjában Korek József is foglalkozott (KOREK 1983, 12-27). 

Külön tárgyalta a dunántúli és alföldi csoportokat és az eredeti egységeket (Fonyód, Úny, Viss, Ózd-

Piliny) újabbakkal egészítette ki (pl. Dél-Dunántúli I. és II. csoport; Budakalász I-III; 

Hódmezővásárhely-Bodzáspart), ill. több helyen módosította (elkülönítette pl. a Post-únyi és a Proto-

Viss fázisokat). A Rima-medence őskorát bemutató dolgozatában B. Kovács István részletesen 

elemezte az Ózd csoportot és elkülönített egy másik egységet is Salgótarján csoport néven (B. 
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KOVÁCS 1986).
51

 A Baden-kultúra belső felosztásának problémáját, az elnevezésekben és az egyes 

csoportok térbeli, ill. időbeli helyzetének eltérő megítélésében mutatkozó „zűrzavart” Bondár Mária 

elsőként az Úny csoport példáján mutatta be (BONDÁR 1987, 42). Jellemző a késő rézkor kutatási 

helyzetére, hogy ezt a csoportot a Baden-kultúrán belül a kutatók egy része a korai időszakra keltezi, 

míg mások a késői datálás mellett tették le voksukat (BONDÁR 1987, 42). Később több alkalommal is 

érintette a kérdéskört, mindannyiszor utalva a kutatásban jelentkező bizonytalanságokra (BONDÁR 

1991b, 34; BONDÁR 2002a, 10). Ezen problémák okaként a késő rézkori leletanyag közlésében 

mutatkozó hiányosságok, elmaradások nevezhetők meg, ahogy ezt Bondár Mária is többször említette 

(BONDÁR 1991b, 35; BONDÁR 2002a, 11). Az újabb kutatások eredményei közül ki kell emelni 

Horváth Tünde tanulmányát, amelyben úgy jósolja, hogy a feltételezett csoportok elkülönítése a 

jövőben nem feltétlenül lesz indokolt. Ezt a véleményét a Fonyód csoport példáján illusztrálta 

(HORVÁTH T. 2011, 57-58). 

A késő rézkor földrajzilag és/vagy időrendileg elkülönített egységeit érintő kutatási problémák rövid 

bemutatása után a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére eső két csoport (Viss, Ózd-Piliny) és a 

Boleráz fázis ismertetése következik. 

9.2.1 A Boleráz fázis 

A Boleráz csoportot elsőként Anton Točik különítette el és sokáig a Baden-kultúra legfiatalabb 

fázisaként tartották számon (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, 211, 239). A morvaországi 

lelőhelyek és elsősorban a Jevišovice C1 és Ohrozim típusú leletek alapján ezt a datálást már az 1960-

as évek elején módosították és a Boleráz csoportot a Baden-kultúra legkorábbi időszakára helyezték 

(NEUSTUPNÝ 1959; NEUSTUPNÝ 1973, 320; NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1973, 297). A csoport 

első részletes feldolgozását Viera Nĕmejcová-Pavúková készítette el Nitriansky Hrádok lelőhely 

bemutatása kapcsán (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964). A Boleráz csoportot nem helyi, hanem 

időbeli egységnek tartotta és relatív kronológiai helyzetével kapcsolatban megjegyezte, hogy a 

klasszikus Baden-kultúránál idősebb, amit több lelőhelyen megfigyelhető horizontális stratigráfia 

alapján határozott meg (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, 215-216, 241). Eredetét a késő neolitikus 

Lengyel-kultúrához kötötte, de megjegyezte, hogy ebben az esetben nem továbbfejlődésről, hanem 

egy bizonyos minőségi változásról van szó (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964, 241). Ezzel szemben 

Evžen Neustupný a Boleráz csoport és az egész Baden-kultúra kialakulását Morvaország területén, a 

TRB-kultúra hatására képzelte el (NEUSTUPNÝ 1959; NEUSTUPNÝ 1973, 346). A szlovák kutatás -  

elsősorban Viera Nĕmejcová-Pavúková - az újabb és egyre számosabb leletanyag révén fokozatosan 

dolgozta ki a Boleráz csoport belső tagolását, pusztán tipológiai alapon. Elsőként a Štúrovo leleteivel 

jellemezhető korai fázist (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1973; NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1979), 

majd Vrobové és Zlkovce településeivel azonosítható késői időszakot (Baden Ic) (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1984). 

A Boleráz csoport magyarországi leleteivel elsőként Torma István foglalkozott részletesebben 

(TORMA 1969; TORMA 1973, TORMA 1977). Első tanulmányában a Boleráz csoport 100 lelőhelyét 

sorolta fel (TORMA 1969, 93-100, 8. kép). A klasszikus Baden-kultúrától elsősorban a díszítés 

alapján különítette el a bolerázi leleteket. Meghatározónak tartotta a halszálkaminta, az 

ujjbenyomkodásokkal tagolt bordák, a lapos bütykök és a tálak belső oldalán elhelyezett kannelúrákat. 

Ugyanakkor felhívta a figyelmet a klasszikus badeni díszítésmódok (pontsorok, hálóminta) teljes 

hiányára. Ezek alapján a Boleráz típusú leleteket a Baden-kultúra önálló csoportjaként értelmezte 

(TORMA 1969, 102-103). A csoport elterjedésével kapcsolatban fontos megállapításokat tett. 

                                                           
51 Mivel ebben az esetben a jelen disszertációhoz szorosan kapcsolódó  témáról van szó, ezért ezt a kérdést a későbbiekben 

részletesebben is tárgyalom.  
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Elsőként tisztázta, hogy a Bolerázi csoport elterjedési területébe a magyarországi lelőhelyek is 

szervesen bekapcsolhatók. A lelőhelyek többsége a Dunántúlon helyezkedik el, viszont az Alföld 

területéről csak szórványleletek származnak. Ezért a csoport K-i határaként a Dunát jelölte meg 

(TORMA 1969, 104). Későbbi munkáiban felvázolta a Boleráz csoport belső tagolásának lehetőségét 

is. Három fokozatot különített el: az elsőt Koppányszántó és Magyarkeszi lelőhelyek anyagával 

jellemezte, a második lényegében a klasszikus Boleráz fázis (Nitriansky Hrádok, Pilismarót-

Basaharc), míg az utolsó szakaszt a Fonyód típusú leletek jelzik (TORMA 1973, 496-497). Ez utóbbi 

megítélése a kutatásban kisebb vitákat váltott, ki ugyanis a Fonyód csoportot a legtöbb kutató már a 

klasszikus Baden-kultúra fejlődési fázisnak (Nĕmejcová-Pavúková féle Baden IIA) tartotta (a 

tipokronológiai kérdésekhez lásd a 8.1.1 fejezetet). Mára már többnyire elfogadottá vált ennek a 

fázisnak a Boleráz időszakba való besorolása (BONDÁR 2002a, 10). A Boleráz csoport K-

magyarországi megjelenésének kérdése az 1970-es 1980-as években kezdett újra előtérbe kerülni. Már 

Viera Nĕmejcová-Pavúková megemlítette egyik tanulmányának végén, hogy vannak adatok a Boleráz 

csoport Tisza vidéki elterjedéséhez (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1973, 313), amit Patay Pál ásatásai 

(Poroszló-Ráboly, Poroszló-Aponhát) (PATAY 1982, 112) és Ecsedy István kutatásai (Kétegyháza, 

Szeghalom-Dióér) (ECSEDY 1973) is igazolni látszottak. Ezt követően Korek József volt az, aki 

elsőként összegyűjtötte és közre adta a Boleráz csoport alföldi lelőhelyeit (KOREK 1985). A 

lelőhelyek száma még így is jelentősen elmarad a Dunántúlon tapasztalható mennyiségtől, de jelzi, 

hogy a Boleráz csoport jelenlétével K-Magyarországon is számolni kell. Hasonló képet mutat a 

szlovák kutatás jelenlegi állása is. Legutóbb Gabriel Nevizánsky rendszerezte a Boleráz csoport 

lelőhelyeit. Szlovákia területéről 116 lelőhelyet ismertetett röviden, melyek közül csupán négy 

található a K-i országrészben (NEVIZÁNSKY 2005, 274, Obr. 12). Ezt csak kis mértékben 

módosította Eva Horváthová munkája, amelyben K-Szlovákia badeni megtelepedésével foglalkozott. 

Véleménye szerint a Boleráz csoport hatása ebben a térségben csak szórványosan érvényesült és 

elsősorban a késői időszakra jellemző (HORVÁTHOVÁ 2008, 113-115; HORVÁTHOVÁ 2010, 

135). 

 A Boleráz csoport kialakulásával, eredtével kapcsolatos elképzelések a helyi fejlődés és az ÉNy-i 

kialakulás két egymással ellentétes elméletét követően a kutatásban egyre inkább helyet kapott a DK-i 

kapcsolatok szerepe, ami elsőként Viera Nĕmejcová-Pavúková munkáiban jelent meg 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1964). Ekkor terelődött a kutatás figyelme az Al-Duna vidéken 

elterjedt Černavoda III-kultúrára, amely számos elemében nagyon hasonlított a Boleráz csoportra 

(kutatástörténetéhez összefoglalóan lásd: BONDÁR-MATUZ-SZABÓ 1998, 11-15). Elterjedésük, 

kapcsolatuk és leletanyaguk tipológiai összevetése számos tanulmányban feltűnik. A kutatók egy része 

két különálló kultúraként tekintenek a Černavoda III és Boleráz csoportokra, míg mások összevontan 

kezelik a két fogalmat, a tipológiai hasonlóságok miatt (BONDÁR-MATUZ-SZABÓ 1998, 14; 

BONDÁR 2010, 337). A Boleráz csoport eredetéhez kapcsolódó újabb kutatási eredmények ismét egy 

É-D irányú terjedést feltételeznek (pl. Joseph Maran tanulmánya a Bratislava-típusú edényekről – 

MARAN 1998; a téma újabb összefoglalásához: BONDÁR 2002d). Legújabban Martin Furholt 

elemzései azt mutatták, hogy a Boleráz kerámiastílus legkorábban Alsó-Ausztriában és DNy-

Szlovákiában tűnt fel, majd innen terjedt tovább észak felé. Fontos megfigyelése volt továbbá, hogy a 

Boleráz csoport nagy távolságokat átfogó elterjedési területén a finom és durva kerámia között jelentős 

eltérések tapasztalhatók, ami azt jelzi, hogy a mindennapi életben használt, durva árut a helyi 

hagyományok alapján készítették, míg a finom kerámia egy szélesebb körben elterjedt stílust képvisel. 

Ez azt is jelenti, hogy a finom kerámia a társadalmi identitás közvetítésének eszköze volt a hosszú-

távú kapcsolatrendszerekben, míg a durva áru a helyi hálózatoknak felel meg (FURHOLT 2008a, 622-

627; FURHOLT 2008b, 19-22). 
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A késő rézkor korai időszakának egyik vitatott jelensége a Kalicz Nándor által elkülönített ún. 

Protoboleráz horizont. Az 1960-as években felfedezett Balaton csoport későbbi tagolása során, a II. és 

III. fázis leletei alapján lehetett a középső és késő rézkor határára keltezett időszakot leválasztani a 

korábbi kultúrák anyagáról (KALICZ 1991; KALICZ 2001). Kalicz Nándor összefoglalásában közel 

30 lelőhelyet sorolt fel és bemutatta a Protoboleráz időszak jellegzetes edénytípusait is. Ennek ellenére 

a kutatók egy része nem mindegyik lelőhely esetében tartja biztosnak a besorolást (BONDÁR 2002a, 

9; HORVÁTH T. 2009, 105). Horváth Tünde ennél tovább is ment, hiszen megállapította, hogy a 

Protoboleráz és Boleráz között nincs időbeli eltérés (a C14 adatok alapján), ezért ez a tipológiai 

szétválasztás nem jelent időbeli különbséget (HORVÁTH T. 2009, 105). Több protobolerázinak tartott 

lelőhelyről is megállapította, hogy azok leletanyaga tipikus Boleráz IB vagy IC jellegű 

(Gyöngyöshalász, Kompolt, Battonya, Gyomaendrőd).
52

 Kétségbe vonta a korábbi kutatás 

megfigyeléseit is és az egész protoboleráz jelenséget megkérdőjelezte (HORVÁTH T. 2009, 105-106). 

Kétségtelen, hogy a Protoboleráznak nevezett kerámiastílus elkülönítése nem mindig könnyű feladat 

és egyes lelőhelyeken meghatározása nem pontos és bizonyított, ennek ellenére vannak olyan 

területek, ahol egészen világosan körvonalazható egy ilyen jellegzetesség.
53

 Egyetértek azzal a 

megállapítással, hogy a Protoboleráz horizont nem feltétlenül jelent kronológiai egységet, de tipológiai 

alapon mégis elkülöníthető jelenségnek tartom, amely akár a középső rézkor végén, akár a Boleráz 

előtt vagy részben azzal egy időben, a Kárpát-medence bizonyos területein létezett. 

Egy másik vitatott kérdés a Boleráz csoport és a Baden-kultúra viszonya. A fent leírt rövid 

kutatástörténeti bemutatásból is kitűnik, hogy a Boleráz csoport időrendi besorolása viszonylag stabil 

helyzetűnek tartható. A késő rézkor elejére, abszolút dátumok szerint a Kr. e. 3640-3370 közötti 

időszakra tehető (lásd kronológiai fejezet 8.3). Ennek ellenére olyan elképzelések is napvilágot láttak, 

miszerint a Boleráz csoport és a Baden-kultúra két teljesen eltérő egységet, két külön kultúrát alkotott 

(azaz a Boleráz csoport nem a Baden-kultúra részeként értelmezhető). Ehhez kapcsolódik az a 

felvetés, hogy a két kultúra (részben) egykorú is lehetett, de közöttük átfejlődési fázis is kimutatható. 

A kutatás jelenlegi állása szerint viszont problémás az átfejlődés helyének, módjának és pontos 

idejének a meghatározása (HORVÁTH T. 2011, 56-57). 

9.2.2 A Viss csoport 

Ezzel a csoporttal Banner János először 1941-ben foglalkozott. Az akkor még Szabolcs megyéhez 

tartozó Viss község közelében talált leletek közlése során arra a következtetésre jutott, hogy a 

jellegzetes fültípus alapján ez az anyag területileg, de elsősorban időrendileg választható el a kultúra 

többi anyagától. A Viss csoportot a Baden-kultúra későbbi időszakába sorolta (BANNER 1941, 37). A 

csoportot később pontosabban körvonalazta. Elterjedési területe a Nyírség és Borsod megye déli része. 

Jelentősebb lelőhelyeiként Visst, Tiszakeszit, Polgárt, Abádszalókot, Bagot, stb. említi. Északról az 

Ózd, nyugatról az Úny, délről pedig a csontvázas sírok csoportja határolja. Erdély felé a Kolozskorpád 

I  (Coţofeni-kultúra) csoporttal mutat kapcsolatot. Az elkülönítés legfontosabb elemeként itt is a 

jellegzetes vissi fültípust említi (BANNER 1956, 186). Később Kutzián Idával közösen írt 

munkájában megpróbálkozik a Viss csoport kezdetének és végének meghatározásával is (BANNER-

KUTZIÁN 1961). Megállapították, hogy a Viss csoport a Bodrogkeresztúr-kultúrára telepszik, 

azonban nem lehet meghatározni a csoport kezdetét a kultúrán belül. A csoport felső határát a 

korabronzkori kultúrák megjelenésével zárják le, megemlítve, hogy a Viss csoport népessége 

megérhette a korabronzkorban bekövetkező támadást, amely azonban nem szüntette meg a helyi 

                                                           
52 Bár magam sem ismerem behatóan a kérdéses lelőhelyek leletanyagát, mégis kételkedem Horváth Tünde magabiztos 

kijelentéseiben. Más lelőhelyeken végzett személyes kutatásaim alapján nem tartom ennyire egyértelműnek a klasszikus 

Boleráz fázisokba történő átsorolást. 
53 Példaként említhető Kántorjánosi-Homoki-dűlő  (GYÖRGY 2012) vagy Petrivente (KALICZ-HORVÁTH 2010). 
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lakosságot. A kultúra egyes elemei tovább élnek a bronzkorban is. A Viss csoport átlépte a Tiszát, 

észak és nyugat felé is terjeszkedett, és eljutott a Dunakanyar vidékéig is (BANNER-KUTZIÁN 1961, 

21-23). Végül a Viss csoportot a Kostolac, Úny és Bošáca csoportokkal együtt a Baden-kultúra késői 

szakaszába sorolták (BANNER-KUTZIÁN 1961, 31). Később Kutzián Ida részletesebben vizsgálta a 

Viss csoport kezdetét a Baden- és Bodrogkeresztúr-kultúra kapcsolatán keresztül (BOGNÁR-

KUTZIÁN 1973). Itt felmerült az a probléma, hogy amíg a Dunántúlon a Bodrogkeresztúr-kultúrával 

egyidős Lasinja-kultúrát a Baden-kultúra idősebb fázisába sorolható csoportok követték (Boleráz, 

Fonyód), addig Kelet-Magyarországon a Bodrogkersztúr-kultúra után csak a késő badeni csoportok 

anyaga található meg (Viss, Kostolac). Ennek magyarázatára két lehetőség volt. Egyrészt feltételezték, 

hogy az említett csoportok nem csak a Baden-kultúra késői szakaszában léteztek, hanem korábban is. 

Másrészt egy időbeli hiátus is lehetett ezen a területen (BOGNÁR-KUTZIÁN 1973, 37). Azonban a 

későbbi kutatás bebizonyította a korai Baden-kultúra jelenlétét is ezen a területen. A kultúra 

legkorábbi fázisát képviselő Boleráz csoport anyagával viszonylag későn kezdett foglalkozni a magyar 

kutatás (TORMA 1969; TORMA 1973), de később az egész ország területén, így az Alföldön is 

előkerültek leletei (KOREK 1985). Korábban az az elképzelés is napvilágot látott, hogy a Kárpát-

medence keleti felében még a Bodrogkeresztúr-kultúra telepedett meg akkor, amikor DNy-

Szlovákiában és a Dunántúlon a Boleráz csoport élt (PATAY 1982, 112; NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1964). Ezt követően azonban olyan leletek is előkerültek, melyek egyértelműen 

bizonyították a Boleráz csoport jelenlétét Kelet-Magyarországon is (Poroszló-Ráboly, Poroszló-

Aponhát, Kétegyháza, stb.). A lelőhelyek hiánya vezetett tehát arra a következtetésre, hogy az 

Alföldön hiányzott a Boleráz csoport és a Baden-kultúra klasszikus fázisa is, mivel a Viss csoportot a 

kultúra késői fázisába sorolták. Patay Pál a Viss csoportról megállapította, hogy a klasszikus Baden-

kultúra idősebb és fiatalabb fázisát is képviseli ezen a területen. A kultúra késői fázisában fellépnek a 

Kostolac elemek, míg É-Magyarországon az Ózd-Piliny csoport élt (PATAY 1982). Kalicz Nándor is 

azt a véleményt támogatta, hogy a vissi típusú kerámia készítése már a korai klasszikus időszakban 

megkezdődött, így nem lehet hiátust feltételezni K-Magyarországon a korai badeni és a vissi típusú 

leletek között (KALICZ 1976b, 70). 

A külföldi kutatók közül Evžen Neustupný a Baden C fázisba sorolta a Viss csoport leleteit 

(NEUSTUPNÝ 1973, 323). Megállapította, hogy a Felső-Tisza vidéken egy-egy A, illetve B fázisból 

származó bizonytalan lelőhely mellett az első biztos badeni megtelepedés ezen a területen a C fázishoz 

köthető, melynek időszakában a Viss csoport élt, míg a D fázist Ózd leletei képviselik (NEUSTUPNÝ 

1973, 329). Viera Němejcová-Pavúková felosztásában a Viss csoport anyagát a Baden III fázisba 

sorolta, Nevidzany és Ossarn leleteivel egy horizontba. A harmadik fázisról megállapítja, hogy ennek 

kezdetén a DK-i eredet elemei eltűnnek, megjelennek az első kétosztású tálak és az ossarni csészék 

(NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1981; NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1982). 

Korek József megállapította, hogy a csoport elterjedési központja Szabolcs, Borsod és Hajdú-Bihar 

megye, de nyomon követhető Szolnok és Pest megyében is. Kapcsolatban van az Úny csoporttal és 

Budakalásszal, kelet felé pedig a Coţofeni-kultúra I fázisával. A Poroszló-Rábolyon talált leletanyag 

szerinte átmenetet képez a Boleráz csoport és a Viss csoport között, ezért ezt az anyagot proto Vissnek 

nevezte el (KOREK 1983, 24-25). Doktori disszertációjában a Banner monográfiából 34 lelőhelyet 

sorolt ide, melyekhez újabbakat is csatolt, így a Viss csoportnak összesen 96 lelőhelyét határozta meg 

(KOREK 1983, Lelőhelylista 15-19). 

Bondár Mária véleménye szerint a Viss csoport helyzetét mind területileg, mind időrendileg tisztázni 

kell, ugyanis nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a Baden-kultúra területi csoportja-e vagy egy 

kronológiailag elkülöníthető egység, esetleg mindkettő. Jelenleg inkább jól körvonalazható területi 
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csoportnak tűnik. Kronológiai szempontból biztos, hogy nem a korai fázisba tartozik, de késői 

keltezése nem bizonyított (BONDÁR 2002a, 10). 

Horváth Tünde a Viss csoporttal kapcsolatban megjegyzi, hogy a klasszikus Baden időszakot 

képviseli, de annak korábbi, részben a Bolerázzal párhuzamos szakaszát (radiokarbon mérések alapján 

Kr. e. 3400/3300-3100/3000 között) (HORVÁTH T. 2011, 58).  

Összefoglalásként elmondható, hogy az eddigi kutatás szerint a Viss csoport a Baden-kultúrán belül 

egy olyan területi csoportként értelmezhető, amely főleg a Felső-Tisza vidéken, Borsod, Szabolcs és 

Hajdú-Bihar megyében terjedt el és időrendileg a kultúra klasszikus időszakába sorolható. 

9.2.2 Az Ózd csoport 

A Baden-kultúra Ózd-Piliny csoportját Banner János határozta meg. Az urnás temetkezések csoportjai 

(Fonyód-Úny, Viss, Ózd-Piliny) közé sorolta. Fontosabb lelőhelyei között Ózd-Kőaljatetőt, Ózd-

Stadiont, Urajt, Emődöt, Polgárt és Pilinyt említette meg. Az Ózd-Piliny csoportot a Viss csoport helyi 

változatának tartotta. Elkülönítését elsősorban a lapos gombban végződő, tagolt fülek és a hegyes aljú 

mericék alapján végezte el. Véleménye szerint az Ózd-Piliny csoport átmeneti formát képez a Viss 

csoport felé (BANNER 1956, 186-187). 

A magyar kutatók közül legutóbb Patay Pál foglalkozott részletesebben az Ózd-Piliny csoporttal. 

Cikkében a magaslati telepeket gyűjtötte össze. A csoportot a Baden-kultúra legfiatalabb szakaszába 

sorolta. Közvetlen kapcsolatot látott az Ózd-Piliny csoport és a kora bronzkori kultúrák között. 

Szerinte a késő rézkor és a kora bronzkor között nem volt hiátus, a fejlődés folyamatos lehetett 

(PATAY 1999). 

Bondár Mária kutatástörténeti tanulmányában röviden foglakozott az Ózd-Piliny csoport kérdésével. 

Megállapította, hogy viszonylag jól körülhatárolható területi csoportnak tűnik és Patay Pál véleményét 

idézve a Baden-kultúra legfiatalabb szakaszába sorolta (BONDÁR 2002a, 10). 

A csoport legrészletesebb elemzését B. Kovács István végezte el doktori disszertációjában. A Rima-

medencéből a csoport három települését (Oldalfala-Mogyorós, Gömörmihályfalva-Koppány völgy, 

Méhi-Káposztás) és két temetőjét (Méhi-Feketesár, Sajógömör-Alsótábla) közölte. Eredményeit 

összegezve megállapította, hogy az Ózd-Piliny csoport a Baden-kultúra klasszikus időszakában 

(Baden III, ill. Baden C) kezdődött és a kultúra végéig élt. Fejlődése párhuzamos a Viss csoporttal. 

Leletanyaguk eltérő, de számos közös vonás is megfigyelhető. Tulajdonképpen az ózdi csoport a késő 

badeni időszak egyik különálló csoportja. Véleménye szerint az Ózd-Piliny csoport elnevezést törölni 

kellene, mivel Piliny települése az általa meghatározott Salgótarjáni csoportba tartozik (B. KOVÁCS 

1986). 

Korek József korábban említett munkájában röviden foglalkozott az Ózd-Piliny csoporttal is. A 

következőket állapította meg: Elterjedési területe a Viss csoporttól északra eső terület, Borsod, Heves 

és Nógrád megye területére esik. Szórványosan megtalálható a szatmári részen, átnyúlva annak 

romániai oldalára is. A többi csoporttól való megkülönböztetés legfontosabb kritériuma a jellegzetes 

fülkiképzés. A díszítésben megszaporodik a pontdíszítés, helyenként kostolaci jellegű elrendezésben. 

Az ózd-centeri arcos urnák miatt nagyfokú anatóliai hatással, sőt migrációval is számolt. Véleménye 

szerint erős kapcsolat mutatkozik a Coţofeni kultúra III fázisával. Az anyagban megjelenő zsinórdíszes 

kerámia a korabronzkor kialakulásában is szerepet játszik (KOREK 1983, 25-26). 

Zdzisław Sochacki összefoglaló munkájában az Ózd csoportot a Szepességi csoporttal és a Zeslewice-

Pleszów csoporttal együtt a klasszikus Baden-kultúra késői fázisába (IIb) sorolta. Ezek alkotják az 
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északi területi csoportot. Az Ózd csoport szerinte a Viss csoportból alakult ki. Idegen elemeket 

tartalmaz, melyek közül a legfontosabbak a centeri hamvasztásos sírok, melyek Anatóliához köthetők 

(SOCHACKI 1980, 249). A csoport néhány jellegzetes leletét rajzban közölte (SOCHACKI 1980 

Tabl. X.). Korábban még úgy fogalmazott, hogy a kis-lengyelországi Zeslawice-Pleszów (Nowa Huta) 

csoport kialakulásában jelentős szerepet játszott az Ózd csoport és a Szepességi csoport is. Az Ózd 

csoportra jellemző kerámiaformák és díszítések jelennek meg benne. Ilyenek pl. a hegyes aljú 

mericék, a gombos fülek és a létraminta (SOCHACKI 1970, 312). 

A kelet-szlovákiai területek késő rézkori lelőhelyeit legutóbb Eva Horváthová gyűjtötte össze. Az 

Ózd-Piliny csoport vizsgálata szempontjából több megállapítása is használható a Borsod megyei 

leletanyag feldolgozása során. Fontos például az a megfigyelés, miszerint a Kassai-medencében és a 

Kelet-Szlovák síkságon a Viss csoport és az Ózd-Piliny csoport elemei keverten is előfordulnak 

(HORVÁTHOVÁ 2008, 115). Emellett foglalkozott a térség késő rézkori lelőhelyei és a Coţofeni-

kultúra közti kapcsolatokkal is (HORVÁTHOVÁ 2008, 115-116). Röviden vizsgálta a magaslati 

telepeket és a Szepességi csoport tárgytípusait is (HORVÁTHOVÁ 2008, 118-119). 

Az Ózd-Piliny csoport időrendi helyzetéről már a kutatás kezdete óta többféle elképzelés született. 

Ezeket a következőkben foglalom össze. 

Banner János a csoport meghatározásánál röviden kitért a kronológia kérdésére is. Megállapította, 

hogy a csoport datálását megnehezíti a rétegtani megfigyelések hiánya. Azonban feltételezi, hogy a 

hegyvidékeken a csoport tovább élhetett, megérte a bronzkor kezdetét is. Ezt a késői datálást a 

zsinórdíszes töredékek (Ózd-Stadion) is valószínűsítik. (BANNER 1956, 187). Később már az ózdi 

jellegű anyagot a Viss csoportba helyezte és a későbadeni csoportok közé sorolta (BANNER-

KUTZIÁN 1961). 

Kalicz Nándor az Ózd környéki anyagot a Baden-kultúra késői fázisába sorolta. Párhuzamosította a 

Bošáca csoporttal és a Dreveník típusú leletanyaggal (KALICZ 1963; B. KOVÁCS 1986, 98). 

Emellett a Viss és Ózd-Piliny csoport kronológiájával kapcsolatban megállapította azt is, hogy a vissi 

típusú kerámia készítése már a korai klasszikus fázisban elkezdődött. Így nincs hiátus Kelet-

Magyarországon a Boleráz csoport és a Viss csoport között. A Kostolac és Ózd típusú leleteket és a 

hegyvidéki lelőhelyeket a késői fázisba sorolja (KALICZ 1976b, 70). 

A kronológiai kérdések szempontjából fontos a mezőcsáti temetővel kapcsolatos megfigyelése is. A 

temetőt a Baden III fázisra keltezte, amely megelőzi a Kostolac kultúrát. Megemlítette, hogy egyelőre 

nincs elég támpont a mezőcsáti temető és az Ózd csoport viszonyának megállapításához, azonban 

feltételezi, hogy az Ózd csoport kezdete a mezőcsáti temető időszakára tehető. Ezt bizonyíthatják a 

talpas kelyhek, melyek Ózdról és Centerről is ismertek (KALICZ 1999, 87). 

A csoport felső határát tekintve feltételezte, hogy a Baden-kultúra a Kárpát-medence északkeleti 

részén tovább élt, mint elterjedési területének többi részén. Az Ózd-Piliny csoport részben még a 

Bošáca csoporttal egy időben is létezett (KALICZ 2004, 198). 

Patay Pál a magaslati telepek kapcsán megemlítette, hogy az Ózd-Piliny csoport a Baden-kultúra 

legfiatalabb szakaszát képviseli (PATAY 1999, 52). Ennek kapcsán röviden foglalkozott az Ózd-

Piliny csoport végének és a bronzkor kezdetének kérdésével is. Piliny-Várhegyen és Salgótarján-

Pécskőn a késő badeni rétegeket a korabronzkori Makó-kultúra leleteit tartalmazó rétegek követték. 

Ezek között steril réteg nem volt, a megtelepedésnek folyamatosnak kellett lennie (PATAY 1999, 52). 

Ezzel összefüggésben vizsgálta az állatszobrok és a miniatűr agyagbalták kérdését, melyek mind a 

késő badeni, mind a korabronzkori leletanyagban megtalálhatók. Szintén a késő rézkori és a 
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korabronzkori népesség kapcsolatára utalnak az Ózd-Piliny csoportban gyakori seprűdíszes fazekak is. 

Ezek alapján feltételezte, hogy a korabronzkor kialakulása ezen a területen békés folyamatokon 

keresztül ment végbe (PATAY 1999, 53-55). 

Viera Nĕmejcová-Pavúková felosztásában a fiatalabb klasszikus Baden-kultúra időszakára, a Baden 

IVb fázisra tehetők Ózd leletei, melyek szlovákiai megfelelője Chl’aba (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 

1981, 261, 293; NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1982, 151). Egyik tanulmányában az ózd-centeri 

urnákat már ennél korábra, a Baden III fázisra keltezi (NĔMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1991, 79; 

PATAY 1999, 52; 57. jegyzet). 

Neustupný rendszerében az Ózd típusú leleteket a D fázisba, annak is az idősebb szakaszába (D1) 

sorolta Dreveník leleteivel együtt. Piliny és Ózd-Center emlékanyagát már a D2 fázisra tette 

(NEUSTUPNÝ 1973, 329). 

Az Ózd csoport időrendjéről B. Kovács István a Méhi és Sajógömöri temetők és az oldalfalai telep 

anyaga alapján tett megfigyeléseket. A telepen két szintet lehetett elkülöníteni. Az alsó szintben olyan 

tölcséres nyakú tálak jelennek meg, melyek díszítése bekarcolt vonalakkal kitöltött háromszögekből 

áll. Ez a jellegzetesség a klasszikus Baden-kultúra kezdeti szakaszára jellemző. (Azonban ez a táltípus 

néhány párhuzama alapján a későbadeni időszakban is előfordul. Pl. Pécs-Vasas (BONDÁR 1982, 

Taf. 1/4; Taf. 7/5-6; Taf. 8/1), Keszthely-Apátdomb (BANNER 1956, Taf. VI/56), Üllő (BANNER 

1956, Taf. XXXIII/38, 42, 53). Megállapítja, hogy Ózd-Kőaljatetőn is hasonló lehet a helyzet. Itt is két 

szintet lehetett elkülöníteni. Ez a telep is a klasszikus Baden-kultúra elején kezdődhetett (B. KOVÁCS 

1986, 101-102). Az oldalfalai telep késői szintjének anyagából olyan jellegzetes típusokat sorolt fel, 

melyek a későbadeni időszakra (Baden D, Baden IV) keltezhetők (B. KOVÁCS 1986, 102-103). 

Emellett zsinórdíszes edényeket is említ (B. KOVÁCS 1986, XVI. Tábla/1a-b), melyek a kései 

keltezés támpontjai lehetnek (B. KOVÁCS 1986, 104-105). Ózd-Kőaljatető (BANNER 1956, Taf. 

LXXIV/3) és Ózd-Stadion anyagából is (BANNER 1956, Taf. LXXVII/16) előkerültek ilyen 

töredékek. 

A temetők alapján a következő kronológiai következtetéseket vonta le. Méhinél a temető 

használatának alsó határát a területén talált korai badeni gödör határozza meg, amely a Boelráz csoport 

fiatalabb fázisából (Ic vagy IIa) származik. A 7. sír ívelt nyakú, kónikus testű, négy bütyökkel díszített 

edényének (B. KOVÁCS 1986, XXVI. Tábla/9) párhuzamait a kultúra korai időszakában találjuk meg 

(pl. Fonyód-Bézsenypuszta 1. sír – BANNER 1956, Taf. XI/1). Ez az edényforma a Baden III fázis 

után már nem fordul elő (B. KOVÁCS 1986, 106). További, a temetők korai kezdetét alátámasztó 

leletek: Méhi 4. sír amfora bordadísszel és függeszthető fülekkel. A függesztő fülek miatt korábbi 

formának tartható. Párhuzama Vissről ismert. Hasonló a bracovcei edény is (Baden IIa). Sajógömör 

20. sír szubkután füles edénye. Hasonló edények a kultúra korai időszakának fiatalabb fázisában 

fordulnak elő, később már nem. Tölcséres nyakú tál vonalkázott háromszögekkel díszítve Sajógömör 

15. sírjából. Hasonló töredék Oldalfaláról is előkerült. Ez a díszítés a klasszikus Baden-kultúra korai 

időszakára jellemző. Ezek alapján Kovács B. István a temetők kezdetét a Baden III időszakra keltezi. 

A felső határt illetően a következőket állapítja meg. A Méhi temetőben a sírok között korabronzkori 

gödör került elő. Anyaga a Makó kultúrához köthető. Ez arra utal, hogy a temető használata a gödör 

kiásása előtt befejeződött. A temetők használatának felső határa a Baden-kultúra záró szakaszára esik 

(B. KOVÁCS 1986, 107-108). 

Megállapítása szerint az Ózd-Piliny csoport a Baden-kultúra klasszikus időszakában (Baden III, ill. 

Baden C) kezdődött és a kultúra végéig élt. Fejlődése párhuzamos volt a Viss csoporttal. 
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Tulajdonképpen az ózdi csoport a késő badeni időszak egyik különálló csoportja volt (KOVÁCS B. 

1986, 108-109). 

A csoport kezdetével kapcsolatban egyre inkább elfogadott lesz az a vélemény, hogy az Ózd-Piliny 

csoport már a klasszikus Baden-kultúra III. fázisában is létezett. Ez pedig azt is jelenti, hogy a csoport 

élettartama is hosszabb időszakra tehető. Ezzel kapcsolatban a legutóbb Horváth Tünde vetette fel azt 

a lehetőséget, hogy a Kostolac-kultúrához hasonlóan az Ózd-Piliny csoportnál is felmerülhet még 

ennél korábbi keltezés is, amit a Kostolac „hatás” Bolerázzal párhuzamos megjelenésével támasztott 

alá. Megjegyezte, hogy akár korainak tartható 3400-3100 BC közötti abszolút dátumok sem lennének 

meglepők a csoport lelőhelyein (HORVÁTH T. 2011, 52). 

A csoport elterjedési területének kérdésében a különböző kutatóknál a következő megállapításokat 

találjuk: 

Banner János az Ózd-Piliny csoport meghatározásánál a legfontosabb lelőhelyek között Ózd-

Kőaljatetőt, Ózd-Stadiont, Urajt, Emődöt, Polgárt és Pilinyt említette meg. Emellett megállapította, 

hogy a csoport Borsod megyében és Nógrád megye keleti felében terjedt el (BANNER 1956, 186). 

Bondár Mária röviden jellemezte az Ózd-Piliny csoportot. Elterjedésével kapcsolatban megemlítette, 

hogy az ország keleti részén, Nográd és Heves megye északi részén, Borsod megyében és a 

kapcsolódó szlovákiai területeken találhatók meg lelőhelyei (BONDÁR 2002a, 10). 

Patay Pál a magaslati telepekkel foglalkozó tanulmányában a Sajó és az Ipoly völgyéből említi az 

Ózd-Piliny csoport leleteit. Emellett a szomszédos szlovákiai területeket is ide köti. Valamint 

megjegyzi, hogy az erős hasonlóságok miatt az Ózd-Piliny csoport és a Szepességi csoport akár egy 

egységként is kezelhető (PATAY 1999, 50-52). 

Korek József megállapítása szerint az Ózd-Piliny csoport elterjedési területe a Viss csoporttól északra 

eső terület, Borsod, Heves és Nógrád megye területére esik. Szórványosan megtalálható a szatmári 

részen, átnyúlva annak romániai oldalára is (KOREK 1983, 25). A csoport 37 Magyarországi 

lelőhelyét sorolta fel. Ezek közül tizenegyet Banner János monográfiájából (KOREK 1983, 

Lelőhelylista 28-30). 

A Korek József által felsorolt lelőhelyek között több olyat is találunk, melyek az Ózd-Piliny csoport 

feltételezett elterjedési területétől messzebb, Szolnok megyében helyezkednek el (pl. Besenyszög, 

Alattyán, Csépa, Kőtelek, stb.). Többségében felszíni gyűjtésből, ritkábban ásatásokból származó 

leletanyaguk azonban nincs közölve. Csupán Korek József rövid megjegyzéseiből következtethetünk a 

leletek jellegére (ózdi típusú füleket, talpas tál töredékét, kétosztású tálak osztógombjait és kostolaci 

jellegű dísztéseket említ) (KOREK 1983, Lelőhelylista 28-30). Ezek az információk nem elegendőek 

ahhoz, hogy egyértelműen az Ózd-Piliny csoportba soroljuk a lelőhelyeket. 

Evžen Neustupný ebbe a csoportba sorolta a szepességi és kis-lengyelországi lelőhelyeket is. Az Ózd 

csoport így a Felső-Tiszavidéken, a szlovákiai hegyvidéken (Dreveník) és a Visztula felső folyásánál 

(Pleszów-Zeslawice I) terjedt el (NEUSTUPNÝ 1973, 336). 

Zdzisław  Sochacki az Ózd csoportot a Szepességi (Zips) csoporttal és a Zeslewice-Pleszów csoporttal 

együtt a klasszikus Baden-kultúra északi területi csoportjába sorolta (SOCHACKI 1980, 249). 

Elterjedését térképen is ábrázolta (SOCHACKI 1980, 325; Mapa B). 

B. Kovács István a Rima-medence késő rézkori leletanyagának feldolgozása során az Ózd csoport 

három települését (Oldalfala-Mogyorós, Gömörmihályfalva-Koppány völgy, Méhi-Káposztás) és két 



 

225 

 

temetőjét (Méhi-Feketesár, Sajógömör-Alsótábla) közölte (B. KOVÁCS 1986, 57-74). Az Ózd csoport 

mellett elkülönítette az ún. Salgótarján csoportot is, melynek elterjedési területe a Sajó völgyének 

nyugati szélétől nagyjából a Garamig lokalizálható. Keleti szomszédja az Ózd csoport. Nyugaton a 

Garam alsó folyásánál az Úny csoporttal, a felső folyásnál a Bošáca csoporttal határos. A déli határ 

valahol a Nógrádi dombvidéken húzódik (B. KOVÁCS 1986, 131-132). A vizsgált területről 16 

lelőhelyet sorolt ide. Többek között a névadó Salgótarján-Pécskő települését, ill. Piliny-Várhegy és 

Ragyolc-Sátoros lelőhelyeket. Leletanyagában sok olyan forma található, amelyek az Ózd csoportban 

is előfordulnak. Eltérés elsősorban a díszítésben figyelhető meg. A létraminta mellett a leggyakoribbak 

a bepecsételt motívumok és előfordul a tűzdeltbarázdás díszítés is, melyek a Kostolac, Bošáca és 

Cotofeni kultúrákban is megjelennek. Az elkülönítést ezek mellett még azzal magyarázta, hogy az Ózd 

csoportra jellemző gombos fülek csak ritkán fordulnak elő a Salgótarján csoport anyagában (B. 

KOVÁCS 1986, 111-132). 

Véleményem szerint a Salgótarján csoport elkülönítése nem indokolt, mivel leletanyagában ugyanazok 

a formák és díszítések figyelhetők meg, mint az Ózd-Piliny csoportban. Eltérést ezeknek az elemeknek 

az előfordulási arányában láthatunk. Ennek oka pedig az lehet, hogy a két külön csoportként 

elkülönített területeken a szomszédos csoportok hatása jobban érvényesült. Így a nyugati térségben 

(Salgótarján) erősebb a Bošáca csoport befolyása, míg a keleti részen (Ózd) a Viss csoport elemei 

tűnnek fel nagyobb mértékben. 

9.3 Borsod megye késő rézkori kerámiastílusai és ami mögöttük van 

Az 5. fejezetben részletesen elemeztem a kerámialeletek alapján körvonalazható egységeket, melyek 

első ránézésre jól megfelelnek a fent bemutatott csoportoknak. Ebben a fejezetben megvizsgálom, 

hogy a kerámiastílusok elterjedése mennyiben feleltethető meg a régészeti kultúra egyéb elemeinek 

megjelenésével. Ennek érdekében a kerámiastílusok mellett röviden foglalkozok a kőeszközök, az 

állatcsontok, a települési módok, a temetkezési szokások és a kultikus jelenségek (idolok, plasztikák, 

állat- és emberáldozatok) kérdésével, melyek összevetésével talán körvonalazható lesz É-

Magyarország késő rézkori fejlődése. 

9.3.1 A kerámiastílusok kapcsolatai 

Az előzőekben már érintettem az egyes kerámiastílusok között fennálló eltérések és hasonlóságok 

kérdését (5.2 fejezet), ezért itt csak röviden vázolom a korábban tett megállapításokat. A Borsod 

megyében megfigyelt három fő kerámiastílus (Boleráz, Baden, Ózd) között az időbeli és térbeli 

különbségek mellett szoros kapcsolatok is kimutathatók. A Boleráz stílus a többinél korábbi, de 

részben érintkezhet a klasszikus Badennel is (főleg Baden 1-el). Ezt az érintkezést azonban inkább 

térbeli, földrajzi egyezésnek vélem, mert a telepek belső kronológiája nem bizonyította a Boleráz-

Baden keveredést. A két stílus közti átmeneti fázisról sem beszélhetünk. A klasszikus Baden és Ózd 

stílusok között viszont jóval szorosabb összefüggéseket lehet találni. Ezek alapján a két stílust 

egykorúnak tartom, közöttük térbeli elkülönülés látható, de keveredésük is megfigyelhető. 

9.3.2 Kőeszközök 

Ahogy a 4.2 fejezetben is láthattuk a kőeszközök vizsgálatának eredményei arra utalnak, hogy Borsod 

megyében nem lehet a kőeszközök alapján nagyobb egységeket elkülöníteni. Mindegyik vizsgált 

leletegyüttesre jellemző, hogy a közelben előforduló nyersanyagokból, helyben készítették az 

eszközöket. Ezek szerint a kőeszközök készítése nem köthető az egyes kerámiastílusokhoz, hanem 

inkább kisebb egységekre (lelőhelyekre) jellemző vonásokat mutatnak. 
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9.3.3 Állatcsontok 

Az állatcsontok vizsgálata eddig csak két Borsod megyei telep esetében történt meg (4.5 fejezet). Az 

így nyert adatok nem elégségesek nagyobb területre vonatkozó, általános megállapításokhoz. Csupán 

annyit lehet megfigyelni, hogy a vadállat-háziállat arány és a haszonállatok gyakoriságának sorrendje 

nagyjából megfelel más késő rézkori lelőhelyek ugyanezen adataival. Mindkét vizsgált lelőhely a 

klasszikus Baden stílushoz köthető, ezért a kerámiastílusok és a zoológiai maradványok között 

esetlegesen fennálló kapcsolatokat nem lehet megfigyelni. 

9.3.4 Települések 

A kerámiastílusok statisztikai meghatározása és a tipológiai vizsgálatok összevetése révén több 

Borsod megyei lelőhelyet sikerült az egyes kerámiastílusokhoz kötni. Ezek alapján vizsgálhatóvá 

váltak a késő rézkori települési módok és az anyagi kultúra egyes elemei között kimutatható 

összefüggések. 

A különböző kerámiastílusokkal jellemezhető lelőhelyek elterjedését vizsgálva az látható, hogy a 

Boleráz leletek kisebb csoportokban elszórva Borsod megye középső és D-i részén helyezkednek el, 

többnyire a folyók közelében. A Baden lelőhelyek ugyanígy a megye D-i részeit uralják, de jóval 

nagyobb számban és sűrűségben. Két nagy települési csoport rajzolódik ki a DNy-i területeken 

(Borsodi-mezőség, Borsodi ártér) és a Zempléni-hegység D-i lábánál, a Tisza és a Bodrog 

összefolyásának környékén. A két stílus lelőhelyei tehát nagyjából ugyanazt a területet fedik le, 

különböző intenzitással. A harmadik kerámiastílus lelőhelyei döntő többségükben Ózd környékére, a 

megye ÉNy-i részére szorítkoznak. Néhány szórványos települése azonban a középső területeken is 

megtalálható (Szirmabesenyő, Arnót, Felsővadász-Várdomb) (51. ábra). 

 

51. ábra 
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A fenti térképen a leletanyaggal rendelkező Borsod megyei lelőhelyek szerepelnek. A statisztikai 

elemzések és további, tipológiai vizsgálatok révén elkülöníthetők a Boleráz (kék), a Baden 1 

(narancssárga), a Baden 2 (piros) és az Ózd (sötétzöld) kerámiastílusok. Ezekhez kapcsolhatók még az 

általánosan a klasszikus Baden-kultúrába sorolható (sárga) és a feltételesen az Ózd csoportba 

(világoszöld) helyezhető lelőhelyek. 

Ha a kerámiastílusokkal jellemezhető lelőhelyeket a települési módok alapján rendszerezzük, akkor a 

következő szabályszerűségeket figyelhetjük meg. A Boleráz és a klasszikus Baden stílusokhoz 

nyíltszíni telepek sorolhatók, míg az Ózd stílusnál magaslati telepek is megtalálhatók. A Bükk-fennsík 

barlangjaiban mindhárom stílus leletei megfigyelhetők. Ennek megfelelően alakul a telepek 

tengerszint feletti magasság szerinti eloszlása is. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a Boleráz (90-130 

m) és Baden stílusok (90-113 m) lelőhelyei az alföldi, mélyebben fekvő területekre, míg az Ózd stílus 

lelőhelyei a magasabb, dombvidéki régiókra (150-260 m) koncentrálódnak. A legmagasabb adatok a 

barlangi lelőhelyekre vonatkoznak (52. ábra). 

 

52. ábra 

Ezekkel összefüggésbe hozhatók a lelőhelyek környezetére jellemző talajtípusok is. Ebből a 

szempontból a Boleráz stílusnál az öntéstalajok, a réti talajok és az agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok hasonló arányban fordulnak elő (53. ábra). 
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53. ábra 

A Baden stílus lelőhelyeinél a barna erdőtalajok túlsúlyát lehet megfigyelni (összesen 55%). A 

lelőhelyek másik fele réti talajokon létesült (54. ábra). 

 

54. ábra 

Az Ózd stílus telepeinél feltűnő a barna erdőtalajok túlnyomó többsége, ami a fentebb bemutatott 

dombvidéki, magasabb térszíneken való elterjedés ismeretében nem meglepő (55. ábra). 

 

55. ábra 
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A következő elemzés azt vizsgálja, hogy a településeken előforduló objektumtípusok aránya 

mennyiben tér el a kerámiastílusokkal jellemezhető lelőhelyeken. Ebben az esetben csak a Baden és 

Ózd telepek vizsgálhatók, mert a bolerázi lelőhelyekről csak két gödör került elő (56-57. ábra). 

 

56. ábra 

 

57. ábra 

A diagramokon is jól látható, hogy a Baden telepeken jóval nagyobb arányban fordulnak elő a gödrök, 

míg az ózdi lelőhelyeken a tűzhelyek száma elég magas. Ennek a jelenségnek a magyarázatát Ózd-

Kőaljatető magaslati telepén kell keresni. Azt itt feltárt tűzhelymaradványok és edénycsomók alkotják 

az Ózd típusú telepek objektumainak nagy részét. 

9.3.5 Temetkezési szokások 

Borsod megyéből elég kevés feltárt késő rézkori temető ismert. Csupán három lelőhely sorolható ebbe 

a kategóriába. További temetkezésekről is vannak adatok más lelőhelyekről, azonban ezek kérdéses, 

bizonytalan besorolású sírok (7. fejezet). A szórványos adatok mégis lehetőséget adnak a temetkezési 

szokások és a kerámiastílusok elterjedésének vizsgálatára. Röviden jellemezve a megfigyelt 

jelenségeket megállapítható, hogy amíg a klasszikus Baden stílusra a birituális temető (Mezőcsát-

Hörcsögös), addig az Ózd típusú lelőhelyekre az urnás, hamvasztásos sírok jellemzők (Ózd-Center, 

Szentsimon-Kenderföldek). Az eltérő rítusok mellett további lényeges különbség, hogy a centeri sírok 

felett halmokat emeltek, melyeket több esetben kőpakolással borítottak vagy vettek körbe. Több sírnál 

nagyobb köveket állítottak a mellékletek fölé. A leletek tekintetében is több az eltérés. Mezőcsáton a 

bögrék, fazekak és kisebb tálformák fordulnak elő, ill. egy halbárka alakú edény. Ezzel szemben Ózd-
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Center és Szentsimon sírjait a csészék, korsók, kétosztású tálak és természetesen az ember alakú urnák 

jellemzik. Ezek mellett azonban közös vonások is találhatók, mint pl. a talpas kelyhek és az amfora 

alakú edények. 

9.3.6 Kisplasztikák 

Jelenlegi ismereteink szerint Borsod megye késő rézkori lelőhelyeiről összesen öt, biztosan idolként 

értelmezhető tárgy ismert (4.1.1.33 fejezet). Egy kivételével (Rátka) mindegyik az Ózd stílus 

lelőhelyeiről származik. 

A Baden-kultúrára jellemző ún. cserélhető fejű idolok nem fordulnak elő a megye lelőhelyein.
54

 A 

legközelebbi ilyen típusú idol K-Szlovákiából (Zemplínske Kopčany) származik (KALICZ 2002, 19; 

HORVÁTHOVÁ 2010, Obr. 33; Tab. XXXV/2a-b). 

A Borsod megyei idolok általában hengeres testű változatok. Több példányon csak a lábak töredéke 

maradt meg. Hasonló darabok Szlovákiából is előkerültek (Včelnice/Méhi, Vel’ka Lomnicá, 

Stránska). Ezek is az Ózd típusú leletek körébe tartoznak. 

A fenti adatok arra utalnak, hogy ÉK-Magyarországon és K-Szlovákiában kétféle idoltípus is 

előfordul. A cserélhető fejű, lapos változat a Baden kerámiastílusra jellemző, míg a másik forma az 

Ózd jellegű leletekhez sorolható. Ez a jelenség további adatot szolgáltat a két stílus elkülönítéséhez, 

ami nem csak tipológiai alapon, de az idolok révén egy másik kulturális szinten (kultikus élet, vallási 

hiedelmek?) is megnyilvánul. 

A kisplasztikák másik csoportját alkotják az állatszobrok (4.1.1.37 fejezet). Borsod megyéből csak 

Ózd környékéről ismertek ilyen tárgyak. Más magyarországi lelőhelyek (Salgótarján-Pécskő, Piliny-

Várhegy) és a K-szlovákiai előfordulások (Velká Lomnica, Smižany, Stránska) alapján az állatszobrok 

készítése és használata az Ózd stílusra jellemző és elsősorban a magaslati telepeken fordulnak elő. 

Jelentőségük az idolokhoz hasonlóan képzelhető el, azonban kultikus vonatkozásaik mellett az 

életmódra is utalhatnak. Azt jelzik, hogy az állattartás és talán ezzel együtt a másodlagos termékek 

felhasználása (elsősorban a gyapjú) is ezeken a területeken jelentősebb volt, mint az alföldi vidékeken. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a hegyvidékre jellemző állatszobrok és az alföldi területeken 

megtalálható állattemetkezések talán ugyanannak a hagyománynak eltérő módon jelentkező 

megnyilvánulásait képviselik. 

9.3.7 Állat- és emberáldozatok 

A késő rézkorban viszonylag gyakran előforduló állatáldozatok (állattemetkezések) szokásával Borsod 

megyében csak egy szűkebb területen találkozunk (Mezőcsát és Mezőkövesd környéke) (6.6 fejezet). 

Ilyen jelenségek csak a klasszikus Baden stílus lelőhelyeihez köthetők. Ez a megállapítás igaz a K-

szlovákiai térségre is (HORVÁTHOVÁ 2008, 112; HORVÁTHOVÁ 2010, 134). Fentebb a 

kisplasztikák kapcsán említettem meg azt a lehetőséget, miszerint az állatszobrok és az állatáldozatok 

szokása mintegy kiegészíti egymást. 

A késő rézkori kultikus élet másik jellegzetességét az emberáldozatok jelentik (7.1.8 fejezet). 

Előfordulhatnak önállóan vagy állatáldozattal együtt is. Borsod megyéből és K-Szlovákiából sem 

ismert. Az egész K-magyarországi régióban is csak szórványosan találkozunk vele (Vámosgyörk, 

                                                           
54 Egyetlen bizonytalan adatunk van csupán. Kalicz Nándor M. Virág Zsuzsanna szóbeli közlése alapján említett egy 

idoltöredéket Tiszalúc-Sarkadról (KALICZ 2002, 19). Erre hivatkozva Bondár Mária is feltűntette az idolok elterjedési 

térképén a lelőhelyet az egyik emberábrázolásokkal foglalkozó cikkében (BONDÁR 2006, 9. kép). A tiszalúci leletek 

feldolgozása során sem a MNM leltárkönyvében, sem a leletek között nem találtam cserélhető fejű idolra emlékeztető 

tárgyat. Elképzelhető, hogy a hiányzó leletek között található, de mivel semmilyen dokumentum nem bizonyítja létezését, 

csak feltételesen, lábjegyzet szintjén lehet megemlíteni. 
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Abony, Kántorjánosi). Ebben az esetben is egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely az anyagi 

kultúra szintjén túl is jelzi a késő rézkori csoportok elkülönülését. 

9.3.8 Összegzés: stílusok, csoportok kultúrák Borsod megye késő rézkorában 

Ahogy az elméleti bevezetésben is láttunk rá példát, a kerámiastílusok elkülönítése nem feltétlenül 

jelzi az egykori közösségek, etnikumok tényleges létét és határait. Az edényművesség is csak egy 

része egy olyan rendszernek, amely a társadalmi élet számos aspektusát öleli fel. Éppen ezért a 

különböző szinteket együtt kell vizsgálni és értelmezni. Abban az esetben lehet biztosan csoportokat 

elkülöníteni, ha a legtöbb aspektus ugyanolyan vagy hasonló mintát követ. Az etnográfiai példák 

viszont továbbra is óvatosságra intenek az őskori embercsoportok, közösségek meghatározásánál, 

hiszen nehéz megállapítani, hogy melyik kulturális szint fejezte ki az identitást. Ezt szem előtt tartva 

nem is kísérlem meg a Borsod megye területén a késő rézkorban élt emberi közösségek pontos 

meghatározását, csupán a régészeti jelenségek különböző kategóriáinak összevetésével igyekszem 

olyan törvényszerűségeket megfigyelni, melyek a leletanyag csoportosítását teszik lehetővé, ezáltal 

körvonalazva az egykori társadalmak komplexumának lehetséges kapcsolatrendszereit. 

Borsod megye késő rézkori egységeinek meghatározásához a kerámiaművesség jellegzetességei adták 

az alapot. Már a kutatás korai szakaszában elkülönítettek a területen két csoportot, melyeket az egyedi  

fülkiképzések szerint választottak szét (Viss, Ózd-Piliny) (BANNER 1956, 186-187). Az elsőként 

Szlovákiában és Csehországban kimutatott Boleráz csoport leletanyaga sokáig ismeretlen volt K-

Magyarországon, azonban a 70-es 80-as évektől az Alföldön is megszaporodtak a Baden-kultúra korai 

időszakába sorolható lelőhelyek (KOREK 1985). Ennek ellenére az utóbbi időkig ÉK-Magyarország 

fehér foltnak számított a Boleráz fázis kutatásában. 

Ez volt tehát az a kutatási helyzet, amely a megye késő rézkori leletanyagának feldolgozásakor a 

kiindulópontot jelentette. A kerámiatárgyak tipológiai vizsgálata, majd statisztikai elemzése ennek a 

kezdeti képnek nem mondott ellent. A leletanyagból kirajzolódott egy Boleráz, egy klasszikus Baden 

és egy Ózd kerámiastílus, melyek nagyjából megfeleltethetők voltak a korábbi csoportoknak. A kérdés 

ezek után az volt, hogy ezek az egységek milyen viszonyban vannak egymással és ténylegesen 

elkülöníthetők-e egymástól nemcsak tipológiai, hanem kronológiai alapon. Emellett az anyagi kultúrán 

túl egyéb szokások és hagyományok is jelzik-e különállóságukat. 

A kérdést az előző fejezetrészben tárgyaltam a különböző aspektusok szerint. Ezeket összevetve a 

következő megállapítások tehetők: 

A három nagyobb kerámiastílus nemcsak a kerámia jellegzetes formái és díszítései alapján 

különíthetők el egymástól, hanem más jelenségek (pl. települési mód, temetkezési szokás) is eltérést 

jeleznek. A Boleráz stílus csak szórványosan jelenik meg a megyében (feltárt települések és 

temetőrészletek sem ismertek) ezért a többi stílussal való összehasonlításra csak korlátozottan 

alkalmas. A települési mód alapján a Baden stílussal mutat kapcsolatot (hasonló talajviszonyok, 

tengerszint feletti magasság és nyíltszíni telepek). Összefüggések a kerámiában is megfigyelhetők, de 

ahogy a kronológiával foglalkozó fejezetből (8.2.2) is látható, a két stílus között (legalábbis Borosd 

megye területén) időbeli eltérést feltételezhetünk, átmeneti fázis nélkül. Tipológiai alapon az Ózd 

stílussal nincs kapcsolata. A másik két kerámiastílusról megállapítható, hogy sok közös vonásuk 

ellenére is jól elkülöníthetők. Ez az eltérés a lelőhelyek földrajzi jellemzőiben is megnyilvánul (Baden 

– nyíltszíni telepek, alföldi régió használata; Ózd – magaslati telepek, hegyvidék). A temetkezési 

szokásokban is megfigyelhetők különbségek, elsősorban a rítusban (Baden – csontvázas és 

szórthamvas; Ózd – urnás, szimbolikus sírok), de a sírok kővel történő megjelölésében és bizonyos 

mellékletadási szokásokban is. További elkülönítő jegyeknek tarthatók az idolok különböző típusai 
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(Baden – cserélhető fejű példányok; Ózd – hengeres testű változat vagy emberi láb formájú tárgyak). 

Az állatszobrok és állattemetkezések alkalmazásában a két stílus mintegy kiegészíti egymást. 

A fent leírtak alapján vessük össze a Boleráz, Viss és Ózd-Piliny csoportokról korábban kigyűjtött 

kutatási eredményeket és a Borsod megyei leletanyagból levonható következtetéseket. 

Boleráz stílus 

A Boleráz stílus megjelenése Borsod megyében szórványosnak nevezhető. Összesen 12 lelőhely 

sorolható ebbe a csoportba. További 5 esetben bolerázi jellegű edénytöredékek kerültek elő a Baden 1 

stílusba sorolható telepekről. 

A bolerázi lelőhelyek viszonylag kis száma nem magyarázható csak a kutatás hiányosságaival, amit a 

Borsod megyei adatok is alátámasztanak. A további kutatások ugyan felszínre hozhatnak még újabb 

bolerázi jellegű leleteket, azonban a klasszikus Badenhez viszonyított arányban ez kevés változást 

eredményezne. A korábban vázolt K-szlovákiai helyzet is ez utóbbit támogatja. Ez azt jelenti, hogy a 

Boleráz stílus szórványos elterjedésének okát máshol kell keresnünk. Elképzelhető, hogy azokon a 

területeken, ahol a Boleráz stílus nem fordul elő egy más típusú, de egykorú leletanyaggal rendelkező 

csoport élt. Ebben az esetben az első megoldást a Protoboleráz jellegű lelőhelyek jelenthetnék. A késő 

rézkor legkorábbi időszakának tartott fázisról kiderült, hogy ugyanolyan abszolút dátumokkal 

rendelkezik, mint a Boleráz csoport (STADLER et al. 2001, 543-544). Azonban egy bizonytalan 

besorolású lelőhelytől eltekintve (Mezőkeresztes-Cet-halom) (KALICZ 2001, 393) a fázis nem ismert 

Borsod megyében. A másik lehetőséget a Hunyadihalom-kultúra továbbélése jelenthetné. Itt újra 

kronológiai problémákba ütközünk, mivel Tiszalúc-Sarkadon, ahol a kétféle leletanyag együtt 

található meg, rétegtanilag bizonyítható, hogy a Boleráz stílus leletei fiatalabbak (PATAY 2005, 127). 

A harmadik variációt a klasszikus Baden és a Boleráz stílus részleges egyidejűsége jelenthetné, 

azonban ahogy már korábban is említettem a telepek belső kronológiája nem bizonyítja ezt az 

elképzelést. Borsod megyében jelenlegi ismereteink szerint a késő rézkor legkorábbi megjelenése a 

klasszikus Boleráz fázishoz köthető, amit átmenet nélkül követ a Baden-kultúra. Egyelőre a Boleráz 

megszűnésének oka sem határozható meg, de nem zárható ki az sem, hogy a későbbi kutatások 

felszínre hoznak majd egy átmeneti jellegű leletanyagot. 

A Boleráz csoport belső tagolásával kapcsolatban a Borsod megyei leletek nem nyújtanak támpontot. 

Az egész leletanyag egységes, homogén, nem lehet benne fázisokat megfigyelni. Tipológiai alapon a 

klasszikus Boleráznak megfelelő Baden fázisok (IB-IC) nem választhatók szét (HORVÁTH T. 2011, 

55). Ugyanígy a Baden IIA fázis leletanyagát sem lehet elkülöníteni. A Boleráz csoport végső 

fejlődési szakaszának tartott fázis leletei nem alkotnak önálló egységet a Borsod megyei anyagban. 

Véleményem szerint a kutatási területről gyűjtött Boleráz leletek mindhárom fázist (Baden IB-IC-IIA) 

lefedik, anélkül, hogy határozottan elkülöníthetők lennének, így a klasszikus Boleráznak nevezhető 

időszak belső tagolása nem lehetséges. A Borsod megyei adatok alapján a három egység, de legalábbis 

a Baden IB-IC fázisok összevonhatók lehetnek. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a Borsod megyében feltárt Boleráz stílusként értelmezett 

leletanyag a késő rézkor korai időszakát (más területekről származó C14 dátumok és a Tiszalúc-

Sarkadról származó közvetett adatok alapján a Kr. e. 3640-3370 közti periódust) (STADLER et al. 

2001, 544) képviseli a területen. Önállóan, más típusú leletanyagokkal nem keveredve, szórványosan 

terjedt el. Az alföldi vidékeken, főleg a nagyobb folyók mentén találhatók meg nyíltszíni telepei, 

melyek nagyrészt feltáratlanok. Belső szerkezetükről nincsenek információk. A Bükk-fennsík néhány 

barlangjában is előfordulnak leletei. A kultikus élet emlékei korlátozott számban maradtak ránk ebből 

az időszakból. Nem ismerünk temetkezéseket, nincsenek idolok, kocsimodellek és egyéb kultikus 
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tárgyak (kivéve egy kebles edény töredéket Tiszalúcról – PATAY 1987, 31. ábra/6). Kerámiaanyaga 

jól elkülöníthető a megye többi egységétől elsősorban a bögrék, korsók és a belső oldalukon 

kannelúrkkal díszített tálak, ill. a halszálkamintás fazekak segítségével. Néhány közös formája van a 

Baden stílussal, de ez időbeli párhuzamosságot nem jelent. A két kerámiacsoport között nincs átmeneti 

fázis. A Boleráz stílus megfelel a Baden-kultúra korai időszakába sorolt Boleráz csoportnak (Baden 

IB-IC-IIA). Belső kronológiát a leletanyagban nem lehet megfigyelni. 

Baden stílus 

A klasszikus Baden-kultúrába sorolható a két nagyobb kerámiastílus (Baden, Ózd). Ezek közül a 

Baden típusú leletek megfeleltethetők a kutatásban Viss csoportként elkülönített egységnek, amelyről 

még nem tisztázott, hogy területi és/vagy időbeli csoportot alkot-e. A Borsod megyei kutatások azt 

mutatják, hogy tipológiai alapon jól elkülöníthető a Boleráz típusú leletektől, szorosan kapcsolódik az 

Ózd stílushoz, azzal egykorúnak tűnik, ugyanakkor részleges keveredés mellett területileg is 

elválasztható tőle. A megye nagy részén megtalálható, kivéve az ÉNy-i részeket (ahol az Ózd típusú 

lelőhelyek többsége helyezkedik el) (51. ábra). Időrendi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy 

szinte az egész klasszikus Baden időszakot felöleli (Baden IIB-III-IV). Kezdete feltehetően a Boleráz 

csoport végéig visszavezethető. Megszűnésének ideje egyelőre nem határozható meg pontosan. Ha 

elfogadjuk a Tiszavasvári telepéről közölt - az eddigi adatokhoz képest elég fiatal – C14 dátumot 

(3860±50 BP, 2457-2235 BC - DANI-HORVÁTH 2012, 80-81; 6. táblázat), akkor a Viss csoport a 

korabronzkor elején is tovább élhetett (HORVÁTH T. DANI-HORVÁTH 2012, 97-98). A Borsod 

megyei lelőhelyekről nincsenek megbízható abszolút dátumok, így ebben a kérdésben egyelőre nem 

lehet állást foglalni. 

Esetleges belső felosztásával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a Borsod megyei Baden stílus 

statisztikai elemzések alapján további két egységre (Baden 1-2) bontható. Ezek között azonban 

tipológiailag és kronológiailag nehéz különbséget tenni. A Baden 1 stílus lelőhelyein előfordulnak 

ugyan a Bolerázra jellemző típusok, azonban a vizsgálatok szerint ezek egy korábbi települési szint 

maradványait képviselik. Jelentős tipológiai eltérés tehát nem tapasztalható. Esetlegesen az elterjedés 

tekintetében lehet különbséget megfigyelni, ugyanis a Baden 1 stílus lelőhelyei a D-borsodi 

területeken koncentrálódnak. A Baden 2 stílus elsősorban a K-i részeken jelenik meg, de vannak 

lelőhelyei a Borsodi-mezőségben is (51. ábra). A további leletanyagok részletes vizsgálatáig a Borsod 

megyei Baden stílusú anyagot nem bontanám két különálló fázisra, ill. területi csoportra, hanem 

megtartanám egységes jelenségnek. 

Ugyancsak a belső fejlődéshez tartozik a Nĕmejcová-Pavúková féle tipológiai egységek kérdése. 

Ahogy a tipokronológiával foglalkozó fejezetrészben utaltam rá (8.1.2), a Borsod megyei anyagban a 

klasszikus Baden-kultúra IIB-III-IV fázisainak leletei egyformán megtalálhatók, azonban nem 

alkotnak elkülöníthető egységeket, többnyire együtt fordulnak elő. Ezek alapján részben egyet értek 

Horváth Tünde azon felvetésével, miszerint a fent említett fázisok az egész klasszikus Baden 

tipológiai formakincsét képviselik és nem kezelhetők egymást követő tipokronológiai fokozatokként 

(HORVÁTH T. 2011, 61). 

A Viss csoport elterjedése Borsod megyén kívül K-Szlovákiában (pl. Zemplínské Kopčany – 

HORVÁTHOVÁ 2010, Tab. XIX-XXXV), a szomszédos megyék területén (Polgár-Téglaszín – 

BANNER 1956, Taf. LXXXIV-LXXXVI; Újtikos-Demeterkút – BANNER 1956, Taf. LXXIX/25, 

32) és Románia ÉNy-i részén is (Ciumeşti – ROMAN-NÉMETI 1978, Pl. 11-14; Pişcolt – ROMAN-

NÉMETI 1978, Pl. 24-42) megfigyelhető. Bizonyos elemei (pl. a hegyes bütykökkel tagolt fülek) 

messzebbre is eljutottak (pl. Nevidzany - NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 38/4; Svodín - 
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NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 69/10; Bína – CHEBEN 1984, Obr. 9/5). Ennek ellenére 

központi területének Borsod megye nagy része, Heves és Nógrád D-i területei, Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, részben Szolnok megye és a K-szlovákiai, valamint az ÉNy-erdélyi 

térség tartható. A Dunántúlon és az Alföld D-i részén jelenleg nem ismertek biztosan ide sorolható 

leletek. 

A Borsod megyei késő rézkor egyik legfontosabb kérdése a Viss csoport és az Ózd-Piliny csoport 

viszonya. Alapvetően két elképzelés létezik a két csoport kapcsolatát illetően. Az egyik szerint az 

Ózd-Piliny csoport fiatalabb és a Viss csoportból alakult ki (BANNER 1956, 186; SOCHACKI 1980, 

249). A másik szerint a két csoport részben egy időben létezett, fejlődésük párhuzamos volt 

(KOVÁCS B. 1986, 108-109; KALICZ 1999, 87). Ezek mellett olyan felvetéssel is találkozunk, amely 

az Ózd-Piliny csoportot a Viss csoport részeként értékeli (BANNER-KUTZIÁN 1961). A Borsod 

megyei leletek vizsgálata a második elméletet támogatja, ugyanis a két csoport anyaga részben 

elkülöníthető, részben azonban keverten fordul elő, ami a Viss és Ózd-Piliny csoportok - legalábbis 

részleges - egyidejűségét, párhuzamos fejlődését bizonyítja. A két csoport nemcsak leletanyagában tér 

el egymástól. Különbségek mutatkoznak a települések típusai között is (a Viss csoportban nincsenek 

magaslati telepek). A temetkezések terén is megfigyelhető az eltérés (az Ózd csoportban urnás sírok, a 

Viss csoportban csontvázas és hamvasztásos sírok is előfordulnak). Emellett megemlíthetők még az 

állattemetkezések is, melyek az Ózd-Piliny csoportban nem fordulnak elő, viszont megtalálhatók a 

Viss csoport lelőhelyein. 

A Borsod megyei Baden kerámiastílus és a hozzá köthető lelőhelyek, jelenségek és egyéb leletek 

alapján a területen a késő rézkor második szakaszát ölelik fel (a kutatás jelenlegi állása szerint a Kr. e. 

3360-2930 közötti periódust) (STADLER et al. 2001, 544) és a klasszikus Baden-kultúra Viss 

csoportjának felel meg. Nyíltszíni telepei mellett barlangi lelőhelyeken is előfordultak szórvány leletei. 

A megye nagy részén elterjedt, de a magasabb térszíneket elkerülve elsősorban az alföldi területeken 

található meg. Nagyobb települési csoportjai figyelhetők meg D-Borsodban és a Zemplén-jegység D-i 

előterében. Mezőcsát-Hörcsögösről egy temetőrészlete is ismert (16 csontvázas és hamvasztásos 

sírral). Leletanyagában a legjellemzőbb formák a kisméretű, szalagfüles bögrék, a félgömbös testű 

csészék, a kétosztású tálak, és a bekarcolt hálómintával díszített fazekak. Szórványosan előfordulnak 

még kocsimodellek (szögletes edények), talpas kelyhek, halbárka alakú edény és szószos edények is. 

A Boleráz csoportnál fiatalabb, átmeneti fázis nélkül jelenik meg. Egykorúnak tartható az Ózd 

csoporttal. Utóbbival több közös edényformája is van (pl. korsók, kétosztású tálak, talpas kelyhek), de 

települési módjában, temetkezési szokásaiban is eltérő. Kezdete a klasszikus Baden időszak elejére 

tehető, végső fázisa átnyúlhat a korabronzkorba is. 

Ózd stílus 

A Borsod megyei leletek közül Ózd stílus néven leválasztott jellegzetességek az Ózd-Piliny 

csoporthoz köthetők. Általánosan elfogadott, hogy az Ózd-Piliny csoport egy viszonylag jól 

körülhatárolható területi csoportnak tartható és a Baden-kultúra legfiatalabb szakaszába sorolható 

(BONDÁR 2002a, 10). Mindazonáltal korábbi keltezését is felvetették már (HORVÁTH T. 2011, 52). 

A Borsod megyei kutatások ezt a képet csak részben módosították. Az Ózd-Piliny csoport ténylegesen 

elkülöníthető a terület más egységeitől térben és részben időben is. A Boleráz stílussal alig mutat 

kapcsolatot, feltehetően annál későbbi. Ebben az esetben felmerül a probléma: milyen leletanyag 

képviseli ezt a korábbi időszakot ezen a területen (Ózd környékén). Ugyanis Boleráz leletek innen 

eddig még nem kerültek elő. Egy kivételt lehet említeni a szomszédos szlovákiai területekről. Méhi-

Feketesár (Včelnice) lelőhelyen 1982-ben tártak fel egy olyan objektumot, melynek anyaga korai 
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Baden jellegzetességeket mutat (B. KOVÁCS 1986, XII-XIV. tábla). A leleteket közlő Kovács B. 

István a lelőhelyet a Baden IIA fázisba sorolta (B. KOVÁCS 1986, 53-55). A közleményből nem derül 

ki, hogy milyen volt a kérdéses gödör és az ugyanezen a lelőhelyen feltárt - Ózd csoporthoz tartozó – 

temetőrészlet viszonya, így a két csoport időrendi helyzetét ezek alapján nem lehet tisztázni. Az újabb 

bolerázi leletek előkerüléséig továbbra is csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk. 

A borsodi leletanyag vizsgálata alapján valószínűnek tűnik, hogy az Ózd és Viss csoportok egykorúak 

(lásd fentebb). Kérdés, hogy ez a megállapítás a teljes időtartamukra érvényes-e, de elképzelhetőnek 

tartom, hogy a legkorábbi időszaktól a legkésőbbi periódusig megfigyelhető, bár ennek bizonyítására 

természettudományos keltezési módszerekre lenne szükség. 

A csoport belső felosztását a szlovákiai lelőhelyeken megfigyelhető tagolódás alapján feltételezték (B. 

KOVÁCS 1986). Eszerint az Ózd-Piliny csoportnak lehetett egy korai és egy késői fázisa. Borsod 

megyében egyedül Ózd-Kőaljatető településén adódott lehetőség ennek a kérdésnek a vizsgálatára. 

Sajnálatos módon csak kevés leletet lehetett objektumhoz kötni, így a leletanyag nem volt alkalmas a 

pontos elemzésre. Az általánosságban vizsgálható kevés adat arra utalt, hogy ezen a lelőhelyen nem 

lehet két fázist elkülöníteni (8.2.1 fejezet). 

Az Ózd-Piliny csoport elterjedését tekintve a kutatás során többször is felmerült a kérdés, hogy 

összevonható-e a szlovákiai Szepességi és a kis-lengyelországi Zeslawice-Pleszów csoportokkal. 

Ahogy a bevezetésben láttuk E. Neustupný és Z. Sochacki véleménye szerint a három, területileg 

elkülönülő csoportot egy egységként lehet kezelni (NEUSTUPNÝ 1973, 336; SOCHACKI 1980, 

249). A magyar kutatók közül Patay Pál is hasonló véleményen van (PATAY 1999, 52). 

 

A Borsod megyei leletanyag tipológiai elemzése során több olyan edénytípust és jellegzetességet 

lehetett megfigyelni, melyek párhuzamai a kérdéses csoportok lelőhelyein is megtalálhatók. A 

legnagyobb hasonlóságot Bešeňova települése és az Ózd környéki leletanyag között látjuk. Emellett 

viszont számos összefüggés mutatkozik más szlovákiai lelőhelyek anyagával is (pl. Vel’ká-Lomnica). 

Bár a szlovákiai és lengyelországi leletanyag részletesebb ismerete nélkül teljes bizonyossággal nem 

állíthatjuk, hogy a három egység egy csoport részét képezte, mégis feltételezhetjük az Ózd-Piliny, a 

Szepességi, ill. Zeslawice-Pleszów csoportok szoros rokonságát és egyidejűségét. 

 
Elterjedését tekintve Magyarországon Borsod megye ÉNy-i és középső részén, elsősorban a Sajó 

völgyében, Heves megye É-i részén és Nógrád megyében terjedt el. Emellett a Viss csoporttal 

keveredve megjelenik ettől délebbre is, így a Jászságban, Szolnok környékén, szórványosan a 

Tiszazugban, ill. Polgár és Debrecen környékén. Az utóbbihoz kapcsolódnak az Érmelléken található 

romániai lelőhelyek. Az Ózd-Piliny csoport elterjedési területéhez tartozik Szlovákiában a Gömöri-

medence. Települései a Sajó, a Rima és az Ipoly mentén találhatók meg. A leletanyagban tapasztalható 

nagyfokú hasonlóság miatt az ún. Szepességi csoport lelőhelyeit is az Ózd-Piliny csoporthoz 

köthetjük. Ezek elsősorban a Poprád és a Hernád folyók völgyében találhatók meg. Az Ózd-Piliny 

csoport lelőhelyeit találjuk még a Liptói-medencében is. Hasonló leletanyag figyelhető meg 

Lengyelország déli részén az ún. Zeslawice-Pleszów csoportban is. 

Összességében a Borsod megyei leletanyagban elkülöníthető Ózd kerámiastílus megegyezik a korábbi 

kutatás által Ózd-Piliny csoportnak nevezett késő badeni jelenséggel. Elterjedése és kronológiai 

helyzete részben megváltozott az újabb eredmények ismeretében. A legfontosabb változás, hogy 

tisztázódott a Viss csoporttal való időrendi viszonya. Emellett azonban továbbra is kérdéses a kezdeti 

időszakának és végének meghatározása. Valószínű, hogy a Viss csoporthoz hasonlóan a Boleráz végét 

követően jelenik meg és a korabronzkor elejét is megéri. Legjellemzőbb kerámiaformái: kónikus testű 
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mericék, lapos csészék, seprűdíszes fazekak, ember alakú urnák. Borsod megyében elsősorban Ózd 

környékén és a megye középső részén (Cserehát – a Sajó és a Hernád között) találhatók meg lelőhelyei 

többnyire magasabb területeken, magaslati telepek formájában. Két temetőrészlete került elő a 

megyéből jellegzetes ember alakú urnákkal és kőpakolásokkal jellemezhető, halmos temetkezésekkel. 

Megyén kívüli elterjedése elsősorban É és ÉNy felé követhető. 

9.4 Kapcsolatok távolabbi vidékekkel 

A Borsod megyében kimutatható késő rézkori csoportok bemutatása után nézzük meg, hogy a leletek 

és régészeti jelenségek, milyen további kapcsolatokat jeleznek a környező vagy esetleg távolabbi 

térségekkel. 

Elsőként vizsgáljuk meg röviden a Kostolac-Bošáca elemek feltűnését az Ózd-Piliny csoport 

leletanyagában. Amíg a korai kutatás a Baden-kultúra fiatalabb időszakába sorolta a Kostolac és a 

Bošáca csoportokat (BANNER-KUTZIÁN 1961; NEUSTUPNÝ 1973), addig az újabb eredmények 

azt mutatják, hogy mindkét csoport anyaga a Baden-kultúrától elkülöníthető, önálló kultúrát alkot 

(BONDÁR 1984, 80; BONDÁR 1991b, 34). A késő badeni csoportok helyett ma már inkább egy 

olyan késő badeni kerámiát lehet elkülöníteni, amely részben a Kostolac kultúrával párhuzamosan élt. 

Ezt a leletanyagot többek között Hódmezővásárhely-Bodzáspart, Palotabozsok és Pécs-Vasas 

lelőhelyek képviselik (BONDÁR 1991b, 34; BONDÁR 2002a, 9). A szlovák kutatás eredményei 

alapján feltételezhető, hogy a Bošáca csoport is részben egyidős volt a késő badeni időszakkal. Erre 

utal Hlinsko településének 5. szintje, melynek kerámiaanyaga alapján Pavelčik azonosította a Baden 

IVb fázist a Bošáca csoport legidősebb (Ia) időszakával (PAVELČÍK 1981). 

A két csoport magyarországi megjelenését először Banner János és Kutzián Ida vizsgálta. Borsod 

megyéből a Kostolac csoport három lelőhelyét említették (Bodrogkeresztúr, Ózd-Kőaljatető, Ózd-

Center). Emellett megállapították, hogy Észak-Magyarországon erősen érezteti hatását a Bošáca 

csoport is (Ózd-Kőaljatető, Ózd-Center, Ózd-Stadion, Onga, Piliny). A felsorolt lelőhelyeket a Viss 

(beleértve az Ózd csoportot is), a Kostolac és a Bošáca csoportok közti kapcsolat jeleként értékelték. 

Véleményük szerint Ózd-Centeren a sírokban, sőt egy síron belül is megjelennek a Kostolac és Bošáca 

elemek. Ugyanígy Ózd-Kőalajtető I. felületén, a 4. edénycsomóban is megtalálhatók ilyen 

jellegzetességek. Ezek alapján párhuzamosították a Kostolac, Bošáca és Viss (Ózd) csoportokat 

(BANNER-KUTZIÁN 1961). A kérdéses lelőhelyeket később Bondár Mária vizsgálta meg. Ózd-

Centerről megállapítja, hogy a késő Baden-kultúrába sorolható (BONDÁR 1984, 76). Emellett Ózd-

Kőaljatetőt sem tartja a Kostolac kultúra telepének. Szerinte a Banner és Kutzián által innen említett 

három töredék egyike sem igazi Kostolac elem. A lelőhelyet inkább olyan késő badeni telepnek tartja, 

amelyen a Cotofeni kultúra hatása érvényesül (BONDÁR 1984, 77). 

Kostolac lelőhelyek ÉK-Magyarországon csak szórványosan fordulnak elő. A Banner János és 

Kutzián Ida által említett Bodrogkeresztúrról származó edényről (BANNER-KUTZIÁN 1961, Abb. 2) 

kiderült, hogy igazi lelőhelye a romániai Herkulesfürdő (Băile Herculane) (BONDÁR 1991b, 36-37; 

DANI 2001, 129). Az egyetlen, a térségből származó edény Tiszadorogma és Ároktő között, gátépítés 

során került elő (SŐREGI 1935, 47-48; 13. kép/3). Rekonstrukcióját Dani János közölte (DANI 2001, 

I. Tábla/1). A Kostolac lelőhelyek hiánya arra utalhat, hogy ebben a térségben számolni kell egy 

továbbélő késő badeni változattal. Ezt mutatják a késő badeni telepeken megjelenő Kostolac leletek is 

(DANI 2001, 129). 

Salgótarján-Pécskő badeni rétegeiben Kostolac és Bošáca elemek keverednek (KOREK 1968, 54). 

Korek József a Bošáca csoport elemének tartja a jellegzetes létramintát. Párhuzamait azonban a 

Kostolac és Cotofeni kultúrák területéről is megemlíti (KOREK 1968, 49). Kovács B. István szerint ez 
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a díszítésmód a Salgótarján csoport kerámiájának jellegzetessége és nem lehet a Bošáca csoportból 

levezetni. Csupán azonos díszítési elvről lehet beszélni, amely csak a két leletcsoport egyidejűségét 

mutatja. A Korek József által idézett cotofeni és kostolaci párhuzamok csak nagyon távoli analógiák 

(B. KOVÁCS 1986, 126-127). 

Borsod megyében három olyan lelőhelyet találunk, ahol a Kostolac kultúra, ill. a Bošáca csoport 

elemei megtalálhatók. Ózd-Stadion településén előkerült néhány olyan edénytöredék, melyeken 

háromszög alakú benyomkodásokból álló minták láthatók. Ezeknek a díszítéseknek a Bošáca csoport 

leletei között találjuk meg a párhuzamaikat. Szintén ide tartozik egy patkó alakú plasztikus borda egy 

tál peremén, amelyet vízszintesen átfúrva függesztőfülnek alakítottak ki (72. tábla/5). Emellett egy 

talpas tálka oldalát is a Bošáca csoport díszítésmódjára emlékeztető minták borítják. Háromszög alakú 

benyomkodások Ózd-Kőaljatető lelőhelyen is előfordulnak. Ide sorolható az a magasra húzott fülű, 

tagolt testű merice is, amelynek oldalán és fülén is pontsoros díszítés látható (66. tábla/1). Ózd-Center 

temetőjéből ismert egy fazék és egy talpas kehely melyek oldalát szintén háromszög alakú 

benyomkodásokból álló pontsorok díszítik (52. tábla/2; 56. tábla/7). Ezeken a darabokon is a Bošáca 

csoport hatását láthatjuk. Ez a néhány töredék, ill. díszítés azt bizonyítja, hogy az Ózd-Piliny csoport 

Borsod megyei lelőhelyein nagyon kis számban ugyan, de megjelenik a Kostolac kultúra, ill. a Bošáca 

csoport hatása. Ez azt jelenti, hogy az Ózd-Piliny csoport kapcsolatban állt a fent említett kulturális 

egységekkel és így feltételezhetjük részleges egyidejűségüket is. 

A Kostolac-kultúra értelmezésével kapcsolatban újabban egy másfajta megközelítés is kialakult, amely 

Horváth Tünde nevéhez köthető. A Balatonőszöd lelőhelyen megjelenő Kostolac jellegű díszítés 

alapján vizsgálta a kérdést. Megállapította, hogy ebben az esetben nem igazi Kostolac anyagról van 

szó, hanem csak „hatásról” vagy egy olyan korai leletanyagról, amely a kialakulási fázist képviseli. 

Mivel Balatonőszödön ez a „hatás” már a Boleráz-Baden átmenet időszakától megfigyelhető, 

feltételezte, hogy a Kostolac jellegű kerámia már korábban megjelent, nem csak a késő Baden 

időszakban. Véleménye szerint egy új népesség egy olyan csoportjáról lehet szó, amely a Boleráz-

Baden váltást előidézte. Az önálló Kostolac temetkezések megléte arra utal, hogy valódi népesség 

beszivárgásról beszélhetünk. A Kostolac-Boleráz asszimiláció pedig a Baden kialakulásához vezetett. 

A tűzdeltbarázdás jellegű díszítést és a halmos, hamvasztásos temetkezéseket a korábbi kutatásokkal 

szemben nem késői, hanem korai jellegzetességnek tartotta, ezért felvetette azt a lehetőséget, hogy a 

Kostolac kezdete a késő rézkor elejéig vagy közepéig is visszavezethető (HORVÁTH T. 2011, 51-52). 

Több kutató is rámutatott már a Baden-kultúra és a Cotofeni-kultúra közti kapcsolatokra. Petre Roman 

megállapította, hogy a két kultúra között a Cotofeni I-II fázisokban van kapcsolat, a III (klasszikus) 

fázisban a cotofeni elemek teljesen hiányoznak a Baden településekről (ROMAN 1977, 62-63). Az 

Ózd csoportot a Cotofeni kultúra IIa-b fázisával párhuzamosította, amely a Kostolac kultúra korai 

időszakával is egyidős (ROMAN 1977, Fig. 8; DANI 2001, 129). A Cotofeni kultúra magyarországi 

előfordulását sokáig csak feltételezni lehetett. A kultúra leleteinek hiányát a kutatási hiányossággal 

magyarázták (HORVÁTH F. 1983, 7). Elsőként Bondár Mária hívta fel a figyelmet a Cotofeni-kultúra 

magyarországi lelőhelyeire (pl. Bucsa, Biharugra, Debrecen-Ohat) (BONDÁR 1984, 81; 192. jegyzet). 

Később újabbakat is megemlített (Ordacsehi, Budakalász, Szigetmonostor) (BONDÁR 1998, 16). 

Fontos a két kultúra kapcsolatai szempontjából az ipolydamásdi 1. sírban talált töredékes edény, 

melynek párhuzamait a Cotofeni-kultúra I. fázisának leletei között találjuk meg (KŐVÁRI 1994, 124). 

Emellett Endrődi Anna említett Budapest-Andor utca lelőhelyről Cotofeni I hatásokat tükröző 

leleteket (ENDRŐDI 1997, 129, 131; 42. kép/9). Hódmezővásárhely környékéről is több Cotofeni 

jellegű lelet vált ismertté (HARKAI 2000, 20-21). Borsod megyéből eddig egy olyan lelőhelyet 

említettek, amelyen a Cotofeni kultúra leletei is előkerültek. Bondár Mária Ózd-Kőaljatetőről két 

töredéket sorolt ide (BONDÁR 1984, 77; 161. jegyzet). Az egyik talán egy agyagkanál töredéke 
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(BANNER 1956, Taf. LXXII/8). Ez a darab ma már nem található meg. A közölt fotó alapján részletes 

elemzése nem végezhető el. A másik töredék egy fazékhoz tartozik, amelyet ujjbenyomkodásos borda 

és bekarcolt háromszögekbe rendezett hálóminta díszít (BANNER 1956, Taf. LXXI/8) (68. tábla/2). 

Ezek mellett további töredékeket is említhetünk, melyek szintén a Cotofeni kultúra hatását mutatják. 

Itt azokra a pontsorral és halszálkamintával díszített fazekakra gondolunk, melyek Ózd-Kőaljatetőn és 

Ózd-Stadion lelőhelyen is előfordulnak (66. tábla/8; 71. tábla/10; 73. tábla/11). Hasonló díszítés 

látható a mezőcsáti példányon is (KALICZ 1999, 16. kép/3). Ezekkel egészíthetjük ki a Cotofeni-

kultúra magyarországi előfordulását jelző leletek sorát. 

K-Szlovákia területén is több lelőhelyen figyelhető meg a cotofeni elemek feltűnése. E. Horváthová a 

Kelet-Szlovák síkságról (Zalužice, Zemplínske Kopčany), a Szepességből (Spišské Podhradie/Žehra-

Dreveník) és Sárosból (Prešov-Šváby, Šarišské Michal’any) említ ilyen lelőhelyeket. A 

legnyilvánvalóbb cotofeni hatást azonban Zemplínske Hradište lelőhely 7b/1994-es objektuma 

mutatta. Itt a Baden-kultúra leletei mellett a Cotofeni-kultúra edénytöredékeit találták 

(HORVÁTHOVÁ 2008, 115-116). 

Röviden meg kell említeni a szórványosan előforduló zsinórdíszes töredékeket is. Borsod megyéből 

csupán egy ilyen ismert. Ózd-Stadion lelőhelyről származik egy szakaszos, tekercselt pálcika jellegű 

zsinórmintákkal díszített edény töredéke (BANNER 1956, Taf. LXXVII/16; KALICZ 1968, 42; Taf. 

I/14) (71. tábla/3). A kutatás ide sorolta még az Ózd-Kőaljatetőről előkerült félkör alakú 

benyomkodásokkal dísztett táltöredéket is (BANNER 1956, Taf. LXXIV/3; KALICZ 1968, 42; Taf. 

I/12). Ezek már régóta az Ózd-Piliny csoport kései keltezésének támpontjai voltak (KOVÁCS B. 

1986, 104-105). A rézkor végén és a korabronzkor elején figyelhető meg a Kárpát-medence keleti 

felén a keleti eredetű zsinórdíszes kerámia megjelenése. Ilyen kerámialeletek elsősorban Baden, 

Cotofeni és Kostolac-Vučedol környezetben szórványként fordulnak elő (pl. Ózd-Stadion, Piscolt, 

Szeghalom-Dióér, Barca) (DANI 2001, 132). Zsinórdíszes töredékek számos szlovákiai késő badeni 

telepen is előfordulnak. Pl. Stránska (NEVIZÁNSKY 1999, Obr. 16/2-8), Smižany (SOJÁK 2001, 

Obr. 9/2-3), Spišský hrad (GIERTLOVÁ 2002, Tab. 6/2, 4; Tab. 9/2). Ezekkel kapcsolatban legutóbb 

E. Horváthová hívta fel a figyelmet arra, hogy nem feltétlenül a keleti sztyeppei kultúrák hatását kell 

látnunk bennük. Az előkerült zsinórdíszítéses töredékek heterogén jellegűek és több kultúra 

leletanyagában is megjelennek másodlagos díszítésként. Feltételezhető, hogy több esetben inkább a 

TRB vagy a Gömbös Hasú Amforák Kultúrájához köthetők a szlovákiai példányok (HORVÁTHOVÁ 

2008, 123). Emellett megemlít két olyan zsinórdíszes töredéket is, melyek a Tripolje kultúra CII 

fázisába tartoznak (HORVÁTHOVÁ 2008, 123; Fig. 8/5-6). Dani János a zsinegdíszes kerámia 

magyarországi előfordulásával kapcsolatos eddigi kutatások eredményeit új adatokkal egészítette ki. 

Megállapította, hogy a zsinórlenyomattal díszített kerámia több, egymást követő időszakban 

jelentkezik a Kárpát-medencében (DANI-HORVÁTH T. 2012, 102). Az Ózd-Stadion lelőhelyről 

származó töredéket a II. periódusba sorolja, ami a Košice-Barca tell és Vel’ka Lomnica magaslati 

telep leletei alapján a késő Baden-kultúra időszakára tehető (DANI-HORVÁTH T. 2012, 103; lásd 

még: 4.1.1.31 fejezet). 

A nagyobb távolságban található egyéb késő rézkori kultúrákra jellemző kerámiastílusok egyes 

elemeinek megjelenése a Borsod megyei anyagban egyrészt utalhat távolsági kapcsolatokra is, 

azonban intenzitásukat tekintve nem tűnnek jelentősnek, így elsődlegesen csak a különböző egységek 

részleges vagy teljes időbeli párhuzamosságát feltételezhetjük általuk. 
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9.5 Összefoglalás 

A 9. fejezet a korábban bemutatott leletanyag elemzéseknek egyfajta szintézisét foglalja magában 

rövid elméleti és kutatástörténeti bevezetéssel fűszerezve. A 4. fejezetben szereplő tipológiai 

rendszerezést egy olyan statisztikai módszereken alapuló vizsgálat követte, amely elsősorban a 

nagyobb leletanyaggal rendelkező - nagy felületű ásatások révén napvilágra került lelőhelyek – 

anyagára épült. Ennek eredménye lett az előbbiekben vázolt csoportosítás, amely Borsod megye késő 

rézkori leleteit és lelőhelyeit három nagy egységre osztotta. Az egységeket a legújabb kutatási irányt 

követve elsődlegesen „kerámiastílusként” vagy „stílusként” jellemeztem. Ez azt jelenti, hogy az 

elkülönítés szempontja a kerámiatipológia volt, ami egyfajta térbeli és bizonyos esetekben időbeli 

eltérést is jelzett a lelőhelyek között. Azonban ez az elkülönítés nem feltétlenül vonatkozik a régészeti 

jelenségek más csoportjaira (mint pl. települési mód, temetkezések). Ennek értelmében a 

kerámiatipológiában jelentkező különbségek és egyezések mintáját más területekkel is össze kellett 

vetni. Az összevetés a Boleráz stílushoz köthető lelőhelyek viszonylag kis száma és a vizsgálatra 

alkalmas jelenségek hiánya miatt ténylegesen csak a Baden és Ózd stílusnak nevezett egységek között 

valósulhatott meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a kerámialeletek révén egymástól elválasztható 

lelőhelyek olyan területi csoportokat alkotnak, melyek települési módjuk, temetkezési szokásaik és 

egyéb - a kultikus élet megnyilvánulási körébe tartozó - jelenségeik alapján is elkülöníthetők. Ez arra 

utal, hogy a kerámiastílusként meghatározott egységek megfelelnek a más jelenségek által 

körvonalazható csoportoknak. Ezek alapján Borsod megye térségében két olyan eltérő gazdálkodással, 

társadalmi berendezkedéssel, valamint  hasonló, de teljes egészében nem azonos hitvilággal és anyagi 

kultúrával rendelkező csoportot feltételezhetünk, melyek kisebb, helyi közösségek intenzív kapcsolata 

révén alakultak ki és a terület késő rézkori fejlődésének nagy részét képviselik. Területileg, 

földrajzilag viszonylag jól elkülöníthetők egymástól, de közöttük bizonyos kontaktzóna is 

kialakulhatott. 
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10. Összefoglalás, eredmények 

A doktori értekezés Észak-Magyarország, azon belül Borsod-Abaúj-Zemplén megye területének késő 

rézkori emlékeit vizsgálta. A kutatási terület kiválasztását több tényező is meghatározta. Az első az a 

tény, hogy szakdolgozatomban egy Borsod megyei lelőhelyet (Mezőkövesd-Nagy-Fertő) dolgoztam 

fel, amely felhívta a figyelmemet a késő rézkor néhány problémás kérdéskörére (GYÖRGY 2008). 

Ezek között lehet megemlíteni azt a megfigyelést, miszerint az egyes badeni fázisok (elsősorban a 

klasszikus Baden IIB-III-IV) leletei keverten, egyszerre jelennek meg a lelőhelyeken (GYÖRGY 

2008, 39-40; MAYER 1990, 108; BONDÁR 1991b, 35; ENDRŐDI 1997, 131). Ezért kérdésessé vált 

az alkalmazott tipológiai rendszerek (elsősorban a Viera Nĕmejcová-Pavúková féle beosztás) 

használhatósága az adott időszakon belül időbeli vagy akár csak területi eltérések kimutatására. A 

másik tényezőt a megye késő rézkori kutatásban betöltött szerepe jelenti. A korábbi kutatás számos 

jelentős lelőhelyet hozott napvilágra Borsod megyéből, azonban az utóbbi évtizedek – néhány ritka 

kivételtől eltekintve – nagyobb lelőhelyek közlése nélkül múltak el, pedig fontos lelőhelyekben azóta 

sincs hiány (BONDÁR 2002a, 2. kép). Ezeket a szempontokat tekintve kézenfekvőnek tűnt tehát, 

hogy a kutatási területet kiterjesszem az egész megye területére. 

Az ország ÉK-i részén elhelyezkedő, nagy területű (7248 km²) közigazgatási egység legfőbb 

jellegzetessége a földrajzi változatosság, amely a késő rézkori lelőhelyek szempontjából is kimutatható 

eltéréseket eredményezett a települési mód, a gazdálkodás és életmód tekintetében. A nagy folyók 

mélyen fekvő ártereitől a kiterjedt síkvidékeken keresztül a változatos dombvidékeken át a magasan 

fekvő hegységekig mindenféle domborzati forma megtalálható. 

Ebben a hatalmas, de erősen tagolt régióban a kutatás eredményeképpen 126 késő rézkori lelőhely 

adatai kerültek összegyűjtésre. A leletek elsősorban a Miskolci Herman Ottó Múzeum és a Magyar 

Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben találhatók meg. A lelőhelyekről rendelkezésre álló információk 

több esetben csak szórványosak, hiányosak. Csupán a lelőhelyek egy harmadát lehetett viszonylag 

pontosan meghatározni. Leleteket összesen 105 lelőhelyről ismerünk, de ezek többsége (58%) csak kis 

számú szórványleletet szolgáltatott (1-10 db). A jelentősebb leletanyaggal rendelkező lelőhelyek 

között kell megemlíteni Tiszaladány-Nagyhomokos és Mezőkövesd-Nagy-Fertő településeit (2738 és 

2048 db lelettel). Nagyobb mennyiségű leletanyag került elő még Mezőcsát-Márkus-dűlő (MOL-15. 

lh.) (891 db), Tiszalúc-Sarkad (660 db), Ózd-Kőaljatető (614 db) és Csincse, Gomba Barna földje 

(M3-14. lh.) (556 db) lelőhelyekről is. 

A lelőhelyek túlnyomó többsége a települések típusába sorolható, bár ezek közül nagyon sok a 

szórványlelet (72%). Temetőrészletek ezzel szemben csak három helyről ismertek (Mezőcsát-

Hörcsögös, Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek). A Borsod megyei leletek általában terepbejárás, 

gyűjtés vagy ajándékozás révén kerültek múzeumba. Feltárás csak a lelőhelyek 30%-án folyt. Ezek 

közül is csak 18 olyan ismert, amelyen késő rézkori objektumok is előkerültek (összesen 237 régészeti 

jelenség). 

A lelőhelyek elterjedésében különböző csoportosulások figyelhetők meg, például Ózd környékén, D-

Borsodban vagy a Taktaközben, de szórványosan a Cserehát területén is. Emellett azonban nagyobb 

„üres” térségek is láthatók, mint a megye É-i része. Ezek a csoportosulások egyrészt a kedvező 

földrajzi és talajtani adottságokkal rendelkező régiókat, másrészt a régészeti kutatások érdeklődési 

területeit jelzik. 

A fent említett 105 lelőhelyről előkerült leletanyag 9408 db tárgyat ölel fel, melyek 93%-a kerámia. 

Viszonylag nagyobb mennyiségben fordulnak elő kő- és csonteszközök. Ékszerként csiga és réz is 

megtalálható a leletek között. 
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A kerámialeletek tipológiai elemzése 37 fő típust, 70 altípust és a díszítések alapján elkülöníthető 267 

változatot eredményezett. Néhány kivételtől eltekintve ezek a formák a Kárpát-medence más területein 

is előforduló késő rézkori edénytípusokkal egyeznek meg. A párhuzamok alapján sok esetben a 

típusokat össze lehetett kötni a Nĕmejcová-Pavúková féle tipológiai fázisokkal. Az elemzés során 

külön vizsgáltam a különböző fültípusokat és a jellegzetes díszített füleket. Utóbbiak három olyan 

kategóriába oszthatók (hegyes bütykök, lapos gombok és a kettő ötvözete), melyek eloszlása és 

elterjedése bizonyos szabályosságot mutatott. A kerámiaedények díszítése igen változatos. A több, 

mint 4000 töredéken található 181 eltérő díszítőmotívum önállóan vagy egymással összevontan fordul 

elő (429 díszítéskombináció). Alapvetően bemélyített (karcolt, nyomkodott) és rátett (bütyök, borda) 

díszítések találhatók a leletanyagban. Ritkán a festés (csak bizonyos edénytípusokon) és mészbetét is 

megfigyelhető volt. A kerámiatechnológia szempontjából a soványítás, az égetés, a felületkezelés és a 

falvastagság alapján több csoportot lehetett elkülöníteni (A-E), melyek a finom- és durvakerámia 

kategóriáit is lefedik. Három lelőhely anyagából vett 31 mintán petrográfiai vizsgálatokat is végeztek, 

melyek a helyi nyersanyagok felhasználását és viszonylag egységes készítési módot mutattak ki. Az 

egyes típusokon belül nem lehetett számottevő hasonlóságot megfigyelni. A hagyományok és 

szokások ebben az esetben csak az egyes lelőhelyeken belül voltak érvényesek. 

A kőeszközökön végzett vizsgálatok is a közelben elérhető nyersanyagokból történő helyi feldolgozást 

valószínűsítik. A pattintott kövek között ritkák a távolsági nyersanyagok. Többnyire a Zemplénből és 

a Bükkből származó kőzeteket használtak eszközkészítésre. Az elemzett leletek között csupán 17 

megmunkált eszköz volt, melyek csonkított pengék, retusált szilánkok vagy vakarók voltak. A csiszolt 

kőeszközök és őrlőkövek elsődleges meghatározása is a lelőhelyek környezetéből származó 

nyersanyagokat mutattak ki. 

Az állatcsont anyagot két lelőhely esetében lehetett részletesen elemezni (Mezőkövesd-Nagy-Fertő; 

Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh.). Mindkettőnél a háziállatok túlsúlya és ugyanaz a gyakorisági 

sorrend (szarvasmarha, juh/kecske, sertés, kutya) volt megfigyelhető. Ezek az adatok a Kárpát-

medence más késő rézkori lelőhelyeiről származó eredményeknek felelnek meg. 

A leletanyag bemutatását és tipológiai elemzését követően került sor a kerámiák statisztikai 

vizsgálatára. Ennek során korrespondencia analízist végeztem az edénytípusok, a díszítések, a tagolt 

fülek és a kerámiatechnológiai csoportok egyes lelőhelyeken való előfordulása alapján. Az 

eredményekből három eltérő kerámiastílust lehetett körvonalazni. 

1. A Boleráz stílusként értelmezett leletanyag a késő rézkor korai időszakát (más területekről származó 

C14 dátumok és a Tiszalúc-Sarkadról származó közvetett adatok alapján a Kr. e. 3640-3370 közti 

periódust) (STADLER et al. 2001, 544) képviseli a területen. Önállóan, más típusú leletanyagokkal 

nem keveredve, szórványosan terjedt el. Az alföldi vidékeken, főleg a nagyobb folyók mentén 

találhatók meg nyíltszíni telepei, melyek nagyrészt feltáratlanok. Belső szerkezetükről nincsenek 

információk. A Bükk-fennsík néhány barlangjában is előfordulnak leletei. A kultikus élet emlékei 

korlátozott számban maradtak ránk ebből az időszakból. Nem ismerünk temetkezéseket, nincsenek 

idolok, kocsimodellek és egyéb kultikus tárgyak (kivéve egy kebles edény töredéket Tiszalúcról – 

PATAY 1987, 31. ábra/6). Kerámiaanyaga jól elkülöníthető a megye többi egységétől elsősorban a 

bögrék, korsók és a belső oldalukon kannelúrkkal díszített tálak, ill. a halszálkamintás fazekak 

segítségével. Néhány közös formája van a Baden stílussal, de ez időbeli párhuzamosságot nem jelent. 

A két kerámiacsoport között nincs átmeneti fázis. A Boleráz stílus megfelel a Baden-kultúra korai 

időszakába sorolt Boleráz csoportnak (Baden IB-IC-IIA). Belső kronológiát a leletanyagban nem lehet 

megfigyelni. 
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2. A Borsod megyei Baden kerámiastílus és a hozzá köthető lelőhelyek, jelenségek és egyéb leletek 

alapján a területen a késő rézkor második szakaszát ölelik fel (a kutatás jelenlegi állása szerint a Kr. e. 

3360-2930 közötti periódust) (STADLER et al. 2001, 544) és a klasszikus Baden-kultúra Viss 

csoportjának felel meg. Nyíltszíni telepei mellett barlangi lelőhelyeken is előfordultak szórvány leletei. 

A megye nagy részén elterjedt, de a magasabb térszíneket elkerülve elsősorban az alföldi területeken 

található meg. Nagyobb települési csoportjai figyelhetők meg D-Borsodban és a Zemplén-jegység D-i 

előterében. Mezőcsát-Hörcsögösről egy temetőrészlete is ismert (16 csontvázas és hamvasztásos 

sírral). Leletanyagában a legjellemzőbb formák a kisméretű, szalagfüles bögrék, a félgömbös testű 

csészék, a kétosztású tálak, és a bekarcolt hálómintával díszített fazekak. Szórványosan előfordulnak 

még kocsimodellek (szögletes edények), talpas kelyhek, halbárka alakú edény és szószos edények is. 

A Boleráz csoportnál fiatalabb, átmeneti fázis nélkül jelenik meg. Egykorúnak tartható az Ózd 

csoporttal. Utóbbival több közös edényformája is van (pl. korsók, kétosztású tálak, talpas kelyhek), de 

települési módjában, temetkezési szokásaiban is eltérő. Kezdete a klasszikus Baden időszak elejére 

tehető, végső fázisa átnyúlhat a korabronzkorba is. 

3. Összességében a Borsod megyei leletanyagban elkülöníthető Ózd kerámiastílus megegyezik a 

korábbi kutatás által Ózd-Piliny csoportnak nevezett késő badeni jelenséggel. Elterjedése és 

kronológiai helyzete részben megváltozott az újabb eredmények ismeretében. A legfontosabb változás, 

hogy tisztázódott a Viss csoporttal való időrendi viszonya. Emellett azonban továbbra is kérdéses a 

kezdeti időszakának és végének meghatározása. Valószínű, hogy a Viss csoporthoz hasonlóan a 

Boleráz végét követően jelenik meg és a korabronzkor elejét is megéri. Legjellemzőbb kerámiaformái: 

kónikus testű mericék, lapos csészék, seprűdíszes fazekak, ember alakú urnák. Borsod megyében 

elsősorban Ózd környékén és a megye középső részén (Cserehát – a Sajó és a Hernád között) 

találhatók meg lelőhelyei többnyire magasabb területeken, magaslati telepek formájában. Két 

temetőrészlete került elő a megyéből jellegzetes ember alakú urnákkal és kőpakolásokkal 

jellemezhető, halmos temetkezésekkel. Megyén kívüli elterjedése elsősorban É és ÉNy felé követhető. 

A késő rézkori településekről bár sok lelőhelyen találhatók meg maradványaik, kevés információnk 

van. Borsod megyében alapvetően három féle települési mód figyelhető meg. A nyíltszíni telepek 

általában a folyóvölgyek, árterek környezetében találhatók meg. Ezekről a lelőhelyekről elég kevés 

adat áll rendelkezésre, így a települések szerkezetéről részletes megállapítások nem tehetők. A 

magaslati telepek a legnagyobb számban Ózd környékén fordulnak elő. Megjelenésük gazdasági és 

társadalmi változások eredményeként képzelhető el. Funkciójuk lehetett védelmi jellegű, de 

valószínűbb, hogy adminisztratív, kereskedelmi, ill. termelési központok voltak. A harmadik 

kategóriát képviselik a barlangi telepek, melyek szórványos anyaga csak időszaki megtelepedést jelez. 

Új eredmény a Boleráz jellegű leletek megjelenése a barlangi lelőhelyeken. 

A temetkezési szokásokról három lelőhelyről vannak biztos adataink (Mezőcsát-Hörcsögös, Ózd-

Center, Szentsimon-Kenderföldek). Alapvetően két változatot képviselnek. Mezőcsáton a csontvázas 

és hamvasztásos sírok birituális temetőt jeleznek. Az Ózd környéki temetőkben urnás temetkezések 

találhatók. A mellékletek általában kerámiaedények (a két változatnál hasonló és eltérő típusok is 

előfordulnak), de ritkábban kőeszközök is megtalálhatók. Ékszerként csigák és mészkőből vagy rézből 

készült gyöngyök is feltűnnek. 

A késő rézkori leletanyag kronológiai helyzetét több szempontból is vizsgáltam. A tipokronológiai 

elemzések eredményei a korszak kutatásában használt Nĕmejcová-Pavúková-féle tipológiai 

rendszerrel nagy vonalakban egyeztethetők voltak, azonban a korai (Boleráz) és klasszikus Baden 
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(Baden IIB-IV) időszakok egyértelmű elválasztásán túl a finomabb besorolásra nem volt lehetőség. 

Ennek eredményeként megfontolandónak tartom Horváth Tünde véleményét, amely a Baden IIB-III-

IV fázisokba sorolt típusok összevonását és a területi különbségekre való koncentrálást szorgalmazza 

(HORVÁTH T. 2011, 61). A horizontális stratigráfiai vizsgálatok nem mutattak ki a területileg 

elkülöníthető csoportok között lényeges tipológiai különbségeket. A tipokronológia által kimutatott 

korai időszak (Boleráz) leletanyaga ezekben az esetekben nem vált el élesen a lelőhelyek klasszikus 

Baden anyagától, ami részleges egyidejűséget is jelenthet. Azonban a csekély leletanyag inkább 

bolygatással másodlagos helyzetbe került leletekre utal, ami egy korábbi települési időszak szórványos 

jelenlétét bizonyítja. Az abszolút kronológiai kérdésekre a kutatás jelen állapotában nem lehet biztos 

megállapításokat tenni, hiszen két közvetett adaton kívül egyéb információnk nincs a térség 

természettudományos módszerekkel végzett datálásához. 

 

Borsod megye késő rézkori fejlődése két nagy időrendi egységre osztható. 

1. A késő rézkor korai időszaka, amelyet a Boleráz stílus elterjedése jelez. Megfelel a Baden IB-IC-

IIA fázisok leletanyagának.  

2. A késő rézkor második fele, amely a klasszikus Baden-kultúra időszakát öleli fel (Baden IIB-III-

IV). A térségben két hasonló, de számos vonásában mégis eltérő csoport jelenik meg ekkor. Az egyik 

a Baden kerámiastílussal jellemezhető lelőhelyekből áll, melyek elsősorban a megye alföldi vidékein 

terjedtek el. A másik az Ózd stílusnak nevezett egység. Ennek lelőhelyei főként Borsod megye ÉNy-i 

felében, a magasabban fekvő térségekben találhatók meg. A két egység megfeleltethető a korábbi 

kutatás által elkülönített Viss és Ózd-Piliny csoportoknak. A két csoport részben biztosan egykorú, de 

feltehető, hogy teljes fejlődésük is párhuzamos volt. Kezdetük ideje a Boleráz időszak végére tehető, 

bár a leletanyagból egyértelműen kimutatható átmeneti fázis hiánya miatt megjelenésük körülményei 

egyelőre nem tisztázottak. Ugyanígy bizonytalan a Borsod megyei késő rézkor végének 

meghatározása. Több jel is arra utal, hogy a Viss és Ózd-Piliny csoportok megérték a korabronzkor 

elejét. Kérdéses még azonban, hogy számolhatunk-e jelenlétükkel a korabronzkor további fázisaiban 

is. 
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A fent leírtak alapján a doktori értekezés főbb eredményeit a következő pontokban foglalhatjuk össze: 

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye késő rézkori leleteinek és lelőhelyeinek összegyűjtése és részletes 

tipológiai vizsgálata. 

2. A Boleráz időszak egyértelmű, de továbbra is csak szórványos leletanyaggal jellemezhető 

jelenlétének kimutatása Borsod megye területén. 

3. A Boleráz és klasszikus Baden stílusú leletanyag szétválasztása, melyek között a települések belső 

kronológiai elemzései alapján nem mutatható ki időbeli összefüggés. 

4. A klasszikus Baden időszakon belül két  - elsősorban a kerámiaanyaguk bizonyos jellegzetességei 

révén elkülöníthető – egység meghatározása, melyek megfeleltethetők a korábbi kutatás által felállított 

Viss és Ózd-Piliny csoportoknak. 

6. A két csoport leletanyagának pontosabb – az eddigieknél részletesebb – meghatározása. 

7. A Viss és Ózd-Piliny csoportok között a kerámiastílusok mellett a települési módban, temetkezési 

szokásokban és egyéb jelenségekben is megnyilvánuló eltérések kimutatása. 

Végezetül meg kell említeni, hogy bár Észak-Magyarország teljes késő rézkori fejlődésének 

felvázolásától még messze állunk, mégis az itt bemutatott eredmények az első lépéseket jelenthetik 

ennek eléréshez. Ezen az úton tovább haladva a jövő kutatása – elsősorban az abszolút kronológiát 

érintő hiányosságok leküzdése, valamint az itt még nem szereplő, de folyamatosan napvilágra kerülő 

új leletek közlése révén – közelebb vihet minket a korszak történetének megismeréséhez. 
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1. FÜGGELÉK 

Kreiter Attila – Pánczél Péter 

 

Mezőkövesd–Nagy-Fertő, Ózd–Kőaljatető és Tiszaladány–Nagyhomokos lelőhelyekről származó 

késő rézkori kerámiák petrográfiai összehasonlítása 

 

 

1. Petrográfiai csoportosítás 

A petrográfiai elemzés során az összetevők térfogatszázalékos arányát, méretkategóriáikat, 

osztályozottságukat, továbbá kerekítettségüket a Prehistoric Ceramic Research Group iránymutatásai 

alapján határoztuk meg (PCRG 2010). Térfogatszázalékos arányok: szórványos (< 3 %), kevés (3–9 

%), közepes (10–19 %), sok (20–29 %), nagyon sok (30–39 %), bőséges (> 40%). Méretkategóriák: 

nagyon finom (<0,1 mm), finom (0,1–0,25 mm), közepes (0,25–1 mm), durva (1–3 mm), nagyon 

durva (>3 mm). Összetevők méretének osztályozottsága: rosszul osztályozott, közepesen osztályozott, 

jól osztályozott, nagyon jól osztályozott. Összetevők kerekítettsége: szögletes, kissé szögletes, kissé 

kerekített, kerekített, jól kerekített. 

 

I. Mezőkövesd–Nagy-Fertő 

Mezőkövesd–Nagy-Fertő lelőhelyről származó kerámiákat két csoportra lehetett osztani szöveti 

jellegeik alapján. Az első csoportra (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a nagyon finom–finom szemcsés szövet a 

jellemző, de szórványos-kevés mennyiségben előfordul közepes (0,3 mm) méretű szemcse is. Az 

átlagos szemcseméret 0,05–0,1 mm körüli. A mintákban megfigyelhető törtkerámia soványítás is, 

amelyek kerekítettek, kissé kerekítettek és méretük 1–2 mm körüli. 

A minták anyagában közepes mennyiségben üveges szemcséket lehetett megfigyelni. Az 

üvegtörmelékek 0,25–1 mm méretűek, ívesek, gömbölydedek és hegyes csúcsokban végződő 

formákban jelennek meg. Az üvegszemcsék feltehetőleg a lelőhelytől északra, a Mátraalján 

megtalálható Gyulakeszi és/vagy Harsányi Riolittufa Formációból származó riolittufából származnak. 

Az észak-déli folyásirányú patakok és vízfolyások (Kánya-, Hór-patak) töltötték fel üledékükkel a 

területet és ezek szállíthatták ezeket a törmelékeket. Üveges törmelékek a törtkerámia 

soványítóanyagban is megfigyelhetők (1, 7), tehát a soványításként felhasznált kerámia is a területen 

készülhetett. 

A mintákban megfigyelhető törmelékes elegyrészek között legnagyobb mennyiségben kerekített kvarc 

figyelhető meg, illetve káliföldpát és plagioklász is előfordul. A plagioklászok között megfigyelhetőek 

zónás szerkezetűek, amelyek riolittufa eredetűek lehetnek, tehát az üvegestörmelékkel azonos helyről 

származnak. Egy esetben finom-közepes méretű szanidin is megfigyelhető (1). Sajnos nem dönthető el 

egyértelműen, hogy a kerámiák nyersanyagai természetes úton inhomogének, vagy pedig kevés 

homokkal soványították őket. A törmelékek csoportosulása miatt talán feltételezhetjük, hogy kevés 

homokkal is soványították őket. 

 

 
1. minta 
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2. minta 

 

 
2. minta: üvegtörmelék 

 

 
4. minta 
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5. minta 

 

 
6. minta 

 

 
7. minta 
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8. minta 

 

 
9. minta 

 

A Mezőkövesd–Nagy-Fertő lelőhelyről származó kerámiák második csoportjára (3) is nagyon hasonló 

szöveti kép a jellemző, azonban az eltérést a közepes–sok mennyiségben megjelenő nagyon finom–

finom szemcsék és a közepes mennyiségben megjelenő közepes méretű szemcsék adják. A riolittufa 

eredetű üveg itt is megjelenik, azonban a méretűk nagyobb, mint az első csoport esetében, mivel 

előfordul 2 mm méretű is, tehát összességében ezt a csoportot a durvább törmelékek alapján lehet 

elkülöníteni, amely szöveti képet valószínűleg a több homokos soványítás okoz. 

 

 
3. minta 
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3. minta: üveges törmelék szemcse 

 

 
3. minta: üvegtörmelék 

 

II. Ózd–Kőaljatető 

Ózd–Kőaljatető lelőhely estében öt összetételi csoportot lehetett megfigyelni. 

Az első csoportba (10) tartozó kerámia nagyon finom–finom szemcsés összetevőkkel jellemezhető, 

illetve szórványos mennyiségben előfordulnak közepes (0,25–0,4 mm) méretű szemcsék is. Az átlagos 

szemcseméret 0,05–0,1 mm körüli. A mintákban megfigyelhető törtkerámia soványítás is, amelyek 

kerekítettek, kissé kerekítettek és 1–2 mm méretűek. A fő összetevők kissé kerekített–kerekített kvarc, 

káliföldpát, plagioklász és muszkovit. A kerámiát a tört kerámia mellett homokkal is soványíthatták. 

 

 
10. minta 

 

A második csoportba (12) tartozó kerámiaminta szöveti tulajdonságai hasonlóak az első csoportnál 

megfigyeltekhez, azonban ebben az esetben nagyon finom–finom szemcsés szövetben kevés–közepes 
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mennyiségben jelenik meg közepes méretű (0,3–0,4 mm) ásványtörmelék, illetve előfordul még egy 

darab durva méretű (2 mm) szemcse is. A törmelékes elegyrészek megegyeznek az első csoportnál 

megfigyeltekkel, az eltérést a durvább irányba eltolódó szöveti jellegek adják. A kerámiát homokkal 

soványították, de eltér az előző homokos soványítású kerámiától. 

 

 
12. minta 

 

A harmadik csoport (13) abban különbözik az első kettőtől, hogy itt a nagyon finomszemcsés szövet a 

jellemző. A szövetben szórványos mennyiségben jelennek meg közepes méretű (0,75–1 mm) 

szemcsék, amelyek metamorf eredetűek. Ezeket vagy polikristályos kvarc vagy polikristályos kvarc és 

muszkovit összenövéséből származó szemcsék alkotják, amelyek csillámpala vagy gneisz eredetűek is 

lehetnek. A szövetben törtkerámia soványítás is megfigyelhető, amelyek kerekítettek és 1–1,5 mm 

méretűek. 

 

 
13. minta 

 

A negyedik csoportra (19) a nagyon finom–finom szemcsés összetevők a jellemzők, amelyek mellett 

közepes–durva (0,5–1,5 mm) összetevők jelennek meg. A durvább mérettartományra kissé kerekített–

kerekített polikristályos kvarc szemcsék mellett pertitesedett káliföldpát jellemző. A közepes–durva 

mérettartományú szemcséket feltehetőleg homokos/kavicsos soványításként adták az 

alapnyersanyaghoz, illetve további soványítóanyagként még tört kerámia szemcsék is 

megfigyelhetőek, amelyek 0,5–1 mm méretűek. Az alapnyersanyagra jellemző anyag az első és 

második összetételi csoportban megfigyelt anyaghoz hasonló, csupán a felhasznált soványító 

anyagban van különbség. 
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19. minta 

 

Az ötödik csoportra (11, 14, 15, 16, 17, 18) a finom–közepes szemcsés összetétel a jellemző, 

amelyben a szemcsék közepes–sok mennyiségben vannak jelen. A törmelékes elegyrészek jól 

osztályozottak, így az átlagos szemcseméret 0,3 mm körüli. A fő eltérést a jó osztályozottság adja a 

többi csoporttól. A 18. minta esetében 3 mm méretű andezit szemcse is megfigyelhető, amelynek az 

üveges alapanyagában kisebb méretű plagioklász tűk figyelhetők meg. A finom üveges alapanyagban 

0,5–1 mm méretű fenokristályok figyelhetők meg, amelyet főként zónás plagioklász alkot, illetve 

piroxén is előfordul. A kerámiákat homokkal soványíthatták. 

 

 
11. minta 

 

 
14. minta 
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15. minta 

 

 
16. minta 

 

 
17. minta 
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18. minta 

 

 
18. minta: andezit törmelék 

 

III. Tiszaladány–Nagyhomokos 

Tiszaladány–Nagyhomokos lelőhely esetében hat összetételi csoportot lehetett megfigyelni. 

Az első csoportra (21, 22, 23, 25, 26, 27) a finomszemcsés összetevők a jellemzők, amelyek mellett 

közepes (0,35–0,5 mm) összetevők jelennek meg. A törmelékes elegyrészek közepes mennyiségben 

jelennek meg. A fő összetevők kvarc, káliföldpát, plagioklász és muszkovit. A csoport kerámiáiban 

törtkerámia soványítás figyelhető meg, amelyek 1–3 mm méretűek és kissé kerekítettek. A csoport 

kerámiái feltehetőleg homokkal és kerámia törmelékkel soványítottak. 

 
21. minta 
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22. minta 

 

 
23. minta 

 

 
25. minta 
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26. minta 

 

 
27. minta 

 

A második csoport (30) esetében a nagyon finomszemcsés összetevők a jellemzőek, amelyek 

kerekítettek és közepes mennyiségben jelennek meg. Jellemző összetevők a kvarc, káliföldpát és 

muszkovit. Soványításként tört kerámiát használtak fel, amelyek 0,5–1 mm méretűek és kerekítettek. 

 
30. minta 

 

A harmadik csoport (29) jellemzője, hogy nagyon finom–finom szemcsés összetevők (0,05–0,2 mm) 

figyelhetők meg, azonban azok mennyisége kevés. Soványításként tört kerámiát használtak fel, 

amelyek mérete 0,5–1 mm és kerekítettek. A többi összetételi csoporttól ez tér el a legjobban a 

felhasznált nagyon kövér agyag miatt. 

 



276 

 

 
29. minta 

 

A negyedik csoport (24) kerámiájára finom szemcsés összetevők a jellemzőek, amelyek közepes–sok 

mennyiségben figyelhetőek meg. Kerekítettek és jól osztályozottak. A fő összetevőik kvarc, 

káliföldpát, plagioklász és muszkovit. Ebben a csoportban is megfigyelhető a tört kerámiával való 

soványítás. A törmelékek 0,75–1,5 mm méretűek és kissé kerekítettek–kerekítettek. 

 

 
24. minta 

 

Az ötödik csoport (28) kerámiájára kevés–közepes mennyiségű nagyon finomszemcsés (0,05 mm) 

összetevők és a kevés mennyiségben megfigyelhető közepes szemcsék (0,3–0,4 mm) a jellemzőek. A 

két szemcseméret tartomány között hiátusz figyelhető meg. A kerámia mintát 1–1,5 mm nagyságú 

kerekített tört kerámiával is soványították. A kerámiára jellemző törmelékek a kvarc, káliföldpát, 

plagioklász és muszkovit. A közepes mérettartományú feltehetőleg soványításként hozzáadott homok 

jellemzően kvarc és káliföldpát szemcsékből áll. 

 

 
28. minta 
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A hatodik csoport (20, 31) mintái nagyon hasonlítanak az ötödik csoport mintájára. A két csoport 

közötti különbséget a növekvő mennyiségű törmelékes elegyrészek adják. Ebben a csoportban a 

nagyon finomszemcsés összetevők már közepes mennyiségben fordulnak elő, míg a közepes szemcsék 

is már közepes mennyiségben jelennek meg. A két mérettartomány között itt is hiátusz figyelhető meg, 

amely a feltehetőleg homokos soványítóanyag hozzákeverése hoz létre. A mintákat nemcsak az 

említett homokkal soványították, hanem további tört kerámiát adagoltak hozzá. A törtkerámia anyag 

itt is kerekített és 1–1,5 mm méretű. 

 
20. minta 

 

 
31. minta 

 

 

 

2. Földtani háttér 

Mezőkövesd–Nagy-Fertő lelőhely környezetében főként pleisztocén korú folyóvízi és lejtőüledékek 

találhatók, amelyek a Mátra irányból érkező patakok (Novaji-, Kány-, Hór-, Lator-patak) feltöltő 

munkája során kerültek mai helyükre. Ezek az üledékek agyag és aleurit anyagúak, amelyekre a 

finomszemcsés összetevők a jellemzőek. Ezekben a folyóvízi és lejtőüledékekben az északra található 

idősebb kőzetek (vulkáni és üledékes) törmelékei és mállástermékei találhatók meg. A lelőhelytől 

északra felszínen is megfigyelhető több vulkáni eredetű kőzettípus. Ezek főként riolittufa és dácittufa 

összetételűek. A lelőhelyen megfigyelt kerámiákban üveges törmeléket lehetett megfigyelni, amely 

inkább a savanyú riolittufákra jellemző (Harsányi Riolittufa Formáció és Gyulakeszi Riolittufa 

Formáció), így azok lepusztulási terméke lehet. 
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Mezőkövesd–Nagy-Fertő lelőhely környezetének földtani térképe (Rónai et al. 2000) 

 

Ózd-Kőaljatető lelőhely fekvése némiképp eltér a Mezőkövesd–Nagy-Fertő lelőhelynél 

megfigyeltektől. A lelőhely közvetlen környezetére itt is folyóvízi és lejtős tömegmozgások által 

lerakott és áthalmozott finom üledékek (agyag és aleurit) a jellemzőek, mivel Ózd a Hangony patak 

völgyében fekszik. A patak pleisztocén, miocén és oligocén üledékes összletekbe vágódik be, amelyek 

agyag, aleurit és homok összetételűek. Az eltérést Mezőkövesd–Nagy-Fertő lelőhelytől az adja, hogy a 

lelőhely környékére több irányból is érkezhettek az üledékek, mivel a Hangony-pataknak is több 

mellékvölgye van, illetve a Hangony-patak legnagyobb mellékága a Hódos-patak is jelentős területről 

szállítja ide az üledékeket. Egy kerámia mintában andezit törmeléket lehetett megfigyelni, aminek 

származási helye Ózd-Kőaljatető lelőhelytől keletre és északkeletre felszínre bukkanó vulkáni kőzetek 

lehetnek. Ezek a kőzetek a Dubicsányi Andezit Formációba tartoznak és összetételükre 

piroxénandezit, riolit-, dácittufa agglomerátum jellemző. Fontos megemlíteni, hogy ezek a 

kőzetkibúvások inkább a Sajó völgyéhez tartoznak, amelyek távolabb (5 km) vannak a vizsgált 

területtől. 
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Ózd-Kőaljatető lelőhely környezetének földtani térképe (Pelikán és Peregi 2004) 

 

Tiszaladány–Nagyhomokos lelőhely esetében is a fiatal (holocén és pleisztocén) üledékek a 

jellemzőek. Tiszaladány a Tisza által feltöltött területen fekszik, ahol főként homokos, aleuritos és 

agyagos üledékek figyelhetők meg. A Tisza környezetében változatos az üledék összetétel, mivel a 

meder folyamatos vándorlása, kanyarulatok áthelyeződése és az építő-romboló hatás váltakozása 

nagyon változatos földtani környezetet hoz létre. A területtől északra található Tokaji-hegyen 

(Kopasz-hegy) vulkanikus eredetű kőzetek jelennek meg (andezit, riolittufa), azonban a kerámiákban 

ezek nem jelennek meg. 
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Tiszaladány–Nagyhomokos lelőhely környezetének földtani térképe (Scharek és Pentelényi 2000) 

 

3. Kerámia típusok megoszlása és technológiai összehasonlítása 

A kerámia típusok megoszlását lelőhelyenként, illetve a kerámiák összetétel csoportba való tartozását 

az 1. Tábla tartalmazza. 

 

 
Ózd Tiszaladány Mezőkövesd 

korsó 10 (H/TK), 19 (H/K/TK) 
22 (H/TK), 24 

(H/TK), 30 (TK) 
9 (H/TK) 

tölcséres 

nyakú tál 
13 (H?/TK), 14 (H), 17 (H) 

20 (H/TK), 23 

(H/TK) 

7 (H?/TK), 8 

(H?/TK) 

kétosztatú 

tál 
12 (H) 

26 (H/TK), 27 

(H?/TK) 

2 (H?/TK), 5 

(H?/TK) 

merice 11 (H), 18 (H) 
  

fazék 15 (H) 
21 (H/TK), 31 

(H/TK) 

1 (H?/TK), 4 

(H?/TK), 6 

(H?/TK) 

amfóra 

(*amfóra 

alakú 

edény) 

16 (H) 
25* (H?/TK), 

29* (TK) 
3* (H) 

bögre 
 

28 (H/TK) 
 

1. Tábla. Kerámia típusok megoszlása lelőhelyenként, illetve a kerámiák összetétel csoportjai. 

Rövidítés: H: homokkal soványított, TK: tört kerámiával soványított, H/TK: homokkal és tört 

kerámiával soványított, H/K/TK: homokkal, kaviccsal és tört kerámiával soványított 
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Korsók 

A különböző lelőhelyek korsóit homokkal és tört kerámiával soványították, illetve a 30. minta 

esetében csak tört kerámia soványítás is megfigyelhető, míg a 19-ben homok, aprókavics és tört 

kerámia is. Az egyes lelőhelyeken megfigyelt nyersanyagok a helyi geológiai viszonyokat tükrözik, 

vagyis a lelőhelyek korsóinak homokos összetétele lelőhelyenként eltérő lehet. Mindazonáltal a tört 

kerámia soványítás mindegyikben megjelenik, vagyis ez egy lelőhelyeken átívelő technológiai jelleg. 

 

Tölcséres nyakú tálak 

Három típust lehet megfigyelni. Az első típusba tartozó 7., 8., 13. minták jellegzetessége a nagyon 

finom-finom szemcsés szövet, homokos soványítást esetlegesen tartalmaznak. A kerámiákat tört 

kerámiával soványították. A második típus (14., 17., 23. minta) esetén a finom szemcsés szövetben 

közepes törmelék is megjelenik, ezeket homokkal soványították, illetve a 23. mintát még tört 

kerámiával is. A harmadik típusba a 20. minta tartozik, amely abban tér el a második típustól, hogy 

több benne a közepes szemcse, vagyis a homokos soványítása kissé eltér a többi homokos soványítású 

táltól. Tehát a három típus esetén a törmelékes elegyrészek durvuló tendenciát mutatnak. 

 

Kétosztatú tálak 

A 12. és 27. minta között lehet hasonlóságot felfedezni, mivel mindkettőre a nagyon finom-finom 

szemcsés összetevők mellett a kevés-közepes mennyiségben megjelenő közepes szemcsék a 

jellemzőek, talán homokkal soványíthatták őket, illetve a 27. minta tört kerámia soványítást is 

tartalmaz. A 2., 5., 26. minta esetében is a nagyon finom-finom szemcsés alapanyag jellemző, azonban 

a közepes szemcsék csak szórványos-kevés mennyiségben jelennek meg. Ezeket a mintákat vagy nem 

soványították homokkal, vagy csak kis mennyiségű homokot adtak hozzájuk a tört kerámia mellé. 

 

Mericék 

Mindkét vizsgált merice homokos soványítású. 

 

Fazekak 

Az ide tartozó kerámiák összetétele alapvetően eltér egymástól, amely a lelőhelyek körüli talajtani 

viszonyoknak köszönhető, azonban karakterükben hasonlóak, mivel mindegyik esetében homokos 

soványítást lehet megfigyelni, de a homok mennyisége eltérő, az 1., 4. és 6. minták esetében lehet, 

hogy csak kevés homokot használtak soványításul. Ez utóbbi kerámiákban a törmelékek 

csoportosulása alapján feltételezhető, hogy esetleg homokkal soványították őket. A tiszaladányi és 

mezőkövesdi kerámiákat e mellette tört kerámiával is soványították. 

 

Amfórák 

Az ide tartozó négy kerámia közül a 3. és 25. minta mutat hasonlóságot. Ezekben a nagyon finom-

finom szemcsés összetevők mellett kevés-közepes mennyiségben jelennek meg közepes szemcsék, 

amely feltételezhetően a homokos soványítás eredménye. A 25 minta tört kerámia soványítást is 

tartalmaz. A 16. mintában a közepes-sok mennyiségben megjelenő finom-közepes szemcsék a 

jellemzők, itt már egyértelműbb a homokos soványítás. A 29. minta esetében nagyon finom-finom 

szemcsés alapanyag a jellemző, amelyben a törmelékes elegyrészek csak kevés mennyiségben vannak 

jelen, vagyis ez a kerámia a többitől eltérő „kövérebb” agyagból készült. 

 

Bögre 

A vizsgált bögrét valószínűleg kevés homokkal soványították, illetve e mellett tört kerámia soványítás 

is megfigyelhető. Ezek alapján jól illeszkedik a többi kerámia technológiájához. 
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2. FÜGGELÉK 

Faragó Norbert 

A Borsod megyéből származó késő rézkori pattintott kőeszközök elemzése 

Az alább felsorolt nyolc lelőhelyről összesen 161 darab pattintott kőeszköz szerepel a gyűjtésben. A 

mennyiségi megoszlásuk nem egyenletes, az alábbi táblázatban követhetőek nyomon a darabszámok 

és a nyersanyagok arányai (1. táblázat). 
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Σ 

Mezőcsát, 

Igrici felé eső 

határ 

1 - - - - - - - 1 - - 2 

Mezőkövesd-

Nagy-Fertő 
1 - - - 13 3 1 - - - - 18 

Mezőzombor-

Vasúti delta 
2 - 1 - 2 - - - - - - 5 

Onga, régi 

malom mellett 
1 - - - - - - - - - - 1 

Ózd-

Kőaljatető 
11 - 1 - 12 - - 1 1 - - 26 

Ózd-

Kőaljatető 

vagy Ózd-

Stadion 

- - - - 16 - - - - - - 16 

Ózd-Stadion - - - - 1 - - - - - - 1 

Rátka-

Püczollán 

bánya 

5 2 - - - - - - - - - 7 

Szerencs-

Hajdúrét 
24 1 1 - - - - - - - 1 27 

Tiszaladány-

Nagyhomokos 
19 8 13 3 13 - - - - 2 - 58 

Σ 64 11 16 3 57 3 1 1 2 2 1 161 
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Ez a mennyiség önmagában sem igen képvisel statisztikailag jelentős gyűjteményt, ilyen sok 

lelőhelyen szétszórva pedig kifejezetten óvatosan kell bánni a következtetésekkel. Öt lelőhelyen is 

tíznél kevesebb darab fordult elő, Mezőcsát, Mezőzombor, Onga, Ózd-Stadion, Rátka esetében csak 

sporadikusan megjelenő kőiparokról beszélhetünk. Három lelőhelyen egy-két tucatnyi pattintott követ 

számolhattunk össze, ezek Mezőkövesd, Ózd-Kőaljatető, Szerencs. A negyedik hasonló gyűjtemény 

kérdéses ózdi kontextusú, ide 16 darabot sorolhatunk fel. Az utolsó lelőhelyen, Tiszaladány-

Nagyhomokos esetében kiugró mennyiséget sikerült feltárni, összesen 58 darabot. 

Az előforduló nyersanyagok felölelik az Északi-Középhegység nagy részét, jelentős mennyiségű a 

Zempléni hegységből származó nyersanyag (limnokvarcit, Mezőzombor típusú szilex, obszidiánok), 

de előfordulnak kovás kőzetek a Bükkből (Mátraháza-felnémeti opál, bükki szarukő, kvarcporfir) 

illetve a Mátrából is (egyéb limnokvarcitok). Távolsági kapcsolatokra utal az egyéb kovák és 

radiolaritok jelenléte, noha csak marginális szerepet játszanak. Az előbbi származhat a Kárpátokon 

kívülről, míg az utóbbi nyersanyag egy esetben biztosan a Dunántúlról került a vizsgált területre. A 

lelőhelyek földrajzi megoszlása korrelál az ismertetett nyersanyagok előfordulási helyével. A zempléni 

kőzetek túlnyomó többségben vannak Szerencs és Tiszaladány együttesében, a kisebb lelőhelyek 

közül Mezőzombor, Onga és Rátka is ezeket a helyi nyersanyagokat vonultatja fel. Ózd környékén 

fele-fele arányban találunk zempléni és egyéb, nyugatabbi forrásból származó limnikus kőzeteket, 

Mezőkövesden viszont jellemzően csak mátrai és bükki nyersanyagok fordulnak elő. A pattintáshoz 

használt kövek kiválasztásában tehát nem domináltak távolsági nyersanyagok, döntően a legközelebbi 

források játszottak vezető szerepet minden nagyobb lelőhelyen. A Bükki kőzetek felbukkanása ebből a 

szempontból külön érdekes, ugyanis mindhármukat elsősorban paleolit kontextusból ismerjük, 

megjelenésük a fiatalabb kőiparokra nem jellemző. Az obszidián nagyobb arányban egyedül 

Tiszaladányban fordul elő és egyedül itt található meg annak magyarországi változata. Összességében 

a nyersanyagkészletben a limnokvarcitok vannak túlsúlyban, legyen szó akár a zempléni, akár a mátrai 

változatokról. 

A fenti lelőhelyek esetében a technológiai elemzés is hasonló korlátokba ütközik, mint a nyersanyagok 

vizsgálata. Az alkalmazott technológia mélyebb megértésében kulcsszerepet játszik a statisztika, itt 

pedig csak korlátozottan alkalmazhatunk matematikai eszközöket. A régi gyűjtések és a kicsiny 

darabszámú együttesek csak általános megfigyeléseket engednek meg. Az egyes lelőhelyeken 

előforduló technológiai kategóriák és mennyiségek összefüggéseit az alábbi táblázat mutatja meg (2. 

táblázat). 
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Nyersanyag darab Magkő Szilánk Penge Retusált magkő, szilánk Retusált penge Σ 

Mezőcsát, 

Igrici felé eső 

határ 

- - - 2 - - 2 

Mezőkövesd-

Nagy-Fertő 
- 1 11 5 - 1 18 

Mezőzombor-

Vasúti delta 
- - 2 1 1 1 5 

Onga, régi 

malom mellett 
- - - 1 - - 1 

Ózd-

Kőaljatető 
- 7 7 10 1 1 26 

Ózd-

Kőaljatető 

vagy Ózd-

Stadion 

1 3 12 
   

16 

Ózd-Stadion - - - - - 1 1 

Rátka-

Püczollán 

bánya 

- 1 4 2 - - 7 

Szerencs-

Hajdúrét 
1 9 12 3 1 1 27 

Tiszaladány-

Nagyhomokos 
- 8 26 15 4 5 58 

Σ 2 29 74 39 7 10 161 

 

Technológiai szempontból Tiszaladány-Nagyhomokos lelőhelye tűnik a legteljesebbnek, az egyes 

kategóriák egymáshoz viszonyított aránya itt a legkiegyensúlyozottabb, valószínűleg a kiemelkedő 

darabszámnak is köszönhetően. Hasonló arányokat találunk Ózd-Kőaljatető és Szerencs-Hajdúrét 

esetében is. A kisebb együttesekben tapasztalható arányok egyre inkább eltolódnak egyik vagy másik 

irányba, Rátkán és Mezőkövesden sok szilánkot találunk, Mezőzombor esetében minden kategória 

egyenlő arányban képviselteti magát, Mezőcsát, Onga és Ózd-Stadion pedig szórványos pengéket tud 

felmutatni. 

Sorba véve az egyes kategóriákat, nyersanyagdarab csak két lelőhelyen fordul elő, a kérdéses 

kontextusú Ózd környéki anyagok között illetve Szerencs-Hajdúrét esetében. Általában véve ezek a 

darabok az intenzív kőeszköz készítési tevékenységre utalnak az adott lelőhelyen, illetve a nyers 

tömbök eredeti forrástól távolra történő szállítására. 

Magkőből arányaiban és összességében is Szerencs-Hajdúrétről került elő a legtöbb, kilenc darab. 

Tiszaladány és Ózd-Kőaljatető is hasonló arányokat mutat, mindkét helyen 7-7 darab fordult elő. 

Átlagosan 2-5 centiméter nagyságúak, igen kihasználtak. Előfordulnak egy, kettő illetve több leütési 

felszínnel rendelkezőek is, sok esetben ezek preparáltak is. Egyetlen esetben, Tiszaladány anyagában 

egy magkövön előfordulnak egymással szemben elhelyezkedő, egy időben használt leütési felszínek 

is, vagyis a bipoláris technika nyomait ismerhetjük fel. Szintén ez az együttes tudja felmutatni az 

egyetlen biztosan magkő vagy magkő töredék eszközt, amelynek az egyik élén vakarót alakítottak ki. 

Egy szerencsi magkő csak használat nyomait mutatja, de nem retusált. A pengedebitázs sajátjának 

tekinthető kónikus, illetve hasáb alakú forma ritka, talán a magkövek általánosan kis méretével és 
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kihasználtságával áll összefüggésben. Ózd-Kőaljatetőn három szabálytalan alakú, gömbölyded forma 

ütőkő hasznosítás nyomait is mutatta. 

A szilánkok nagy része szintén nem túl nagy, 2 és 4 centiméter között mozognak. Ekkora 

mérettartomány főleg a pattintási tevékenység közbeni igazításról, preparálásról árulkodik, az előzetes 

kialakítás nagyobb, durvább szilánkokkal szokott történni. Kisebb arányban van jelen kéreg is, ami 

szintén a kőeszköz készítés kezdeti fázisait szokta kísérni. Ózd-Kőaljatetőn előfordul pár nagyméretű, 

durva limnoopalit szilánk is, az egyikük egy retusált, archaikus kaparó. Ezen kívül még 

Tiszaladányban, Szerencsen és Mezőzomboron fordult elő retusált szilánk. Noha sima szilánkból 

kétszer annyi van, mint pengéből, a retusált szilánkok száma majdnem fele annyi, mint a retusált 

pengéké. 

A szabályos lefutású, egyenes oldalélű leválasztásokat, vagyis pengéket szintén a nem túl nagy méret 

jellemzi, az ép darabok átlagosan 2,2 cm szélesek és 5 cm hosszúak. A töredékek ugyanebben a 

szélességben mozognak, de értelemszerűen rövidebbek (kb. 3-3,5 cm-ek). A tiszaladányi 

pengék/pengetöredékek méretei kisebbek a többiekénél, ami nem feltétlenül az obszidián nagyobb 

arányának köszönhető, bár tény, hogy az apró obszidián kavicsokból eleve csak lamellák pattinthatóak 

le. Disztális töredékből majdnem kétszer annyi van, mint proximális töredékből, meziális viszont alig 

található az együttesekben. Ez azt is jelentheti, hogy a pengék inkább két darabba törtek/kettétörték 

őket, vagy azt is, hogy a középső töredékek valamilyen célból egyéb rendeltetési helyre kerültek, pl. 

sarlóbetétbe. A talonok fele arányban simák, a maradék eseteken osztozik a kétlapú talon, a kéreggel 

fedett talon, a vonalszerű és a pontszerű talon. Ez a pengék leütése előtti kevésbé gondos preparálást 

jelenti, a közvetett ütéses és nyomásos technikánál erre nem is igen van szükség. A retusált eszközök 

két harmad arányban pengetöredéken készültek. 

Összesen 17 darab retusált eszköz van az együttesekben, a részletes katalógusuk alább található. 

L.sz.: 2005.2.386 

Lelőhely: Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

Nyersanyag: Sárgás-vöröses limnokvarcit 

Méret: 0,8 x 2,6 x 3,5 cm 

Típus: Vakaró retusált oldalélű pengén 

Leírás: Bázisa ívelt, talonja hiányzik, 

eldolgozták, disztális vége ívelt, vakaró front 

van rajta, előlapján egy vezetőborda van, 

mindkét éle egyenes, a bal oldalin retusálás 

van. Az előlapon és hátlapon is egy nagy 

hőkipattanás látszik. 

L.sz.: 81.10.202 

Lelőhely: Mezőzombor-Vasúti delta 

Nyersanyag: Világosszürke zempléni  

limnokvarcit 

Méret: 0,4 x 0,8 x 4,2 cm 

Típus: Csonkított penge 

Leírás: Bázisa ívelt, talonja csonkított, 

disztális vége ívelt, előlapján egy fő borda 

látszik, hátlapja sima, mindkét éle egyenes, 

nem retusáltak, de használati nyom látszik a 

jobb oldalin. 

L.sz.: 81.10.203 

Lelőhely: Mezőzombor-Vasúti delta 

Nyersanyag: Szürke  limnokvarcit 

Méret: 0,9 x 2,5 x 3 cm 

Típus: Retusált szilánk 

Leírás: Szabálytalan alakú, bázisa egyenes, 

talonja vonalszerű, disztális vége egyenes, 

marginális retus látszik rajta, élei nincsenek, 

előlapján nincs vezetőborda. 

L.sz.: 73.11.2 

Lelőhely: Ózd-Kőaljatető 

Nyersanyag: Világosszürke zempléni 

limnokvarcit 

Méret: 0,2 x 1,2 x 3 cm 

Típus: Csonkított penge 

Leírás: A bázisa törött, előlapján két fő borda 

van, a talonja hiányzik, mindkét éle ívelt, 

retusálatlan, disztális vége ívelt, csonkított, a 

hátlapja sima. 
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L.sz.: 73.11.122A 

Lelőhely: Ózd-Kőaljatető 

Nyersanyag: Szürkés limnoszilicit 

Méret: 3,4 x 7,7 x 8 cm 

Típus: Retusált szilánk, kaparó 

Leírás: Szabálytalan alakú, a bázis egyenes, 

talonja sima, a disztális vége egyenes, 

retusálás és használati nyom látszik rajta, jobb 

oldali éle egyenes, retusált, bal oldali éle 

homorú, nincs retusálva, hátlapja sima. 

L.sz.: 73.11.198 

Lelőhely: Ózd-Stadion 

Nyersanyag: Szürkésfehér limnokvarcit 

Méret: 0,5 x 1,5 x 3,8 cm 

Típus: Csonkított penge 

Leírás: A bázisa egyenes, talonja hiányzik, 

csonkított, a disztális vége egyenes, csonkított, 

az előlapján két vezetőborda van és 

sarlófényes, a hátlapja sima. Mindkét éle 

egyenes, használati csorbulások vannak rajta. 

L.sz.: 53.285.4D 

Lelőhely: Szerencs-Hajdúrét 

Nyersanyag: Világosszürke zempléni 

limnokvarcit 

Méret: 1,3 x 3 x 4,2 cm 

Típus: Retusált szilánk 

Leírás: A bázisa széles, ívelt, előlapján egy fő 

borda van, a talonja sima, éle csak a bal 

oldalon van, egyenes, retusálatlan, disztális 

vége egyenes, a hátlapon retusált. 

L.sz.: 53.288.4 

Lelőhely: Szerencs-Hajdúrét 

Nyersanyag: Sárgás-fehér zempléni 

limnokvarcit 

Méret: 0,7 x 1,9 x 2,2 cm 

Típus: Retusált oldalélű penge 

Leírás: Bázisa egyenes, talonja nincs, 

háromszög keresztmetszetű, egy borda van az 

előlapon, disztális vége törött, jobb oldali éle 

egyenes, meredeken retusált, a bal oldali éle 

egyenes, a hátlapon retusált. 

L.sz.: 91.5.12 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Szürkés-fehér limnokvarcit 

Méret: 0,3 x 1,8 x 4,6 cm 

Típus: Vakaró pengén 

Leírás: Bázisa ívelt, vakarófront van rajta, 

talonja hiányzik, előlapján egy vezetőborda 

van, disztális vége átlós, nincs retusálva, jobb 

oldali éle egyenes, nincs retusálva, bal oldali 

éle a penge közepéig retusált, hátlapja sima. 

L.sz.: 91.83.1B 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Kárpáti 1. típusú obszidián 

Méret: 1 x 3,1 x 4,1 cm 

Típus: Retusált szilánk 

Leírás: Szabálytalan alakú, az előlapján 

kortexes, vezetőborda nincs rajta, bázisa 

keskeny, talonja kortexes, disztális vége ívelt, 

retusált, mindkét éle ívelt, a jobb oldali 

völgyelt, a hátlapon a disztális vége váltakozó 

retusú. 

L.sz.: 91.86.1A 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Szürke sávos limnokvarcit 

Méret: 0,4 x 0,9 x 2,2 cm 

Típus: Csonkított lamella 

Leírás: A bázisa keskeny, talonja kétlapú, 

disztális vége ívelt, csonkított, jobb oldali éle 

egyenes, bal oldali szabálytalan, hátlapja 

sima. 

L.sz.: 91.86.5A 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Sárgás-barna zempléni 

limnokvarcit 

Méret: 0,5 x 1,5 x 3,1 cm 

Típus: Csonkított penge 

Leírás: Bázisa szabálytalan, talonja kétlapú, 

disztális vége átlós, csonkított, jobb oldali éle 

ívelt, bal oldali éle egyenes, nem retusált. 

L.sz.: 91.92.1A 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Szürkés-barna limnokvarcit 

Méret: 1,5 x 2,3 x 3,2 cm 

Típus: Vakaró magkövön 

Leírás: Szabálytalan alakú, az egyik lapján 

legyező retus található. 

L.sz.: 91.97.7 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 
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Nyersanyag: Szürkés-fehér limnokvarcit 

Méret: 0,5 x 1,8 x 2 cm 

Típus: Csonkított, retusált oldalélű penge 

Leírás: Bázisa egyenes, törött, talonja 

hiányzik, előlapján egy fő borda van, disztális 

vége átlósan csonkított, mindkét éle egyenes, 

váltakozó retussal megmunkált, a hátlapja 

sima. 

L.sz.: 91.130.30 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Kárpáti 1. típusú obszidián 

Méret: 0,8 x 2 x 2,6 cm 

Típus: Vakaró szilánkon 

Leírás: Szabálytalan alakú, az előlapján 

nincsen határozott vezetőborda, a bázisa 

keskeny, talonja kortexes, disztális végén 

vakarófront van kialakítva, élei nincsenek, 

hátlapja sima. 

L.sz.: 91.137.2 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Kárpáti 1. típusú obszidián 

Méret: 0,5 x 1,1 x 3,7 cm 

Típus: Retusált oldalélű penge 

Leírás: Bázisa keskeny, talonja pontszerű, 

előlapja kortexes, egy vezetőborda van rajta, 

disztális vége hegyes, túlfutott, mindkét éle 

egyenes, a bal oldali a bázishoz közel 

marginális retussal megmunkált, a hátlapja 

sima. 

L.sz.: 91.140.2 

Lelőhely: Tiszaladány-Nagyhomokos 

Nyersanyag: Kárpáti 1. típusú obszidián 

Méret: 0,4 x 1,9 x 3,3 cm 

Típus: Retusált szilánk 

Leírás: Bázisa törött, talonja hiányzik, 

előlapján nincsenek vezetőbordák, a disztális 

vége egyenes, a hátlapon retusált, a jobb 

oldalán meredeken retusált, a bal oldalon 

nincsen él. 

Négy kollekcióban nincsenek retusált eszközök, ezek Mezőcsát, Onga, a bizonytalan Ózd környéki 

együttes és Rátka. Az átlagos darabszám 1-2 darab, ebből a szempontból kivételt jelent Tiszaladány 

lelőhelye, ahol 9 darab eszköz került feltárásra. 

A leggyakoribb eszköz a csonkított penge, ebből öt darab is előfordul.  Nem koncentrálódnak egyik 

lelőhelyen sem, bár Tiszaladány esetében kettővel is számolhatunk. A mezőzombori és az ózd-stadioni 

daraboknál a proximális végén van csonkítás, ez utóbbinál még a disztális végén is van egy hasonló 

megmunkálás. A legtöbb esetben a csonkított vég ívelt vagy egyenes, két esetben azonban átlós 

(Tiszaladány). 

Hasonló mennyiségben és hasonló arányban fordulnak elő a retusált szilánkok. Összesen öt darab van 

belőlük, kettő Tiszaladányban, a többi egyenletesen bukkan fel Szerencs, Ózd-Kőaljatető és 

Mezőzombor együttesében. Formailag nagy változatosságot mutatnak, de közös bennük, hogy a 

megmunkálás mindegyikükön a disztális végen történt, mintegy egy használható, egyenes munkaélt 

alakítottak ki ezzel. A tiszaladányi darabok és az ózd-kőaljatetői példány itt is kivételek, ugyanis 

ezeknek a szilánkoknak az oldalélei is mutatnak további megmunkálási nyomokat. Ez utóbbi 

szokatlanul nagyméretű, vaskos szilánkon készült, rendkívül archaikus képet mutat. 

Vakaróból összesen három darab van, mindegyikük Tiszaladány lelőhelyéhez köthető. Az 

érdekességük, hogy mind a három más szupporton készült, az egyik egy pengén, a másik egy 

szilánkon, a harmadik pedig egy kimerült magkövön. Mindháromra jellemző a szépen felismerhető, 

félköríves megmunkálás. 

Retusált oldalélű pengéből kettő fordul elő a gyűjtésben, Szerencsen és Tiszaladányban. Az előbbinek 

mindkét oldalélét retusálták, ráadásul az egyiket a hátlapon, míg a másikét csak egy oldalon alakítottak 

tovább. 



 

289 

 

Kombinált eszközből kettő darab van, az egyik Mezőkövesdről, a másik Tiszaladányból. Mindkettőnél 

a megmunkált disztális vég mellett az egyik oldalélen is van retusálás. A különbség, hogy az egyikük 

egy vakaró, a másik pedig egy csonkított penge. A Tiszaladányi példányon mind a két él az előlapon 

és a hátlapon is retusálást mutat. 
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3. FÜGGELÉK 

Biller Anna Zsófia 

Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lelőhely állatcsont leletei (rézkor, bronzkor) 

A MOL 15. - Mezőcsát lelőhelyen 2006-ban folyt feltárás. A lelőhelyről származó 37, állatcsont 

tartalmú stratigráfiai egységből 2 M30-as láda állatcsontot (összesen 417 maradványt, ebből 25 

összefüggő vázrészt – 1. melléklet) dolgoztam fel. A fajilag pontosan nem meghatározott töredékek 

azonosítása a töredezettség következtében, valamint a jellegzetes anatómiai jegyek hiányban nem volt 

lehetséges. A töredékek mérete alapján ezek nagypatás, kispatás ill. kutya méretű emlős 

méretkategóriába sorolhatók (86 töredék – leletanyag 20,6 %-a). A selejtezés során főként ezek a 

töredékek, valamint a biometriai adatokkal nem rendelkező csontrészek lettek kidobva (186 töredék – 

leletanyag 44,6 %-a). A csontleletek árkokból, gödörből, humuszrétegből és állatvázas gödrökből 

származtak (2. melléklet). A lelőhely faunalistáját az 1. táblázat tartalmazza. 

Állatfaj / korszak Rézkor (17 SE) Bronzkor (20 SE) Összesen 

Szarvasmarha (Bos taurus) 57 90 147 

Juh (Ovis aries) 9 7 16 

Kecske (Capra hircus) 2 5 7 

Juh/kecske (Ovis/Capra) 37 50 87 

Házisertés (Sus domesticus) 26 28 54 

Háziló (Equus caballus)   4 4 

Lóféle55 (Equus sp.) 3   3 

Házikutya (Canis familiaris) 4   4 

Háziállat összesen 138 184 322 

Gímszarvas (Cervus elaphus)   2 2 

Európai őz (Capreolus capreolus)   1 1 

Vörös róka (Vulpes vulpes) 1   1 

Mezei nyúl (Lepus europaeus) 5   5 

Vadállat összesen 6 3 9 

Kutya méretű emlős (Canis/Castor mérettartomány) 3 2 5 

Kispatás (Sus/Ovis/Capra mérettartomány) 3 17 20 

Nagypatás (Bos/Equus mérettartomány) 16 45 61 

Nem meghatározható összesen 22 64 86 

Összesen 166 251 417 

 

1. táblázat 

                                                           
55 A lóféle megjelölés használata azért volt szükséges, mert a maradványok a késő-rézkorból származtak, amikor még 

előfordultak vadlovak is a házi alak mellett. Ezek elkülönítése a házilovakétól csontozat alapján nem lehetséges. A lovak 

háziasítása a rézkor végén kezdődött, és a bronzkorra fejeződött be, így feltételezhető, hogy ezek a maradványok is 

házilovaké. Ezek miatt szerepelnek a háziállatok között, de lóféle megjelöléssel. 
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A házi- és a vadállatok aránya a háziak javára tolódik (1. ábra). A fajilag pontosan meghatározható 

vademlősök csontjai (9 maradvány) a leletanyagnak csupán 2,2 %-át teszik ki. 

A vad- és háziállatok aránya az egyes 

korszakokban
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1. ábra 

Megtartás: A csontanyag megtartása közepes (igen sokszor előfordult, hogy a csontok felszínére 

rácementálódott a föld, ami nehezítette a határozást), töredezettségének mértéke változó: a leletanyag 

nagy része (74,1%) 0-10 cm közötti volt (2. ábra). A 417 maradvány 79,3 %-a volt meghatározható. 

A csontok felszínén több esetben lehetett tafonómiai folyamatok okozta elváltozásokat (égést, 

gyökérnyomokat, rágást, külszíni folyamatok nyomait) megfigyelni (2. táblázat). 

A leletanyag töredezettségének mértéke
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 rézkor bronzkor Összesen 

Megtartás 

égett-széle  4 4 

égett-széle + gyökérnyomok  1 1 

szürkére égett 8 11 19 

feketére égett 2 4 6 

gyökérnyomok 2 24 26 

külszíni folyamatok  2 2 

rágás (húsevő) 6 15 21 

rágás (rágcsáló)  1 1 

Összesen 18 62 80 

Elváltozás nélkül 148 189 337 

Feldolgozási nyomok 

Vágás  3 3 

Nyúzás 1  1 

Megmunkált  3 3 

Összesen 1 6 7 

Feldolgozási nyom nélkül 165 245 410 

Patológia 

abnormális kopású fog + abnormális növésű fog 1  1 

csontburjánzás + ízületi gyulladás  1 1 

Összesen 1 1 2 

Elváltozás nélkül 165 250 415 

 

2. táblázat 

Patológiák: Csupán egy-két esetben volt a csontokra is kiterjedő betegségek nyoma megfigyelhető. Ez 

arra utalhat, hogy többnyire a csonttani tünetek kialakulása előtt már levágták (az esetlegesen beteg) 

állatokat, ill. jól tarthatták az állatállomány (2. táblázat; 3. melléklet). 
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A rézkori állatcsontanyag 

A késő-rézkorra keltezett 17 stratigráfiai egységből összesen 166 csonttöredék (1. táblázat) és azon 

belül 18 összefüggő vázrész (1. melléklet) került elő. A háziállatok közül a legnagyobb mennyiségben 

a szarvasmarha csontok fordultak elő, továbbá előkerültek még kiskérődző (juh vagy kecske – tartásuk 

a korszakban fellendült), házisertés, lóféle és házikutya maradványok is. A lófélék maradványai 

vélhetően házilovakhoz tartoztak, mivel azonban a lovak háziasítása a rézkor végén kezdődött el és a 

bronzkorra zárult le, még megvan az esély arra, hogy esetleg vadlovak csontjairól van szó (ld. még 1. 

lábjegyzet). 

Hasznosítás: A testrégió szerinti megoszlás
56

 alapján a főbb gazdasági haszonállatok (szarvasmarha-

kiskérődzők-sertés) közül mindhárom csoport esetében a húsos végtagok száma szerepelt a vezető 

helyen (4. melléklet). Mivel szinte minden testrégió csontja előfordult az egyes fajok esetében, a helyi 

feldolgozás feltételezhető. Az életkor megoszlás alapján mind a három csoport esetében a fiatal 

(juvenilis, subadultus) maradványok száma volt túlsúlyban, ami a húshasznúságuk hangsúlyosabb 

voltát feltételezi (5. melléklet). 

A késő-rézkori állatmaradványok közül csupán egy mezei nyúl sípcsontján lehetett feldolgozási 

nyomot (nyúzás nyomát) megfigyelni. (2. táblázat). Ez a nyúl húsának fogyasztásán túl utalhat a 

prémhasznosításra is, amelyet a róka maradvány jelenléte is feltételez. Eszköz nem került elő a 

korszakból. 

Külső megjelenés: Volt néhány, marmagasság számításához szükséges méretadattal rendelkező csont 

is (6. melléklet). A szarvasmarhák metapodiumai alapján egy 141 és egy 143 cm-es, nagytestű tehenet 

lehetett meghatározni. A juhcsontok közül egy csigacsont és egy lábtőcsont volt alkalmas a 

marmagasság számítására, és ezek alapján 53-58 cm közötti, kisebb testű állatokat lehetett azonosítni. 

A négy kutyamaradvány közül három méretaránya alapján közepes testű kutyákat lehetett feltételezni. 

Az S50-ben elhelyezett négy juh váz közül kettő esetében a koponya azon részei is megmaradtak, 

amelyek a szarvcsapot tartalmazzák. Ezek viszonylag kis szarvcsapok voltak, és szarvalt juhok 

jelenlétének bizonyítékai. 

Patológiás elváltozások: Egy kifejlett juh fogazatán lehetett elváltozást megfigyelni: az M
1
 és az M1 

rágófelülete erősebben igénybevett volt, ill. az M3 hegyesen cikk-cakkosra kopott. Rendellenes 

szájtartás (koponyatorzulás), vagy a takarmány rosszabb minősége miatt alakulhatott ki ez az 

elváltozás (3. melléklet). 

Környezet rekonstrukció: A lelőhely környezetét a vad fajok alapján lehet némileg rekonstruálni, 

amennyiben feltételezzük, hogy a térségben vadászták le őket. Azonban igen kevés vad faj származott 

a korszakból. A mezei nyúl többnyire síkvidéki állat, a száraz talajú, füves területeket kedveli.
57

 A róka 

többféle élőhelyen előfordul.
58

 Összességében egy erdős, bozótos, nyitottabb területekkel, tisztásokkal 

tagolt környezeti képre utalnak. 

Az S50 állatvázainak elemzése: Az objektumból 24 maradvány (NISP=364, töredékszám=524) került 

elő (1. melléklet). A legkisebb egyedszám (MNI) számítás értelmében ezek közül legalább négy juh 

(három juvenilis és egy adultus korú) és egy fiatal sertés maradványa szerepelt. A juhok maradványai 

                                                           
56 A testrégiók szerinti felosztás esetében Kretzoi Miklós tagolását használtam: KRETZOI Miklós: La répartition anatomique 

du matériel ostéologique selon les espèces et les amas de déchets. In: Gáboriné Csánk Vera: La station du paléolithique 

moyen d’Érd, Hongrie. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1968. 230-236. 
57 Pascal DURANTEL: A vadászat enciklopédiája. Alexandra Kiadó. Pécs, 2008. 310-311. 
58 Bruce PEARSON – John A. BURTON: Emlősállatok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986. 126.o. 
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nagyjából anatómiai rendben voltak a gödörben (3. ábra). A fiatal juhok közül a fogazat kibúvása 

alapján kettő 1 éves kor körüli volt, egy másik – a hosszúcsontok epiphysis összecsontosodásának 

mértéke alapján – 1,5-2 éves kor alatti volt, a kifejlett állat pedig 2 évesnél biztosan idősebb. A sertés a 

csontvégek összecsontosodásának mértéke alapján 1 éves kor alatti volt. Előkerült még a majdnem 

teljes vázak mellett három szarvasmarha csont is, ill. szórványosan kiskérődző csontok, és egy sertés 

karcsont, amelyek nem feltétlenül tartoztak a négy, majdnem ép vázhoz, vagy a sertés 

maradványokhoz. 

Darabolásra vagy leölésre utaló nyom nem volt a csontokon, csupán a kifejlett juh fogazatán lehetett a 

fent leírt elváltozásokat megfigyelni. Két juh biztosan szarvalt volt (kisebb szarvcsappal rendelkeztek), 

a többi esetében nem maradt fenn annyi koponyatöredék, hogy ez vizsgálható lett volna. 

Amennyiben nem szerepelt más típusú régészeti leletanyag az objektumban az állatmaradványok 

mellett, áldozati szerepük nehezen bizonyítható. Lehetséges, hogy csupán az elhullott, valamilyen – 

csonttani tüneteket nem produkáló – betegségben elhunyt állatok maradványait dobták a gödörbe. 

 

 

3. ábra – Fotó: ásatási dokumentáció 

Az S60 állatmaradványainak elemzése: Az objektumból 20 maradvány (NISP=125, 

töredékszám=144) került elő. Egy pontosan nem meghatározható fajba tartozó nagypatás borda 

töredéken kívül a többi maradvány szarvasmarhákhoz tartozott. A legkisebb egyedszámítás alapján 

legalább két fiatal: egy juvenilis korú (15-18 hónapos kor alatti) és egy subadultus korú (36-48 

hónapos kor alatti), valamint egy kifejlett (3 évesnél idősebb) szarvasmarha maradványa volt a 

gödörben. Ezek nem teljes vázak voltak, csak vázrészek, és nem is anatómiai rendben, hanem egy 

kupacban helyezkedtek el (4. ábra). Darabolásra vagy leölésre utaló nyom, patológiás elváltozás nem 

volt a csontokon. Amennyiben más lelettípus, tájolás, vagy a lelőhelyen belüli elhelyezkedés nem utal 

rá, nem tekinthető feltétlenül „depónak”, csupán egy hulladékgödörnek. 
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4. ábra – Fotó: ásatási dokumentáció 

A bronzkori állatcsontanyag 

A bronzkorra keletezett 20 stratigráfiai egységből összesen 251 csonttöredék (1. táblázat) és azon 

belül 7 összefüggő vázrész (1. melléklet) került elő. A bronzkori anyagban volt három olyan 

stratigráfiai egység (S12, S16, S40; összesen 5 maradvány), amelyek bronzkorba sorolása némileg 

kérdéses, ám ezeket a biztosan bronzkori anyaggal együtt értékelem. A háziállatok közül a legnagyobb 

mennyiségben a szarvasmarha csontjai fordultak elő, majd a kiskérődzők, a házisertés és a háziló 

maradványok. Vadak közül a gímszarvas és őz csontjai kerültek elő.  

Megtartás: A csontok felületén legnagyobb számban gyökérnyomok és különféle égésnyomok 

fordultak elő. (2. táblázat). Ezek az elváltozások az égett csontok magas aránya miatt utalhatnak 

egyrészt a feldolgozás során bekövetkezett hőkezelési eljárásokra, valamint arra, hogy az 

ételhulladékok aránylag hamar földbe kerültek.  

Hasznosítás: A testrégió szerinti megoszlás
59

 alapján a főbb gazdasági haszonállatok (szarvasmarha-

kiskérődzők-sertés) közül mindhárom csoport esetében a húsos végtagok száma szerepelt a vezető 

helyen (4. melléklet). Mivel minden testrégió csontja előfordult az egyes fajok esetében, a helyi 

feldolgozás feltételezhető. Az életkor megoszlás alapján a szarvasmarhák esetében a fiatal (neonatus, 

juvenilis, subadultus) és a kifejlett (adultus) állatok maradványainak száma közel azonos 

mennyiségben szerepelt, amely a szarvasmarhák elsődleges (hús, bőr, csont, szaru) és másodlagos (tej, 

igaerő) hasznosításának hasonló mértékére utal. A kiskérődzők és a sertések esetében a fiatal 

(juvenilis, subadultus) maradványok száma volt túlsúlyban, ami esetükben a húshasznúságuk 

hangsúlyosabb voltát feltételezi (5. melléklet). 

A bronzkori anyagban csupán három esetben volt valamiféle feldolgozási nyom (vágás nyoma - 2. 

táblázat). Ezek közül egy szarvasmarha metacarpusának dorsalis felületén többszörös, erőteljes, kissé 

                                                           
59 A testrégiók szerinti felosztás esetében Kretzoi Miklós tagolását használtam: KRETZOI Miklós: La répartition anatomique 

du matériel ostéologique selon les espèces et les amas de déchets. In: Gáboriné Csánk Vera: La station du paléolithique 

moyen d’Érd, Hongrie. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1968. 230-236. 
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lepattogzott felületű nyomokat lehetett megfigyelni. Ez a felszín kőeszközzel történő darabolás során 

jöhetett létre. 

Három eszköz töredék került elő (2. táblázat; 7. melléklet). Ezek nyersanyaga kiskérődző (juh vagy 

kecske) sípcsont és lábközépcsont volt. A nyersanyagválasztás és az eszköztípusok (árak és 

kaparószerű eszköz) kialakítása is tipikusam a bronzkorra jellemző. 

Külső megjelenés: Marmagasságot (6. melléklet) szarvasmarha esetében egy metacarpus alapján 

lehetett számítani (104,3 cm - kistestű), és egy juh sarokcsont alapján egy 61,5 cm-es, közepes juhot 

lehetett azonosítani. Az előkerült három szarvasmarha szarvcsap alapján brachyceros típusú, közepes 

testű, kisebb szarvcsapú marhákra lehet következtetni.  

Patológiás elváltozások: A bronzkori anyagban csupán egy kiskérődző alkarcsontjain lehetett 

megfigyelni rendellenes elváltozást: csontburjánzás ill. ízületi gyulladásra utaló nyomok voltak rajtuk 

(3. melléklet). A radius és az ulna egymással érintkező felülete erősen csontburjánzásos és 

deformálódott volt, valamint az ulna margo caudalis olecrani részén egy erőteljes csontléc futott végig. 

Ez egy idősebb kori elváltozás, vagy esetleg a rossz tartási körülmények, hidegebb, esősebb időjárás 

következménye lehetett.  

Összegzés 

A MOL 15. - Mezőcsát lelőhelyen 2006-ban folyt feltárás. A lelőhelyről származó 37, állatcsont 

tartalmú stratigráfiai egységből 2 M30-as láda állatcsontot (összesen 417 maradványt, ebből 25 

összefüggő vázrészt) dolgoztam fel. A csontleletek árkokból, gödörből, humuszrétegből és állatvázas 

gödrökből származtak. A fajilag pontosan meghatározható vademlősök csontjai (9 maradvány) a 

leletanyagnak csupán 2,2 %-át teszik ki. Ennek oka lehet az alacsony mintanagyság és a vadászat 

jelentőségének csökkenése is. 

A csontanyag megtartása közepes, töredezettségének mértéke változó: a leletanyag 74,1% 0-10 cm 

közötti volt. A 417 maradvány 79,3 %-a volt meghatározható, ezek közül 231 kapott leltári számot. A 

csontok felszínén több esetben lehetett tafonómiai folyamatok okozta elváltozásokat (égést, 

gyökérnyomokat, rágást, külszíni folyamatok nyomait) megfigyelni. Csupán egy-két esetben volt a 

csontokra is kiterjedő betegségek nyoma vizsgálható. Ez arra utalhat, hogy többnyire a csonttani 

tünetek kialakulása előtt már levágták (az esetlegesen beteg) állatokat, ill. jól tarthatták az 

állatállomány. 

A késő-rézkorra keletezett 17 stratigráfiai egységből összesen 166 csont, és azon belül 18 összefüggő 

vázrész került elő. A háziállatok közül a legnagyobb mennyiségben a szarvasmarha csontok fordultak 

elő, továbbá előkerültek még kiskérődző (juh vagy kecske), házisertés, lóféle és házikutya 

maradványok is. A lófélék maradványai vélhetően házilovakhoz tartoztak. A főbb gazdasági 

haszonállatok testrégió és életkor megoszlása alapján az elsődleges hasznosításuk (húsuk fogyasztása) 

lehetett a jelentősebb. A prémes kisvadak (mezei nyúl, vörös róka) jelenléte a bundájuk hasznosítását 

feltételezi. A marmagasság számítására alkalmas csontok alapján két igen nagy testű szarvasmarhát, és 

két kistestű juhot lehetett meghatározni. A kutya maradványok arányaik alapján közepes testű 

állatokhoz tartoztak. A vadak egy erdős, bozótos, nyitottabb területekkel, tisztásokkal tagolt 

környezeti képre utalnak. Az S50-ben a legkisebb egyedszám számítás alapján egy fiatal sertés, és 3 

fiatal és egy kifejlett juh maradványa volt elhelyezve, az S60-ban pedig két fiatal és egy kifejlett 

szarvasmarha maradványa. Jelentős elváltozás nem volt a maradványokon, csupán az S50 kifejlett 

juhának fogelváltozásait lehetett megfigyelni. A régészeti állattani szempontokat és a rendelkezésemre 

álló adatok figyelembe véve nem bizonyítható kultikus szerepük. Ám a lelőhelyen belüli 
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elhelyezkedésükkel, vagy a többi leletanyag típussal összevetve lehetséges, hogy újabb eredmények 

születhetnek. 

A bronzkorra keletezett 20 stratigráfiai egységből összesen 251 csonttöredék és azon belül 7 

összefüggő vázrész került elő. A háziállatok közül a legnagyobb mennyiségben a szarvasmarha 

csontjai fordultak elő, majd a kiskérődzők, a házisertés és a háziló maradványok. Vadak közül a 

gímszarvas és őz csontjai kerültek elő, ezek egy erdős, bozótos, tisztásokkal tagolt környezeti képre 

utalnak. A főbb gazdasági haszonállatok testrégió és életkor megoszlása alapján a szarvasmarhák 

elsődleges (hús, bőr, csont, szaru) és másodlagos (tej, igaerő) hasznosításának hasonló mértéke 

feltételezhető, a kiskérődzők és a sertések esetében pedig a húshasznúságuk hangsúlyosabb volta. A 

három kiskérődző hosszúcsontból készített eszköz nyersanyagválasztása és típusuk (árak és 

kaparószerű eszköz) szerint tipikusan bronzkorra jellemző eszközöknek tekinthetők. A marmagasság 

számításra alkalmas maradványok szerint egy kistestű szarvasmarhát és egy közepes testű juhot 

lehetett azonosítani. A szarvasmarha szarvcsap töredékek szintén kistestű marhákra utalnak. Csupán 

egy juh vagy kecske alkarcsontjain lehetett patológiás elváltozást észlelni, amely egy idősebb kori 

elváltozás vagy esetleg a rossz tartási körülmények, hidegebb, esősebb időjárás következménye 

lehetett. 
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1. melléklet – A lelőhelyről előkerült összefüggő vázrészek 

Korszak Strat.szám Állatfaj Vázrész MNI (életkor) 

késő-rézkor 

50 

házisertés nagyobb összefüggő vázrész(ek) 1 házisertés (juvenilis) 

juh 

metatarsus III-IV. 

4 juh (3 juvenilis, 1 adultus) 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) – No1 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) – No2 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) – No3 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) – No4 

nagyobb összefüggő vázrész(ek)  

juh/kecske 

costa 

vertebra lumbalis 

51 szarvasmarha vertebra cervicalis 1 szarvasmarha (subadultus) 

59 szarvasmarha dens maxillare 1 szarvasmarha (adultus) 

60 szarvasmarha 

costa 

3 szarvasmarha (1 juvenilis, 1 

subadultus, 1 adultus) 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) 

nagyobb összefüggő vázrész(ek) 

vertebra thorachalis 

kora-bronzkor 

14 juh/kecske nagyobb összefüggő vázrész(ek) 1 juh/kecske (juvenilis) 

20 

házisertés radius+ulna 1 házisertés (juvenilis) 

juh/kecske 

costa 

1 juh/kecske (?) 

vertebra thorachalis 

25 

juh/kecske radius+ulna 1 juh/kecske (maturus) 

szarvasmarha 

dens maxillare 

1 szarvasmarha (adultus) 

radius+ulna 
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2. melléklet – Az egyes objektum típusok állatmaradványai 

Korszak állatvázas gödör árok gödör humuszréteg Összesen 

kora-bronzkor    246  246 

bronzkor ?    5  5 

késő-rézkor 24 2 115 25 166 

Összesen 24 2 366 25 417 

 

3. melléklet – Patológiás elváltozások 

Korszak Strat.szám Állatfaj Csont Patológia 

késő-rézkor 50 juh 

nagyobb 

összefüggő 

vázrész(ek) 

abnormális kopású ill. növekedésű fog: a M1 és a M1 erősen kopott ill. az M3 

hegyesen cikk-cakkosra kopott. Rendellenes szájtartás (koponyatorzulás) vagy a 

takarmány rosszabb minősége miatt lehet. 

kora-bronzkor 25 juh/kecske radius+ulna 

Csontburjánzás ill. izületi gyulladás: a radius és az ulna egymással érintkező 

felülete erősen csontburjánzásos és deformálódott, valamint az ulna margo caudalis 

olecrani részén egy erőteljes csontléc fut végig. Ez egy idősebb kori elváltozás vagy 

esetleg a rossz tartási körülmények következménye lehet. 

 

4. melléklet – A főbb gazdasági haszonállatok testrégiók szerinti megoszlása 

 

fej-régió törzs-régió húsos végtagok száraz végtagok ujjpercek 
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ro
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r 
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r 
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r 
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r 
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r 
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r 

b
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r 

szarvasmarha 8 24 9 15 21 29 11 18 7 4 

juh/kecske 9 11 16 7 19 32 5 10 0 1 

házisertés 10 6 0 2 15 18 1 1 0 1 

 

5. melléklet – A főbb gazdasági haszonállatok életkor szerinti megoszlása 

 

foetus neonatus juvenilis subadultus adultus maturus kérdéses 
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b
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n
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szarvasmarha 0 0 0 1 9 9 6 2 10 14 0 0 32 64 

juh/kecske 1 0 0 0 10 13 1 2 5 9 0 1 31 37 

házisertés 0 0 0 0 6 9 2 2 3 3 0 0 15 14 
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6. melléklet – Marmagassági adatok 

Állatfaj Vázrész GL BP DP SB SD DB DD Marmagasság (cm) 

késő-rézkor 

juh 

astragalus 24       54,432 

metatarsus III-IV. 

118 17 18 10 9 22 13 53,218 

128 18 18 10 9 22 15 57,728 

szarvasmarha 

metacarpus III+IV. 234 67 38 36 26 71 38 141,102 (tehén) 

metatarsus III-IV. 268 54 51 30 29 63 37 142,844 (tehén) 

kora-bronzkor 

juh calcaneus 54       61,56 

szarvasmarha metacarpus III+IV. 173 50 29 28 20 52 28 104,319 (tehén) 

 

7. melléklet – Megmunkált csontok 

Korszak Strat.szám Obj.típus Állatfaj Vázrész Eszköztípus és leírása 

bronzkor 2 gödör juh/kecske tibia 

Kaparó(?): a diaphysis töredék distalis felén alakították 

ki a lekerekített munkaélet, ami felett hosszanti irányban 

még régen eltörött a csont. Fényes a külső felülete. 

M:10x13x3 

kora-

bronzkor 

1 gödör juh/kecske metatarsus III-IV. 

Ár (?): a diaphysis töredék proximalis fele árszerűen 

kialakított és fényes a használattól a külső felszín. M: 

93x12x4 

20 gödör juh/kecske metatarsus III-IV. 

Ár: a diaphysis töredék proximalis fele elvékonyított és 

a használattól lekopott. A munkaél régen letörött. M: 

84x14x4 
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