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A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŐZÉSEI 

Miközben az Alföld késı neolitikumának kutatása – a fıképpen a tellekre koncentrálódó feltárásoknak köszönhetıen – 
évtizedek óta folyamatosnak mondható, és eredményeképpen a régió történeti folyamatai, kulturális és kronológiai 
viszonyai, kapcsolatrendszere tisztázása terén jelentıs elırelépések történtek, az azt követı idıszak, a kora rézkor vizs-
gálata a hazai ısrégészet egyik elhanyagolt területének számít. Ugyanakkor mára a Körös-vidék hazai térsége a Ma-
gyarország Régészeti Topográfiája programnak (MRT), az MTA Régészeti Intézete az 1990-es években zajlott 
gyomaendrıdi mikroregionális kutatásainak, a beruházásokhoz kapcsolódó megelızı feltárásoknak és leletmentések-
nek, valamint kiemelten a Körös Regionális Régészeti program utóbbi egy évtizedben végzett szisztematikus munkájá-
nak köszönhetıen kivételesen kedvezı lehetıséget kínál a tiszapolgári kultúra elterjedési területén belül a korszak 
komplex igényő vizsgálatára. 

A disszertáció legfontosabb feladatául a Körös-vidék kora rézkori társadalmi és gazdasági szervezıdésének, mőködésé-
nek átfogó vizsgálatát, valamint a késı neolitikum és a kora rézkor átmeneti idıszakában az Alföldön lezajlott, a 
tiszapolgári kultúra kialakulásához is vezetı folyamatok rekonstrukcióját tőzte ki. A dolgozat szerkezete, a részegysé-
geken belül tárgyalt témakörök és azok módszertani megközelítése is ezen célokat szolgálja. Az értekezés egyben il-
lusztrálni szándékozza a regionális léptékő régészeti kutatás, mint metodológiai eszköz hasznosságát az ıskori 
szocioökonómiai és kulturális folyamatok megismerésében. 

 

EREDMÉNYEK 

TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

Az MRT kutatási program keretében Békés megye északi, 3798,5 km²-nyi összefüggı területén elvégzett terepbejárá-
sok során feltérképezett 391 kora rézkori település térbeli eloszlásának, illetıleg a régió a közelmúltban elvégzett 
paleohidrológiai és a talajjellemzıkre vonatkozó vizsgálatok eredményeinek együttes elemzése alkalmat adott a kora 
rézkori településhálózat ökológiai szempontú kutatására. Ezt követıen a településszervezıdésben azonosítható térbeli 
mintázatokat, az elkülöníthetı településtömböket a régióbeli társadalmi struktúrára irányuló vizsgálatokhoz használtam 
fel. A településhálózat-analízis nem csupán a szorosan vett kutatott régióra, a Körös-völgy és a Körös-Berettyó-köze 
szubrégiók alkotta Körös-vidékre terjedt ki, hanem a Maros-hordalékkúp északi, az MRT terepbejárások során szintén 
feltérképezett területére is, lehetıvé téve a természetföldrajzi, tájtörténeti szempontból karakteresen eltérı tájegysége-
ken belül létrejött településrendszerek sajátosságainak összevetését. A kora rézkori településhálózat kialakulásának és 
további sorsának megismerése céljából ugyanazon szempontrendszerek alapján végeztem el a térség késı neolitikus és 
középsı rézkori településrendszereinek értékelését, a tiszapolgári idıszak jellemzıivel való összehasonlító vizsgálatát 
is. 

A regionális, szubregionális és mikroregionális szinten elvégzett településökológiai vizsgálatok eredményei azt bizo-
nyítják, hogy a kutatási területen belül a kora rézkor folyamán – hasonlóan a késı neolitikumhoz és a középsı rézkor-
hoz – a telepek létrejöttének helyszíneit a környezeti faktorok közül döntı mértékben a vizekhez való közelség határoz-
ta meg, míg a legkedvezıbb talajminıséggel rendelkezı, de vízfolyások nélküli mikrorégiókban csak csekély számban 
települtek meg. A Körös-völgy és a Körös-Berettyó-köze szubrégiókban azonban a települések bizonyos mértékben 
eltérı környezetben jöttek létre: a Körös-völgy tiszapolgári lelıhelyeinek többsége a holocén allúviumokra koncentrá-
lódik, míg a Körös-Berettyó-közének belsı térségeiben az Ó-Berettyó áradásai alkalmával vízhez jutó, de a holocén 
kezdetére inaktívvá vált, pleisztocén kori medrek magaspartjai voltak a kora rézkori, igen intenzív megtelepedés leg-
gyakoribb helyszínei. 

A Körös-vidékkel szemben a Maros-hordalékkúp pleisztocén mederreliktumokkal szabdalt, a mezıgazdasági mővelés 
számára rendkívül kedvezı talajadottságú, kiterjedt pusztaságokkal bíró, ám a holocén folyamán aktív vízfolyások nél-
küli északi területe a vizsgált periódusban – akárcsak az ıskor döntı részében, egészen a középsı vaskorig – csaknem 
lakatlan maradt. A jelenség valószínőleg a folyóvizekre, illetve azok környezetének természeti erıforrásaira, lehetısé-
geire alapozott létfenntartási stratégiák térségbeli alkalmazhatatlanságával állhat összefüggésben, valamint lényeges 
szerepet játszhatott az a körülmény is, hogy a Maros-hátság ısi folyómedrei nem kapcsolódtak a Körösök a közösségek 
interakciójában rendkívül fontos szerephez jutó vízrendszeréhez. 

A településtörténeti adatok arra engednek következtetni, hogy a telepek tömeges megjelenése a rézkor elején a Körös-
vidék korábban lakatlan vagy gyéren benépesített mikrorégióiban összefüggésben állhatott a természeti erıforrások 
valamely körének a megelızı idıszakban történt intenzív, a nagy lélekszámú települések környezetére koncentrált 
használatából eredı kimerülésével, amely végül hozzájárulhatott a késı neolitikus településrendszer felbomlásához.  
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Szemben a kora rézkori, illetve késı neolitikus és középsı rézkori települések a természetes környezet vizsgált jellem-
zıi szempontjából igen hasonló eloszlásával, az egymást követı idıszakok kutatási területen belüli településhálózatának 
szociális szempontú összehasonlító vizsgálatai alapvetı különbségekrıl árulkodnak. 

Az alföldi késı neolitikus településrendszer legfontosabb jellemzıje a centralizáció; a telepek egy-egy tell vagy nagy 
mérető síktelep köré szervezıdtek, mozgásukat az adott területi egységen belül ezek határozhatták meg. A Körös-
vidéken az egyes tömböket több kilométernyi, többnyire a lakott térségekhez hasonló természeti adottságokkal bíró, 
benépesítetlen területek választották el, ami a településklaszterek közötti határok aktív fenntartására enged következtet-
ni. Minden jól körülhatárolható tömb valószínőleg egy-egy kisebb-nagyobb társadalmi egységgel feleltethetı meg. 

Legkésıbb a korszak végére a késı neolitikus tellek és nagy horizontális telepek élete megszőnik a régióban, a közpon-
ti, centrális földrajzi helyzető és szerepő telepek rendszeres felbukkanásának már nyomát sem találjuk. Mégsem beszél-
hetünk a Körös-vidék késı újkıkori településrendszerének teljes felbomlásáról, mivel a kora rézkori telepek ismételten 
klaszterekbe szervezıdött csoportjait – korábban lakatlan térségek mellett – részben a megelızı idıszak tömbjeinek 
területén találjuk. Ez a tény bizonyos mértékő kontinuitás feltételezését engedi meg a két korszak társadalmi struktúrá-
jában is. A kutatási terület – a késı neolitikumhoz hasonlóan – egy-egy vízfolyás és mellékvizei partjai mentén szerve-
zıdött kora rézkori településtömbjei a késı újkıkori klaszterekhez képest többszörösen nagyobb számú telepet foglal-
nak magukban. A Körös-vidéken a korábban kialakult településtömbök immáron jóval nagyobb területen kivétel nélkül 
tovább éltek ebben az idıszakban is, ugyanakkor a megelızıen többnyire feltehetıen aktív módon fenntartott, gyakorta 
a 10 kilométert is meghaladó kiterjedéső lakatlan térségek jelentısen összeszőkültek, illetve egyes mikrorégiókban a 
településklaszterek határai gyakorta összemosódnak. A késı neolitikus mintázathoz képest lényeges eltérés az is, hogy a 
kora rézkori településhálózatban már nem találjuk nyomát a megelızı idıszak centralizált jellegő településszervezıdé-
sének. A késı neolitikumban létrejött, a kora rézkor folyamán jelentısen átalakult településrendszer teljes megszőnése 
elıtti idıszakot látszik reprezentálni a bodrogkeresztúri periódus. Ugyan fıképpen a kutatási terület nyugati részén 
továbbra is felismerhetıek települési tömbök, ám a Körös-vidék nagy részén megszőnni látszik ez a szervezıdés. 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZET- ÉS HASZNÁLAT 

A telepek mérete és belsı szervezıdése az azokat létrehozó közösségek társadalmi és gazdasági rendszerérıl alapvetı 
információkkal szolgálhat. A horizontális és vertikális kiterjedés és az egykori épített környezet megismert szerkezete, 
egyedi jellemzıi alapján következtetések vonhatóak le a közösségek nagyságrendjére és szervezıdésére vonatkozóan, 
illetve különféle módszerek alkalmazásával vizsgálható az is, hogy az adott közösség tagjai miképpen szervezték meg 
közvetlen életterüket, hol végezték egyes tevékenységeiket. 

A Körös Regionális Régészeti Program keretében Vésztı- és Körösladány-Bikerin – valamint részben az okány-futási 
lelıhelyen – folytatott komplex kutatások, a gyula-remete-iskolai, nagy felületre kiterjedı megelızı feltárások, vala-
mint a régióban 17 lelıhelyen elvégzett szisztematikus győjtések nem csupán a Körös-vidéken, de a tiszapolgári kultúra 
teljes településterületén is elsı alkalommal tették lehetıvé a telepek szerkezetének és használatának megalapozott vizs-
gálatát. 

A kutatási területen a késı neolitikus adatokhoz viszonyítva a kora rézkori lelıhelyek számában tapasztalható nagy 
mértékő, több mint hatszoros növekedés mellett figyelemre méltó jelenség a telepek méretében tetten érhetı változás is: 
a tiszapolgári települések nagysága átlagosan harmada-ötöde a megelızı idıszakra jellemzı értéknek. A korszak kis 
mérető telepei létrejöttének és használatának megértéséhez számottevı mértékben járulhatnak hozzá az alföldi késı 
neolitikus tellek és nagy mérető horizontális települések belsı szerkezetére vonatkozó adatok, amelyek gyakorta 
egymástól térben elkülönült, feltehetıen rokoni, nagycsaládi alapon létrejött, több háztartás alkotta, néhány lakóépület-
bıl és a hozzájuk kapcsolódó egyéb objektumokból álló településsejtekre engednek következtetni (pl. Berettyóújfalu-
Herpály, Hódmezıvásárhely-Kökénydomb, Hodoni/Hodony). Ezeket a lakócsoportokat alkotó kis léptékő közösségek 
lehettek a – mind a telepeken belüli, mind az azok közötti szintő – mobilitás alapegységei a korszak folyamán. Feltéte-
lezhetı, hogy a kora rézkori települések eredete is ezen egységekre vezethetı vissza; azaz a tiszapolgári telepek a nagy 
késı neolit falvakból szétköltözı, nagycsaládi alapon szervezıdött csoportok strukturális-funkcionális megfelelıinek 
tekinthetıek. A lakócsoportok a tellektıl és a nagy horizontális településektıl való elszakadása egyes területeken már a 
késı neolitikum korábbi szakaszaiban megkezdıdhetett. Az a körülmény, hogy a Körös-vidéken nem ismerünk olyan 
telleket, amelyek a tiszai kultúra késıi periódusát is megélték volna, okot adhat annak feltételezésére, hogy a régióban 
ez a folyamat az Alföld egyéb részeihez képest korábban indulhatott meg. 

A vizsgált térség kora rézkori lelıhelyein az utóbbi egy évtizedben végzett komplex kutatások lehetıséget adtak arra, 
hogy a korábbiaknál hitelesebb képet alkothassunk a tiszapolgári idıszak településeinek mőködésérıl. Az eredmények 
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arra utalnak, hogy a korszak telepeinek belsı szerkezete és használata igen egységes mintázatot követhetett, amely 
emlékeztet az Alföldön dokumentált késı neolitikus lakócsoportok mőködésére. A telepek többségének centrumában 
egy adott idıszakban átlagosan 2-3 épület – az újabb feltárások alapján gyakorta hosszúházakból álló csoport – állha-
tott, melyeket a közösség napi tevékenységeihez köthetı objektumok öveztek. A peremzónákban kaphatott helyet a 
közösség állatállománya, illetve részben konyhahulladéka is. Az adatok azt jelzik, hogy a rövidebb ideig és/vagy kevés 
alkalommal használt telepek mellett továbbra is megtalálhatóak a komolyabb stratigráfiával bíró, akár több generáción 
keresztül lakott települések is. 

A körös-vidéki, illetıleg az Alföld egyéb térségeibıl származó megfigyelések alapján a korábbi feltételezésekkel szem-
ben a telepek erıdítésének gyakorlatával számolnunk kell a periódusban. A kutatási terület kora rézkori lelıhelyein 
feltárt defenzív konstrukciók neolitikus szerkezeti elızményei és közel egykorú analógiái a Kárpát-medence teljes terü-
letérıl ismertek. A vésztıi és körösladányi lelıhelyek térbeli helyzete alapján felvethetı, hogy a települések erıdítése az 
Alföldön különösen gyakori lehetett a nagyobb léptékő szociopolitikai egységek által ellenırzött térségek határzónái-
ban, amely egyben konfliktusokra enged következtetni a szomszédos mikrorégiók lakóival. A védmővek létrehozásába 
fektetett munka kiemelkedı mértéke az azonos társadalmi csoportokhoz tartozó közösségek aktív együttmőködését, az 
interakció magas szintjét jelezheti. 

Bár a tipikusnak számító, jellemzıen 0,5-1 hektárnyi kiterjedéső tiszapolgári telepekrıl származó kutatási eredmények 
nem utalnak a háztartások és a telepek közötti további strukturális szintre, a Körös-vidék keleti részén fekvı, kivételes-
nek számító, több tíz hektárnyi kiterjedéső, Geszt környéki kora rézkori lelıhelyeken végzett vizsgálatok alapján egy-
mástól elkülönült lakócsoportok létezése egyes kora rézkori településeken is valószínősíthetı. Ez a megfigyelés a ki-
sebb, többé-kevésbé önálló közösségek újbóli egyesülésére, a településkoncentrációs folyamatok ismételt felbukkanásá-
ra enged következtetni, amely azonban – ellentétben a késı neolitikummal – térben elszigetelt, idıben átmeneti jelenség 
maradhatott, általános tendenciává a Körös-vidéken nem vált. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a koncentrációs jelenségek a telepek a regionális gazdasági életben játszott szerepével (pl. kınyers-
anyagok kereskedelme), illetıleg a korszak folyamán átmenetileg vagy tartósan, meghatározott céllal (pl. háborúskodás 
alkalmával) egyesült társadalmi csoportokkal hozhatóak kapcsolatba, amely a Körös-vidék kora rézkori településháló-
zatának térben és idıben egyaránt korlátozott, mikroregionális szintő reorganizációját eredményezhette. 

 

TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK 

A Körös-vidék 12 lelıhelyérıl 53 feltárt, feltételezhetıen kora rézkori sírt ismerünk, melyek közül 46-ot mellékletei 
bizonyosan erre az idıszakra kelteznek. A temetkezésekre vonatkozó adatok értékelhetıségét nagyban befolyásolja az a 
körülmény, hogy a régió korabeli sírjainak több mint fele erısen bolygatott vagy feldúlt állapotban került felszínre.  

Fenntartva annak lehetıségét, hogy egyes hagyományok még nem ismertek, a jelenleg rendelkezésre álló információk 
alapján a temetkezések helyszínei a kora rézkori Körös-vidéken a következık lehettek: 

A telepektıl térben elkülönült, formális temetık. Szemben a tiszapolgári kultúra tisza-vidéki, észak-magyarországi és 
kelet-szlovákiai területeivel a vizsgált térségen belül nem tártak fel olyan temetıket, amelyeket bizonyosan a 
településektıl elkülönülten hoztak létre. Az okány-baromfitelepi sírok egy hasonló korú telep közvetlen 
szomszédságában kerültek felszínre. 

A telepeken belül, azok lakottsága idején létesített sírok. A valószínőleg a teljes tiszapolgári településterületen 
alkalmazott gyakorlat a Körös-vidéken feltehetıen a korszak folyamán mindvégig fennmaradt. A felnıtteket és 
gyermekeket – az alföldi késı neolitikus hagyományokat folytatva – egyaránt a települések lakatlan részein, többnyire 
azok perifériáján hantolták el (pl. Endrıd-Hegedős-tanya, Endrıd-Polyák-alja, Gyula-Remete-Iskola, Bélmegyer-
Mondoki-domb).  

A telepek felszámolását követıen, azok egykori területén létesített temetkezések. A Körös-vidéken belül feltehetıen 
általános, a teljes idıszakban gyakorolt szokás lehetett a korábban felhagyott települések helyszínére történt temetkezés. 
Tartósan használt, közösségi temetık azonban ezeken a helyszíneken nem jöttek létre, a rendelkezésre álló adatok 
alapján elképzelhetı, hogy az adott kisebb léptékő közösség valamilyen szempontból eltérı avagy alacsonyabb státuszú 
tagjai nyerhettek végsı elhelyezést ezeken a helyszíneken. Vésztı-Mágoron szintúgy valószínő, hogy a korábban lakott 
kora rézkori település felhagyását követıen alapították meg a minden bizonnyal nagyobb sírszámú, az elıbbi példákkal 
szemben hosszú idın keresztül használt, ebben az esetben feltételezhetıen formálisnak tekinthetı temetıt, amelyen 
belül esetleg – talán részben az eltemetettek életkora meghatározta – sírcsoportokkal is számolhatunk. 
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Ugyan a kora rézkorra a temetkezési rítusok nagy földrajzi területen belüli egységesülése figyelhetı meg, illetve a késı 
neolitikum alföldi temetkezéseihez képest a periódusra a mellékletadási szokások is átalakultak – a sírokban elhelyezett 
tárgyak száma ugrásszerően megnıtt, új tárgytípusok tőntek fel –, egyes újkıkori kulturális hagyományok szakadatlan 
továbbélése ebben a tekintetben is tetten érhetı. A kutatási területen belül ezek közé sorolható a nemek szerinti fektetési 
irány megszilárdulása, az okker alkalmazása a szertartások során, a csiszolt kıeszközök és a presztízstárgyként értékel-
hetı vadkanagyar-csüngı elıfordulása. 

A Körös-vidéken a kora rézkori temetkezési szokások a tiszapolgári településterület egyéb részein követett, ismert ha-
gyományokhoz hasonló jellegzetességeket mutatnak. Ugyanakkor azonban – bár a kutatási területen belül sem az al-
kalmazott rítus fıbb elemeiben, sem a mellékletadás szokásában nem mutathatóak ki különbségek az egyes kisebb lép-
tékő térségek között – a régió szintjén megfigyelhetı olyan sajátosság – jelesül a kagylók sajátos szerepe a temetkezési 
szertartások során –, amely a Körös-vidék kora rézkori közösségeiben általánosan felbukkanó, többé-kevésbé követke-
zetesen alkalmazott, a településterület egyéb részein nem tapasztalt rítus megjelenésére enged következtetni. Emellett a 
csecsemık edényekkel történt lefedésére az Alföldön egyelıre szintén csak ebbıl a régióból van példa. Ezek a 
jelenségek esetleg olyan, a tiszapolgári településterület erısen standardizált temetkezési hagyományainak 
kontextusában feltétlenül különlegesnek számító szokásokat tükrözhetnek a Körös-vidék területén, amelyek a térség 
közösségei körében elterjedt, az Alföld egyéb részeihez képest idegen tradíciókat jelezhetnek, kulturális különbségekre 
utalhatnak. 

A mellékletadási szokásokban jelentkezı különbségek a telepeken feltárt sírok, illetve a Vésztı-Mágoron – és több 
szempontból Okányban – eltemetettek között különféle társadalmi státuszú közösségek létezésének feltételezését en-
gedhetik meg a kora rézkori Körös-vidéken; a mágori tell esetében a temetı szimbolikus, az ısökkel összekapcsolódó 
helyszíne is megerısítheti ezt az értelmezést. Ugyanakkor azonban sem a temetkezésekre irányuló elemzések, sem a 
településhálózat és -szerkezet vizsgálatai nem utalnak szigorúan formalizált, a fınökségi jellegő szociális szervezıdések 
irányába mutató szociális komplexitásra, az öröklött rangok kialakulására. A temetkezések helyszínei és a mellékletadá-
si szokások sugallta, egyes közösségek közötti eltérı státuszok sokkal inkább hozhatóak összefüggésbe a valós vagy 
sugallt leszármazással, illetve azzal a törekvéssel, hogy az adott csoport (pl. nemzetség) kinyilvánítsa, illetıleg a térség 
egyéb közösségeivel elismertesse vezetı szerepét. 

 

KRONOLÓGIA 

A Körös-vidék öt kora rézkori lelıhelyérıl rendelkezünk radiometrikus koradatokkal. A vizsgálati eredmények arra 
utalnak, hogy a vésztı- és körösladány-bikerii tiszapolgári telepek legkorábbi megtelepedési szakaszai 1.) párhuzamo-
sak a herpályi tell legkésıbbi neolitikus, illetve prototiszapolgári fázisaival és 2.) közel azonos korúak a polgár-
bosnyákdombi megtelepedés végével, valamint, hogy 3.) idıben megelızik az Alföld egyéb kora rézkori adatait, illetve, 
hogy 4.) a telepekrıl elıkerült kerámiaanyag nem a prototiszapolgári lelethorizonthoz köthetı, hanem már a kifejlett 
tiszapolgári kultúra fazekasságának formavilágával és stílusjegyeivel rendelkezik. Mindez arról tanúskodik, hogy egy-
részt a tiszapolgári kultúra kialakulása az Alföld különbözı régióiban eltérı ütemő lehetett, és összességében nagyjából 
egy évszázadnyi periódust ölelhetett fel, másrészt, hogy a Körös-vidéken a kultúra az Alföld egyéb részeihez képest 
korábban bontakozott ki, és talán hatással lehetett a szomszédos régiók anyagi kultúrájának átalakulására is.  

 

GAZDÁLKODÁS ÉS ÉLETMÓD 

A kutatási terület kora rézkori településein az utóbbi évtizedben végzett átfogó igényő régészeti kutatások az Alföld 
léptékében is egyedülálló lehetıséget biztosítanak a periódus létfenntartási stratégiáinak megismerésére. A gyula-
remete-iskolai, illetve a körösladány- és vésztı-bikerii kora rézkori telepeken feltárt állatcsont-együttesek a tiszapolgári 
településterületrıl ismert legnagyobb, analizált leletanyagok. A mintanagyság mellett ugyancsak kiemelten fontos té-
nyezı, hogy míg a vésztıi és körösladányi, közvetlenül egymást követıen létesített telepek leletegyütteseinek elemzé-
sével egy adott mikrorégió létfenntartási stratégiájában a kora rézkor folyamán bekövetkezett változások kutathatóak, 
addig az eredmények a gyulai település hasonló jellegő adataival való összevetése lehetıséget nyújt a Körös-vidék kü-
lönbözı, részben eltérı természeti feltételekkel rendelkezı térségeiben alkalmazott gazdálkodási szisztémák vizsgálatá-
ra. A vizsgált régióban folytatott ásatások alkalmával Vésztı- és Körösladány-Bikerin kerültek felszínre makrobotanikai 
maradványok, melyek közül jelenleg az elıbbi lelıhely vizsgálati eredményei állnak rendelkezésre. 

A korábbi, szórványos adatokon nyugvó elképzelések az állattartás a földmőveléssel szembeni megnövekedett jelentı-
ségét, a szarvasmarhatartáson alapuló pásztorkodás, a létfenntartás rendszerének alapvetı módosulását hangsúlyozták a 
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kora rézkori Alföldön. A jelenleg hozzáférhetı, szinte kizárólag a Dél-Alföldrıl – és azon belül is fıképpen a Körös-
vidékrıl – származó archaeozoológiai és -botanikai adatok azonban azt jelzik, hogy a rézkor kezdetén is folytatódott a 
késı neolitikumra jellemzı, döntıen növénytermesztésen és állattartáson alapuló élelemtermelı gazdálkodás az Alföld-
ön, egyik gazdálkodási forma irányába sem történhetett számottevı mértékő, a régióban átfogóan érvényesülı hang-
súlyeltolódás. Az immáron nagy, szisztematikusan győjtött mintaegyüttesekre támaszkodó elemzések eredményei sok-
kal inkább arról tanúskodnak, hogy a kora rézkor alföldi közösségeinek létfenntartását – egyéb tényezık szerepe mellett 
– alapvetıen a lakóhely szőkebb és tágabb környezetének természeti adottságai határozhatták meg. 

Az alföldi késı neolitikus és kora rézkori gazdálkodási rendszerek közötti – jelen adataink szerint a régió egészére ér-
vényesnek tekinthetı – legmarkánsabb különbség az állattartás a vadászattal szembeni fokozódó súlyában jelölhetı 
meg. A korábbi elképzelésekkel szemben a szarvasmarhatartás szerepének növekedése nem igazolható a kora rézkor 
állattartásában, sıt egyes térségekben – így a Körös-vidék belsıbb részein is – a faj relatív gyakorisága a háziállat-
együttesekben számottevıen csökkenhetett. A sertések jelentısége a létfenntartásban a késı neolitikumban és a kora 
rézkorban egyaránt telepenként eltérı lehetett, a kiskérıdzıké azonban a kora rézkorra általánosan fokozódni látszik. 

A történeti források elemzése és a kísérleti régészet vizsgálati eredményei arra engednek következtetni, hogy a földmő-
velésre potenciálisan alkalmas területek a Körös-vidéken a folyószabályozásokat megelızıen igen kiterjedtek lehettek, 
így ez a tényezı – a korábbi véleményekkel szemben – önmagában valószínőleg nem vezethetett a telepek periodikus 
költözéséhez a kora rézkor folyamán. A szántóföldi gazdálkodás mellett a késı neolitikus és kora rézkori alföldi lelıhe-
lyek makrobotanikai maradványai között rendszeresen elıforduló hüvelyeseket feltehetıen a telepekhez közel, intenzí-
vebb módon, konyhakerti növényekként termeszthették. Amennyiben a tiszapolgári kultúra településterületérıl eddigi-
ekben ismertté vált adatokat áttekintjük immáron megalapozottan feltételezhetjük a késı neolitikumra jellemzı, magas 
szintő növénytermesztési gyakorlat folytatódását a kora rézkorban is.  

A Körös-vidék belsı térségeinek mozaikos környezeti feltételeihez, a kiterjedt mocsarakkal, vízfolyásokkal, árterekkel 
és kisebb-nagyobb felülető szárazulatokkal tagolt, dinamikusan, részben emberi hatásra is (pl. erdıirtás) változó tájhoz 
való alkalmazkodás a létfenntartási stratégiák sokszínőségét, így a termesztett növények és az állatállomány heterogén 
összetételét kívánhatta meg a tájat benépesítı közösségektıl az ıskorban. Ugyanakkor az egykor kiterjedt legelıkkel 
bírt Maros-hátság szomszédságában állt gyula-remete-iskolai telepen a marhafélék dominanciája minden bizonnyal 
összefüggésben állhatott a település tágabb, a nagyállattartó pásztorkodásnak kedvezıbb természeti feltételeket kínáló, 
hidrológiai szempontból jóval kiegyensúlyozottabb, kevésbé nedves környezetével.  

 

KAPCSOLATOK 

A kora rézkori közösségek Körös-vidéken belüli, illetıleg makroregionális szintő interakciójának kutatása alkalmával a 
stilisztikai, petrográfiai és geokémiai jellegő kerámiavizsgálati eredményeket, az interregionális szintő kapcsolatok 
irányainak és intenzitásának vizsgálatához a kutatási terület korszakbeli lelıhelyein felszínre került pattintott kılelete-
ket, valamint a térségben szintúgy bizonyosan idegen eredető leletanyag-típusokat – pl. csiszolt- és szerszámkövek, 
fém- és kerámiatárgyak – használtam fel.  

 
A korábbi kutatás az alföldi közösségek közvetlen, széles körő, a rézkor kezdetén a késı neolitikumhoz viszonyítva 
még intenzívebbé váló interregionális kapcsolatrendszerét tételezte fel. Ezzel szemben a körös-vidéki tiszapolgári lelı-
helyeken feltárt pattintott kıegyüttesek vizsgálatai arról tanúskodnak, hogy a késı neolitikum végétıl az Alföldet bené-
pesítı közösségek interregionális kapcsolataiban felismerhetı, az importáruk és -nyersanyagok mennyiségének számot-
tevı csökkenésében, illetıleg a kontaktusok területi körének összeszőkülésében jelentkezı visszaesés a kora rézkorban 
is folytatódott. A bánáti, balkáni és dunántúli kınyersanyagok csekély volumene az alföldi csoportok déli és nyugati 
irányú kapcsolatokban bekövetkezett törésre enged következtetni. Ugyanakkor az észak-magyarországi nyersanyagok, 
így a feltehetıen mátrai eredető hidrokvarcitok és a mezızombori limnokvarcitok jelenléte az évszázadok óta fenntar-
tott északi irányú kontaktus megmaradását sugallják. Emellett a Prut és Dnyeszter vidékéig nyúló kapcsolatok folyama-
tosságára utalhat a volhíniai kova számottevı arányú – illetve egyes térségekben mértékő – felbukkanása a körös-vidéki 
leletegyüttesekben. 

Az alföldi közösségek interregionális kapcsolatrendszerében a késı neolitikum végén kezdıdött, a kora rézkorra kitelje-
sedı változások egybeeshettek a társadalmi szervezıdés és a településhálózat a Kr. e. 5. évezred közepén bekövetkezett 
átalakulásával. A kereskedelmi kapcsolatok koordinációjában, fenntartásában, a nyersanyagok és termékek áramlásában 
valószínőleg központi szerepet betöltı tellek és nagy horizontális telepek megszőnésével a korábbi világosan definiált, 
területi alapon szervezıdött kapcsolati struktúra felbomolhatott. Helyébe a kora rézkorra egy lényegileg eltérı, centru-
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mok, gócpontok nélküli szervezıdés léphetett, melynek keretében – mint arra a kutatási terület lelıhelyeirıl származó 
mintákon elvégzett különbözı kerámiavizsgálatok utalnak – kis léptékő, a tájban elszórt közösségek fıképpen a szom-
szédos telepek, térségek lakosságával tartottak fenn rendkívül intenzív kapcsolatokat. Mivel a Körös-vidék távol esett a 
kı-, fém- és ásványi nyersanyagok természetes elıfordulásától és feldolgozásuk elsıdleges helyszíneitıl, a kárpát-
medencei csererendszer perifériális zónájában feküdt, a távolabbi térségekbıl származó áruk fıképpen egy-egy folyó-
völgy mentén, településrıl településre haladva, többszörös áttételen keresztül juthattak el a régióba. Ugyanakkor a 
geszt-szalontai-zugi és -szalontai-földeki lelıhelyek adatai – azok szokatlanul nagy mérete, illetve a szisztematikus 
felszíni győjtések alkalmával kiugró mennyiségben győjtött pattintott kıleletek – megengedhetik annak feltételezését, 
hogy a periódus folyamán talán újra létrejöhettek olyan telepek, amelyek – ha talán csak idılegesen is – a regionális és 
interregionális interakció fenntartásában és közvetítésében központi, specializált szerepet láthattak el. A geszti lelıhe-
lyek az erdélyi területekhez való közelsége arra utalhat, hogy ezek a települések fıképpen az Alföld peremén, a fı köz-
lekedési utak mentén alakulhattak ki. 

 

KONKLÚZIÓK 

A Kr. e. 5. évezred közepén az Alföldön és szomszédos régióiban lezajlott átfogó, történelmi léptékben gyors változá-
sok magyarázatára számos elmélet született az elmúlt évtizedek folyamán, ugyanakkor azonban a szisztematikus módon 
győjtött, megfelelı minıségő és mennyiségő – elsısorban a kora rézkori települések kutatásán alapuló – adatok hiányá-
ban ezek a hipotézisek nem voltak kellıen alátámaszthatóak. A Körös-vidék tiszapolgári lelıhelyein folytatott, a disz-
szertáció keretében bemutatott komplex kutatások eredményei, valamint az Alföld késı neolitikumára és kora rézkorára 
vonatkozó további releváns információk feldolgozása elsı alkalommal teremtették meg a lehetıséget, hogy kísérletet 
tehessünk a Kárpát-medence keleti részén a neolitikum és a rézkor átmeneti idıszakában bekövetkezett átalakulások 
modellezésére, illetve a kora rézkori életmód rekonstrukciójára. 

A kutatási terület léptékében elvégzett ökológiai és szociális szempontú településhálózati vizsgálatok eredményei a késı 
neolitikum során végbement olyan folyamatokat sejtetnek, amelyek a periódus végére a szoros területi határok között 
mőködı, a Körös-vidék egyes meghatározott, relatíve kis térségeit hasznosító településrendszer összeomlásához vezet-
tek, szükségessé téve a megelızıen lakatlan területek bevonását is. Az újabb, a késı neolitikum folyamán aktívan fenn-
tartott társadalmi határzónákként szolgáló, avagy távolabbi, lakatlan területek birtokba vétele, a nagyobb léptékő közös-
ségek (pl. szubtörzsek, nemzetségek) kisebb egységek – a valószínőleg nagycsaládok alkotta, több háztartást magukban 
foglaló településsejtek, lakócsoportok – formájában történt szétköltözése, azok önálló telepeinek megalapítása a terüle-
tileg integrált településszervezeti egységek átalakulásához, a kötött társadalmi szerkezet felbomlásához vezethetett. 
Ugyanakkor az adott nagyobb társadalmi egységhez való tartozás tudata és a csoport területi integritása a tiszapolgári 
idıszakban is fennmaradhatott, mint arról a Körös-völgy – fıképpen déli részének – továbbra is határozottan elkülönült 
településtömbjei tanúskodnak. 

Az ásatási és szisztematikus terepbejárási eredményeken, a geofizikai és geokémiai analíziseken, valamint a különféle 
leletanyag-típusok térbeli eloszlásán alapuló településszerkezeti vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a Körös-
vidék területének átlagosan mintegy egy hektárnyi kiterjedéső kora rézkori telepeinek szervezıdésében és használatá-
ban a megelızı idıszak lakócsoportjainak mőködésére emlékeztetı szabályszerőségek és egységes mintázat figyelhetı 
meg. A késı neolitikummal kontinuus tendenciát jelez az alapárkokkal ellátott hosszúházak emelésének megmaradó 
hagyománya, illetve a telepek idınként több generáción át tartó lakottsága is.  

A temetkezési szokások terén a Körös-vidéken különösen erıteljes kontinuitás érhetı tetten a megelızı idıszakkal. A 
településeken belül és a feltételezhetıen azoktól elkülönült – a Körös-vidéken kifejezetten ritkának számító (pl. Okány-
Baromfitelep) – sírkertekben eltemetettekhez kapcsolódó mellékletadási gyakorlatban azonosítható markáns különbsé-
gek ugyan jelezhetnek a temetkezési szokásokban idıvel bekövetkezett változásokat – a formális temetık rögzülésével 
a halottakról való gondoskodás módosult formáit –, de utalhatnak esetleg az egyes kisebb közösségek közötti, – a mel-
lékletek minısége és mennyisége alapján – valószínőleg nem vagyoni jellegő, a leszármazáson alapuló társadalmi kü-
lönbségekre, illetve annak kinyilvánítási szándékára is. Ilyen módon lehetséges, hogy az Alföld egyes részein a formális 
temetık létesítése valójában a szociális egyenlıtlenség egy sajátos formájának felbukkanásával függhet össze. A külön-
féle, a temetkezésekre, a településhálózatra és -szerkezetre irányuló vizsgálatok adatai a kora rézkorban nem utalnak a 
vagyoni alapú szociális egyenlıtlenség és az öröklött rangok megszilárdulására az Alföldön. 

A körös-vidéki kora rézkori gazdálkodás megismerését célzó vizsgálatok arra utalnak, hogy a közösségek alkalmazott – 
hangsúlyosan a folyóvizekre, illetve azok környezetének sokszínő erıforrásaira, lehetıségeire épülı – létfenntartási 
stratégiáit a változatosság jellemezte. A kutatott terület centrális, illetve a Maros-hátsággal határos körzeteinek telepei-
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rıl felszínre került állatcsont-együttesek analíziseinek eredményei alapján a térség különféle mikrorégióinak gazdálko-
dás rendszerében azonosítható szignifikáns különbségek hangsúlyosan hozhatóak kapcsolatba az eltérı természeti 
adottságokkal. Az adatok cáfolni látszanak a korábbi, az Alföldön a nagyállattartó pásztorkodó, és ennek nyomán a 
mobil életmódra való általános áttérést feltételezı elméleteket és valójában a késı újkıkori és kora rézkori gazdálkodási 
rendszerek nagymértékő hasonlóságát jelezhetik. 

A körös-vidéki kora rézkori közösségek interakciójának regionális léptékő vizsgálata a közvetlen, aktívan fenntartott 
kapcsolatok viszonylag szők – maximum néhány tíz kilométerre terjedı – hatókörére, de intenzív jellegére utal, mely 
struktúrában a ceremoniális és kereskedelmi jellegő, reciprocitáson alapuló kontaktusok lehettek a meghatározóak. A 
gazdasági kényszer mellett a közösségek társadalmi önfenntartása, a demográfiai reprodukció szükségessége is az inter-
akció aktív fenntartása és erısítése irányába hathatott; a kora rézkori csoportok közötti társadalmi határok átjárhatóbbá 
válása, illetve az interakció szintjének fokozódása vezethetett el végül az anyagi kultúra egységesüléséhez az Alföld 
területén. 

A késı neolitikus centralizált jellegő településszerkezet felbomlása az Alföldön a kereskedelmi kapcsolatok hálózatai-
nak módosulását is magával vonhatta. A távolabbi térségek nyersanyagai és termékei a késı újkıkori dél-alföldi ada-
tokhoz képest határozottan kisebb mennyiségben jutottak el a Körös-vidék kora rézkori közösségeihez, valamint azok 
eredetének földrajzi köre is erısen szőkülni látszik. A kutatott térség vizsgált pattintott kıegyütteseinek területileg diffe-
renciált összetétele alapján lehetséges, hogy az egyes mikrorégiók csoportjai eltérı irányú távolsági kereskedelmi háló-
zatokban vehettek részt, amely elképzelhetı, hogy a késı neolitikus társadalmi határok és kapcsolatrendszerek bizonyos 
mértékő megırzıdésével is összefüggésben lehetett a régióban. A különféle, gyakorta ritka és különleges javak meg-
szerzésére irányuló törekvések jelölhetıek meg a közösségek közötti – az erıdítések jelezte – konfliktusok kialakulásá-
nak egyik legfontosabb kiváltójaként a kora rézkorban.  

A késı neolitikum végén, a Kr. e. 5. évezred közepén végbement változások, az iméntiekben vázolt folyamatok feltehe-
tıleg nem azonos okok miatt, illetve nem törésszerően, rövid idı alatt mentek végbe, hanem fokozatosan, az Alföld 
különbözı részein eltérı ütemben, módon és idıtartam alatt jutottak érvényre. Ezen összetett folyamatok eredménye-
képpen az Alföld belsı területei – így a Körösök vidéke is – elvesztették korábbi, a kelet-kárpát-medencei társadalmi és 
gazdasági fejlıdésben betöltött kiemelt jelentıségüket. 

A disszertáció keretében ismertetett vizsgálatok a kora rézkori Alföldet benépesítı csoportok életmódjáról a korábbiak-
nál jóval pontosabb kép kialakítását tették lehetıvé. Az eredmények a megelızıen feltételezettnél jóval erıteljesebb 
kontinuitást igazoltak az Alföld késı neolitikuma és kora rézkora viszonylatában a települések térbeli rendszerében és 
azok használatában, a társadalmi szervezıdésben, a temetkezési és mellékletadási szokásokban, a rituális gyakorlatban, 
valamint az alkalmazott létfenntartási stratégiákban. Az elemzések ugyanakkor rámutattak az életmód olyan területeire 
is, amelyek esetében a késı újkıkori fejlıdéshez képest más utat vettek a folyamatok a rézkor kezdetén, így a település-
hálózat szervezıdésének avagy a körös-vidéki közösségek kapcsolatrendszerének gyökeres módosulására is.  
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