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1. Bevezetés 

 

 

1.1. Köszönetnyilvánítás 

 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, aki 

támogatásukkal lehetıvé tették, hogy ez a doktori disszertáció elkészüljön. Mindenekelıtt 

Dr. Raczky Pál témavezetımnek köszönöm a több éven keresztül nyújtott segítségét, 

valamint Dr. Kalicz Nándornak a témában felmerülı problémákban nyújtott útmutatásait. 

Hálával tartozom Dr. Koós Juditnak, Dr. Szathmári Ildikónak, Dr. Csányi Mariettának, Dr. 

Tárnoki Juditnak, valamint Ringer Istvánnak a múzeumi győjtéseim alatt kapott 

segítségért, a türelmük és munkájuk nélkül a doktori disszertációban található 

leletanyagokat nem tudtam volna feldolgozni. Végezetül hálás vagyok a családomnak és 

barátaimnak, akik annyi éven keresztül kiálltak mellettem és támogatták a munkámat. 

 

 

1.2. A kutatási terület földrajzi meghatározása 

 

A doktori disszertációban feldolgozott lelıhelyek nem egy egységes földrajzi területen, 

hanem két, egymástól teljesen elkülönülı nagytájon, a Nagyalföldön és az Északnyugat-

Kárpátokon helyezkednek el. A vizsgált terület szintén nem illeszkedik a megyehatárokhoz 

és egyetlen teljes megye területét sem foglalja magába. A címben megjelölt földrajzi 

egység – Északkelet-Magyarország – csak részben fedi a feldolgozásban szereplı területet, 

így az elnevezés pontatlannak tőnhet, azonban kevés tájegység található ezen kívül, ezért 

helytállónak véltem a legnagyobb területi részt lefedı földrajzi egységet megjelölni.  

A vizsgált földrajzi terület délen a Nagyalföldön, a Tisza–Zagyva folyók 

összefolyásánál kezdıdik és északon a Bodrog magyarországi határáig tart. A Tisza ezen 

szakaszán helyezkedik el a Szolnoki-, a Hevesi- és a Borsodi-ártér, valamint a Taktaköz. 

Ezekhez a tájegységekhez kapcsolódnak a Tisza mellékfolyói és az ezek által határolt 

középtájak: az Észak-Alföldi-hordalékkúp síkság K-i fele, a Sajó és Hernád által határolt 

Sajó-Hernád-medence és a Felsı-Tisza-vidék nyugati része, mely a Bodrog és 

mellékfolyóinak völgyét foglalja magába, úgy mint a Bodrogközt, a Zempléni-síkot és az 

Eperjes-Tokaji-hegyvidéket. 
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1.3. A kutatás idıszakának meghatározása 

 

A tiszai kultúra a magyarországi késı neolitikum teljes idıszakát felöleli, azonban az 

Alföld déli és északi része között különbség figyelhetı meg a kultúra idıtartamában. A 

különbséget leginkább az okozza, hogy a legkorábbi fázis hiányzik az északi, a doktori 

disszertációban vizsgált területrıl, itt a kultúra csak ezt követıen jelenik meg. Ennek 

megfelelıen a megjelenése elıtti rövid, ám már a késı neolitikum idıszakba sorolható 

rövid korszakkal a disszertációban nem foglakozom. A vizsgált idıszak végét a kora 

rézkori tiszapolgári kultúra megjelenése jelöli, mely közel egy idıben történik mind az 

Észak-, mind a Dél-Alföld területén. A tiszai és a tiszapolgári kultúrák közötti átmeneti 

idıszakot – az úgynevezett proto-tiszapolgári fázist – a késı neolitikum szerves részeként 

kezelem, hiszen ezzel a fázissal zárul több késı neolitikus település, így a disszertáció 

ennek a korszaknak a feldolgozásával zárul. 
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2. Természeti környezet 

 

 

2.1. Domborzati, földtani viszonyok 

  

A vizsgált terület domborzata jelentısen különbözik a nagyobb tájegységeknek 

megfelelıen. Az északi részen található Tokaji-Zempléni-hegyvidéket határolja keleti 

irányból a Felsı-Tisza-vidék részét képezı Bodrogköz és Rétköz, míg nyugati irányból a 

Hernád völgye. A hegyvidéki területet határoló folyóvölgyektıl, hegylábi területektıl délre 

haladva kiérünk az Alföldre, melyen a folyók által szállított hordalékból épített Észak-

Alföldi-hordalékkúp síkság terül el. Ezt a dombokkal, mélyebb folyóvölgyekkel tagolt 

térséget gyakorlatilag tökéletes síkság követi, melyen a Tisza és mellékfolyói feltöltı és 

romboló hatásai érvényesülnek. 

A Tokaji-Zempléni-hegyvidéken belül térbelileg elkülönül a Tokaji-hegy. Mind a 

két hegyvidék ugyan annak a 15 millió éve kezdıdı és 9 millió éve befejezıdött 

vulkanikus tevékenységnek az eredménye, mely során számos kızet- és formatípus 

létrejött. A különálló Tokaj-hegy egy harmadidıszaki vulkáni kúp maradványából és 

annak elıterébıl épül fel, melyet 250 m magasságig kúppalástszerően lösz borít. A hegyet 

domblábi hátak, lejtık veszik körül, melyeket alacsony síkság követ.1 

A Hernád és a Bodrog folyók határolják a Tokaji-Zempléni-hegyvidéket, melynek 

NY-i oldala mentén helyezkedik el a Hernád-völgy. A terület jelentıs földrajzi 

választóvonal és a pleisztocén kora óta tektonikus árok jellegő. A felszín 1/3-át ártér, 1/3-át 

enyhén tagolt síkság, 1/3-át alacsony domblábi hátak és lejtık alkotják. A Hernád jobb 

partján a teraszok tömegmozgások miatt átformálódtak, a Cserhátról származó kaviccsal 

fedıdtek be, a bal parton azonban megtalálhatóak a teraszok, ezeket jórészt lösz borítja.2 

A hegyvidék K-i oldalát a Bodrogköz és a Rétköz alkotja, melyeknek domborzata 

és vízrajza a neolitikum idıszakában jelentısen eltért a Tisza mederváltozásai miatt, 

jelenleg mindkettı tökéletes síkság elhagyott folyómedrekkel tagolva. Az újpleisztocén 

végéig a Felsı-Tisza-vidék azonos hordalékkúpot alkotott a Nyírséggel, ezért jelentıs 

részét löszös homok fedte, azonban a holocén idıszakban a Tisza több medret is vágott a 

folyamatosan süllyedı Bordogközben, így hatására a területen lévı futóhomokot réti agyag 

                                                 
1 Dövényi 2010, 778–800. 
2 Dövényi 2010, 849–856. 
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fedte el. 3  A neolitikum idıszakában a Tisza máshol, a Tice-Bodrog vonalon folyt,4 így 

ekkor ezek a területek sokkal szárazabbak, homokkal fedettebbek voltak. A Bodrogköz 

déli felének és a Rétköznek a késıbbi elmocsarasodását és elláposodását a Tisza áradásai 

és épített folyóhátai okozták, melyek megakadályozták az egyéb vizek lefolyását. A Tisza 

rétközi megjelenése elıtt a Bodrogközbıl és a Nyírség É-i választó vonalától a Rétközbe 

érkezı vizek szabad lefolyást találtak Tokaj irányába, ahol egyesülhettek az akkori 

Tiszával.5 Ennek köszönhetıen a Bodrogköz és a Rétköz homokkal jobban fedett, jó 

lefolyású terület lehetett, mely délen nem különült el ilyen élesen a Nyírségtıl. 

Az Észak-Alföldi-hordalékkúp síkság keleti részét egyrészrıl a Bükkrıl érkezı 

patakok, másrészrıl a Sajó-Hernád-Takta hordalékkúpjai építik fel. A síkság D felé enyhén 

lejt, északi részén domblábi hátak, lejtık találhatóak, melyek átlagos relatív relief 5 m/km2. 

Délen, az ártéri vidéket kisebb relatív reliefő, hullámos síkságok alkotják, melyeket a 

Borsodi-Mezıség területén 1-3 m magas folyóhátak tagolnak. A folyamatosan süllyedı 

medence felsı-pannóniai rétegeire a Sajótól Ny-ra kavicsos, míg a Sajótól K-re fıként 

homokos, iszapos üledékek rakódtak le, melyeket a pleisztocén végén-holocén idıszaka 

alatt löszös-agyagos üledékek fedtek el.6 

A Közép-Tiszavidéken a Tokaj–Szolnok közötti Tisza szakaszhoz és annak 

árteréhez kapcsolódó területek ártéri szintő tökéletes síkságot alkotnak, melyeken a felszín 

rendkívül kis átlagos reliefő, a szintkülönbség 1-3 m/km2 között változik. A terület 

domborzati képét és morfológiai formáit a Tisza alakította ki oldalazó eróziójával és 

feltöltı tevékenységével, melynek köszönhetıen igen sok a részben feltöltıdött morotva és 

holtmeder. A pannon után gyorsan süllyedı medencét az Északi-középhegységbıl érkezı 

folyók és a Tisza tölti fel üledékkel, a felszín közeli üledékek döntı többsége holocén 

lösziszap, öntésiszap és öntésagyag, melyek mellett északon futóhomokformák is 

megjelentek.7 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Sümegi 2008, 80–84; Kormány 2010, 64–66. 
4 Lóki–Félegyházi 2004, 5–7. 
5 Ezek a kisebb medrek valószínőleg megegyezhettek a mai Tisza medrével. 
6 Dövényi 2010, 206–222. 
7 Dövényi 2010, 151–167. 
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2.2. Vízrajz 

  

A Kárpát-medencében – azon belül is az Alföldön – a vízrajzi viszonyok változnak meg 

leginkább a neolitikus idıszakhoz képest. A paleomorfológiai vizsgálatoknak 

köszönhetıen mára már jól megrajzolható a Tisza és mellékfolyóinak holocén kori 

vízrajza. A Tisza utolsó fı mederváltozása – amikor is az Érmellék-Berettyó-Körös vonal 

áthelyezıdik a jelenlegi helyére – a pleisztocén végén, a felsı-pleniglaciális második 

felében történik, ezt követıen a Tisza a holocén idıszakában egyetlen egy - a bodrogközi - 

szakaszát kivéve változatlan marad a szabályozásokig.8  Az 1800-as évek második felében 

zajló Tisza szabályozási munkák alapvetıen formálják át a Tisza és ezzel együtt az Alföld 

vízrajzát. 

 
1. kép A Bereg-Szatmári síkság és a Bodrogköz folyóhálózatának változásai az elmúlt 25 000 év 

folyamán (Félegyházi 2001 nyomán) 

A Bodrogközben több holocén kori medermaradvány korát sikerült palynológiai és 

C14 vizsgálatok alapján meghatározni és ezek segítségével megrajzolni a Bodrogköz 

fejlıdéstörténetét. A preboreális idıszaktól (i.e. 8200–7000) kezdıdıen a Tisza a 

Királyhelmeci-hegytıl délre folyt el Pácin irányába, a Becsked-Karos közötti sávban. Az 

atlantikus fázis (i.e. 6000–3000) elsı felében feltehetıen egy nagyobb áradáskor 

Záhonynál kilép a medrébıl és északnyugati irányban alakít ki új medret. A szlovák 

kutatások alapján ez a meder nagyjából megegyezhetett a mai Tice medrével és Lelesz-
                                                 
8 Gábris 2002, 100; Lóki–Félegyházi 2004, 3. 
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Zétény községeken át Zemplén irányába tartott. Itt egyesült az észak felıl érkezı vizekkel 

és a mai Bodrog folyó völgyében folyt tovább Tokaj irányába nagymérető kanyarulatokat 

hozva létre. Ezt követıen a fiatal holocén kori süllyedés leginkább a Bodrogköz D-i és a 

Rétköz É-i részére hatott - itt 3-4 m-es volt a süllyedés mértéke - mely már elegendınek 

bizonyult ahhoz, hogy ekkor a Tisza elfoglalja a mai medrét. A Tice meder a szubboreális 

fázisban (i.e. 3000–500) már nem volt aktív, a Tisza ekkorra áthelyezıdik a jelenlegi 

helyére.9 A késı neolitikum idıszakában a Tisza – ennek megfelelıen – nem a mai 

medrében folyt, hanem a Tice–Bodrog vonalán, azaz Magyarország területét Záhonynál 

elhagyta és a Zempléni-hegység keleti lábánál folyt vissza (1. kép). 

 A holocén idıszakában a Tisza bodrogközi szakaszán kívül a Sajónak változott 

meg jelentısen a medre. Az adatok igen bizonytalanok, mivel sem pollen, sem C14-es 

vizsgálatok nem állnak rendelkezésre, azonban morfoklimatikus adatok alapján a boreális 

fázis (i.e. 8000–6000) legvégére vagy az atlantikus fázis második felére (kb. 6000 cal BP) 

datálják azt a meder generációt, amely nagyjából a mai Hejı patak medrével egyezik meg. 

Ez a meder Miskolctól délre helyezkedett el, a mai Sajó vonalától nyugatabbra és Polgár 

alatt egyesülhetett a Tiszával. Az atlantikus idıszak végétıl a Sajó a mai helyét foglalja 

el.10 

 A Közép- és Felsı-Tisza vidék ıskori arculatához – mint már említettük – a 

szabályozások elıtti vízrajzi viszonyok hasonlítottak a leginkább. A nagy kanyarokkal 

rendelkezı Tisza mintegy 149 km hosszú lehetett és a kanyarulatok vándorlásával, 

lefőzıdéseivel a meder folyamatosan változott. A Tisza a mai kiterjedéséhez képest sokkal 

nagyobb területen terült el, mivel a mellékvizei és állóvizei az Alföld jelentıs részét, közel 

40 %-át elborították, melyekhez  árvizek idején elöntött árterületek is csatlakoztak. A Tisza 

és mellékfolyói ısi ártere 1.963.700 hektár körül lehetett, melybıl 477.000 hektár 

állandóan, tartósan vízborítás alatt állhatott.11 Az árvizek a fokokon és kisebb ereken, 

mellékágakon keresztül az Alföldnek a folyótól távolabbi részét is elöntötték és itt 

tavakban, mocsarakban raktározódtak el, melyek hatalmas területekre terjedtek ki. Ennek 

köszönhetıen az árvizek magassága és hevessége csökkent, azonban idıben jobban 

elhúzódott az ár levonulása. A Nagykunság területén a Hortobágy folyón és a Nagy 

Sárréten keresztül a Tisza szoros vízrajzi egységet alkotott a Berettyóval és a Körösökkel, 

                                                 
9 Lóki–Félegyházi 2004, 5–7. 
10 Gábris et al. 2001, 8–9. 
11 Alföldi 2000, 658. 
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a mellékágakon keresztül az árvizeket egymás völgyébe vezették, és ez által szoros vízrajzi 

kapcsolatot létesítettek a térségek között (2. kép).12 

 
2. kép A Közép-Tiszavidék vízrajzi viszonyai a rendszeres szabályozás elıtt – a jelentısebb 

fokokkal és az árvizek levonulásának útjával. (Károlyi–Nemes 1975) 
 

 

2.3 Éghajlat 

 

Európában az utolsó nagy eljegesedést (Dyras glaciális) követıen kb. 10 000 évvel ezelıtt 

kezdıdött a jelenkori, holocén idıszak, melyre a kisebb klímaingadozások mellett az 

egyértelmő felmelegedés jellemzı. A skandináv tızeglápok rétegtani kutatásait követıen 

Alex Blytt és Rutger Sernander az onnan kapott eredmények alapján a holocén idıszakot 

öt szakaszra osztották fel (Preboreális, Boreális, Altantikus, Subboreális, Subatlantikus), 

melyek különbözı klíma és vegetációváltásokat jelölnek.13 Mivel ez a felosztás a 

skandináv területeken kívül csak részben helytálló, ezért Európa más részein, így a Kárpát-

                                                 
12 Károlyi–Nemes 1975, 12–20. 
13 Blytt 1876; Sernander 1908 
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medencében is a Blytt–Sernander modell különbözı szakaszait az uralkodó növények 

alapján is megkülönböztetik (fenyı–nyír, mogyoró, tölgy és bükk).14  

 A Kárpát-medence területén a késı neolitikum idıszaka a holocénen belül a 

harmadik, atlantikus klímafázisba tartozik. Ennek a fázisnak az idıbeli meghatározása 

európai viszonylatban területenként és országonként különbözik és nem pusztán a valós 

éghajlati különbségek miatt. Európa egész területén ekkor terjed el a neolitizáció és 

innentıl lehet az emberrel, mint környezeti tényezıvel számolni, ezért több térségben 

ezekhez a történelmi folyamatokhoz, illetve régészeti korszakváltásokhoz próbálják 

igazítani a klíma fázisváltásokat. Ennek a következménye, hogy míg az atlantikus fázist a 

Kárpát-medencében 6000 és 3000 BC közé helyezik,15 addig Dániában 7000 BC-tıl 3800 

BC közé, mely záró dátum ebben a térségben a neolitikum kezdetét is jelenti.16 

 A Kárpát-medencében az atlantikus fázisra az elızı idıszakhoz képest 

csapadékosabb, meleg és kiegyenlített szubmediterrán éghajlat volt a jellemzı. A júliusi és 

januári középhımérséklet 25 oC és 5 oC lehetett, az éves átlag középhımérséklet 16 oC.17 A 

nyarak melegek voltak, a csapadék nagy része tavasszal és ısszel hullott, a tél pedig enyhe, 

fagyoktól mentes, rövid ideig tartott. Ezzel szemben a Kárpát-medence mai, éves 

középhımérséklete csak 8–12 oC, amelynek viszonylag magas, 20–25 °C-os az 

ingadozása. A hımérséklet átlagos értéke januárban a legalacsonyabb, -1 – +4 °C, 

júliusban a legmagasabb, 25–30 °C.   

A késı neolitikum idıszakában a klíma jelentısen eltért a mai éghajlati 

jellemzıktıl, leginkább a téli idıszakokban különbözött, az akkori januári 

középhımérséklet 6–9 °C-kal magasabb volt a jelenlegitıl, így ennek megfeleıen igen 

enyhe, szinte fagymentes telek voltak, a nyarak azonban hasonlóan melegek lehettek.   

 

 

2.4 Növényzet 

 

Az atlantikus fázis melegebb, nedvesebb éghajlata kedvezett az erdık elterjedésének a 

Kárpát-medencében, az ekkor keletkezı tölgyesek miatt ezt az idıszakot tölgy fázisnak is 

nevezik. A síksági erdıkre jellemzı tölgy mellett a szil, a hárs, a juhar és a kıris a 

meghatározó fafajták. Ezek mellett az atlantikus fázisban jelenik meg a Kárpát-medence 

                                                 
14 Járainé Komlódi 2000, 40. 
15 Járainé Komlódi 2000, 6. ábra 
16 Schrøder et al. 2004, Fig. 11 
17 Járai–Komlódi 1987, 44. 
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hegyvidéki területein a gyertyán, majd a bükk, de jelenlétük ebben az idıszakban még nem 

meghatározó (5 % alatti), csak az atlantikus subboreális klimatikus váltást követıen, 3400–

3000 BP között terjednek el nagyobb arányban.18 

Az idıszakot az erdısödés folyamata jellemzi, mely erdık a következı, 

szubboreális fázisban záródnak az Alföldön is. A Középhegység nagy részét összefüggı 

tölgyes borította, melyben a dél felıl elterjedı bükk szórványos elegyfaként jelenik meg a 

gyertyánnal egyetemben. Az Alföldön a korábbi pusztafoltokon is megjelennek a fák, fıleg 

a tölgy, ekkor alakul ki az elegyes-tölgyes erdıssztyepp. A löszös területeken a pusztai 

kocsányos-tölgyeshez hasonlatos sztyepprétekkel mozaikos erdıspuszta található, mely 

erdık néhol záródnak is. A nedvesebb, mély homoktalajokon pedig olyan erdık lehettek, 

mint a gyöngyvirágos tölgyes mogyorócserjékkel. Az altantikus fázis második felében újra 

jelentıssé válik a mogyoró, bár nagyobb elterjedését a lombos erdık gátolhatták. Az égeres 

láp- és ligeterdık kiterjednek, a holtágakban, elhagyott medrekben az elızı boreális 

idıszakhoz képest gazdagabb mocsári- és lápnövényzet fejlıdik ki. Több déli eredető 

növényfaj is ekkor jelenik meg (bangók, kosborok). A beerdısödött sztyeppéken a kétszikő 

erdei fajok és cserjék terjednek el a pázsitfüveket felváltva.19 

                                                 
18 Magyari 2002 
19 Járai–Komlódi 1987, 43–44; Járainé Komlódi 2000, 46. 
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3. Kutatástörténet 

 

 

Északkelet-Magyarországon a régészeti kutatások igen korán, az 1900-as évek elején már 

elkezdıdnek. Az egyik legkorábbi, ásatásból származó leletanyag - mely a tiszai 

kultúrához köthetı - Kenézlırıl származik, ahol Jósa András 1913-ben, Bella Lajos 1925-

ben és Fettich Nándor 1927-ben végez feltárásokat a területen található honfoglalás kori 

temetıben és ıskori településen.20 Polgár-Csıszhalom tell településének azonosítása és 

elsı, feltárással történı kutatása szintén ebben az idıben történik és Bender Béla nevéhez 

főzıdik.21 Ezzel párhuzamosan Kiss Lajos Paszab-Öveden,22 Tompa Ferenc pedig 1926-

ban Bodrogkeresztúr-Kutyasoron végez próbaásatást, mely ásatás kapcsán felrajzolja a 

magyarországi neolitikus kultúrák- és lelet-együttesek viszonyait. A Bordogkeresztúron 

elıkerült leleteket párhuzamba vonja a Szentes-Tőkövesrıl és İscsanádról származó 

anyagokkal, és relatív kronológiai helyzetüket a neolitikum végére, a Vonaldíszes kerámia 

és a rézkori leletanyag közé helyezi.23 Ezt az elképzelését részben módosítja 1929-es 

összefoglaló munkájában, melyben összegyőjti és egységes kulturális csoportba foglalja a 

késı neolitikus leletanyagokat. A kultúrát a Bükk kultúrából eredezteti és az elterjedése 

miatt Tisza-kultúrának nevezi el, mivel véleménye szerint a Felsı-Tisza vidéken alakult ki 

és a Tisza mentén terjedt el az Alföldön. A kultúrát két idıszakra osztja fel a 

kerámiaformák és díszítés alapján, az idısebb csoportba a kialakulási területen 

elhelyezkedı lelıhelyek szerepelnek (Bodrogkeresztúr, Paszab-Öved, Kenézlı), míg a 

fiatalabb csoportot az ettıl délebbre található leletanyagok képviselik.24 

Az Alföld déli részén szintén az 1900-as évek elején indulnak meg a feltárások és 

jelentıs anyagok kerülnek elı Csókáról,25 Tápé-Lebırıl,26 Hódmezıvásárhely-

Kökénydombról27 és Herpályról.28 Míg Tompa Ferenc az északi területek alapján állítja fel 

kronológiai sorát, addig Banner János a dél-alföldi anyagokra támaszkodik, azonban 

rendszerében egyetért a Tompa féle kronológiával. A Szarvas környéki neolitikus 

települések kapcsán körvonalazza a Körös-kultúra leletanyagát, melyet a tiszai kultúra III. 

                                                 
20 Jósa 1914, 304–340; Fettich 1931, 78–102; Tompa 1929, 23. 
21 Bender 1910; Tompa 1929, 55–57; Bánffy 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 10. 
22 Tompa 1929, 56. 
23 Tompa 1927, 46–48. 
24 Tompa 1929 
25 Banner 1960 
26 Móra 1930 
27 Banner 1930; Banner 1951; Banner–Foltiny 1945; Banner–Korek 1949  
28 Tompa 1929, 16. 
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periódusának határoz meg, ezt elızi meg a tiszai kultúra II. idıszaka és a bükki kultúra III. 

periódusa.29 Bár a tiszai kultúra kialakulásával kapcsolatban Banner elfogadja Tompa 

elméletét, azonban véleménye szerint a tiszai kultúra I. periódusába nem csak az északi 

lelıhelyek tartoznak, hanem többek között ide sorolja leletanyaguk alapján 

Hódmezıvásárhely-Kökénydombot és a kopáncsi Kiss-tanyát is.30 Megfigyeli, hogy a 

Tompa által kronológiai különbséget jelölı díszítések (pl. festés) és formák egyazon 

leletanyagban fordulnak elı.31 

Az 1930-as, 40-es évek komoly fellendülést hoztak Kelet-Magyarország, azon belül 

is az északi területek neolitikus kutatásában. 1935-ben Tompa Ferenc újabb ásatásokat 

folytatott Bodrogkeresztúron32 és 1936-ban Tiszakeszi-Szódadombon,33 illetve új 

összefoglalását készítette el a tiszai kultúrának, mely a korábbi magállapításait tartalmazta 

kiegészítve Banner János dél-alföldi megfigyeléseivel.34 Kiss Lajos több alkalommal is 

kutatásokat végez Kenézlı-Szérőskert lelıhelyen, mely nem messze esik a Fettich által 

feltárt fazekas-zugi neolitikus településtıl.35 Petróczi József 1941-ben Bodrogzsadány-

Templomdombon végez kismérető szondázásokat, ahonnan a neolitikum legvégére 

datálható leletanyagot tár fel. Sajnos ezek közül a lelıhelyek közül csak a kenézlı-

szérőskerti ásatásoknak jelent meg részletes közlése, a többi a mai mapig közöletlen 

maradt. 

Tompa Ferencet követıen Csalog József állt elı új elképzeléssel a kultúra 

kialakulásával kapcsolatosan. Szerinte a tiszai és a bükki kultúra két egymástól független, 

önálló kulturális egységet alkotott, mivel az elterjedési területük különbözött és 

kronológiailag párhuzamosak voltak egymással. A tiszai kultúra jellegzetes díszítésére 

vonatozóan bevezeti a szakirodalomba a textildíszítés elnevezést és felveti, hogy 

kialakulásában ıskıkori csoportok játszottak szerepet. Ennek megfelelıen a tiszai kultúrát 

nem a bükki kultúrából, hanem helyi, mezolitikus népcsoportokból eredezteti.36  

A dél-alföldi területeken az 1960-as évek végére a Tápé-Lebırıl37 és 

Hódmezıvásárhely-Gorzsáról38 származó leletanyagok alapján körvonalazódni látszik a 

                                                 
29 Banner 1931, 71. 
30 Banner 1937, 40. 
31 Banner 1930 
32 Tompa 1937, 43. 
33 Tompa 1937, 44. 
34 Tompa 1937, 40–48. 
35 Kiss 1939 
36 Csalog 1941; Csalog 1966, 17–36. 
37 Trogmayer 1957; Korek 1958 
38 Gazdapusztai 1963; Gazdapusztai 1969 
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tiszai kultúra leletanyaga és belsı fejlıdése. A vonaldíszes kerámia kultúrájának, és azon 

belül a szakálháti csoportnak a tisztázása véglegesíti azt a kronológiai sort, mely a mai 

napig elfogadott.39 A tiszai kultúra kapcsán azonban két nézet problémákat okozott. 

Egyfelıl nem sikerült egyértelmően szétválasztani a szakálháti csoportnak és a tiszai 

kultúrának a leletanyagát és tisztázni a viszonyukat, általánosan elfogadott volt a két 

népesség részleges együttélése.40 Másfelıl egy olyan bütyök díszes áru megjelenését 

mutatják ki, mely a tiszai kultúra végét jelöli, és mely önálló csoportként (gorzsai csoport) 

jelentkezett a déli lelıhelyeken.41 

Az észak-alföldi terület neolitikus kutatása Tompa Ferenc 1945-ben bekövetkezı 

halálát követıen megszakadt, és csak az 1950-es évek végétıl indult újra. A legjelentısebb 

kutatások két jeles régész, Bognár-Kutzián Ida és Korek József nevéhez főzıdnek. Kutzián 

Ida 1957-ben Kalicz Nándor és Makkay János közremőködésével ásatást folytat Polgár-

Csıszhalom tel településen, mely leletanyag alapját képezi az általa körvonalazott 

Csıszhalom-csoportnak.42 További szisztematikus kutatásokat végez a Bodrog-völgyben, 

1958-ban Bodrogzsadány-Templomdombon43 és Bodrogzsadány-Akasztószeren44 folytat 

feltárásokat. 1966-os összefoglaló munkájában Bodrogzsdány-típus néven különíti el 

ezeket az anyagokat és két másik lelıhelyet, Kenézlı-Fazekas-zugot és Paszab-Zádót is 

ehhez a típushoz sorolja.45 A tiszai kultúra kronológiai helyzetének elemzésénél rámutat 

azokra az ellentmondásokra, amik a Csalog féle bükki kultúrával fennálló 

párhuzamosításból erednek. Míg a Dél-Alföldön a tiszai kultúra részben együtt él a 

szakálháti csoporttal, illetve északon a szakálháti csoport érintkezik a bükki kultúrával, 

addig nem ismert egyetlen egy olyan lelıhely sem, ami a bükki és a tiszai kultúrák 

párhuzamosságát bizonyítaná. Az északi területeken a két kultúra települései mindig 

egymás közelében helyezkednek el, azonban az anyagaik sosem keverednek. Véleménye 

szerint a tiszai kultúra csak részben párhuzamosítható a bükki kultúrával és jóval tovább 

fennmarad, mint annak megszőnése. A késıi fázisa megéri északon a Herpály-

Csıszhalom-csoportot, délen pedig a Gorzsa-csoportot, majd fokozatosan eltőnik.46 

                                                 
39 Korek 1960; Kalicz–Makkay 1966; Kalicz–Makkay 1977 
40 Korek 1958, 151; Bognár-Kutzián 1966, 258. 
41 Gazdapusztai 1962, 8–10; Bodnár-Kutzián 1966, 266–268. 
42 Bognár-Kutzián 1958; Bognár-Kutzián 1963, 414, 506–509, 538; Bognár-Kutzián1966, 268–270; Bognár-
Kutzián 1972, 96, 183–184; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007 
43 Bognár-Kutzián 1959, 202; Bognár-Kutzián 1966, 268–269; Bognár-Kutzián 1972, 12–13. 
44 Bognár-Kutzián 1959, 202; Bognár-Kutzián 1963, 311, 415; Bognár-Kutzián 1972, 121, Fig. 33. Ia–b; 
Bánffy 2008 
45 Bognár-Kutzián 1966, 268. 
46 Bognár-Kutzián 1966, 256–268. 
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Bognár-Kutzián Iida kutatásaival párhuzamosan több kisebb leletmentés és feltárás 

is történik az észak-alföldi területen, melyek tovább növelik az innen származó tiszai 

leletek körét. Patay Pál 1951-ben ellenırzı ásatást végez a Tompa Ferenc által korábban 

már kutatott Bodrogkeresztúr-Kutyasoron,47 Kalicz Nándor 1960-ban Tiszalúc-

Vályogoson tár fel egy kisebb tiszai településrészletet,48 majd 1965-ben Salamon Ágnessel 

feltárásokat végez Zalkod-Jakab-dombon.49 Kemenczei Tibor 1966-ban leletmentı ásatást 

folytat Szerencs-Taktaföldváron,50 Bóna István pedig 1969-ben Tiszafüred Külsıfokparton 

tár fel egy, a tiszai kultúrához tartozó gödröt.51 Stanczik Ilona egy korábbi bolygatást 

követıen 1968 és 1969-ben hitelesítı ásatást folytat Szolnok-Szórópusztán, ahol egy 

házrészlet és temetkezések is elıkerülnek.52  

A terület legjelentısebb feltárásai a Tisza II vízlépcsı építéséhez kapcsolódnak, 

ahol Korek Józsefnek Kisköre-Gát lelıhelyen lehetısége adódott több évadon keresztül, 

1963 és 1966 között megelızı feltárásokat végezni. A közel 3000 m2 területre kiterjedı 

ásatás abban az idıben a legnagyobb összefüggı felületet jelentette, melyen a tiszai kultúra 

települése mellett más korszakok objektumai is elıkerültek. A feltárások fontos adatokat 

szolgáltattak a településszerkezetre és a temetkezési szokásokra vonatkozóan.53 1972-es 

doktori értekezésében összefoglalja a tiszai kultúra addigi helyzetét és többek között közli 

Kisköre-Gát, Szerencs-Taktaföldvár és Tiszalúc-Vályogos lelıhelyek anyagait.54  

Kiemelkedı jelentıségővé válik az 1960-ban kezdıdı és egészen 1987-ig tartó 

feltársok Aszód késı neolitikus lelıhelyén. A több évadban és a lelıhely különbözı 

részein folytatott ásatások több mint 200 temetkezést, számos épületrészletet és gazdag 

leletanyaggal rendelkezı gödröket eredményeztek, melyek fontos adatokat szolgáltattak az 

akkori kutatásokhoz. Míg a feltárások idıszakában a lelıhelyet a lengyeli kultúra körébe 

sorolták jelentıs mennyiségő tiszai importkerámiával és kulturális behatással, addig az 

utóbbi években megváltozott a település kulturális megítélése, jelenleg a két kultúra – a 

lengyeli és a tiszai – közös, kevert lelıhelyeként interpretálják.55 

                                                 
47 Patay 1957 
48 Korek 1989, 38. 
49 Kalicz 1994, 269. 
50 Kemenczei–K. Végh 1969; Korek 1989, 35–38; Selján 2005 
51 A leletanyag közöletlen. 
52 Sz. Máté 1970 
53 Korek 1972; Korek 1973; Korek 1989 
54 Korek 1972; Korek 1989 
55 Kalicz 1969; Kalicz– Kalicz-Schreiber 1983–84; Kalicz 1985a; Kalicz 2006; Kalicz 2008; Kalicz–Kovács 
2012 
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Szlovákiában az 1950-es évektıl kerülnek elı olyan leletanyagok, melyek alapján a 

délkelet-szlovákiai területet a magyarországi kultúrkörhöz kötik. A késı neolitikus és a 

kora-középsı rézkori idıszakot egyöntetően Polgár-kultúrának nevezik el, melyen belül 

Oborin56 és Tibava57 lelıhelyek leletanyagai alapján körvonalazzák a késı neolitikus 

Tiszapolgár-Csıszhalom-Oborin csoportot. Ezt megelızıen a területen a tiszai kultúra 

megjelenését csak egyetlen lelıhely mutatja, Zemplín.58 A késı neolitikum idıszakát egy 

átmeneti, proto-tiszapolgári fázis követi, mely folyamatos átfejlıdést mutat a kora rézkori 

Lučky-Tibava csoport irányába.59 Az 1970-es években további lelıhelyeken végeznek 

leletmenéseket, melyek lehetıséget adnak a késı neolitikus kronológia finomítására. 

Vel´ké Raškovce60 és Čičarovce61 lelıhelyek feltárásaiból olyan kevert összetételő 

leletanyagok kerülnek elı, melyekben a festett díszítéső és Stichband kerámiák mellett a 

tiszai kultúra jellegzetes karcolt leletanyaga is elıfordult. Ezeket az anyagokat a 

Csıszhalom-Oborin idıszak elé helyezik és összefoglaló néven Čičarovce csoportnak 

nevezik el.62  

 Az 1970-es, 80-as és 90-es évek késı neolitikus kutatásai leginkább a déli tell 

településekre fókuszáltak63 – több lelıhelyen végeztek szisztematikus kutatásokat64 –, 

ezzel szemben északon egy-két kisebb leletmentés és terepbejárás történik csak. A herpályi 

ásatások eredményei alapján Kalicz Nándor és Raczky Pál elkülöníti a proto-tiszapolgári 

fázist, mely átmenetet képez a késı neolitikum és a kora rézkor között.65 Horváth László 

szisztematikus kutatásokat végez Hódmezıvásárhely-Gorzsán, tisztázza a tell rétegsorát és 

kimutatja, hogy a Gorzsa-csoport elkülönítése csak rossz megfigyelési eredményeknek volt 

köszönhetı, és valójában nincs ilyen elkülöníthetı leletanyagcsoport a tellen.66 A tiszai 

kultúra és a szakálháti csoport viszonyának, illetve a tiszai kultúra kialakulásának a 

tisztázására az Öcsöd-Kováshalmon folytatott feltárások eredményei adtak lehetıséget. 

Raczky Pál kimutatja, hogy az alsó réteg szakálháti leletanyaga folyamatosan fejlıdik át a 

tiszai kultúra leletanyagává és sem a településszerkezetben, sem a temetkezésekben nem 

                                                 
56 Vizdal 1961; Vizdal 1962; Šiška 1968, 92–93. 
57 Šiška 1964; Šiška 1968 
58 Andel 1955 
59 Šiška 1964, 354–356; Šiška 1968; Vizdal 1970 
60 Vizdal 1973 
61 Vizdal 1978, Vizdal 1980 
62 Vizdal 1980, 149; Šiška 1986, 255. 
63 Makkay 1982, 104–164; Kalicz 1986; Raczky 1995 
64 Az összefoglalásukhoz lsd. Tálas 1987. 
65 Kalicz–Raczky 1984, 86, 133. 
66 Horváth 1982; Horváth 1986 
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történik változás.67 A kultúra kialakulási területének a Dél-Alföldet határozza meg és 

legkorábbi fázisának a tellek alján található szakálhát-tisza átmeneti anyagokat tarja. A 

második fázisban terjed el a kultúra északon is, és népesíti be az Alföldet Kelet-

Szlovákiáig, majd a harmadik idıszakot követıen a proto-tiszapolgári fázissal zárul a késı 

neolitikum, mely már átmenetet képez a kora rézkor irányába.68  

 Az 1990-es évektıl indultak el Polgár-Csıszhalom tell településének szisztematikus 

kutatásai, melyek újra elıtérbe helyezték az északi területeket a Dél-Alfölddel szemben. 

Raczky Pál irányításával interdiszciplináris vizsgálatok folytak a tellen, melyet több 

évadon keresztül folyó tervásatás követett.69 Az ebben az idıben épülı M3-as autópálya 

nyomvonala érintette volna a tell települést övezı horizontális lelıhelyrészt, ennek 

eredménye képen 4,5 hektár terület került feltárásra, mely olyan mennyiségő információt 

szolgáltatott a lelıhelyrıl és az idıszakról, melynek feldolgozása a mai napig folyik.70 A 

többszörös körárkokkal és különleges településszerkezettel rendelkezı tell, valamint az azt 

körülvevı horizontális település alapján kimutathatóvá vált, hogy a területen nem egy, 

hanem több kultúra szintézisének az eredménye képen jön létre a település. 

A magyarországi eredmények a szlovákiai régészeti kutatásra is hatással vannak. A 

délkelet-szlovákiai késı neolitikus idıszakot Jan Lichardus és Marion Lichardus-Itten 

foglalják össze egy nagyobb munkában, az innen elıkerülı leletanyagokat kronológiai 

párhuzamba állítják a magyarországi leletekkel.71 Juraj Pavúk a csıszhalmi feltárások 

közlései kapcsán foglalkozik ezzel az idıszakkal, cikkében tovább finomítja a szlovákiai 

feljıdéssort.72 Legújabban Mária Attresová régebbi leletanyagok elemzésén keresztül 

próbálja meg tisztázni a terület kronológiai sorát és az Északkelet-Magyarországhoz 

főzıdı kapcsolatrendszerét.73 

A legutóbbi évtizedben tovább folytatódnak a Polgár környéki tell kutatások, két 

lelıhelyet vizsgálnak non-destruktív lelıhely diagnosztikai módszerekkel, Polgár-

Bosnyákdombot és Hajdúböszörmény-Pródot. Ezt követıen a kapott eredmények alapján 

mindkét lelıhelyen tervásatás keretében kisebb felületeket nyitnak meg. Bosnyákdombon 

egy tellszerő, körárokkal és horizontális teleprésszel körülvett települést azonosítanak,74 

                                                 
67 Raczky 1986 
68 Raczky 1992 
69 Raczky et al. 1994; Raczky et al. 2002; Raczky et al. 2007; Raczky et al. 2011 
70 Raczky et al. 1997; Raczky et al. 2002; Anders–Nagy 2007; Sebık 2007; Raczky–Anders 2010a; Raczky-
Anders 2010b; Raczky et al. 2011 
71 Lichardus–Lichardus-Itten 1997 
72 Pavúk 2007 
73 Attresová 2010 
74 Raczky–Anders 2009 
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míg Pródon szintén egy nagyobb horizontális település és többszörös körárkot találnak, 

azonban a tell meglétét nem sikerül egyértelmően bizonyítani.75  

Ezekkel a munkákkal párhuzamosan The Upper Tisza Projekt keretében 

szisztematikus terepbejárási programmal vizsgálnak a Bodrog-völgy és a Polgár-sziget 

környékén több kisebb mikro régiót, számos új lelıhelyet azonosítanak, melyek fontos 

adatokat szolgáltattak a településhálózatra vonatkozóan.76 

Az elmúlt pár év legújabb kutatási eredményi között kell felsorolni a 

Pusztataskony-Ledence lelıhelyen végzett nagyfelülető feltárásokat,77 valamint két doktori 

disszertációt, melyek az alföldi késı neolitikus idıszak temetkezési szokásaival78 és 

kerámiadíszítési jellegzetességeivel79 foglalkoztak, és több, az északi térséghez tartozó 

lelıhelyet is érintettek. 

 

 

                                                 
75 Raczky et al. 2010b 
76 Chapman 1997; Chapman et al. 2010 
77 Raczky–Anders 2010c; Sebık 2012 
78 Siklósi 2010 
79 Sebık 2009 
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4. A doktori disszertációban vizsgált lelıhelyek ismertetése 

 

 

A doktori disszertáció keretében vizsgált területen összesen 37 lelıhelyrıl tudtam késı 

neolitikus idıszakra vonatkozó adatot győjteni (1. Tábla). Az adatok minısége jelentısen 

eltér egymástól: találunk köztük múzeumi raktárban lévı leletanyagokat, melyek 

elıkerülésérıl adattári adat már nem áll rendelkezésre, publikációból ismert lelıhelyeket, a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatbázisában szereplı lelıhelyeket, stb. A győjtést 

kiegészítettem a délkelet-szlovákiai késı neolitikus lelıhelyekkel, mivel ez a terület 

kulturálisan szervesen kapcsolódik a kutatási területemhez – a tiszai kultúra legészakabbi 

elterjedési területe –, ezért a doktori disszertáció több fejezetében is szó esik ezekrıl a 

lelıhelyekrıl. 

Az egykori környezeti viszonyok ábrázolásához – attól függıen, hogy melyik 

térkép adott jobb képet a lelıhely környezetérıl – egyrészrıl a Lányi Sámuel-féle Tisza-

téképet,80 míg más esetekben a Második Katonai Felmérés térképét használtam. Ahol 

rendelkeztem megfelelı adatokkal, és publikációban még nem történt meg a közlése, ott a 

települések pontos kiterjedését és elhelyezkedését is ábrázoltam.  

 

Abádszalók-Bere 

 

A lelıhely jelenleg a Kiskörei-víztározó területén fekszik Abádszakókkal szemben, a 

tározó területén egy szigetet képez (3. kép), amely a tározó megépítése elıtt a Tisza 

egykori magaspartját alkotta (4. kép).  

Csalog József 1964-ben, míg Tárnoki Judit 1998-ban folytatott ásatásokat a 

lelıhelyen. A feltárási eredmények szerint több régészeti kultúra mellett a késı neolitikus 

tiszai kultúra is megtelepedett a területen.  

 

                                                 
80 Sugár 1989 
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3. kép Abádszalók-Bere lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

4. kép Abádszalók-Bere lelıhely elhelyezkedése a 19. században  

 

Besenyszög-Szórópuszta 

 

A lelıhely Szórópusztától DK-re, a magaspart egy 220 m széles és 150 m hosszú 

kiszögelésén helyezkedik el, mely jelenleg az ártéren belül található, közvetlenül a gát 

mellett, közel a Tisza mai folyóágyához (5. kép, 6. kép).  

A lelıhely több évtizede ismert,81 azonban feltárást eddig még nem végeztek rajta. 

2004-ben terepbejárás során bolygatás nyomait azonosítottuk a területen és az így felszínre 

került objektumokról győjtöttünk leletanyagot. Több épület omladékát is megfigyeltük, 

                                                 
81 Sz. Máté M. szakdolgozatában Besenyszög-Tiszaártér néven szerepel. (Sz. Máté 1970, 5.) 
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azonban a róluk származó szórványos leletanyag, illetve a lelıhelyen lévı több régészeti 

kultúra (kora neolitikum, késı neolitikum, késı bronzkor, szarmata) miatt nem sorolhatóak 

bizonyosan a késı neolitikum idıszakába.82 

 

5. kép Besenyszög-Szórópuszta lelıhely lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

      6. kép Besenyszög-Szórópuszta lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Bodrogkeresztúr-Kutyasor 

 

A lelıhely az egykori Tisza – ma Bodrog – folyó árterének a magaspartján helyezkedik el 

közvetlenül a Tokaj hegy északi lábánál (7. kép, 8. kép).  

                                                 
82 Kovács 2007, 42–49. 
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1926-ban útépítés kapcsán bolygatták meg a lelıhelyet a település akkori utolsó 

házai és a téglaégetı közötti részen. Itt a Tokaj felé vezetı fıúttól 30 m távolságban 

mintegy 400 m hosszan kitermelték a földet az út alapépítményéhez. Tompa Ferenc 1926. 

szeptember 23-27. között próbaásatást végzett gróf Széchenyi-Wolkenstein Ernı 

költségén. Egy 2 x 12 m-es, észak-déli irányú szelvényt nyitott, melyben három réteget 

különített el. A humuszt követı legfelsı réteg 30-40 cm vastagságú volt és a mélyszántás 

által erısen bolygatott. Innen népvándorlás kori és La-Têne-kori kerámiatöredékek 

kerültek elı. Ezt követte 130 cm-ig egy következı réteg, melyben két, egy 120 cm 

átmérıjő és kövekkel kirakott, és egy 90 cm átmérıjő, „keményre döngölt tőzpad” 

helyezkedett el. A két tüzelıhely között vesszılenyomatos paticstöredékeket talált, melyek 

alapján „földbe csak kevéssé mélyített, egyébként sározott vesszıfalú kunyhók” 

használatát tételezte fel. Az innen származó kerámiatöredékek alapján rézkorinak 

határozza meg ezt a réteget. A legalsó rétegben, mely 130 és 180 cm közé esett, nem 

sikerült tőzhelyeket vagy más objektumokat megfigyelnie, ezt a réteget a tiszai kultúra 

kerámiája jellemezte (17–18. Tábla).83 

 1935-ben Tompa Ferenc újabb, nagyobb kiterjedéső ásatást végzett a lelıhely 

ugyanazon részén, a téglagyár és a település házai közötti területen.84 Ekkor összesen 150 

m2 területet tárt fel és több objektumot is sikerült megfigyelnie. A humusz alatti 

népvándorlás kori rétegbıl négyszögletes, földbe mélyített házakat ástak bele az alatta 

jelentkezı kultúrrétegekbe. A körülbelül 1 m-tıl jelentkezı, általa rézkorinak 

meghatározott rétegben újabb tüzelıhelyeket tárt fel, míg az ez alatt 2 m mélységig tartó, a 

tiszai kultúrához tartozó rétegben 3-4 m átmérıjő, szabálytalan alakú gödröket talál (19–

22. Tábla).85 

 Az ásatási megfigyelésnek – két elkülönülı, egy rézkori és egy késı neolitikus 

réteg – némileg ellentmond a feltárásokból megmaradt ıskori kerámia. Az 1926-os 

leletanyag között elıfordul a középsı neolitikus alföldi vonaldíszes kerámia (AVK), a 

tiszai kultúra kerámiája, késı neolitikus vörös-fehér festett töredékek, középsı rézkori 

bodrogkeresztúri és bronzkori leletanyag. Az 1935-ös feltárási anyag szintén tartalmaz 

AVK, tiszai, késı neolitikus festett és bronzkori kerámiát. Ezek alapján arra lehet 

következtetni, hogy a megfigyelt mintegy 2 m vastag rétegsor több régészeti korszak 

                                                 
83 Tompa 1927; A leletanyag a MNM-ban 39.1950, 100.1951 leltárszámon és az 1948/42 cserépnapló 
számon található. 
84 Tompa 1937, 43. 
85 A leletanyag a MNM-ban 38.1953 leltárszámon található. 



 26 

ugyan azon a helyen történı megtelepedésének az eredménye, mely korszakok felölelik a 

középsı neolitikumtól a bronzkorig terjedı idıszakot. 

  

7. kép Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 
8. kép Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

A lelıhelyen 1951-ben Patay Pál ellenırzı ásatást végzett a korábbi adatok tisztázása 

végett. Két felületet nyitott meg, melyeknél összesen 85,5 m2 terület került feltárásra. A 

szelvények rétegvastagsága 90 cm-t ért el és két elkülönülı réteget tartalmazott: a felsıben 
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szarmata és középkori gödrök, az alsóban a tiszai kultúra egy gödre és két temetkezése 

helyezkedett el.86  

1983-ban Bodrogkeresztúr déli részén, a Kossuth Lajos utca 185. szám elıtt 

árokásás közben megbolygattak egy vagy több sírt.  Hat ép edényt győjtött össze egy helyi 

tanuló, melyek feltehetıen sírmellékletek lehettek. Ezt követıen a területen kontrolásatás 

nem történt, így a leletek jellege tisztázatlan maradt. Mivel az elıkerülési hely csak 200 m-

re van a település szélétıl, ahol korábban Tompa Ferenc azonosította a lelıhelyet, ezért 

véleményem szerint a leletek ugyanahhoz a késı neolitikus településhez tartozhatnak.87 

A lelıhelyet a The Upper Tisza Project keretében is vizsgálták, ekkor Bodrogkeresztúr 005 

néven regisztrálták.88 

 

Bodrogzsadány (Sárazsadány)-Akasztószer 

 

A lelıhely Sárazsadány Akasztószer nevő településrészének a DK-i határában helyezkedik 

el egy kisebb vízfolyás mentén a Bodrog egykori partjánál. A terepi megfigyelések alapján 

részben ráépülhetett a modern kori település, de még így is hatalmas, 23 hektáros a 

kiterjedése (9. kép).  

A lelıhelyen 1958-ban Bognár-Kutzián Ida Kalicz Nándor és Makkay János 

közremőködésével végzett feltárást, melynek során több régészeti kultúra objektuma 

mellett egy, a „Tisza-Herpály csoporthoz” tartozó településrészlet került elı gödrökkel és 

hat csontvázas temetkezéssel. A lelıhelyen természettudományos vizsgálatokhoz 

szükséges anyaggyőjtés céljából 1979-ben, 1983-ban és 1984-ben kismérető feltárásokat 

végeznek. A késı neolitikus leletanyagban vörös alapon fehér festett csıszhalmi áru, a 

kelet-szlovákiai lengyeli kultúra festett áruja és a tiszai kultúra tipikus karcolt díszítéső 

töredékei fordultak elı.89 

1992-ben a lelıhelyen terepbejárást végeztek a The Upper Tisza Project keretében, 

majd egy részén, ahol a késı neolitikus leletanyag a legintenzívebbnek mutatkozott, 

geofizikai felmérést készítettek. A vizsgálat 8 x 5 m-es erısen kiégett foltokat – feltehetıen 

házomladékokat – mutatott meg, melyek egy sorban helyezkedtek el.90  

                                                 
86 Patay 1957 
87 Koós 1985, 76–77; Kalicz 1994, 265–266. 
88 Chapman et al. 2010, 115–116. 
89 Bognár-Kutzián 1959, 202; Bognár-Kutzián 1963, 311, 415; Bognár-Kutzián 1972, Fig. 33. Ia-b; Bánffy 
2008 
90 Chapman 1997, 158; Chapman et al. 2010, 123–125. 
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9. kép Bodrogzsadány (Sárazsadány)-Akasztószer lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

Bodrogzsadány (Sárazsadány)-Templomdomb 

 

A lelıhely a településen belül a Zsadányi patak és a Bodrog összefolyásánál helyezkedik 

el. Az ıskori település két részbıl áll, a patak északi oldalán egy magas dombból, melyet 

kelet felıl a Bodrog folyó, nyugatról a Zsadányi patak határol, délen pedig a Bodrog 

magaspartja (10. kép).91  

1940 szeptemberében két temetkezés került elı a Templomdombon Szikora András 

telkén, az egyik egy pithos temetkezés egy kisgyermek csontjaival, míg a másik sír két 

edényt és egy Spondylus karperecet tartalmazott. A leletek kapcsán Petróczi József 1941-

ben végez a lelıhelyen szondázó ásatást (5. Tábla). 1940-ben útépítés miatt már 

megbolygatták egyszer a területet, ekkor 1-0,8 m vastagságú földet termeltek le róla. Ez a 

pusztítás olyan mértékő volt Hajdú Ferenc telkén, hogy az itt nyitott szelvényekben nem 

találtak régészeti emlékeket. Szikora András telkén két szelvényt nyitott meg, az egyik L-

alakú, 4x2x1 m-es, a másik mellette 2x1 m-es. Itt 3 réteget figyelt meg, a felsıbıl 

bronzkori kerámia került elı, a középsıbıl lapos bütykös, szürke kerámia, míg a 

legalsóból vörös alapon fehér festett áru és bükki kerámia. A két elsı szondától távolabb, 

Orosz György földjén egy újabb szelvényt nyitott, ebben egy tőzhely mellett, 3,3 x 3,1 m-

                                                 
91 2010-ben az összefolyástól délre, a jelenlegi templom környékén nagy mennyiségő kerámiát győjtöttem, 
azonban kizárólag bronzkori kerámiatöredékeket, nem volt közte késı neolitikus. Mivel a Templomdombon 
bronzkori réteg fedi a neolitikumot, így nem zárható ki, hogy hasonlóan a bronzkorhoz, a késı neolitikus 
település is átnyúlt ide. 



 29 

es területen gödröt tárt fel, melynek felsı rétegeibıl bronzkori, míg alsó rétegeibıl festett 

díszítéső és bükki kerámia került elı (11. kép; 24. Tábla 5; 25. Tábla 18; 26. Tábla 5).92  

 

10. kép Bodrogzsadány-Templomdomb és a hozzá kapcsolódó Sárazsadány 002 lelıhelyek 
elhelyezkedése napjainkban 

1944-ben Gallus Sándor újabb ásatásokat folytat a Templomdombon. Soltész János és 

Szikora András földjén nyit több szelvényt is, melyekben bronzkori, kora rézkori, késı 

neolitikus és középsı neolitikus (a bükki kultúrába és az alföldi vonaldíszes kerámia 

kultúrájába sorolható) gödröket és tőzhelyeket tár fel (23. Tábla; 24. Tábla 1–4, 6-10; 25. 

Tábla 1–17, 19; 26. Tábla 1–3).93  

Patay Pál 1951-ben a brodrogkeresztúri ásatása alatt a templomdombi lelıhelyen is 

kutatásokat kívánt folytatni, ezért felkérte Risztics Emíliát, hogy november 1-3. között 

végezzen feltárást. Két helyen, Soltész János és Ungvári Géza kertjében folytak feltárások 

(26. Tábla 4, 6–8).94  

Bognár-Kutzián Ida vezetésével újabb feltárásokat folytattak a településen 1958-

ban, azonban ekkor nem került elı késı neolitikus objektum, csak szórványosan fordult elı 

ilyen korú leletanyag.95 

 

                                                 
92 A leletanyag a MNM-ban a 40.1957.1–6 és 40.1941 leltárszámon, valamint a 6/1948 cserépnaplószámon 
található, azonban több töredék hiányzik. 
93 Az ásatási dokumentáció hiányzik.  A leletanyag a MNM-ban 1–19/1944 cserépnapló számon található. 
94 Az ásatási dokumentáció hiányzik. A leletanyag a HOM-ban 1958.17.1–66 leltárszámon található. 
95 Bognár-Kutzián 1959, 202; Bognár-Kutzián 1963, 410; Bognár-Kutzián 1966, 268–269; Bognár-Kutzián 
1972, 12–13. 
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11. kép Bodrogzsadány-Templomdomb, 1941-ben Orosz György földjén 
feltárt gödör metszete. Kézzel rajzolt vázlat. (Petróczi J. nyomán) 

A lelıhelyen terepbejárást végeztek a The Upper Tisza Project keretében, ekkor a 

Zsadányi pataktól délre, a Bodrog partján azonosítanak egy lelıhelyet (Sárazsadány 002), 

melyet a Templomdombnak vélnek. Tell településnek határozzák meg, melyen több más 

korszak mellett késı neolitikus kerámiát is győjtenek.96 Ez a terület nem azonos a 

korábban ásatásokkal is vizsgált, feltehetıen tellszerő Templomdombbal, attól kicsit 

délebbre, a patak túloldalán helyezkedik el (10. kép). A két lelıhelyrész ettıl függetlenül 

összetartozik, melyet az azonos régészeti korú leletanyag támaszt alá. 

 

Cserépfalu 

 

Gyurkó Gyula ajándékaként kerül a Herman Ottó Múzeum győjteményébe két tiszai 

díszítéső töredék, melyek az Ördögtorony alatti partszakaszról származnak. A lelıhely 

pontos elhelyezkedése nem ismert (27. Tábla 1–8).97 

 

Čičarovce I 

 

Az Orenburg gázcsı építése kapcsán Jaroslav Vizdal feltárást végzett 1976 nyarán 

Čičarovce határában. A körülbelül 1400 m2-es szelvényben kizárólag késı neolitikus 

                                                 
96 Chapman 1997, 158; Chapman et al. 2010, 127. 
97 A leletanyag a HOM-ban az 1953.182.1 leltárszámon található. 
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objektumokat tártak fel, összesen 5 gödröt, egy kultikusnak meghatározott objektumot és 

11 temetkezést. A sírok É-D-i irányú sorban rendezıdtek el, ebben a sorban helyezkedett el 

a kultikus objektum. A gödör felsı részében egy csontvázas temetkezést tártak fel, ezt 

követte több égett réteggel elkülönülı rész, melyekben egyéb leletanyagtípusok mellett 

emberi vázrészeket és miniatür tárgyakat találtak. A gödröket és temetkezéseket a belılük 

származó leletanyag alapján Jaroslav Vizdal egyidısnek határozta meg, melyek egy rövid 

élető település részletét jelölték.98 

 

Čičarovce II 

 

1986-ban egy mezıgazdasági tanya közelében történı földmunkák során jelentıs 

mennyiségő felszíni leleteket győjtöttek a munkások. A bejelentést követıen a területen 

kisebb, kb. 70 m2 nagyságú feltárást végzett Marián Vizdal, mely során egy nagymérető 

gödör részletét tárta fel több cölöplyukkal. A gödör töltıdési rétegei és kerámiaanyaga 

alapján Marián Vizdal két megtelepedési fázis meglétét tételezte fel a lelıhelyen.99 

  

Čičarovce-Vel’ká Mol’va 

 

A lelıhely Čičarovce településtıl K-re, az Udoč patak és a Latorca egykori árterének a 

találkozásánál – az Udoč patak bal partjánál – egy kisebb, az ártérbıl kiemelkedı 

magaslaton helyezkedik el (12. kép).  

1998-ban az Užhorod–Vojany gáznyomvonal létesítése kapcsán leletmentést 

végeztek Čičarovce mellett, a Vel’ká Mol’va homokdombon. Az 50 m hosszú és 10 méter 

széles feltárási szelvényben több régészeti kultúra objektumai is jelentkeztek, melyek 

közül három gödröt (23, 25 és a 36-os objektumok) a leletanyaguk alapján a proto-

tiszapolgári kultúrába soroltak.100 

                                                 
98 Vizdal 1978; Vizdal 1980; Lichardus–Lichardus-Itten 1997 
99 Vizdal 1987; Vizdal 1993 
100 Béreš et al. 2000; Kaminská 2007, Kaminská 2010 
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12. kép Čičarovce-Vel’ká Mol’va lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Egreš 

 

1977-1978-ban leletmentı ásatást végeztek az Egreš melletti homokbányában. A 

feltáráskor 270 m2-en folyt régészeti munka, mely során késı neolitikus és kora bronzkori 

objektumok kerültek elı. A Tiszapolgár–Csıszhalom–Oborín csoportba három gödör és 

egy gödörháznak meghatározott objektum tartozott, mely utóbbiból vesszılenyomatos 

paticstöredékek származtak.101 

 

Fegyvernek-Homokbánya 

 

A lelıhely Fegyvernek településtıl keletre a Tisza egyik mára kiszáradt holtága mellett, 

egy kisebb ártéri szigetszerő kiemelkedésen helyezkedik el (13. kép, 14. kép).  

A késı neolitikus település területén illegális homokbánya mőködik már több 

évtizede, a bolygatások miatt végzett a leleıhelyen Raczky Pál, majd Cseh János végez 

leletmentı ásatásokat. 

                                                 
101 Gašaj 1978; Gašaj 1981 
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13. kép Fegyvernek-Homokbánya lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

14. kép Fegyvernek-Homokbánya lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Gönz 

 

Kalicz Nándor és Makkay János terepebejárást végzett a lelıhelyen 1974-ben. A területen 

feltárás nem történt, a publikált leletanyag a felszíni győjtésbıl származik.102 

 

 

 

 

                                                 
102 Kalicz 1994, 269. 
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Hajdúböszörmény-Pródi-halom 

 

A lelıhely Pród település nyugati szélénél helyezkedik el, egy nyugat-kelet irányú 

dombháton. A terepbejárási megfigyelések alapján az egykori késı neolitikus település 

körülbelül 7-8 hektár nagyságú lehetett. 

A lelıhelyen Rómer Flóris és Hampel József 1882-ben végez kisebb ásatást, 

azonban ennek a kutatásnak sem a múzeumokban, sem a szakirodalomban nem maradt 

nyoma. A késı neolitikus lelıhelyet – halom jellege miatt – sokáig tellszerő településnek 

tartották és a herpályi kultúra körébe sorolták, azonban ezt hiteles adatokkal nem lehetett 

alátámasztani. 2007-ben szondázó ásatást végzett Fodor István, melynek során két Árpád-

kori temetkezést, egy bizonytalan korú zsugorított temetkezést és egy nagymérető árok 

részletét tárták fel. Az árokból származó leletanyag a késı neolitikum második felére 

jellemzı csıszhalmi vagy herpályi kultúrkörhöz kapcsolható, azonban pontos besorolása 

bizonytalan. A 2008-ban elvégzett mágneses felmérést követıen kiderült, hogy a kiásott 

árokrészlet egy, a mesterségesen összehordott halom körül meglévı többszörös körárokhoz 

tartozik, illetve a halmon egy lehetséges épület, valószínőleg egy Árpád-kori templom 

helyezkedik el. A felszínen győjtött embercsontok szintén alátámasztják a templom 

meglétét. Mivel maga a halom egy mesterségesen összehordott domb, és az ásatási adatok 

nem tudták a halom alatt esetlegesen meglévı, késı neolitikus település tell jellegét 

bizonyítani, így ez továbbra is feltételezés marad.103 

 

Hrčeľ „Nad Baňou” 

 

A szakirodalomban már régóta ismert lelıhelyen 1981-ben rövid ásatást végeztek, mely 

során két, a Tiszapolgár–Csıszhalom–Oborín csoportba tartozó objektumot tártak fel.104 

1982–1983-ban újabb ásatásra került sor, ekkor további 6 objektum került kibontásra, 

melyek közül az 1/1983-as számú a legjelentısebb. A 3,5 x 3,5 m átmérıjő, négyszögletes, 

egyenes falú gödröt paticsomladék fedte, alatta kerámiaréteg, melybıl több egész edény is 

elıkerült. A gödör északnyugati sarkában tőzhely maradékát figyelték meg. Az objektumot 

gödörházként interpretálták.105 

 

                                                 
103 Raczky et al. 2010b 
104 Bánesz–Kaminská 1984 
105 Kaminská 1987; Kaminská–Pelišiak 1991; Lichardus–Lichardus-Itten 1997, 182. 
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Ibrány-Szılıhomoka  

 

Melik Katalin 1964-ben terepbejárás során azonosítja a lelıhelyet, mely a településtıl K-

re, egy kisebb dombon helyezkedik el az egykori Sebesdekér partján (15. kép, 16. kép). A 

terepbejárás során az egész domb területén lehetett győjteni a tiszai kultúra cserepeit.106  

 

15. kép Ibrány-Szılıhomoka lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

16. kép Ibrány-Szılıhomoka lelıhely elhelyezkedése a 19. században 
 

 

 

                                                 
106 Melis 1965, 27. 
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Ižkovce 

 

A néhány hektár kiterjedéső késı neolitikus lelıhely a Laborec folyó bal oldalán, attól 

mintegy 250 m-re, egy lankás dombon helyezkedik el. 1985-ben gázcsıfektetés során 

bolygatták meg a lelıhelyet, ekkor a gázcsıárok három gödröt metszett el, melyek 

fennmaradó részét leletmentették. Az ásató a három gödör közül az egyiket, melyhez 

tőzhely kapcsolódott, lehetséges lakóépületként határozta meg.107 

 

Kenézlı-Báji-homok (Alsó-rét) 

 

A lelıhely egy kisebb domb az egykori ártár szélén, mely Kenézlıtıl nyugatra a Zalkod 

felé vezetı út mentén helyezkedik el (17. kép, 18. kép).  

 

17. kép Kenézlı-Báji-homok lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

Tompa Ferenc 1930-ban feltárást végez Kenézlı-Báji-homok nevezető lelıhelyen, 

amely az egykori Szalay kastély parkjától (egykori Dózsa Tsz.) 1 km-re helyezkedett el. A 

feltárásból a középsı neolitikus bükki kultúra leletanyaga mellett a késı neolitikum 

idıszakának is gazdag kerámiaanyaga származott. A feltárt objektumok jellegérıl nem 

maradt fenn információ (28–32. Tábla).108  

                                                 
107 Vizdal 1986a 
108 Tompa 1937, 43; A leletanyag a MNM-ban 48/1944 cserépnapló számon található. A cserépnaplójában az 
ásatás idıpontjának az 1936-os év van megadva. 
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1989-ben Révész László terepbejáráson azonosítja a lelıhelyet Kenézlı-Alsó-rét 

néven. Ugyanezen a dombon a The Upper Tisza Project kapcsán szintén győjtenek késı 

neolitikus leletanyagot.109 

 

18. kép Kenézlı-Báji-homok lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Kenézlı-Fazekas-zug  

 

A késı neolitikus település a mai Tisza-Bodrog összefolyásánál elhelyezkedı, háromszög 

alakú sziget É-i részén található, a Török ér árterének a partján. A lelıhely több kisebb 

dombot is magába foglal az egykori Hosszú tóból induló Vis-Kenézlıi csatorna keleti 

oldalánál (19. kép, 20. kép).  

A lelıhelyen 1913-ban Jósa András honfoglaláskori temetıt tárt fel, melynek során 

ıskori leleteket is győjtött.110 1925-ben a terület tulajdonosa, Szalay Géza bejelentést tett a 

Magyar Nemzeti Múzeumban, miszerint szántás közben embercsontokat fordított ki az 

eke. A helyszínre kiutazó Belle Lajos februás 23–25. között próbaásatást végzett, mely 

során több zsugorított temetkezést is megfigyel. 

   

                                                 
109 Chapman et al. 2010, 93–94. 
110 A honfoglaláskori temetırészletrıl a publikációt lsd. Jósa 1914, 304–340. 
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19. kép Kenézlı-Fazekaszug lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

20. kép Kenézlı-Fazekaszug lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

A területen lévı honfoglaló temetı feltárása 1927-ben tovább folytatódik,111 ezzel 

kapcsolatban végez Fettich Nándor ez év novemberében ásatást a neolitikus 

lelıhelyrészen. Egy zsugorított temetkezést, sok települési leletanyagot – köztük egy 

ember alakú, díszített edényt112 – és egy kemencét tár fel, mely kemencét késıbb el is 

                                                 
111 A honfoglaláskori temetırészletrıl a publikációt lsd. Fettich 1931, 78–102. 
112 Tompa 1929, Tafel XVI. 1a–1b  
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akarták szállítani a Magyar Nemzeti Múzeumba. Ennek az ásatásnak a leletanyagát Tompa 

Ferenc több helyen is publikálja, azonban ellentmondás figyelhetı meg a lelıhellyel 

kapcsolatos megjegyzéseiben, illetve a leletanyag hovatartozásában. Az 1929-ben 

megjelent „Die Bandkeramik in Ungarn” címő mővében Tompa Ferenc Kenézlıvel 

kapcsolatban csak Fettich Nándor ásatását említi, így feltételezhetjük, hogy az itt közölt 

leletanyag részben ebbıl az ásatásból származik. A MNM raktárában található leletanyag 

leltári napló szerint Szalay Géza győjteményébıl származik, azonban mivel mind a két 

ásatás az ı földjén történt, így az anyagokat már nem lehet szétválasztani. Tovább 

bonyolítja a helyzetet, hogy az egyik naplószám Kenézlı-Báji-homok lelıhelyet adja meg 

a leletanyag helyének, azonban több darab ebbıl a tételbıl szerepel Tompa Ferenc 1929-es 

munkájában. Feltehetıen egy korábbi revízió során keverhették össze a lelıhelyeket, 

melyet az edényeken megfigyelhetı két leltárszám is bizonyítani látszik (33–36. Tábla).113 

1989-ben Révész László terepbejárást végez Kenézlı-Fazekaszug lelıhelyen, annak 

eldöntése végett, hogy a Fettich Nándor és Jósa András által feltárt honfoglalás kori temetı 

hol helyezkedik el. Négy egymás melletti dombon is azonosít ıskori lelıhelyet. 1990-ben 

hitelesítı ásatást végez az 1. dombon, ahol 2 kutatóárkot nyitnak meg. A korábban feltárt 

sírokban hagyott lóvázak alapján sikerül azonosítaniuk, hogy ezen a dombon a korábbi 

elképzeléssel szemben Fettich Nándor, és nem Jósa András ásott (19. kép).114 Sajnos a 

honfoglalás kori temetkezésmaradványok mellett elıkerülı késı neolitikus 

településrészletet alig dokumentálják. A rajzok és a fényképek alapján több nagyobb 

gödröt és egy edénymellékletes temetkezést is feltárnak. 

 

Kenézlı-Szérőskert  

 

A késı neolitikus lelıhely Kiss László leírása alapján az akkori település északkeleti 

részében, egy gyümölcsös (Szérőskert) melletti kisebb dombon, illetve a gyümölcsösnél 

lévı köves út északi oldalánál helyezkedik el. A lelıhely pontos fekvését nem sikerült 

azonosítanom. Feltehetıleg pontatlan a hely leírása, mivel a Kenézlırıl Olaszliszkára 

vezetı út a település nyugati oldalánál fut, itt két köves út is található, az egyik Visre, míg 

a másik Zalkodra vezet.  

                                                 
113 Tompa 1929, 23, Tafel XVL, XLV. 5–8; A leletanyag a MNM-ban 12.1955 és 94.1957 leltárszámokon 
található. 
114 Révész–L. Wolf 1991, 657–658; Kovács–Révész 1991, 664; Kovács–Révész 1992; Kovács–Révész 1993 
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Kiss Lajos 1930-ban azonosítja a lelıhelyet felszíni győjtés alapján, ekkor értesül 

egy korábbi, útépítés miatti bolygatásról. A munkások elmondása szerint öt sírt rongáltak 

meg, azonban biztos adatokkal nem tudtak szolgálni a temetkezések jellegére vonatkozóan. 

Kiss Lajos a helyszínen szeptember 2–3. között próbaásatást végez az út mellett, azonban 

temetkezéseket már nem talál, csak településhez tartozó leleteket. 1937-ben újabb 

útépítésre, javításra került sor (Olaszliszka–Nagyhalászi út 12300–12400 km közötti 

szakaszán), amikor egy edénymellékletes temetkezést találnak. Kiss Lajos a bolygatás 

helyén leletmentést végzett, azonban nem talált régészeti emlékeket, ezért az út északi 

részén, az 1930-ban már megkutatott helyen folytatta a feltárást, ahol települési 

leletanyagokat és egy temetkezést tárt fel.115  

 

Kisgyır 

 

A Herman Ottó Múzeum győjteményében található egy kisebb leletanyag, melyet Mátyás 

Mihály ajándékozott a múzeumnak. A lelıkörülményrıl nincs információ, és a lelıhely 

megléte is bizonytalan (27. Tábla 1–8).116 

 

Kisköre-Gát 

 

A lelıhely a Tisza jobb partján, az egykori magasparton helyezkedik el Kisköre 

településtıl keletre (22. kép). A Tisza II. Vízlépcsı építése gyakorlatilag teljesen 

megsemmisítette a lelıhelyet. 

A Tisza II. Vízlépcsı építési munkái érintették ennek a késı neolitikus lelıhelynek 

a területét, ezért Korek József 1963 és 1966 között megelızı feltárást végzett a 

településen. A lelıhely az egykori Tisza magaspartján, a vízparthoz közeli részeken 

helyezkedett el, melyet mostanra az építési munkák teljesen megsemmisítettek (21. kép).  

A feltárási és a terepi megfigyelések alapján a késı neolitikus település magja közel 

7000 m2 nagyságú lehetett, melybıl 3000 m2 került kiásásra. A leletmentés során több 

helyen is szelvényeket nyitottak, a legnagyobb összefüggı felület közel 320 x 220 m-es 

volt, melyben a tiszai kultúra gödrei, temetkezései és cölöpszerkezetes épületei mellett 

rézkori (tiszapolgári kultúra és hunyadihalmi csoport), szarmata és Árpád-kori objektumok 

                                                 
115 Kiss 1939; Korek 1989, 45. 
116 A leletanyag a HOM-ban az 1953.968–973. leltárszámon található. 
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mutatkoztak meg.117 A négy év alatt a tiszai kultúrának összesen 34 temetkezését, 14 

nagyobb és számos kisebb mérető gödrét és több cölöpszerkezetes épületének a 

maradványát tárták fel (10–16, 37–64. Tábla; 65. Tábla 4–6).118 

 

21. kép Kisköre-Gát lelıhely hozzávetıleges elhelyezkedése napjainkba 

 

22. kép Kisköre-Gát lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

                                                 
117 A részben már hiányos eredeti dokumentáció átnézésekor derült ki, hogy a Korek József által közölt 
felszínösszesítı térkép igen pontatlan, több objektum elhelyezkedése hibás és számos cölöplyuk hiányzik. A 
meglévı rajzok és ásatási napló alapján a nagy összefüggı felszínnek újra elkészítettem a térképét, azonban 
sajnos a pontatlan és hiányos adatoknak köszönhetıen ez sem tekinthetı hitelesnek.  
118 Korek 1972; Korek 1973; Korek 1989 
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Malé Raškovce 

 

A lelıhely a Laborecz egykori magaspartján, Malé Raškovce és Zemplínské Kopčany 

között helyezkedik el. 1988-ban talajjavítási munkák során bolygatják meg a lelıhelyet, 

melyen több régészeti kulúra – Bükk, Tiszapolgár, Báden – mellett késı neolitikus 

leltanyagok is elıkerültek.119 

 

Mád 

 

Petróczy József magánygyőjteményébıl kerül a Magyar Nemzeti Múzeumba került két 

tiszai karcolt díszítéső edénytöredék. A lelıhely pontos helye nem ismert (65. Tábla 8–

9).120 

 

Meszes 

 

Ajándékozás útján került a Magyar Nemzeti Múzeumba két edénytöredék a településrıl, 

azonban a lelıhely pontos helye nem ismert. A töredékek származási helye igen 

bizonytalan.121 

 

Nagykörő-Tsz Gyümölcsös 

 

Nagykörő falumúzeumában több késı neolitikus, a tiszai kultúra körébe sorolható 

töredéket ıriznek, melyeket egy helyi lakos Nagykörő-Lapostópart nevő részén a felszínen 

győjtött össze. A terület megfelel a szakirodalomból ismert Nagykörő-Tsz gyümölcsös 

lelıhelynek.122 

 

Oborín 

  

A lelıhelyet 1959-ben azonosítják, majd a következı évben Jaroslav Vizdal leletmentı 

ásatást folytat a településen. A feltárás során kiásnak egy közepes mérető (240x400cm) 

gödröt, majd három temetkezést. 1961-ben Stanislav Šiška újabb feltárásokat végez az 

                                                 
119 Vizdal 1997, 99; Attresová 2010, 349–352. 
120 A leletanyag a MNM-ban a 7.1941 leltárszámon található. 
121 Korek–Patay 1958, 27. 
122 Raczky et al. 2010a 
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elızı évi szelvény mellett, azonban az I/3 szondában csak vékony kultúrréteget talál, csak 

a másik, az I/13 szondában sikerül egy újkori bolygatású gödörrészletet feltárnia.123 

 

Olaszliszka 001 

 

A lelıhely Olaszliszkától délre a fıút mentén helyezkedik el a Bényei-patak torkolatában 

az egykori ártér partján emelkedı dombon (23. kép, 24. kép).  

 

23. kép Olaszliszka 001 lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

24. kép Olaszliszka 001 lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 
                                                 
123 Vizdal 1961; Vizdal 1962; Šiška 1968, 92–93; Vizdal 1970 
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A The Upper Tisza Project keretében végzett terepbejárás során azonosítják a 

lelıhelyet. A felszínen intenzív késı neolitikus megtelepülést lehetett megfigyelni.124 

 

Paszab-Öved 

 

A lelıhely Paszab település keleti oldalánál helyezkedik el a Paszab–Ibrány közötti mőút 

mentén, egy kisebb dombháton (25. kép, 26. kép).  

 

25. kép Paszab-Öved lelıhely elhelyezkedése napjainban 

 

26. kép Paszab-Öved lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

                                                 
124 Chapman et al. 2010, 119. 
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Kiss Lajos az 1920-as évek végén és az 1930-as évek elején több ásatást is folytat a 

lelıhelyen. A feltárásokból középsı és késı neolitikus leletanyag származott.125 

 

Polgár-Csıszhalom 

 
A lelıhely már a múlt század elejétıl ismert volt, a tellen Bender Béla végezte az elsı 

szondázó ásatásokat. A domb több pontján végzett feltárást, mely során az égett rétegekkel 

elváló települési maradványok mellett három temetkezés is elıkerült.126 A lelıhelyrıl 

származó leleteket Tompa Ferenc közli, elıször az 1929-es összefoglaló munkájában.127  

Bognár-Kutzián Ida 1957 ıszén folytatott ásatást a dombon Kalicz Nándor és Makkay 

János közremőködésével. A tell keleti részén egy 2x12 m-es felületet nyitottak meg és 

ebben a szelvényben 20 cm-es rétegenként haladva lejutottak az altalajig. A különbözı 

rétegekben összesen 6 kiégett paticsomladékkal és cölöplyukakkal jelzett házrészletet, több 

gödröt és 7 temetkezést tártak fel.128  

 1989-ben indult el Raczky Pál vezetésével a lelıhely interdiszciplináris kutatása. A 

légifotózás, a magnetométeres vizsgálat és a talajtani fúrások egy ötszörös körárokkal 

körülvett települési halmot mutattak ki. A körárkok négy, nagyjából egymással szembeni 

helyen megszakadnak, melyek az egykori bejáratokat jelölték. A kapott eredmények 

alapján több szelvényt is nyitottak a település és az azt körülvevı körárok rendszer 

szerkezetének tisztázása érdekében. A feltárások kimutatták, hogy a körárok rendszer nem 

öt, hanem hat V átmetszető árokból és ehhez kapcsolódó több paliszádból állt, azonban 

ezeket nem egy idıben készítették. A kiterjedésében folyamatosan növekedı település 

miatt többször is betemetik a már meglévı árkokat és távolabb újabb paliszád és 

árokrendszert hoznak létre. A körbevett, 70-74 m átmérıjő területen 13-16 paticsfalú, 

cölöpszerkezetes épület állhatott egy idıben, melyek hosszanti tengelyükkel a halom 

közepe felé néztek. Az ásatás során két, a tell közepén álló épületet is feltártak, az egyik 

padlóján miniatőr edényekbıl, agyag napkorongokból, idolból, Spondylus karperecbıl és 

kıbaltából álló különleges együttessel.129   

 

                                                 
125 Tompa 1929, 56, Tafel XLII, XLIII. 1–6. 
126 Bender 1910; Tompa 1929, 55-57; Bánffy 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 10. 
127 Tompa 1929, Tafel LIV. 2, LV–LVII 
128 Bognár-Kutzián 1958; Bognár-Kutzián 1963, 311, 414; Bognár-Kutzián1966, 268–270; Bognár-Kutzián 
1972, 96; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007 
129 Raczky et al. 1994; Raczky et al. 1996; Raczky 1998; Raczky 2000; Raczky 2002; Raczky et al. 2002; 
Raczky et al. 2005a; Raczky–Anders 2006; Raczky et al. 2007; Raczky–Anders 2008; Raczky–Anders 
2010a; Raczky–Anders 2010b; Raczky et al. 2011 
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Polgár-Csıszhalom-dőlı 

 

A tervezett M3-as autópálya nyomvonala kapcsán végeztek kutatásokat a lelıhelyen. A 

megelızı terepbejárási, magnetométeres és talajszondázási kutatások kimutatták, hogy a 

csıszhalmi települési halmot egy 38 hektáros külsı, egyrétegő település veszi körül, 

melyen észak-déli irányban, 400 m hosszan és 100 m szélességben tervezték átvezetni az 

autópályát. A 4,5 hektár nagyságú területen Magyarország elsı nagyfelülető feltárását 

végezték el 1995 és 2000 között. A településrészleten összesen 79 cölöpszerkezetes házat, 

64 további épületet, 238 gödröt, 68 kutat és mintegy 124 temetkezést tártak fel. Az 

épületeknek csak az altalajba mélyedı szerkezeti egységei – cölöphelyei – maradtak fenn, 

leégett omladék vagy padlószint nem került elı. A házak más gazdasági épületekkel együtt 

csoportokat alkottak, melyeket gödrök, kutak és temetkezések vettek körül. Kiemelkedı 

jelentıségő az egyik kút, melybe másodlagosan egy áldozati gödröt ástak és az alján több 

rétegben mintegy 86 edényt helyeztek el.130 

 

Polgár-Bosnyákdomb 

 

A lelıhely egy kisebb domb, mely „Polgár sziget” déli peremén a Király-ér keleti partján 

helyezkedik el. Topográfiai kutatások kapcsán azonosítják, majd magnetométeres 

vizsgálattal és fúrásokkal próbálják a település kiterjedését és jellegét meghatározni. A 

domb egy tellszerő településnek bizonyul (7400 m2), melyet egy körárok határol le az azt 

körülvevı közel 9,6 hektár kiterjedéső horizontális teleptıl. 2007-2008-ban tervásatást 

folytatnak a dombon, feltárnak egy 11 x 6 m nagyságú területet, melyben két réteget, egy 

proto-tiszapolgári fázishoz és egy csıszhalmi festett idıszakhoz tartozót azonosítanak. A 

felsı megtelepedési rétegben kibontásra kerül egy 8 x 5 m-es ház omladékrétege, ez alatt 

pedig egy másik ház töredékes maradványai. Az épületek mellett több gödröt, köztük egy 

szakrális jellegőt is feltárnak.131 

 

 

 

 

                                                 
130 Raczky et al. 1996; Raczky et al. 1997; Raczky 1998; Raczky 2000; Raczky 2002; Raczky et al. 2002; 
Raczky et al. 2005; Raczky–Anders 2006; Anders–Nagy 2007; Raczky et al. 2007; Sebık 2007; Raczky–
Anders 2008, Raczky–Anders 2010a; Raczky–Anders 2010b; Raczky et al. 2011 
131 Chapman 1994, 81; Raczky–Anders 2009 
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Poroszló-Aponhát 

 

A lelıhelyrıl Wosinsky Mór közöl két tiszai karcolt díszítéső töredéket 1904-ben.132 Patay 

Pál az azonos területen található késı bronzkori lelıhelyen végez feltárásokat 1969-ben és 

1971-ben, melynek során a tiszai kultúrához sorolható objektumokat is kiásnak.  

 

Poroszló-Ráboly-puszta 

 

Wosinksy Mór 1904-es munkájában közöl a II. táblán egy tiszai karcolt díszítéső 

kerámiatöredéket, melynek lelıhelyeként a poroszló melletti Ráboly-pusztát adja meg, 

valamint 2 töredéket Tiszafüred meghatározással. A szöveges részben ezzel szemben a két 

töredék lelıhelyeként Poroszló-Aponhátat adja meg, míg a harmadik töredék a szöveg 

szerint Tiszafüred „Ásott halom” melletti dombról származik.133 A késıbbi kutatás egyedül 

Poroszló-Aponháton bizonyította késı neolitikus település meglétét, sem Poroszló-Ráboly-

pusztáról, sem Tiszafüred-Ásott-halom mellıl nem ismert tiszai lelıhely. Bár Kalicz 

Nándor és Raczky Pál a késı neolitikus tell katalógusban lelıhelyként szerepeltetik,134 

véleményem szerint a közlésben mutatkozó ellentmondás miatt nem lehet biztos adatként 

kezelni.  

 

Pusztataskony-(Tiszabura)-Ledence 1. 

 

A lelıhely a Tisza egykori, mára már feltöltıdött mederkanyarulata mellett helyezkedik el 

Pusztataskony településtıl nyugatra (27. kép, 28. kép). 

2009-ben a Vásárhelyi terv keretében épülı víztározó kivitelezése kapcsán 

végeznek megelızı feltárást a területen. Két lelıhelyen – Tiszabura-Ledence I. és Ledence 

II. – is elıkerül ugyan annak a nagy kiterjedéső, késı neolitikus településnek a részlete, 

melyet a késıbbiekben összevonnak Pusztataskony-Ledence 1. név alatt. A közel 2,5 

hektáros feltárt teleprészen a tiszai kultúra 10-15 felszíni, cölöpszerkezetes épületét, 

mintegy 200 egyéb objektumát és 14 sírját tárják fel.135 

                                                 
132 Wosinsky 1904, 54. 
133 Wosinsky 1904, 54. 
134 Kalicz–Raczky 1987c, 8. 
135 Sebık 2010, 367–368; Raczky–Anders 2010c; Sebık 2012 
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27. kép Pusztataskony-Ledence 1. lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

28. kép Pusztataskony-Ledence 1. lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

  

Rakamaz 001. lelıhely 

 

A lelıhely a Tisza–Bodrog összefolyásánál, a jelenlegi Tisza bal partján, az Aranyos-árok 

mellett helyezkedik el (29. kép, 30. kép).  
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29. kép Rakamaz 001. lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

30. kép Rakamaz 001. lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

1992-ben The Upper Tisza Projekt keretében végzett terepbejárás során azonosítják 

a lelıhelyet. A nagy kiterjedéső ıskori településen egy bronzkori tell és az azt körülvevı 

horizontális teleprész terül el, melyen a neolitikumtól a középkorig több régészeti kultúra 

is elıfordul. Késı neolitikus kerámia kis számban került elı, bár a felszíni győjtésbıl 

közölt leletanyag között akad olyan, melyet tévesen, nem a késı neolitikumba, hanem más 
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korszakba tartozónak határoztak meg,136 így ez a megfigyelési adat elég bizonytalan, 

lehetséges, hogy intenzívebb megjelenéssel is számolhatunk.137 

 

Sárospatak-vár 

 

A lelıhely a Bodrog partján, egy egykori természetes dombon helyezkedik el, melyre a 

középkorban várat építettek. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának 

raktárában a különbözı feltárásokból származó leletanyagok alapján egy hosszabb ideig 

lakott, esetlegesen többrétegő település körvonalazható, mely a középsı neolitikum 

idıszakával kezdıdött és hosszabb-rövidebb hiátusokkal a középsı bronzkor végéig tartott. 

A bronzkort követıen a középkorban, a XVI. században kezdik el a vár építését, melynél 

felhasználják azt a dombot is, amin az ıskori település helyezkedett el. A dombból elsınek 

sáncot alakítanak ki a Vöröstorony köré, majd erre építik rá a Vöröstornyot övezı 

Olaszbástyát (31. kép). Mára a Rákóczi-vár többszöri átépítésének és kialakításának 

köszönhetıen az ıskori település szinte teljesen megsemmisült, az esetleg megmaradt 

részeit pedig vastag középkori rétegek fedik.138 

A Rákóczi-vár területén az Országos Mőemléki Felügyelıség az 1960-as évektıl 

kezdıdıen tereprendezési és helyreállítási munkákat folytatott, melynek keretében az 

1980-as évek végéig több feltárást végeztek (6. Tábla; 66–85. Tábla). Az ásatások a vár és 

a környezı városfal különbözı részeit érintették, az innen kapott eredmények alapján lehet 

rekonstruálni az egykori ıskori település elhelyezkedését, kiterjedését és jellegét. Mivel a 

feltárások fı célja a középkori vár rekonstruálása volt, ezért az elıkerülı ıskori leletek és 

objektumok másodlagos figyelmet kaptak az ásatások során, a legtöbb esetben az ıskori 

rétegek, gödrök elıkerülését csak a naplóban említik meg, ritkán készül rajz vagy fénykép 

a jelenségekrıl. Sajnos az objektumok és az azokból elıkerülı leletanyagok pontosabb 

kormeghatározása, korszak szerinti szétválasztása nem történt meg, így a különbözı korú 

objektumok anyagai keverten, „ıskor” meghatározással kerültek leltározásra.  

                                                 
136 Chapman et al. 2010, Fig. 4.50 – 2, 4 
137 Chapman 1997, 153–158; Chapman et al. 2010, 62–62. 
138 2012-ben kézi talajfúróval megpróbáltuk az Olaszbástyán kivüli területen lokalizálni a még fennmaradó 
ıskori települést. Két helyen fúrtunk le a Bodrog és a vár között, remélve, hogy itt nem történt középkori 
bolygatás. Mind a két helyen vastag középkori köves törmeléket találtunk, mely miatt kb. 1,5-2 m 
mélységben abba kellett hagynunk a fúrást, így továbbra is kérdéses maradt az ıskori települési szint 
megléte, vagy megsemmisülése.  
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31. kép A sárospataki Rákóczi-vár. 1: Vöröstorony, 2: Olaszbástya, 3: sánccá alakított 
domb 

Jelen dolgozatban csak azokat az ásatásokat közlöm, amelyek során ıskori 

leletanyagok kerültek elı, illetve ıskori objektum megfigyeléseket tettek. 

 A vár területén az elsı ásatást – melybıl ıskori leletanyag származott –

Kovalovszki Júlia vezette 1961-1962-ben. Ekkor a vár sáncának oldalában in situ ıskori, 

köztük késı neolitikus-kora rézkori és késı rézkori leleteket tárt fel (66. Tábla 1–7, 10).139 

1963–64-ben tovább folytatódnak a feltárások, Kovalovszi Júlia, majd Molnár Vera kutatja 

a várudvart (66. Tábla 8–9, 11–13),140 illetve a Vöröstorony és az Olaszbástya közötti 

területen próbálják kitisztítani a várárkot. Az ásatásokból származó ıskori leletanyag, mely 

között késı neolitikus és bronzkori töredékek voltak, elıkerülésére vonatkozóan nincsenek 

feljegyzések (67. Tábla; 68. Tábla 1–2; 69. Tábla).141 

 1968-69-ben tovább folytatódik az Olaszbástya–Vöröstorony közötti terület 

feltárása.142 A III. szelvényben feltárásra kerül egy kisebb középkori épület, mely mellett a 

2. kutatóárokban az akkori felszíntıl számítva 140 cm mélységben Gömöri János feltár egy 

zsugorított kora rézkori temetkezést, melyet egy kemence platnijára fektettek143. A 

mellékletek között edények, obszidián eszközök és állatcsontok szerepeltek. A sír alatt 

további 120 cm vastagságú ıskori réteget dokumentálnak (2,6 m mélységig ér le), melybıl 

                                                 
139 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 71.48.1–30 és 84. 91.2–29 leltárszámokon található. 
140 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 71.50.23, 27, 71.50.109–114, 122, 127–129, 70.42.259 és 
84.90.111–117 leltárszámokon található. 
141 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 65.1.255–276, 70.42.259, 71.49.9 és 84.90.73–109 
leltárszámokon található. 
142 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 73.34.585–800. leltárszámokon található. 
143 Az ásató nem ismerte fel, hogy kemence égett platniján feküdt a temetkezés, ı egyszerő égett rétegnek írja 
le, azonban az ásatáson készült fényképek egyértelmően kerek kemencét mutatnak.  
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festett edénytöredékek kerültek elı (7. Tábla; 68. Tábla 3–8; 70–71. Tábla; 72. Tábla 1–3; 

73. Tábla). A 2. kutatóárok mellett nyitott III. szelvény feltöltésébıl további ıskori 

leletanyagot csomagolnak el (72. Tábla 4–8).  

 1971-ben újból elindulnak a munkálatok az Olaszbástya területén Dankó Katalin 

vezetésével. É-i irányba kibıvíti az elızı évi ásatási területet, valamint attól távolabb egy 

kutatóárkot nyit a várárok szélességének meghatározása céljából. A nagyobb szelvényben 

a bástyafal K-i szakaszánál ı is azonosítja azt az ıskori réteget, amit Gömöri János figyelt 

meg kicsivel arrébb az 1969-es 2. kutatóárokban. 2–2,9 m mélységben kibontásra kerül két 

kisebb ıskori gödör, melyek közül az egyik 1,8 m széles. A földkitermelés helyérıl 

készített fényképen jól azonosítható a középkori feltöltési réteg alatt megmaradt kb. 20-30 

cm vastagságú, a szelvényfalon hosszan végigfutó réteg és az ebbıl induló gödrök, illetve 

a réteg feletti középkori feltöltıdési törmelék. (8. Tábla). Az 1969-ben feltárt kemencés 

temetkezés közelében, ugyanolyan, azaz 1,4 m mélységben égett réteget tárnak fel, mely 

réteg 2,2 m-ig volt követhetı. Ez a réteg és a kemence az ásató szerint leletanyagában is 

megegyezik, így összetartozásuk kétségtelen. Az Olaszbásta É-i oldalánál lévı sáncnál, a 

kutatóárokban is jelentkezik 1,4 m mélységben az ıskori réteg, azonban itt egy korábbi 

kábelfektetés már megbolygatta azt. Az ásatásból származó ıskori kerámiaanyag között 

késı neolitikus, rézkori és bronzkori töredékek keverten szerepelnek, így nem 

megállapítható a feltárt jelenségek pontos kora és statigráfiai viszonyuk (74-78. Tábla; 89. 

Tábla 1–2, 4).144 

 A következı, 1974-es évben elkezdik a korábbi évben befejezett, de még Gömöri 

János által elkezdett kis épület elbontását az 1969-es évi III. szelvény területén. Ezzel 

párhuzamosan az Olaszbástya nyugati végében szintén nyitnak egy szelvényt azon a 

területen, ahol elmaradt az elızı évek feltárásai. A keleti szelvényben az épület alatt és 

körülötte a járószinttıl számított 100-140 cm mélységtıl Dankó Katalin is megtalálja azt 

az ıskori réteget, melyet korábban Gömöri János dokumentált. A réteg jellegére 

vonatkozóan kevés adatot közöl az ásatási naplóban: sötét színő, égetett, hamus foltokkal, 

feltehetıen gödrökkel jelentkezett. Az északi bástyafal melletti rétegbıl megemlíti, hogy 

gazdag vörös-fehér festéső leletanyagot csomagoltak el, máshol mészbetétes, vörös, 

bütyökdíszes kerámiát találnak. Egy korábban megbolygatott gödör obszidiánokat, 

                                                 
144 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 72.1.1–555, 72.2.1–35, 72.3.38–49, 475–476, 72.4.1.98, 
74.8.1–9 és 75.24.1–8 leltárszámokon található. 
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cserepeket, alagútfület és egy koponyát tartalmazott, míg egy másik kagylóval volt 

borítva.145 A nyugati szelvénybıl szórványos ıskori leletanyag származott. 

Az ásatási megfigyelések alapján Dankó Katalin megerısíti Gömöri János 

elképzelését, miszerint egy egykori ıskori réteget tartalmazó dombból alakítják ki a 

középkori sáncot úgy, hogy egy részét elhordják, majd erre építik rá a kis épületet, illetve 

az Olaszbástyát. A megmaradt ıskori réteg erısen bolygatott, egyrészrıl a középkorban a 

sánccal és a ráépített épülettel, majd a közelmúltban kábelfektetéssel több részét 

megsemmisítették (79. Tábla 3, 5–8; 80–81. Tábla; 82. Tábla1–3).146  

 A vár belsı udvarán 1976-ban, 1981-ben és 1986-ban Dankó Katalin végzett 

feltárásokat, melyek az 1960-as évek udvar kutatásainak a folytatásai voltak. Az 1976-os 

és 1981-es ásatások alkalmával csak szórványos, feltöltési rétegbıl származó ıskori, 

köztük késı neolitikus leletanyag került elı (82. Tábla 4–7; 83. Tábla1 1–5).147 Az 1986-os 

feltárás során megállapítják, hogy az udvar feltöltése közel 200 cm vastagságot ér el, és ez 

alatt egy helyen egy ıskori gödör is elıkerül. Ebbıl az ásatási évadból szintén több, a 

feltöltési rétegbıl származó ıskori kerámiatöredék került leltározásra.148 A kutatások 

alapján megállapítható, hogy az egykori ıskori település az udvar területére is kiterjedt. 

 A feltárások mellett a várárok területén több kisebb bolygatásból kerültek még elı 

ıskori töredékek (83. Tábla 6).149 

 

Slavkovce 

 

1981-ben a településen csatornaásás közben került elı három edény, melyekbıl kettı épen 

maradt.150 

  

Szerencs-Taktaföldvár 

 

A lelıhely a Szerencs-patak és a Takta összefolyásánál helyezkedik el, az ártéren belül egy 

kiemelkedı hosszúkás dombon. A domb keleti végében egy ma is azonosítható, 

                                                 
145 A leletanyag nem objektumonként van leltározva, ezért ma már visszaazonosíthatatlanok a gödrökhöz 
tartozó kerámiák. 
146 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 76.1.1–44, 76.27.27, 76.28.1–48, 77.3.1–172, 194–244, 
80.32.1–100, 80.34.1–7, 80.36.1–77 és 84.90.118–130 leltárszámokon található. 
147 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 84.2.8, 15–34, és 86.15.63–64, 85 leltárszámokon található. 
148 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 86.13.1, 58, 94–129 és 87.2.46–47 leltárszámokon 
található. 
149 A leletanyag a MNM Rákóczi Múzeumában a 85.60.8, 18–24. leltárszámokon található. 
150 Lamiová-Schmiedlová 1982 
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feltételezhetıen Árpád-kori erıdítés található (32. kép, 33. kép). 1965-ben Kemenczei 

Tibor helyszíni szemle során azonosítja a lelıhelyet, mely a Földvár oldalában helyezkedik 

el. Kemenczei a domb település felé esı végénél lévı homokbánya falában azonosít több 

gödröt és győjt össze kerámiát.151  

 

32. kép Szerencs-Taktaföldvár lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

33. kép Szerencs-Taktaföldvár lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 
 A lelıhelyet 1966-ban földmunkák során megrongálják, ennek okán végez 

Kemenczei Tibor a következı év májusában leletmentı ásatást. A feltárás a még 

bolygatatlanul hagyott részen folyik, itt 7 szelvényt nyitnak meg, melyek közül az I-V egy 

                                                 
151 Kemenczei–K. Végh 1966, 405. 
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összefüggı, 35 m hosszú és 4 m széles felületet adott ki, az A és B szelvények ettıl északi 

és déli irányban helyezkedtek el. A tiszai kultúrához tartozó településrészleten több gödör, 

egy átégett tőzhely és négy temetkezés került elı.152 

 A késı neolitikus településen 1974-ben újabb rongálás történt, ekkor tovább 

folytatták a magaslat kitermelését. A helyszínre kiérkezı régész egy épület omladékának 

már csak a szétnyomott maradványait találta meg, illetve az épület közelébıl egy edényben 

elhelyezett vadkanagyarból készített tárgyakból és kıbaltákból álló depot. A területen a 

következı években több terepbejárást is végeztek, azonban ásatásra alkalmas területet nem 

sikerült azonosítaniuk.153 

 

Szolnok-Tőzköves 

 

A lelıhely Szolnoktól északra körülbelül 2,7 km távolságra fekszik a Zagyva északi 

oldalánál a Holt-Zagyvától nyugatra (34. kép, 35. kép) 

 

34. kép Szolnok-Tőzköves lelıhely elhelyezkedése napjainkban  

A lelıhelyen 1965-ben a helyi TSZ nagymérető, 50x30 m-es agyagkitermelı gödröt 

ásott, amelynek környékén a területet bejáró régészek koponytöredékeket és téglalap alakú 

épületek körvonalait azonosították, melynek kapcsán Stanczik Ilona 1968 és 1969-ben 

hitelesítı ásatást végzett. A megnyitott, összesen 64 m2-es szelvényekben egy leégett, 

                                                 
152 Kemenczei–K. Végh 1969; Korek 1989, 35-38; Selján 2005 
153 Hellebrandt 1979 
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részben paticsomladékkal fedett, helyenként megújított agyagpadlójú épületet, három 

gödröt és három temetkezést tárt fel.154 

 

35. kép Szolnok-Tőzköves lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Tiszabı 

 

A Magyar Nemzeti Múzeumban egyetlen edényt ıriznek a 85.1902.62 leltári számon. A 

lelıhely pontos helyére, illetve a leletkörülményére vonatkozóan sem az adattárban, sem a 

leltárkönyvben nincs információ. Ismert egy lelıhely a település határában – Tiszabı-

Galamb-dőlı –, így lehetséges, hogy az edény innen származik (83. Tábla 7). 

 

Tiszabı-Galamb-dőlı 

 

A lelıhely Tiszabıtıl északra a Tisza egykori árterének a partján, egy kisebb 

kiemelkedésen helyezkedik el (36. kép, 37. kép).  

A Vásárhelyi-terv keretében 2006-ban megelızı feltárást végzett Oravecz Hargita a 

lelıhelyen, ahol a tiszai kultúra egy gödrét, egy temetkezését és néhány tüzelıhelyét tárta 

fel. Véleménye szerint a településnek csak a szélét érintette az ásatási felület, az attól egy 

kicsit távolabb helyezkedik el.155 

                                                 
154 Sz. Máté 1970 
155 Oravecz 2007, 297. 
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36. kép Tiszabı-Galamb-dőlı lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

37. kép Tiszabı-Galamb-dőlı lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Tiszacsege-Görbeföld 

 

A lelıhelyen 1955-ben kisebb leletmentést végez Kıszegi Frigyes, aki egyetlen zegzug 

mintás kerámiatöredék kapcsán megjegyzi, hogy az esetleg a tiszai kultúrába sorolható, 

azonban a vele együtt elıkerülı neolitikus leletanyag jóval korábbi, az AVK korai 

idıszakába tartozik (körömcsípett kerámia). A lelıhelyet Kalicz Nándor és Makkay János 

két ízben, 1965-ben és 1972-ben meglátogatják, azonban ık sem találnak a helyszínen késı 

neolitikus leletanyagot. Kalicz Nándor és Raczky Pál feltehetıen Kıszegi Frigyes adata 
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alapján Tiszacsege-Görbeföldet szerepeltetik a késı neolitikus tell katalógusban a tiszai 

kultúra lelıhelyei között,156 azonban ez a közlés a fent leírt okok miatt téves. A lelıhelyen 

mindezideig nem került elı késı neolitikus leletanyag vagy objektum. 

 

Tiszafüred-Külsıfokpart út 

 

A lelıhely jelenleg Tiszafüred belterületén, a Tisza és az egykori Sulymos lapos – ma 

Tiszafüredi-fıcsatorna – által határolt U alakú magasparti nyúlvány keleti oldalán 

helyezkedik el (38. kép, 39. kép). A lelıhely pontos kiterjedése nem ismert.  

Bóna István a korábban elıkerült gazdag gepida temetkezés kapcsán végzett 1969-

ben rövid ásatást a településen. A magaspart szélén végigfutó Külsıfokpart úton lévı két 

üres telken - a 30 és a 28/a számok alatt - nyitott szondákat. A 28/a számú telken egy 

észak-déli irányú, 21,5 x 2,5 m-es kutatóárkot húzott, melynek déli végében egy, a tiszai 

kultúrához tartozó gödröt tárt fel. A gödör mellett egy külsı tőzhely maradványai is 

elıkerültek, azonban korát nem adja meg, és a kutatóárokban lévı gepida ház miatt a 

datálása is bizonytalan.157 

 

38. kép Tiszafüred-Külsıfokpart út lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

                                                 
156 Kalicz–Raczky 1987c 
157 A leletanyag a DJM-ban található, leltározatnal. 
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39. kép Tiszafüred-Külsıfokpart út lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Tiszakeszi-Szódadomb 

 

A lelıhelyet, mely a Tállónádas melletti, Szódadombnak nevezett szigeten helyezkedik el 

1936-ban bolygatták meg gátépítés miatt. A domb a Tisza egykori árterébe mélyen 

benyúló magasparti félsziget csücskénél helyezkedik el, melyet a gátépítés során levágtak 

(40. kép, 41. kép). Tompa Ferenc március 30. és április 7. között végez ásatásokat Surjányi 

Dániel birtokán, ahol egy 10x5 m-es kutatóárkot nyit meg, melyben más, ıskori kultúrák 

mellett két, a tiszai kultúrához tartozó gödröt tár fel. Az egyik 3 m átmérıjő gödörben 

lesározott tőzpadot említ, felette sok kagylóval (86. Tábla; 87. Tábla 1, 3–8; 88. Tábla 1–6, 

8, 12).158  

Kemenczei Tibor 1964-65-ben ásatásokat folytat a Szódadombon és annak 

környezetében. A Szódadombon nem tár fel késı neolitikus objektumokat, csak az 5. 

lelıhelyrıl, a Szódadomb gát melletti részérıl győjt a felszínrıl késı neolitikus 

töredékeket (87. Tábla 2; 88. Tábla 10–11).159 1970-ben egy kiszállás alkalmával szintén a 

felszínrıl győjt a tiszai kultúrába tartozó kerámiatöredékeket (88. Tábla 7, 9).160  

                                                 
158 Tompa 1937, 44; A leletanyag a MNM-ban található a 13/1953 és a 2/1955 cserépnapló számokon.  
159 Kemenczei 1971, 32-34; A leletanyag a HOM-ban az 1965.66.1–2 leltárszámon található. 
160 A leletanyag a HOM-ban az 1971.13.1–2 leltárszámon található. 
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40. kép Tiszakeszi-Szódadomb lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

41. kép Tiszakeszi-Szódadomb lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Tiszalúc-Vályogos 

 

A késı neolitikus település a Tisza egykori magaspartján helyezkedik el a bronzkori telltıl 

keletre, a modern település nyugati határában (42. kép, 43. kép). A lelıhelyet a helyi 

lakosság agyagkitermelés közben bolygatta meg, ezért végez itt Kalicz Nándor kismérető 

leletmentést 1960-ban. Három gödröt tárt fel, melyekbıl a tiszai kultúra leletanyaga került 

elı.161 

                                                 
161 Korek 1989, 38. 
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42. kép Tiszalúc-Vályogos lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

43. kép Tiszalúc-Vályogos lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

 

Tiszaörvény 

  

A Magyar Nemzeti Múzeumban ıriznek egy kismérető edényt, melyet a múzeum Tariczky 

Ede győjteményébıl szerzett meg. A lelıhelyre vonatkozóan nincsen pontos adat (27. 

Tábla 11).162 

 

 

 

 
                                                 
162 Hampel 1876, 45–46; A leletanyag a MNM-ban található a 18.1953 leletárszámon található. 
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Tiszapüspöki, Karancs, Háromág-dőlı 

 

A lelıhely az egykori Tisza magaspartján, a Tinóka-ér tiszai torkolatánál egy háromszög 

alakban kiugró földnyelven helyezkedik el (44. kép, 45. kép). 

 

44. kép Tiszapüspöki, Karancs, Háromág-dőlı lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

45. kép Tiszapüspöki, Karancs, Háromág-dőlı lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

A Törökszentmiklóst elkerülı 4-es fıút építését megelızıen 1999-ben és 2000-ben 

került feltárásra a lelıhelynek az kivitelezéssel érintett részlete. Az ásatás összesen 3700 

m2 területre terjedt ki és több régészeti korszak objektumát, köztük egy késı neolitikus 
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település nyomait tárták fel. A tiszai kultúra települését a nyomvonalnak csak a DNY-i 

része érintette, itt egy paticsomladékos épület került elı (9. Tábla), továbbá négy gödör.163 

 

Tiszatarján-Tanári-földek 

 

A nagy kiterjedéső lelıhely a településtıl D-re, a Naba-ér NY-i partján helyezkedik el egy 

kiemelkedı dombon, mely közel feküdt az egykori Tisza árteréhez (46. kép, 47. kép). Koós 

Judit 2004-ben terepbejárás során azonosítja. 

 

46. kép Tiszatarján-Tanári-földek lelıhely elhelyezkedése anpjainkban 

 

47. kép Tiszatarján-Tanári-földek lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

                                                 
163 Csányi et al. 2002, 47–48; A leletanyag a DJM-ban található, restaurálatlan és leltározatlan. 
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Tiszavalk-Kenderföldek 

 

A lelıhely a településtıl DNY-ra, a Nyárád patak nyugati partján helyezkedik el a Tiszagát 

mellett. A terület egykor egy magasparti nyúlvány volt, mely a Tisza árteréhez kapcsolódó 

Eger és Nyárád patakok összefolyásánál helyezkedett el (48. kép, 49. kép).  

1966-ban gáterısítés céljából nagyobb mennyiségő földet termeltek le a területrıl, 

melynek során egy rézkori temetı részlete került elı. Patay Pál 1966-67-ben leletmentést 

végez a temetı területén, ahol a rézkori és szarmata sírok mellett egy, a tiszai kultúra 

leletanyagát tartalmazó gödröt is feltár (65. Tábla 1–3).164 

 

48. kép Tiszavalk-Kenderföldek lelıhely elhelyezkedése napjainkban 

 

49. kép Tiszavalk-Kenderföldek lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

                                                 
164 Patay 1978, 8; A leletanyag a HOM-ban található az 1972.11.305–307 leltárszámon. 
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Vel’ké Raškovce 

 

1971-ben a település határában futó gázcsıfektetés munkálatainak ellenırzése során 

régészeti objektumokat észleltek a gázvezeték árkában. Jaroslav Vizdal vezetésével 1971-

ben és 1972-ben leletmentı ásatást végeztek a területen az elıkerült teleprészlet 

megmentése érdekében. Az ásatások során 9 objektum került feltárásra, melyek a 

neolitikum három idıszakához tartoztak. A település legkorábbi fázisát három gödör 

jelezte (1/1971, 2/1972, 3/1972), melyek festett leletanyaga alapján Vizdal elkülönítette a 

középsı neolitikus Raškovce-típust. Idıben ezt követte a Stichband kerámia kultúrájának 

négy gödre (A-C/1971 és D/1972), melyek több tiszai díszítéső töredéket is tartalmaztak. A 

lelıhely utolsó idıszakát két, a Tiszapolgár–Csıszhalom–Oborín idıszakhoz köthetı 

temetkezés jelölte.165 

1973-ban további leletmentés történt, melynek során két gödör és az egyikben egy 

temetkezés került feltárásra. A leletanyag megegyezett a korábbi években feltárt gödrök 

leletanyagával.166 

 

Vojčice 

 

A település Tábor dőlı nevő részén 1974-ben talajjavítási munkák során került elı a 

lelıhely, melyet 1975-ben megkutattak. Több késı neolitikus települési objektum került 

elı, azonban az eredményeket nem publikálták.167 

 

Zalkod-Jakab-domb 

 

A késı neolitikus település a Tisza és a Bodrog összefolyásánál elhelyezkedı, háromszög 

alakú sziget délnyugati csücskében helyezkedik el, Zalkod községtıl K-re, a Tisza ártere 

melletti kiemelkedéseken (50. kép, 51. kép). 

Dienes István 1959-ben terepbejárás során azonosítja a lelıhelyet, melyen Salamon 

Ágnes és Kalicz Nándor 1965-ben ásatást folytat. 7 darab 10x1 m-es kutatóárkot nyitnak 

meg, majd ezek mellé további 5 darab 5x5 m-es szelvényt ásatnak. A lelıhelyen a humusz 

alatt jelentkezı, intenzív szarmata objektumokat egy 30 cm-es homokos feltöltés 

                                                 
165 Vizdal 1973 
166 Vizdal 1986b 
167 Budinský-Krička 1976 
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választotta el az ıskori rétegtıl. A bronzkori gödrökön kívül egy késı neolitikus gödör és 

két temetkezés került elı.168 

1

2

3

 

50. kép Zalkod-Jakab-domb lelıhely elhelyezkedése napjainkban 
1: Zalkod 003; 2: Zalkod 015; 3: Zalkod 012 

 

51. kép Zalkod-Jakab-domb lelıhely elhelyezkedése a 19. században 

A The Upper Tisza projekt keretében terepbejárással vizsgálták a területet. A 

feltárással is érintett domb (Zalkod 003) mellett két másik kisebb kiemelkedésrıl is 

győjtöttek szórványosan elıforduló késı neolitikus leletanyagot (Zalkod 012, 015). 

Feltehetıen mind a három lelıhely ugyanannak a késı neolitikus településnek a részét 

                                                 
168 Kalicz 1994, 269. 
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képezte, hasonlóan Kenézlı-Fazekaszughoz, ahol szintén az egymás melletti kisebb 

kiemelkedéseken helyezkedett el az egykori település.169 

 

Zalkod 007 

 

A lelıhely Zalkodtól északra, a Tisza-Bodrog összefolyásánál elhelyezkedı háromszög 

alakú sziget délnyugati csücskétıl északra, egy kisebb, vizenyısebb terület partján terül el. 

A The Upper Tisza Projekt keretében végzett terepbejárás során azonosítják a lelıhelyet, 

melyen a késı neolitikum mellett több más régészeti korszakot is megfigyeltek.170  

 

Zemplín-Rétrejáró 

 

Karola Andela vezet 1953-ben leletmentı feltárást a lelıhelyen, melynek 

eredményeképpen a tiszai kultúra gazdag leletanyaga került elı.171 

                                                 
169 Chapman et al. 2010, 86–87. 
170 Chapman et al. 2010, 78. 
171 Andel 1955; Pavúk 2007 
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5. Településhálózat 

 

 

5.1. A településhálózat vizsgálata környezeti szempontok alapján 

  

Az egykori természeti és vízrajzi viszonyok ábrázolása céljából a lelıhelyek 

elhelyezkedését az I. katonai felmérési térképen jelöltem. A Tisza szabályozása elıtt 

készült térképek közül ez a térkép közelíti meg leginkább az egykori késı neolitikus 

állapotokat, azonban mint minden jelenlegi térképünk nem tartalmazza a korábbi Tisza és 

Sajó mederváltozásait. Mint azt már a vízrajzi fejezetben (2.2. Vízrajz) leírtam a Tisza a 

késı neolitikum idıszakában északon nem a jelenlegi medrében folyt, azaz nem a 

Bodrogköz-Rétköz területén keresztül, hanem Záhonynál tovább ment északnyugati, majd 

nyugati irányba és a Zemplénnél egyesült a Bodroggal (1. kép). Az I. katonai felmérési 

térkép annak ellenére, hogy a Tisza szabályozása elıtti viszonyokat ábrázolja, meglepıen 

jól mutatja be, hogy milyen lehetett Kelet-Szlovákia vízrajzi képe a területen átfolyó Tisza 

idejében. Egy másik eltérést a Sajó okozza, amely feltehetıen az atlantikus fázis második 

felében vált utoljára medret, a késı neolitikum idıszakában a folyó a mai Hejı-patak 

medrében folyhatott, mely Polgárnál egyesült a Tiszával. Az I. katonai felmérésen ugyan 

ez a korábbi meder már nem látszik, azonban igen jól kivehetı a Hejı patak 

„indokolatlanul” jelentıs völgye (2–3. Tábla).  

A településhálózat elemzéséhez kizárólag olyan lelıhelyeket használtam fel, 

amelyek elhelyezkedése legalább a mai települési szinten biztos adatokon alapulnak, 

kihagytam azokat az adatokat – például Kisgyır, Mád, Meszes – ahol a leletek származási 

helyére, vagy lelıkörülményére vonatkozóan nincsenek biztos információk. Azoknál a 

lelıhelyeknél, ahol a pontos elhelyezkedés nem ismert, csak a település neve, ott a jelzést 

magára a jelenkori településre helyeztem rá, míg ott, ahol ismert a pontos elhelyezkedés a 

lelıhely közepét jelöltem meg. A térképen minden késı neolitikus lelıhely mérettıl és 

típustól függetlenül ugyan olyan jelzést kapott. Az elterjedési térképen szintén nem vettem 

figyelembe a kisebb kronológiai különbségekkel létezı lelıhelyeket, minden, a késı 

neolitikum idıszakából ismert települést feltüntettem. 

A településhálózati mintázatát elemezve délrıl északi irányba haladok a vizsgálati 

területen, és az elemzést a kelet-szlovákiai területekre is kiterjesztem, mivel ez a térség 

kulturálisan szervesen összetartozik a kutatási területemmel. Mindezek mellett az itt 
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megfigyelhetı településhálózati minta nagymértékben meghatározza a délebbi területek 

csere- és kapcsolatrendszerét, így a térségben lejátszódó folyamatok megértéséhez 

elengedhetetlenül fontos a kelet-szlovákiai területek ismerete. 

A vizsgált területen található késı neolitikus települések szinte kizárólag nagyobb 

folyók, azon belül is leginkább csak a Tisza egykori magaspartján, illetve ártéri szigetein 

helyezkednek el. Kedvezı körülményeket találhattak ezeken az ártéri szigeteken, mivel 

több esetben – ilyen a nagykörői, a polgári és a kenézlıi – alapítottak rajtuk településeket, 

gyakran akár kettıt-hármat is egy idıben. A Tisza partján elhelyezkedı lelıhelyektıl csak 

pár lelıhely különbözik, azonban ezekre is egyöntetően jellemzı a vízparti elhelyezkedés.  

A kivételek között szerepel a szolnok-tőzkövesi és a tiszatarjáni települések, 

melyek a Tisza árterétıl kicsivel távolabb, egy-egy kisebb vízfolyás mentén találhatóak, 

azonban elhelyezkedésük a Tisza árterének közelsége miatt jelentıs különbséget nem 

mutat a magasparti lelıhelyekkel szemben. Határozottabb környezeti eltérést találunk 

Pród, Ibrány és Paszab lelıhelyek esetében. Hajdúböszörmény-Pródi halom lelıhely a 

Hortobágy-patak és északi irányból a Tisza által folyamatosan elöntött ártéri terület keleti 

partján helyezkedik el. A település elhelyezkedését a környezeti jellegekkel szemben 

jelentısen befolyásolhatták más, gazdasági-politikai tényezık is, mivel ez a lelıhely 

összekötı kapocsként szolgálhatott az északkelet-magyarországi és a herpályi kultúra 

területei között. Ibrány és Paszab lelıhelyek elhelyezkedésére az egykori környezeti 

viszonyok pontosabb ismerete nélkül igen nehéz választ adni. Mivel a Tisza 

mederváltozása jelentısen átalakította, elmocsarasította ezt a térséget, ezért csak 

feltételezhetjük, hogy az I. katonai felérésen még idıszakosan vízzel borított területek a 

késı neolitikumban még szárazabb, megtelepedésre alkalmasabbak lehettek. Bár nincs rá 

bizonyíték, de valószínő, hogy a jelenlegi Tisza mederrel azonos vagy nagyban hasonló 

vonalon létezett egy, a Bodrogközbıl és a Nyírségbıl lefolyó vizek összegyőjtését és a 

Tiszába szállítását végzı kisebb folyó, melynek ártéri partjához igazodhatott a két lelıhely.  

Érdekes megfigyelés, miszerint több késı neolitikus lelıhelyen a Körös-kultúra 

megtelepedési nyomai is elıkerültek. Ide sorolható Tiszapüspöki, Karancs, Háromág-

dőlı,172 Besenyszög-Szórópuszta-ártér173 és Nagykörő-Tsz gyümölcsös174 lelıhelyek. 

További két esetben a kora neolitikus megtelepedés egészen közel található a késı 

                                                 
172 Csányi– et al. 2002 
173 Kovács 2007, 42–49. 
174 Raczky et al.2010a; Raczky 2012 
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neolitikus településhez, ilyen párt alkot Ibrány-Nagyerdı175 és Ibrány-Szılıhomoka, ahol a 

két lelıhely két egymás melletti dombon helyezkedik el, illetve Pusztataskony-Szociális 

otthon176 és Pusztataskony-Ledence lelıhely, ahol a lelıhelyek szintén nagyon közel, 

csupán fél km-re helyezkednek el egymástól a Tisza árterébe benyúló félsziget két 

ellentétes oldalán. Véleményem szerint a lelıhelyek elhelyezkedésének ez a nagyfokú 

azonossága kizárja a véletlenszerőséget. Az adatokból arra kell következtetnünk, hogy a 

két kultúra megélhetési stratégiája, illetve az akkori ökológiai viszonyok közel azonosak 

lehettek. A letelepedésnél mind a két népcsoport pontosan ugyan azokat a környezeti 

tényezıket kereste, és találta meg ezeken a területeken. Várható, hogy a közeljövıben 

további adatok kerülnek elı a két kultúra azonos megtelepedésére vonatkozóan. 

Szolnoktól északra haladva egészen Polgár-szigetig azonos települési mintázatot 

lehet megfigyelni az elterjedési térképen (2. Tábla). A lelıhelyek a Tisza jobb és bal 

partján egyaránt, egymástól viszonylag egyenletes távolságban helyezkednek el. Bár a 

térképen megfigyelhetıek nagyobb területi hiátusok, azonban ezek sokkal inkább a kutatás 

hiányosságát tükrözhetik, mint valós lelıhelyektıl mentes területeket. A települések 

elterjedésénél megfigyelhetı egyetlen szabályosság vagy inkább jellegzetesség, az hogy 

gyakran találunk a Tisza két partján egymással szemben elhelyezkedı településeket. Ilyen 

párokat alkotnak Nagykörő-Tiszabı, Kisköre-Pusztataskony, Tiszavalk (Poroszló?)- 

Tiszafüred, Tiszatarján-Bosnyákdomb. Polgár-szigettıl északi irányba haladva a 

megtelepedések kizárólag a Tisza jobb partjára korlátozódnak, követve az egykori 

magaspartot. Valószínőleg ennek kizárólag környezeti okai voltak, a túlpart 

megtelepedésre alkalmatlan lehetett.  

Tokajtól északi irányba tovább haladva markáns változásokat figyelhetünk meg a 

településhálózati mintában (3. Tábla). A lelıhelyek egyenletes eloszlása megszőnik, és két, 

egymástól jól elkülöníthetı településklaszter azonosítható az egykori Tisza partvonalán. 

Az egyik a Tokaj és Sárospatak közötti területet foglalja magába, melyet tokaji klaszternek 

neveztem el, míg a másik a Latorca és a Laborc folyók összefolyásnál található, ezt latorcai 

klaszternek hívom. A tokaji klaszter lelıhelyei egyenletesen, egymástól kb. 8 km 

távolságra találhatóak végig az egykori Tisza – ma Bodrog – jobb partján, illetve a 

kenézlıi ártéri szigeten. Egy lelıhelye – Rakamaz – a Tisza bal partján, a Tokaj-heggyel 

szemben helyezkedik el. A latorcai klaszter a tokajinál is intenzívebben lakott volt, itt 

körülbelül 2,5-3 km-enként található egy-egy késı neolitikus település a Laborc jobb és bal 

                                                 
175 Domboróczky–Raczky 2010; Domboróczky 2012 
176 Bittner 2012, 244. 
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partján, illetve a Latorca jobb partján. Azonban a klaszterek közötti, valamint az azok 

melletti területek sem voltak lakatlanok, innen elszórtan ismert egy-egy lelıhely: északon, 

az egykori Tisza mellett több kisebb folyó és patak partján találunk késı neolitikus 

megtelepedést, ide sorolható Gönc a Hernád mellett, Vojčice az Ondva mellett, illetve a 

Chlmec patak mentén Hrče és Egreš települések.  

Az itt felvázolt északi településszerkezet alapján felvetıdik a kérdés, hogy a késı 

neolitikum idıszakában a Tisza valóban a mai Tice medrében folyhatott-e. Az eddigi 

adatok határozottan alátámasztják azt az állítást, hogy a késı neolitikus lelıhelyek délrıl 

északra haladva töretlenül kapcsolódnak a legnagyobb, azaz a Tisza folyóhoz. Tokajtól 

azonban nem követik a jelenlegi Tisza medrét, valamint nem található késı neolitikus 

település a Tice medre mellett sem, hanem a lelıhelyek a Bodrog, majd a Latorca partján 

folytatódnak tovább, és csak Záhonytól délre jelennek meg újra a mai Tisza magaspartján. 

Bár az eddigi földrajzi kutatások a Tice medrét tartják az atlantikus korú Tisza 

medrének,177 azonban a régészeti településhálózati adatok ennek ellentmondani látszanak. 

A megtelepedési minta alapján a Tisza Záhonytól nem a Tice, hanem a Latorca medrében 

folyhatott tovább és az északi vizekkel Zemplénnél egyesülve fordult Dél felé a mai 

Bodrog völgyében. Természetesen az utóbbi elméletnek az igazolásához kevés a késı 

neolitikus településhálózati elemzés, azonban mindenképen elgondolkodtató a latorcai 

klaszter megléte. Amennyiben a Tisza ténylegesen a Tice medrében folyt, úgy más 

tényezık felelısek a településcsoport Tiszától távolabbi létrejöttéért, illetve magyarázatot 

kell találni a Zétény–Záhony közti egykori Tisza szakasz lakatlanságára. Ezzel szemben, 

ha a Tisza valóban a Latorca medrében folyt, úgy ezt palynológiai és C14 vizsgálatokkal 

kell alátámasztani. Ennek a kérdésnek a megválaszolása túlmutat jelen dolgozat keretein. 
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 72 

 

5.2. A településhálózat vizsgálata település típus és méret alapján 

 

5.2.1. Település típusok 

 

5.2.1.1. Tell, tellszerő települések 

 

A Kárpát-medencében a tell, azaz többrétegő települések elsı megjelenése a késı 

neolitikum idıszakára tehetı, ezt a rövid idıszakot követıen csak jóval késıbb, a 

bronzkorban jönnek létre újra, ezért a régészet mindig is különleges figyelmet fordított a 

kutatásukra. A késı neolitikus tell, tellszerő települések elterjedése leginkább az Alföld 

déli területeire volt jellemzı, Szolnoktól északra sokáig csak egyetlen tell települést ismert 

a kutatás, Polgár-Csıszhalmot.178 Ennek az idıszaknak a legtöbb tell települése valójában 

ritkán jelentkezett önálló településként, általában egy nagyobb, több hektárt övezı 

horizontális teleprész vette ıket körül, melyek térbeli és idıbeli viszonya a mai napig 

tisztázatlan.179 A horizontális településekkel szemben ennél a településfajtánál jelentıs 

különbségek figyelhetıek meg szerkezetben, jellegben és méretben, ezek alapján 

különbözı típusokba sorolják ıket, azonban a csoportosítások ellenére is megállapítható, 

hogy minden település egyedi, az egész Kárpát-medencében nem találunk két azonos 

jellegő tellt.  

A polgár-csıszhalmi tell bár jellegében – 3,5 m vastag rétegsor, mely több leégett 

házhorizontot is magába foglal – teljesen megfelel a klasszikus déli, tiszai telleknek, 

azonban szerkezetében és leletanyagában több olyan sajátossággal rendelkezik, ami 

megkülönbözteti a déli tellektıl. Az egyik jelentıs különbség, hogy a települési dombot 

többszörös körárokkal vették körül, lehatárolva a horizontális településtıl egy olyan 

területet, mely helyet adott különleges szakrális és társadalmi funkcióknak. A körárokkal 

övezett tell körül egy nagymérető, horizontális település található, mely szoros 

kapcsolatban állt a tellel. A két településtípus közel 38 hektár területre terjedt ki, a tell 

mérete folyamatosan növekedett, a legkorábbi árokkal lehatárolt terület körülbelül 0,3 

hektár, míg a legkésıbbi 1,1 hektár lehetett.180 

                                                 
178 Kalicz 1986, 128; Kalicz–Raczky 1987a, 14–17; Raczky 1995, 78. 
179 Chapman 1997; Bailey 1999; Link 2006; Raczky–Anders 2010b; Parkinson–Gyucha 2012 
180 A terület a Raczky et al. 2011 cikkben közölt belsı árokátmérık alapján került kiszámolásra.  
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 A Polgár-Csıszhalom közvetlen környezetében elhelyezkedı Bosnyákdomb 

„felfedezése” az utóbbi évek intenzív topográfiai kutatásainak köszönhetı. A terepbejárási 

megfigyeléseket tervásatás és mágneses felmérés követte, mely bizonyította a településnek 

már a felszíni megfigyelésekbıl is gyanítható tellszerő jellegét. A 1,5-2 m magas és 7400 

m2 kiterjedéső dombot egy körárok határolja le a közel 10 hektáros horizontális 

településen belül. A feltárás során két megtelepedési szintet sikerült elkülöníteni, melyek 

leletanyagukban is fejlıdést mutatnak, és az ásatók szerint a tellszerő települést a 

csıszhalmi leletanyaggal jelzett idıszak fiatalabb szakaszára datálják.181  

 A szakirodalom már régóta ismert késı neolitikus lelıhelyként említi a polgári 

térségtıl mintegy 20 m-re, délkeletre, Hajdúböszörmény határában fekvı pródi lelıhelyet, 

azonban a település jellegére vonatkozóan csak az utóbbi években történtek tudományos 

kutatások. A terepi megfigyelések itt is egy nagyobb, 7-8 hektár kiterjedéső külsı, 

horizontális települést mutattak ki, melyen a kis felülető kutatószonda és a mágneses 

vizsgálat egy többszörös körárok meglétét bizonyította. A körárok közepén egy késıbbi 

halmot emeltek, mely részben vagy egészben megsemmisíthette a körárok közepénél 

elhelyezkedı tellt. Magát a tell települést nem sikerült kimutatni, csak az erre utaló adatok 

alapján (körárokrendszer, horizontális település) tételezhetjük fel, hogy Pródon egy, a 

Polgár-Csıszhalomhoz hasonló tell állhatott. Az árokból származó leletanyag, valamint a 

körárokrendszer alapján a település a késı neolitikum második felére datálható és 

kulturálisan Csıszhalomhoz kapcsolható.182  

 A Polgár környéki településektıl északabbra, a Bodrog-völgyében, Sárospatak-Vár 

lelıhelyen figyelhetünk még meg olyan vastagságú és jellegő rétegsort, mely alapján a 

települést a többrétegő települések közé sorolhatjuk. A kevés és hiányos feltárási adatokból 

annyi állapítható meg, hogy a lelıhely egy kisebb természetes dombon helyezkedett el a 

Bodrog partján, és legalább 1-1,2 m vastag késı neolitikus rétegsorral rendelkezett, mely 

kulturréteg alatt további gödrök mélyedtek az altalajba (7–8 Tábla). A tell valójában ennél 

sokkal vastagabb volt, az ásatásokból származó adatok és leletanyagok alapján feltételezni 

lehet, hogy több rézkori (tiszapolgári, hunyadihalmi és bádeni), valamint kora–középsı 

bronzkori idıszakban is megtelepedtek rajta. Sajnos a középkori vár megépítésénél a felsı 

rétegeket elplanírozzák és az egykori tellnek csak egy kis része marad meg bolygatatlanul. 

A feltárás során ebben a bolygatatlan rétegsorban rajzzal és fotóval nem dokumentálnak 

elkülönülı megtelepedési horizontokat, csak az ıskori réteg legfelsı részében – 
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közvetlenül a középkori, másodlagos réteg alatt – figyelnek meg egy égett réteget és 

mellette egy kemencét, melynek platniján egy temetkezés helyezkedett el (7. Tábla 1). 

Lehetséges, hogy ez az egység egy egykori leégett házat jelölt, azonban az adatok túl 

bizonytalanok ennek megállapítására. A temetkezés edénymellékletei alapján a tiszapolgári 

kultúra elejére datálható. Az ez alatti rétegekbıl és a réteg alatti gödrökbıl proto-

tiszapolgári és vörös-fehér festett kerámiák kerültek elı, melyek leletanyagokról több ásató 

is megjegyzi, hogy egymást követik, az alsó részbıl festett, míg a felsı részbıl bütykös áru 

került elı. Ennek megfelelıen a sárospataki tell megmaradt rétegsora legalább három – egy 

festett késı neolitikus, egy proto-tiszapolgári és egy kora rézkori – idıszakot ölel fel. A 

lelıhely legjobb párhuzamát Polgár-Bosnyákdomb szolgáltatja, ahol a tellszerő 

településnek hasonló vastagságú a rétegsora – humuszréteggel együtt 1,4-1,5 m –, azzal az 

eltéréssel, hogy itt a kora rézkori tiszapolgári kultúra már nem jelenik meg a tell tetején, a 

település a vörös-fehér festett idıszakkal kezdıdik és felöleli a proto-tiszapolgári idıszakot 

is.183 A várat övezı területrıl eddig nem ismert adat arra vonatkozóan, hogy létezett volna 

egy, a tell települést övezı horizontális település, azonban célzott kutatások hiányában ezt 

a lehetıséget nem szabad kizárni.  

 A sárospataki lelıhely mellett Bodrogzsadányban találunk egy, a patakihoz igen 

hasonló települést. Sajnos a Templomdombon végzett feltárások még a sárospatakinál is 

hiányosabbak, azonban Petróczy József jelentésében határozottan három elkülönülı réteget 

ír le, melyek közül a felsı bronzkori, a középsı a leletanyag alapján proto-tiszapolgári, a 

legalsó pedig a vörös-fehér festett idıszakhoz tartozik. A település elhelyezkedése szintén 

teljesen hasonló a sárospatakihoz, a Bodrog közvetlen partján található egy természetes 

dombon, így minden okunk megvan arra, hogy ennél a lelıhelynél is egy tell település 

meglétét tételezzük fel (5 Tábla). A tell település mellett a patak túloldalán feltehetıen 

horizontális településsel számolhatunk, illetve a dombtól nem messze, mintegy 700 m-re, 

egy hatalmas, 23 hektár kiterjedéső másik horizontális település található (Bodrogzsadány-

Akasztószer).184 Az utóbbi a közölt adatok alapján részben korábbi, mint a Templomdomb, 

azonban a vörös-fehér festett leletanyag mind a két településen jelen van, így a horizontális 

település vége megélhette a tell település kezdetét, azaz lehetséges, hogy a tell település 

korai idıszakában a két lelıhely kapcsolatban állt egymással.  

 A vizsgált területen összegyőjtött feltehetıen öt tell település (4. Tábla) alapján 

megállapítható, hogy nem csak az Alföld déli részére, de az északira is jellemzıek a tell 
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települési formák. Északon is elindulnak a tellalkotó folyamatok, azonban jellegükben és 

kronológiájukban jelentısen különböznek a déli területektıl. A felsorolt öt régészeti 

lelıhely több olyan azonos jellegzetességgel rendelkezik, melyek alapján az észak-alföldi 

területen megjelenı tell típusú településeket önálló csoportként kezelhetjük a Kárpát-

medencén belül. Ezek a jellegek: a tell települések kronológiai helyzete, a hozzájuk 

kapcsolódó horizontális teleprészek megléte és a tell települések típusa-szerkezete. 

A tiszai kultúra kezdetét összekötik a tell települések kifejlıdésével, mely megelızi 

a kerámia stílusváltását.185 A Dél-Alföldön a vastag rétegsorral rendelkezı tellek lefedik a 

kultúra teljes idıszakát és a proto-tiszapolgári fázissal végzıdnek.186 Ezzel szemben 

északon a tell települések jóval késıbb, csak a tiszai kultúra II-III, klasszikus-késıi 

idıszakában, a vörös-fehér festett kerámiával jelzett idıszakban indulnak fejlıdésnek és a 

következı, proto-tiszapolgári idıszakkal, esetleg a korai tiszapolgári kultúrával záródnak. 

Feltehetıen ez a rövidebb idıszak magyarázhatná, hogy északon miért nincsenek vastag 

rétegsorral rendelkezı tellek, csak tell-kezdemények, hiszen a körülbelül 300-350 évet 

lefedı idıintervallum nem elégséges több megtelepedési szint, vastag rétegsor 

létrejöttéhez. Egyedül Polgár-Csıszhalom esetében számolhatunk hosszabb élettartammal, 

ahol a tell kifejlıdése már a II, klasszikus tiszai kultúra idıszakának elején elindult, így a 

vizsgált területen ez a „legvastagabb” tell. 187  

Az északi területen megjelenı tell településekre alapvetıen jellemzı, hogy sohasem 

fordulnak elı önállóan, hanem egy nagyobb kiterjedéső horizontális teleprésszel állnak 

kapcsolatban. Az egyetlen kivétel Sárospatak, azonban a kutatás hiányossága miatt itt sem 

lehet kizárni egy ilyen típusú településrész meglétét. Az északi lelıhelyekkel szemben a 

dél-alföldi telleknél változatosabb a helyzet. A tiszai kultúra telljeit jellemzıen kíséri a 

nagy, sokszor 10 hektárt is meghaladó horizontális telep, viszont koránt sem 

kizárólagosan: a legnagyobb tell település, Vésztı-Mágor körül nem alakult ki síktelep.188 

A herpályi kultúra közel 30 telljérıl kevés adat áll rendelkezésre, Berettyóújfalu-Herpály 

lelıhelynél bizonyosan létezett egy nagymérető, külsı horizontális település, azonban 

kronológiai viszonyuk kérdéses, mivel az itt végzett feltárásból tiszai és nem herpályi 

típusú leletanyag származott.189  

                                                 
185 Raczky 1986, 106–107; Kalicz–Raczky 1987a, 25; Kalicz 1989, 104; Raczky 1992, 164. 
186 Kalicz–Raczky 1987a, 26–27; Raczky 1992, 174. 
187 Raczky et al. 2007, 61–65. 
188 Kalicz–Raczky 1987a, 15–16; Parkinson et al. 2010, 169. 
189 Kalicz–Raczky 1984, 94; Kalicz–Raczky 1987b, 105–106; Kalicz et al. 2010, 12–13. 
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A dél-alföldi többrétegő települések szerkezetükben, formájukban és méretükben 

jelentısen különböznek egymástól. Ezen ismérvek alapján két fı csoportba osztják ıket: a 

valós tellekre és a tellszerő telepekre. A tellek jellemzıi a sőrő beépítettség, a 3-4 m 

rétegvastagság és a kis területen kialakuló kónikus forma, míg a tellszerő településeké a 

ritkásabb beépítettség, a vékonyabb, 1-2,5 m vastag rétegsor és a nagyobb, laposabb, 

szétterülıbb forma.190 A két típus mellett Makkay János megkülönböztet egy harmadik 

csoportot, az úgynevezett tell-kezdeményeket. Ezek a lelıhelyek a tell formai jellegét alig 

vagy csak részben elégítik ki, azonban a lényeget igen. Azok a lelıhelyek sorolhatóak ide, 

amelyeket tellalkotó folyamatok hatására létesítenek, viszont valamilyen oknál fogva – 

például az idı rövidsége miatt – nem válnak vastag rétegsorú, kónikus tellekké.191  

Véleményem szerint az északi lelıhelyek közül Polgár-Bosnyákdomb, Sárospatak-

Vár és Bodrogzsadány-Templomdomb leginkább ebbe az utóbbi csoportba, és nem a 

tellszerő lelıhelyek csoportjába sorolhatóak. Mind a három lelıhely egy természetes 

kiemelkedésen, egy kisebb dombon helyezkedik el, sıt, Bosnyákdomb esetében még 

árokkal is lehatárolják ezt a területet, mely a tell településekre jellemzı. Az árok alapján 

nagy valószínőséggel Pród is ugyanehhez a csoporthoz kapcsolható, amennyiben 

ténylegesen egy többrétegő településrész helyezkedik/helyezkedett el azon belül. A 

tellszerő településekkel ellentétben ezenek a lelıhelyeknek a mérete kicsi, általában nem 

haladja meg az 1 hektárt, mely szintén a valós, és nem a tellszerő településekre jellemzı. 

Bár ásatásokkal négy lelıhelyet is kutattak, sajnos a hiányos adatok miatt csak 

Bosnyákdomb esetében állapíthatjuk meg a sőrő beépítettséget, amelyet a korábbi 

geofizikai felmérések is bizonyítottak. A vastag rétegsor hiányát, amely alapvetıen 

elkülöníti ezeket a lelıhelyeket a tell településektıl, fentebb már érintettük.  

Az itt felsorolt érvek alapján megalapozottnak látszik, hogy az északi többrétegő 

lelıhelyeket – Csıszhalom kivételével – olyan tell-kezdeményekként határozzuk meg, 

melyek minden szempontból az igazi tellekhez és nem a tellszerő településekhez 

kapcsolhatóak. A szerkezetükben és kronológiájukban megmutatkozó egységes jellegek 

miatt ezek a lelıhelyek Csıszhalommal egyetemben egy zárt területi csoportot alkotnak, 

melyek minden bizonnyal egy önálló kulturális egység részét képezik Magyarország 

északkeleti térségében. 

 Nem ismert az oka, hogy az északi területeken miért csak ilyen késın, a késı 

neolitikum közepétıl indulnak el a tellalkotó folyamatok. A térségbıl több nagy, a tiszai 

                                                 
190 Kalicz–Raczky 1987a, 15. 
191 Makkay 1982, 108. 
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kultúrához sorolható lelıhely ismert, azonban ezeken nem jön létre tell vagy tellszerő 

települési forma. Az egyetlen olyan tiszai lelıhely, ahonnan erre utaló adatok ismertek 

Bodrogkeresztúr-Kutyasor, azonban Tompa Ferenc megfigyelései bizonytalanok, sem fotó, 

sem rajz nem áll rendelkezésre az ásatásról. Mind a két feltárási évben közel 2 m vastag 

rétegsort említ, melybıl körülbelül az alsó 0,5 m tartozhatott a késı neolitikumhoz és e 

felett 0,5-1 m a rézkorhoz. A feltárásokból származó leletanyag alapján azonban több 

régészeti kultúra is azonosítható a lelıhelyen az AVK-tól a bronzkorig, így kétséges a 

rétegek helyes kulturális besorolása. Kétségtelen, hogy Patay Pál is megfigyel egy késı 

neolitikus réteget – mely réteg Tompa Ferenc feltárásainál is jelentkezett – azonban ez 

körülbelül 50-80 cm vastagságot érhetett el, és ez alapján a lelıhely nem sorolható a tell 

típusú települések közé.  

A kutatott területen ismert mind az öt tell település, illetve tell-kezdemény egy 

kevert kulturális jellegeket mutató körhöz köthetı. A tiszai kultúra északon nem alkot 

többrétegő településeket, így kialakulásuk, illetve hiányuk okait feltehetıen a vizsgált 

területen elıforduló két kulturális egység különbözı társadalmi-gazdasági különbségeiben 

kell keresni. 

Douglass Bailey a bulgáriai tellek vizsgálatával kapcsolatban felveti, hogy ott a tell 

települések részét képezték az abban az idıben kialakuló szociopolitikai rendszernek, egy 

olyan rendszernek, melyben az erıforrások és emberek már bizonyosfajta szervezett 

irányítás alatt álltak. Kimutatja, hogy a tellen csak meghatározott gazdasági 

tevékenységeket végeztek – ezek leginkább a mezıgazdasághoz köthetıek –, illetve a 

megtermelt gabona tárolása, és ez által újraelosztása szintén a telleken történt. Véleménye 

szerint a gazdasági folyamatok tér és idıbeli irányítását ekkor már egy, a társadalomban 

elkülönülı elit csoport végzi, mely csoport a tellekhez köthetı.192  A csıszhalmi tell 

elemzése szintén kimutatott olyan jelentıs különbségeket a horizontális településsel 

szemben,193 melyek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a területen megjelenı tell, illetve 

tellszerő települések a gazdasági, illetve cserefolyamatok irányításának központosításával 

állhattak összefüggésben. Északkelet-Magyarországon a tellek megjelenése ennek a 

gazdasági/társadalmi változásnak a térbeli megnyilvánulásait jelölhették. 

 

5.2.1.2. Egyrétegő települések 

 

                                                 
192 Baily 1999 
193 Raczky–Anders 2008; Raczky–Anders 2010a; Raczky et al. 2011 
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A késı neolitikus idıszakban a vizsgált térség egészére jellemzı lelıhelytípus a 

horizontális, vagy egyrétegő település (4. Tábla). Hasonlóan a dél-alföldi területekhez, 

északon is két formáját ismerjük: megtalálhatóak önálló típusként, illetve állhatnak tell 

településekkel összekapcsolódva. Erre a lelıhelytípusra általában jellemzı a vékony, 

maximum 0,5 m vastagságú rétegsor, mely az egyszeri megtelepedés alkalmával 

keletkezik. Ritkán megfigyelhetünk objektummetszéseket, azonban ezek kizárólag még a 

település élete során keletkeznek, a tellekhez hasonló megújulás nem jellemzı rájuk. 

 A doktori disszertáció keretében vizsgált terülten egy kivételével – Sárospatak-Vár 

– az összes lelıhely részben vagy egészében ehhez a településtípushoz sorolható. A Dél-

Alföldön az egyes lelıhelyklasztereken belül megkülönböztetnek méret és elhelyezkedés 

alapján központi és szatellit vagy majorsági telepeket,194 azonban az északi részen az egyes 

lelıhelyek között ilyen különbség nem figyelhetı meg.  

Az eddigi megfigyelések alapján a vizsgált lelıhelyeknél kizárólag a település 

népességszáma és az ennek eltartásához szükséges gazdasági és társadalmi tevékenységek 

határozzák meg annak méretét és jellegét, változásait az ezekben történı módosulásokban 

kell keresnünk. A horizontális településeknél – szemben a tellekkel – nem találkozunk 

kerítı vagy lehatároló árkokkal, az egykori település határait, ha jelölték is, annak régészeti 

nyoma nem maradt. A vékony kultúr-, illetve az azt fedı humuszréteg miatt a földmővelés 

okozta bolygatások gyakran komoly károkat okoznak a lelıhely objektumaiban, ennek 

következtében ritkán találni olyan objektumokat, amelyek az egykori járószinten 

helyezkedtek el, mint például épületek vagy tőzhelyek, általában csak a földbe mélyedı 

jelenségek, gödrök, stb. kerülnek elı a feltárásokon. 

  

 

5.2.2. Települések mérete 

 

A lelıhelyek kiterjedésének meghatározására elsıdlegesen a non-destruktív módszerek 

szolgáltatnak információt, melyek közül a terepbejárás az egyik leginkább alkalmazott 

módszer, azonban több lelıhelynél egyéb vizsgálatokat is (geofizikai felmérés, légi 

fotózás, stb.) felhasználtak. Ezekkel a módszerekkel egyrészrıl a régészeti leletek 

szóródását, illetve az objektumok térbeli kiterjedését lehet meghatározni, azonban ásatás 

nélkül nem állapítható meg, hogy az adott települést egyidıben használták-e vagy azt egy 

                                                 
194 Makkay 1982, 128–129; Horváth 2005, 54; Gyucha 2009, 138. 
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kisebb közösség folyamatosan arrébb költözve alakítja-e ki. Ennek a megállapítására 

sokszor még az ásatási adatok alapján sincs mindig lehetıség, egyrészrıl a feltárási felület 

kis kiterjedése miatt, másrészrıl a gyorsan változó és továbbköltözı telepegységek nem 

feltétlenül különíthetıek el kerámiatipológia vagy kormeghatározási módszerek alapján.  

A disszertációban vizsgált térségben a legtöbb lelıhely kiterjedésére vonatkozóan 

nem rendelkezünk terepbejárási adatokkal, azonban így is megállapítható, hogy a területen 

jelentıs különbségek figyelhetıek meg az egyes települések méretében. A kiterjedésre 

vonatkozó adatokkal rendelkezı települések közül a legnagyobb lelıhelyek közé sorolható 

Polgár-Csıszhalom-dőlı és Bodrogzsadány-Akasztószer, a terepbejárási és egyéb adatok 

alapján az egyik 38, míg a második 23 hektár területet foglal magába. A közepes mérető 

lelıhelyek közé sorolom az 5–10 hektár nagyságú településeket, melyek közé 

Bodrogkeresztúr-Kutyasor, Hajdúböszörmény-Pród, Ibrány, Kisköre-Gát, Polgár-

Bosnyákdomb és Tiszatarján-Tanári-földek lelıhelyek tartoznak. A területre nem igazán 

jellemzıek a délen elıforduló kismérető, majorsági vagy szatelit települések. Ezeknek a 

mérete általában 3 hektár alatt volt és egy-egy tell vagy nagymérető horizontális település 

köré szervezıdtek.195 Bár a The Upper Tisza Projekt keretében azonosítanak ilyen 

kismérető, késı neolitikus lelıhelyeket, azonban a közölt adatok bizonytalanok, mivel a 

lelıhelyek lehatárolása 25 m-es térközökkel történt.196 A nagyfelülető megelızı 

feltárásokhoz kapcsolódó topográfiai kutatások, és az ezt követı feltárási adatok 

határozottan azt mutatják, hogy a lelıhelyek kiterjedése minden esetben nagyobb – 

átlagosan 10–40 %-kal –, mint a felszínen mutatkozó leletanyag szóródás, ennek 

megfelelıen a lelıhelyek közötti terület minimum 60–100 m-es sávban határozható meg. 

Szintén a nagyfelülető feltárásokból ismert adatok alapján kijelenthetjük, hogy olyan 

kismérető, 30–50 m átmérıjő lelıhelyek, mint amilyenek a The Upper Tisza Projekt 

keretében azonosítottak nem léteztek,197 a feltárási megfigyelések azt mutatják, hogy 

általában a lelıhelyek mérete 1 hektárnál mindig nagyobbnak bizonyultak, bár 

természetesen ebben az esetben is voltak kivételek.  

 

 

 

 

                                                 
195 Makkay 1982, 128–129; Gyucha 2009, 138, 4.28. ábra 
196 Chapman et al.2010, 18. 
197 Pl. Chapman et al. 2010, Fig 4.19, 4.29 
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5.3. Összefoglalás 

 

Az elmúlt 50 évben az alföldi késı neolitikus településhálózat kutatása széleskörő 

figyelmet kapott, azonban ez a kutatás szinte kizárólag a déli, tell településekkel fedett 

régiókra szorítkozott.198 A Szolnoktól északra elterülı térségben a kevés lelıhely miatt 

nem végeztek településhálózati elemzést, csupán megállapították, hogy itt Polgár-

Csıszhalom kivételével csak horizontális települések helyezkednek el.199 Az utóbbi évek 

Raczky Pál és Anders Alexandra nevéhez főzıdı tell, valamint a Polgár-szigethez 

kapcsolódó kutatásai jelentısen változtattak ezen a képen, azonban a kis területre kiterjedı 

vizsgálatok az egész régió településhálózati kérdéseire vonatkozóan továbbra sem adtak 

válaszokat. 

A középsı neolitikumot követıen az Alföld mind déli, mind északi területén ugyan 

az a településkoncentráció figyelhetı meg: a lelıhelyek száma erısen lecsökken, méretük 

pedig jelentısen megnövekedik.200 A középsı neolitikum idıszakában a vizsgálati 

területen található több száz lelıhelyet a késı neolitikumban mindössze 37 település váltja 

fel, ami igen drasztikus visszaesésnek számít. Mindamellett nem csak a települések 

számában, hanem a benépesített területek méretében is csökkenés figyelhetı meg. Míg az 

alföldi kerámia kultúrája a hegyvidéki területektıl a nyírségi homokig minden típusú 

tájegységen megjelenik, addig a késı neolitikus lelıhelyek kizárólag nagyobb folyók – 

leginkább a Tisza – és vízfolyások partjai mentén helyezkednek el. Ebben az idıben 

gyakorlatilag lakatlanná válik Észak-Magyarország jelentıs része, és a benépesített terület 

mindössze egy keskeny folyóparti sávra korlátozódik.  

Összehasonlítva az Alföld déli és északi részének településszerkezetét, jelentıs 

különbségeket figyelhetünk meg. Míg délen a tiszai kultúra települései klasztereket 

alkotnak, melyek egy-egy tell vagy nagyobb horizontális telep köré csoportosulnak,201 

addig a Szolnoktól északra lévı területen nem találunk ilyen jellegő csoportosulást. A 

Tisza-Bodrog összefolyásától Szolnokig terjedı területen a késı neolitikus lelıhelyek 

viszonylag egyenletes eloszlásban helyezkednek el a Tisza jobb és bal partján, a térképen 

                                                 
198 Makkay 1982, 104–162; Kalicz 1986; Kalicz–Raczky 1987a, 16–21; Parkinson 2006; Parkinson–Gyucha 
2007; Gyucha 2009, 27–98. 
199 Kalicz–Raczky 1987a, 14–17; Kalicz 1986, 128; Korek 1989, 49–50. 
200 Kalicz–Makkay 1977, Karte 1; Makkay 1982, 124–125. 
201 Makkay 1982, 128–129; Parkinson 2006, 139–143, 151; Gyucha 2009, 80–82. 
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esetlegesen azonosítható csoportokat kizárólag a kutatásbeli egyenlıtlenségek okozzák. Ez 

az egyenletes eloszlás a jelek szerint független a települések típusától, horizontális és tell 

települések – melyeknél természetesen a hozzájuk kapcsolódó síktelepülés is értendı – 

egyaránt elıfordulnak, azonban semmilyen különleges kapcsolatban, csoportban nem 

állnak egymással. Ezzel szemben a Tisza-Bodrog összefolyásától északra két 

lelıhelycsoportot lehet megfigyelni, azonban a lelıhelycsoportoknál nem lehet kimutatni 

egyetlen központi települést sem, sokkal inkább egy-egy településhierarchia nélküli, 

sőrőbben betelepült területet jelölnek. 

A települések térbeli eloszlása mellett a települések típus szerinti eloszlása szintén 

eltérést mutat az Alföld déli és északi területei között (4. Tábla). Míg délen a tell 

települések az Alföld egész területén megtalálhatóak, addig északon két kisebb régióra 

koncentrálódnak: a Bodrog-völgyére és Polgár-szigetre, mely utóbbihoz tartozhat 

Hajdúböszörmény-Pród lelıhelye is. A két terület minden bizonnyal két elkülönülı 

társadalmi csoportot jelöl, melyet a leletanyagokban mutatkozó különbségek szintén 

alátámasztanak. 

Összefoglalva az eddig bemutatott adatokat megállapíthatjuk, hogy a doktori 

disszertációban vizsgált terület településhálózati képe jelentıs eltéréseket mutat a környezı 

térségekétıl. Bár a tell települések megjelenése párhuzamba állítható a herpályi kultúrával 

vagy a tiszai kultúra déli területével, azonban a települések térbeli és típusbeli 

szervezıdése egészen másfajta jelleget mutat, ami minden bizonnyal a különbözı 

társadalmi-kulturális viszonyoknak és gazdasági folyamatoknak köszönhetı.  
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6. Településszerkezet 

 

 

A fejezet alfejezetenként elemzi a települések szerkezetét, oly módon, hogy elsınek 

végigveszi az ásatásokon elıkerülı objektumokat típusonként, majd ezen adatokat 

felhasználva elemzi a települések belsı szerkezetét. A kutatási területen folytatott 

ásatásokból származó publikálatlan, vagy új adatok nem összefoglalva, lelıhelyenként 

kerülnek leírásra, hanem részletenként, beépítve az adott alfejezetek szerkezetébe.  

 

6.1. A településeken elıkerülı objektumtípusok 

 

6.1.1. Épületek 

 

Az Alföld területén a késı neolitikum idıszakából leginkább a tell települések 

feltárásainak köszönhetıen számos épületmaradványt ismerünk, melyek gazdag 

ismeretanyagot szolgáltatnak az akkori háztípusokra és építészeti megoldásokra 

vonatkozóan. A dél-alföldi tell településeken feltárt épületek igen változatos képet 

mutatnak, településenként, sıt gyakran településen belül is elıfordulnak különbözı mérető, 

elrendezéső és szerkezető házak. A különbségek ellenére az épületeknél bizonyos 

jellegzetességek általánosnak mondhatóak, miszerint minden esetben a föld felszínére 

építették azokat, alakjuk négyszögletes volt és egy, vagy több helységgel rendelkeztek. A 

méretskála igen nagy, a kis, 3,5-4 x 5-6 m nagyságú egyhelységes házak mellett – mint 

amilyen Kökénydombon202 elıfordult – Hódmezıvásárhely-Gorzsáról ismert egy 6 

helységbıl álló, 20 x 13 m nagyságú épületkomplexum is.203 Ebben az idıszakban jelennek 

meg az emeletes házak, Berettyóújfalu-Herpályról több adatunk is van a tetıtér 

beépítésérıl.204 Ezeknél az épületeknél a tartószerkezetet földbe mélyített cölöpök alkották, 

ettıl eltérı megoldással csak Kökénydombon találkozunk, ahol az 1941-es ásatási évadban 

feltárnak egy faszerkezet nélküli, rakott agyagfalazatú házat.205 Az épületek falazatát 

leggyakrabban fonott, majd betapasztott sövénybıl építették fel, de elıfordul nád, gally 

                                                 
202 Banner 1930, 57–83. 
203 Horváth 1987, 38. 
204 Kalicz–Raczky 1987b, 113–114; Kalicz et al. 2010, 24, 35, 44. 
205 Banner 1943, 13–14. 
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alkalmazása is. Egyedi megoldásnak számít a kökénydombi fecskerakásos206 és a vésztıi 

agyagkoloncokból álló, valamint a függıleges, betapasztott deszkafalazat.207 A padló 

kialakítása is többféle módon történhetett, a leggyakoribb a ledöngölt vagy letapasztott 

agyagpadló, de Kökénydombról208 és Herpályról209 ismert gerenda/deszkaalapozású, 

agyaggal letapasztott, úgynevezett „ploscsadki” szerkezető megoldás is.  

A déli, épületmaradványokban gazdag területtel szemben az észak-alföldi területrıl 

jóval kevesebb és töredékesebb információval rendelkezünk. Polgár-Csıszhalom-dőlı 

horizontális településérıl ismert a legtöbb, összesen 79 cölöpszerkezetes épületmaradvány. 

Általános jellemzıjük, hogy földfelszínre épített, téglalap alakú, cölöpszerkezetes épületek 

voltak, melyek szerkezetét 3, 5 vagy 7 oszlopsor alkotta oly módon, hogy a középsı, 

taréjszelement/oromszelement tartó oszlopot ásták külön gödörbe, míg a mellette 

elhelyezkedı 2-2 vagy 3-3 tartócölöpnek egy hosszúkás, úgynevezett „piskóta” alakú 

gödröt ástak. A cölöpsorok közötti oldalfalat további egy-egy cölöpgödör egészíthette ki. 

A lakó és más funkciót betöltı épületekbıl csak ezek a cölöphelyek maradtak fenn, mivel a 

padlószintjük a szántási mélységben lehetett, mely teljesen megsemmisült. A házak 

átlagosan 4–7 m szélesek és 8–12 m hosszúak voltak, 2–3 belsı helységgel rendelkeztek, 

és tájolásuk jellemzıen K-NY-i volt.210  

A polgár-csıszhalmi tell településen, mely Csıszhalom-dőlı horizontális 

településéhez kapcsolódik, szintén több cölöpszerkezetes, tapasztott falú, a tell korai 

idıszakában kéthelységes épület került feltárásra. A tellen a külsı településsel szemben a 

leégett paticsomladékkal fedett épületeknek a tapasztott padlója és a bemélyített és festett 

mintákkal díszített faltöredékei is fennmaradtak.211 A nagyobb mérető, cölöpszerkezetes 

házak mellett egy másik épülettípus is elıfordul a tellen. A település szélén, a központban 

elhelyezkedı házaktól távolabb került feltárásra egy kismérető, 4,5 x 4,5 m-es, lekerekített 

sarkú, cölöpszerkezet nélküli építmény nyoma. A falazatot 15-20 cm vastag agyag alkotta, 

melynek kiégett maradványait sikerült feltárni. Az épület egyértelmően nem lakóépület 

volt, a körülötte lévı letapasztott agyagfelületen talált állatcsontok alapján gazdasági 

funkciója lehetett.212 

                                                 
206 Banner 1943, 13–14. 
207 Hegedős 1982, 184; Makkay 2004, 64. 
208 Banner 1943, 12–13. 
209 Kalicz–Raczky 1987b, 112; Kalicz et al. 2010, 39–39. 
210 Raczky et al. 1997, 38–39; Raczky et al. 2005b, 25–28. 
211 Raczky et al. 2005b, 31; Bánffy–Bognár-kutzián 2007, 24, 104–105, 212–216; Raczky–Anders 2010a, 
149–150. 
212 Raczky et al. 2011, 47–48. 
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A Csıszhalom mellett található másik tell településen – Polgár-Bosnyákdombon – 

egy leégett, 8 x 5 m nagyságú, enyhén trapéz alakú, kéthelységes ház került feltárásra a 

felsı rétegben, mely kialakításában lényegesen eltért a csıszhalmi épületektıl. Az épület 

tartószerkezetét kisebb, 15-20 cm átmérıjő oszlopok alkották, amelyek alig, 25-35 cm-re 

mélyedtek bele az altalajba. A falazatot vékony falécekbıl alakították ki, melyet vastag, 

20-25 cm agyaggal tapasztottak be. A ház berendezéséhez tartozott két, egymás melletti 

belsı és egy külsı tőzhely.213  

A térség másik jelentıs mérető telepfeltárásán, Pusztataskony-Ledence tiszai 

településén a feltárt cölöpszerkezetes épületekrıl kevés adat áll rendelkezésünkre, annyi 

ismert, hogy 10-15 ház cölöpszerkezetes maradványa került elı.214 Pusztataskony 

közvetlen közelében, a Tisza túlpartján található Kisköre-Gát lelıhely, melyet Korek 

József részletesen feldolgozott: két háztípust különített el, az egyik földbe mélyített 

gödörház, míg a másik kismérető cölöpszerkezetes épület.215 Mivel Korek József a 

gödröket tartotta elsıdleges lakóépületeknek, melyek természetesen csak az akkori kor 

kutatási elképzelésének, de nem a valóságnak feleltek meg, így a feltárási munkák során 

leginkább ezekre az objektumokra és a temetkezésekre koncentráltak. Ennek köszönhetıen 

a cölöplyukak bontására és dokumentálására nem fordítódott túl sok figyelem, illetve ezért 

történhetett, hogy a véglegesen közölt felszínrajzon több szelvény esetében a kibontott 

cölöplyukakat fel sem tüntette, így a felszínösszesítı rajzon közölt cölöplyukak téves képet 

mutattak. További problémát jelentett, hogy a Korek József által közölt felszínrajzon a 

szelvényrajzokat pontatlanul illesztették össze, és nem különböztették meg a cölöplyukakat 

a gödröktıl, jóllehet a cölöpszerkezetes épületeket jelzı cölöplyukak az ásatási naplóban 

egyértelmően fel voltak tüntetve.216 Ezek miatt a hibák miatt szükségesnek tartottam az 

adatok újbóli feldolgozását, mely a szelvényrajzok digitalizálásával és összeillesztésével 

egy valósághőbb és használhatóbb alaprajzot eredményezett, viszont még így is igen sok 

bizonytalan részlet maradt (10. Tábla).  

Az új felszínrajzon jól azonosíthatóak az egykori épületek alapszerkezeti egységei: 

a három oszlopgödörbıl álló cölöpsorok, az épületek keresztirányú tartószerkezetei. A 

naplóbejegyzések alapján megállapítható, hogy minden cölöplyukra általánosan jellemzı 

volt a sárgás színő betöltés – a cölöpgödrök visszatemetett betöltése –, melyekben több 

esetben is igen jól látszódott a beleállított cölöp sötétebb foltja. A cölöpgödrök alakja 

                                                 
213 Raczky–Anders 2009, 11. 
214 Sebık 2012, 98. 
215 Korek 1989, 50–51. 
216 Korek 1989, Abb. 3. 



 85 

lehetett kerek vagy szögletes – legtöbbször téglalap alakú – és egyetlen cölöp állt bennük. 

A cölöpsorok iránya mindig ÉK-DNy-i volt, mely megadta az épületek irányítását is: ÉNy-

DK.  

Az 1964-es ásatási évadban két épület sárga padlótapasztását figyelik meg, az egyik 

a 12/C-D és 14/A szelvényekben található (1. ház), a másik a 12/D szelvény ÉK-i felében 

(2. ház). Az 1. ház padlóját jelölı sárga agyagréteg 5,5 x 3 m nagyságú, négyszögletes 

alakú volt, alatta cölöpgödrök helyezkedtek el – három egy sorban –, melyek közül az 

egyikben még a cölöp kiégett helyét is dokumentálták. A házat egy korábbi nagymérető 

gödörre építették rá, melynek bontásánál 50 cm mélységben jól elkülöníthetı volt az a 

felett húzódó, padlót jelölı sárga réteg.217 A következı feltárási években sajnos már nem 

figyelik meg ezeket a sárga rétegeket, így az épület padlójának csak az ÉNy-i vége ismert. 

A ház ÉNy-i, elsı hármas cölöpsorától DK-re, körülbelül 5 m távolságra újabb hármas 

cölöpsor került elı, mely méretében és irányában megegyezik az elsı cölöpsorral. DK-i 

irányban ezt egy újabb, utolsó sor zárta és így az épület mérete 5,5 x 12 m-re növekedett, 

mely tökéletesen megegyezik a Polgár-Csıszhalmi-dőlın feltárt épületek méretével.218 

Hasonló tájolású és szerkezető lehetett a 2. ház, amelynek Ny-i sarkában (12/D szelvény) 

figyelték meg a sárga színő réteget.219 Az épületet alkotó három sor cölöplyukból ítélve a 

ház tájolása ÉNy-DK-i, mérete 6 x 12 m lehetett, azonban lehetséges, hogy ez az épület 

nem három, hanem négy sor cölöplyukból állt. Amennyiben a negyedik sor is még ehhez 

az épülethez tartozott, úgy a mérete igen nagy, 6 x 16 m-es volt. Ehhez a házhoz 

tartozhatott a 13/A szelvényben lévı tőzhely (külsı), mely az épület Ny-i sarkánál 

helyezkedett el, illetve a 13/C szelvényben lévı másik tőzhely (belsı). A 3. ház a 2. háztól 

K-re, azzal párhuzamosan helyezkedett el, és három sor cölöplyukból állt, mérete 6 x 14 m, 

tájolása ÉNy-DK-i volt. További két ház (4. és 5. ház) megléte tételezhetı fel a 3. háztól 

K-re, azzal párhuzamosan, azonban mind a két esetben bizonytalan az alaprajz. Az 5. 

háznál még megfigyelhetıek a három cölöplyukból álló sorok, azonban az 4. háznál már 

csak az utolsó, DK-i sor azonosítható bizonyosan. A két épület mind tájolásában, mind 

méretében illeszkedhetett a többi épülethez. Ezeken az épületen kívül több helyen 

megfigyelhetıek olyan cölöplyuk csoportosulások, hármas cölöplyuk sorok, melyek egy-

egy ház meglétét jelölhetik, sıt a 9/A szelvényben  – hasonlóan az 1. és 2. házhoz – a 

                                                 
217 Korek 1989, 26. 
218 Raczky et al. 1997, 39. 
219 Korek József a lelıhely közlésében nem említi meg ezt a sárga réteget, azonban az eredeti naplóban 
szerepel, illetve rajzban is dokumentálták. 
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cölöpgödör mellett a sárga, padlót jelölı réteg is dokumentálásra került, azonban ezeknek 

az épületeknek sem méretét, sem pontos elhelyezkedését nem lehet kiszerkeszteni.  

A Kisköre-Gát lelıhelyen elıforduló három cölöplyuk soros épületszerkezetek 

máshol is feltőnnek az Alföldön, legjobb párhuzamukat Öcsöd-Kováshalom lelıhelyen 

találjuk, ahol szintén elıfordulnak a szögletes, önállóan álló cölöpgödrök, illetve a hármas 

cölöplyuk sorok azzal a kivétellel, hogy Öcsödön a házfalakat alapárkok jelezték.220 

A vizsgált terület épületmaradványait Szolnok-Tőzkövesen is megtaláljuk, itt egy 

nagymérető épület részletét sikerült feltárni az ásatóknak. A háznak csak egyik oldala esett 

a szelvényekbe, a másik három azon kívül helyezkedett el, így pontos méretét nem lehetett 

megállapítani, a feltárt felületekbe esı része 12 x 7,5 m-es volt. A ház padlóját 10-38 cm 

vastagságú, egyszer megújított sárga döngölt agyagréteg alkotta, melyen egy 60 x 80 cm 

nagyságú, felépítmény nélküli, és egy roncsolt, nagymérető, vastag cserépdarabokkal 

borított tőzhely helyezkedett el. Az utóbbi tőzhelyhez egy hamus tér kapcsolódott, 

valamint egy hosszanti, átégett tapasztásokból álló sáv. A ház egy részét vastag 

áglenyomatos paticsdarabok fedték, azonban cölöpszerkezetre utaló cölöplyukakat nem 

találtak. Két nagymérető gödröt ástak a padlóba, melyeket Sz. Máté Márta szelementartó 

cölöplyukaknak tartott, azonban a falazatot a cölöpök hiánya miatt vertfalként határozza 

meg, és az áglenyomatos paticstöredékeket inkább a tetı, és nem a fal leomlott részeként 

értelmezi.221  

A legújabb feltárási adatok közé sorolható a Tiszapüspöki, Karancs, Háromág-dőlı 

lelıhelyrıl ismert, teljes egészében kiégett és a szántás ellenére jó állapotban megmaradt 

paticsomladékos épület. Az omladék magasan, már a humuszrétegben jelentkezett és ennek 

megfelelıen több részét a szántás és egyéb talajmővelési tevékenységek megbolygatták. 

Mivel a vastag, masszív paticsomladékkal jelentkezı ház a feltárási terület szélére esett, 

ezért rá kellett bontani egy kis részen annak érdekében, hogy az épület teljes egészében 

kibontható legyen. 

Az omladék mérete 7 x 4,5 méter volt, tájolása ÉK-DNY (9. Tábla). A 

paticstöredékek nem a megszokott ág és sövénylenyomatos mintát mutatták, a föld felöli, 

azaz az alsó oldalukon hasított hegyesszögő háromszög alakú gerenda és íves rönk 

lenyomatok voltak, míg a felsı részük durván el volt simítva. Az omladékról a 

felszedésénél derült ki, hogy az épület egy részén két réteget alkotott. A paticstöredékek 

között több összeilleszthetı darabot is megfigyeltek, azonban az omladékréteg nem állt 

                                                 
220 Raczky 1987, 72, 3. Figur; Raczky 2009, Fig 5 
221 Sz. Máté 1970, 26–56. 
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össze egy egységes felületté, azaz nem alkotott olyan összefüggı, gerendaalapozású, 

letapasztott padlót, amilyet többek között Herpály tell településén tártak fel.222 Az omladék 

minden jel szerint az egykori falakat alkották, melyek a ház leégése közben bedıltek az 

épületbe egy részen két irányból is. Az omladék között kevés leletanyag helyezkedett el, 

azonban ezek a tárgyak az égési nyomokból ítélve az épülettel együtt pusztultak el a 

tőzben. Az omladék teljes felszedését követıen a ház helyén sem padlónyomot, sem 

cölöplyukat nem sikerült azonosítani.  

A feltárt adatok igen nehézzé teszik az egykori épület szerkezetének 

rekonstruálását. Kizárólag a vastag, deszka és cölöplenyomatos paticsomladék adataiból 

lehet kiindulni, mivel az omladék alatt földbe mélyített szerkezeti elemnek nem találták 

nyomát. Szintén szokatlan volt, hogy az összes paticson cölöp, illetve hasított deszka 

lenyomatát lehetett megfigyelni, és nem találtak közte az idıszakra leginkább jellemzı 

vesszıfonatos mintájúakat. A deszkalenyomatok a paticsok egyik, feltárás szerinti alsó 

oldalán voltak, melybıl arra következtetek, hogy a falazat kívülrıl agyaggal betapasztott 

deszkafalazat volt, mely az égés során befelé dılt. A paticslenyomatok alapján a deszkák 

20-30 cm szélesek lehettek, kialakításuk oly módon történhetett, hogy egy fatörzset 

körcikkszerően 7-8 cm vastag darabokra vágtak fel (52. kép). A falazatot alkotó deszkákat 

horizontális kialakítás esetén egymásra, vertikális 

kialakítás esetén egymás mellé illesztették és egyik 

oldalukat vastagon betapasztották agyaggal. Az íves 

rönklenyomatokból arra lehetett következtetni, hogy a 

falazatot és a tetıt oszlopszerkezet tartotta, azonban 

felmerül a kérdés, hogy egy olyan jelentıs súlyú 

konstrukciót, mint amilyen az agyaggal tapasztott 

deszkafalazat és tetı, milyen rögzítéső tartószerkezet 

bírhatott el, amennyiben nem földbe ásott cölöpökbıl 

állt. A kérdés megválaszolását a néprajzi építészetben 

találjuk, itt ismert egy olyan építészeti megoldás, mely 

magyarázatot adhat erre a kérdésre: ezt a szerkezetet 

talpas vázszerkezetnek hívják.               52. kép Deszka hasítása fatörzsbıl 

               (Lobisser 1998 nyomán) 

                                                 
222 Itt több épületnél megfigyelték, hogy az agyagpadlót hasított deszkákra tapasztják rá, mely egyfajta 
szigetelésként szolgálhatott (Kalicz–Raczky 1987b, 112). 
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A talpas-vázas épületeknél a tartó cölöpszerkezetet a földre, vagy valamilyen 

alapozásra fektetett talpgerendákra építik fel. A népi építészetben a stabilitás érdekében a 

sarkok alá nagyobb köveket vagy tuskót helyeznek és az egymással találkozó gerendákat 

lapolással vagy csapolással illesztik össze. A falazatot és tetıt tartó vázat a sarkokra, a 

falcsatlakozásokra és közbensı helyekre állított oszlopok alkotják, a vázszerkezet 

stabilitása miatt ferde támaszokat építenek be. A falazatot különbözı módon alakíthatták 

ki, azonban a leggyakrabban alkalmazott faltípus a zsilipelt deszka vagy boronafal volt (53. 

kép). Általában ez az épületváz kialakítása nagyobb szakmai tudást igényelt, mint a földbe 

mélyített cölöpvázas épületeké.223  

Természetesen nem állíthatjuk, hogy a késı neolitikum idıszakában olyan komoly 

technikai ismeretekkel rendelkeztek, hogy egy, a fent leírt szerkezető házat megépíthettek 

volna. Ugyanakkor a talpas vázszerkezet egy olyan építészeti megoldásra hívja fel a 

figyelmet, mely választ adhat a tiszapüspökin megfigyelt, földbe mélyedı szerkezeti elem 

nélküli épületomladékok kérdésére. Annak eldöntésére, hogy lehetséges-e a talpas 

vázszerkezet neolitikus alkalmazása meg kell vizsgálni, hogy rendelkezhettek-e a 

megépítéséhez szükséges technikai tudással (csapolás, lapolás), illetve találunk-e az 

idıszakból további, a tiszapüspökihez hasonló jellegeket mutató épületmaradványokat.  

 

53. kép Talpas-vázas szerkezet faltípusai: 1 – sövényfal függıleges fonással,  
2 – karóközös fal, 3 – zsilipelt deszkafal, 4 – boronafal 

                                                 
223 Sabján–Buzás 2005, 31–34, 56–57. 
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A talpas-vázas szerkezet megépítése nem lehetséges az egyszerőbb ácskötések 

ismerete nélkül, hiszen ezek a megoldások biztosítják az épület megfelelı statikai 

szilárdságát. Sajnos igen kevés adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a neolitikum 

idıszakában ismerték és alkalmazták-e ezeket a technológiai megoldásokat. Mivel az 

épületek fa és más szerves anyaga elbomlik, így nincs bizonyíték ezek használatára, ennek 

megfelelıen a neolitikus korú házak építésénél általában az ágasfa és háncskötés 

használatát fogadják el, a rekonstrukcióknál ennél bonyolultabb famegmunkálási 

módszereket nem alkalmaznak.224 Az utóbbi években a kísérleti régészet keretében 

felépített épületekbıl nyert tapasztalatok alapján egyre inkább elfogadott nézetté válik az 

alap famegmunkálási technológiák épületeknél történı alkalmazása.225 

Bár épületek esetében nem marad meg a faszerkezet, azonban kutat esetében a 

talajvíz miatt levegıtıl elzárt alsó részben megmaradhat a szerves anyag. Németország 

területérıl több, a vonaldíszes kerámia kultúrkörébe tartozó kút került elı, melyek az 

aljukon megırizték az eredeti faanyagukat és így fontos adatokkal szolgálhatnak a 

neolitikus ember famegmunkálási ismereteirıl. Zwenkau mellett egy négyszögletes, 1,6 - 

1,9 m széles, hasított deszkákból összeállított kutat tártak fel, melynél a deszkákat 

csapolással rögzítették egymáshoz (54. kép).226  

 

54. kép A Zwenkaunál feltárt kút alsó pallói (Stäuble–Campen 1998 nyomán) 

                                                 
224 Raczky et al. 2005b; Kalicz et al. 2010, 40–41. 
225 Lobisser–Neubauer 2005, 105–107; Gheorghiu 2010, 96–98. 
226 Stäuble–Campen 1998, 65–67. 
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Egy másik, Schkeuditz-Altscherbitznél kiásott kútnak a mintegy 3 m magasságig 

fennmaradt faszerkezeténél a felsı deszkákat rovással, míg a legalsó négy, alapot képezı 

deszkát csapolással rögzítették egymáshoz (55. kép).227   

 

55. kép A Schkeuditz-Altscherbitz lelıhelyen feltárt kút alsó része és az itt alkalmazott csopolási 
technika (Elburg 2010 nyomán) 

Az Erklenz-Kückhoven-i kút három, egymást követıen, egymásba épített fa 

bélésszerkezetbıl állt, itt mindhárom kútbélést különbözı hosszúságú hasított pallókból 

építették fel, melyeket egyszerő rovással illesztettek össze (56. kép).228  

 

56. kép A Kückhoven lelıhelyen feltárt kút (Weiner 1992 nyomán) 

                                                 
227 Elburg 2010; Elburg–Herold 2010 
228 Irodalmat lásd Weiner 1998. 



 91 

A fent bemutatott leletek egyértelmő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a 

neolitikus kor embere ismerte és alkalmazta az alap ácstechnikai megoldásokat, és a kı és 

egyéb eszközökkel képes volt a fa megmunkálására. Bár a megmaradt faszerkezetek kútból 

és nem épületekbıl származnak, azonban ezeket a megoldásokat feltehetıen más 

fakonstrukcióknál, akár épületeknél is használhatták a stabilitás növelésének érdekében. 

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a késı neolitikumban már rendelkezhettek azokkal a 

famegmunkálási ismeretekkel, melyek a talpas vázszerkezet megépítéséhez szükségesek, 

így nincs okunk kizárni ezt az építésszerkezeti megoldást a neolitikus háztípusok közül. 

A tiszapüspöki épület egyik legkérdésesebb eleme a cölöplyukak és más földbe 

mélyedı elemek hiánya. Amennyiben párhuzamot keresve végignézzük az idıszak 

épületmaradványait, úgy azt látjuk, hogy az Alföldön több ehhez hasonló megfigyelés is 

történt. Hódmezıvásárhely környékérıl több adattal is rendelkezünk: a kopáncsi Kiss-

tanyán229 és a Hódmezıvásárhely-Kökénydombon230 feltárt házomladékok alatt nem 

mutatkoztak cölöplyukak, sıt Kökénydombon az omladékok alatt vízszintesen fekvı, 

elszenesedett fadarabok feküdtek.231 Tápé-Lebı tell településén ismerünk az 1950-es 

feltárási évadából származó olyan házmaradványokat, amelyeket vastag, kiégett 

vesszılenyomatos paticsréteg fedett, alatta padig felhordott, sárga agyagpadló helyezkedett 

el, azonban az épületeknél földbe mélyedı cölöpszerkezetet nem dokumentálnak.232 Mind 

Hódmezıvásárhely, mind Lebı esetében az ásatók felmenı fal nélküli, földre támasztott, 

tapasztott sátortetıs épületként rekonstruálták a maradványokat.233 Csalog J. hasonló 

következtetésre jut a Szegvár-Tőzkövesen feltárt épületmaradványok kapcsán, mivel sem a 

részletesen közölt E ház, sem a többi épületomladék alatt nem sikerül cölöplyukakat 

találnia, annak ellenére, hogy a feltárás más területein több cölöplyuk is kibontásra került, 

azaz a talajviszonyok megfelelıek voltak a cölöplyukak fennmaradásához.234 Szolnok-

Tőzkövesen a feltárt épületomladék alatt szintén nem kerültek elı cölöplyukak, ezért a 

kiégett lenyomatos paticsomladékot itt is a tapasztott tetı maradványának vélték.235 

Földbe mélyedı, tartó szerkezeti elem nélküli épületmaradványok az Alföldön 

kívüli területekrıl is ismertek. Vinča területrıl említésre érdemes az Opovo késı neolitikus 

lelıhelyen feltárt 3. ház, mely nem csak falazatában, hanem szerkezetében is több 

                                                 
229 Banner 1933–34, 31–33. 
230 Banner 1929, 115–122; Banner 1930, 60–84; Banner–Korek 1949, 9–17.  
231 Banner 1929, 119. 
232 Korek 1958, 134–145. 
233 Banner 1929; Korek, 1958, 145. 
234 Csalog 1959, 95–99. 
235 Sz. Máté 1970, 54–55. 
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hasonlóságot mutat a tiszapüspöki épülettel. Sem az opovoi, sem a tiszapüspöki házban 

nem sikerült az omladékréteg eltávolítása után tapasztott vagy döngölt padlót megfigyelni, 

illetve mindkét épületnél hiányoznak a késı neolitikumban általánosan jelentkezı 

függıleges, földbe mélyített tartó cölöpgödrök.236 Egy másik jelentıs lelıhelyen, a 

Romániában lévı Radovanu településen a több mint 20 feltárt épületmaradvány egyikénél 

sem sikerült cölöplyukakat megfigyelni.237 További adatokat találunk a Precucuteni- és 

Cucuteni-kultúrák területén, ahol több lelıhelyrıl közölnek olyan épületomladékokat, 

melyek alatt szintén hiányoznak a földbemélyedı cölöpnyomok vagy alapozási árkok. S. 

Marinescu-Bîlcu a Tîrpeşti lelıhelyen megfigyelt omladékok alapján ezeket a házakat 

talpas-vázas épületszerkezetként rekonstruálta. Az elképzelése szerint gerendákat 

helyeznek vagy süllyesztenek a földbe, és ezekbe 1-1,2 m távolságonként 10-15 cm 

átmérıjő karókat illesztenek, melyeket betapasztanak. A falazatot felülrıl egy szilárd 

faszerkezet zárta, amely a tetıt tartotta (57. kép).238  

 

57. kép A Tîrpeşti lelıhelyen feltárt házomladékok alapján készített rekonstrukció 
(Marinescu-Bîlcu 1981 nyomán) 

                                                 
236 Tringham et al. 1992, 357. 
237 Comşa 1972; Comşa 1976 
238 Marinescu-Bîlcu 1981, 25–26. 
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A Cucuteni-kultúra területén a jelentıs mennyiségben feltárt omladékos 

épületmaradványnak köszönhetıen mára teljesen elfogadottá vált, hogy két, egymástól 

különbözı, azonban egymással párhuzamosan létezı föld felszínére épített építészeti 

megoldást alkalmaztak, az egyik a földbemélyedı cölöpvázas szerkezet, míg a másik a 

földfelszínre épített, fakeretre vagy emelvényre erısített szerkezet volt.239 

A tiszapüspöki épület egy másik jellegzetességére, a falazatot képezı hasított 

deszka használatára szintén több adat áll rendelkezésre a késı neolitikum folyamán. A 

kutatási területrıl is ismert ilyen adat Polgár-Bosnyákdomb lelıhelyérıl, ahol a feltárt 

épület falazatát vékony deszkák alkották.240 A dél-alföldi tellek közül Vésztı-Mágor korai 

tiszai idıszakából említenek függıleges, belülrıl agyaggal betapasztott deszkafalazatot,241 

míg Hódmezıvásárhely-Kökénydomb harmadik ásatási idényébıl Banner J. ír le hasított 

lécformájú lenyomatos paticstöredékeket, melyek ott nem a falazatot, hanem a padlót 

alkották.242 Szegvár-Tőzkövesen a részletesen közölt „E” ház omladékában 6 cm vastag, 

háromszög alakúra hasított deszkákból álló falazatnak a paticslenyomatai maradtak fenn, 

melyet kétujjnyi vastagon betapasztottak. Az omladék alapján Csalog J. függılegesen 

összeillesztett deszkafalazatot rekonstruált.243 A tiszapüspökivel megegyezıen hasított 

deszkák agyaglenyomatait közlik Uivarról, bár itt az agyagbevonatos pallók az emeleti 

padlót alkották, nem a falazatot.244 Opovoból, Vinča C idıszakból közölnek egy, a 

tiszapüspökihez teljesen hasonló paticsomladékkal jelentkezı épületet. Az ásatási 

megfigyelések alapján a 3. ház falát horizontálisan egymáshoz rögzített hasított deszkák 

alkották, melyeket kívülrıl agyaggal tapasztottak be. és a ház leégése közben ez a fal 

befelé dılt, így az omladékban a deszkalenyomat a paticsok alsó, föld felöli oldalára 

kerültek.245  

Mint a fenti győjtésbıl láthattuk a késı neolitikum idıszakából több, a 

tiszapüspökihez hasonló jellegeket mutató épületomladékot ismerünk mind az Alföldrıl, 

mind a távolabbi területekrıl. Ezek között, bár nem tarthatjuk gyakorinak, a többi faltípus 

mellett fel-felbukkan a tapasztott deszkafalazat, valamint a földbe mélyedı cölöplyukak 

hiánya, mely bizonyíthatja, hogy a Tiszapüspökin megfigyelt épületszerkezeti megoldás 

nem egyedi a késı neolitikum idıszakában. A fent összegyőjtött adatok alapján a 

                                                 
239 Lasarovici et al. 2009, 29–44. 
240 Raczky–Anders 2009, 11. 
241 Hegedős 1982, 184; Makkay 2004, 64. 
242 Banner 1951, 28. 
243 Csalog 1959, 98–99. 
244 Schier 2006, 326, Figure 2 
245 Tringham et al. 1992, 357. 



 94 

Tiszapüspöki határában feltárt paticsomladékos épületet oly módon rekonstruálhatjuk, mint 

egy, a föld felszínére épített talpas vázszerkezettel rendelkezı és ehhez rögzített, kívül 

vastagon agyaggal betapasztott deszkafalazatú épület. Véleményem szerint ez a háztípus 

több lelıhelyen is elıfordul az Alföldön, így például a Szolnok-Tőzkövesen elıkerült 

házmaradvány szintén talpas-vázas épületként rekonstruálható, mely nem letapasztott 

nyeregtetıvel, hanem betapasztott sövényfalazattal rendelkezhetett.  

A délkelet-szlovákiai településeken a magyarországi lelıhelyekre jellemzı 

földfelszínre épített épületekkel nem találkozunk, és mindezideig nem ismert, hogy 

ezeknek az épületeknek a hiánya csak a talaj- és egyéb viszonyokkal magyarázható, vagy 

ebben a térségben valóban nem léteztek. A szlovákiai kutatók a terület jellemzı 

épülettípusának a gödörházakat határozták meg, ami igen sok kétséget vet fel. Jan 

Lichardus és Marion Lichardus-Itten összefoglalásukban felsorolják a területen elıforduló 

gödörházakat: Vel´ké Raškovce, Čičarovce, Oborín, Egreš és Hrčeľ. A lelıhelyeken feltárt 

ovális vagy négyszögletes gödröket egyöntetően épületeknek tartják, függetlenül attól, 

hogy tartalmaztak-e omladék réteget vagy egyéb épületre utaló jeleket.246 Véleményem 

szerint az ásatási adatok alapján az egyetlen megalapozottnak tőnı, földbe mélyített épület 

Hrčeľ településén került elı. Az 1/1983-as objektumot vastag paticsréteg fedte, alatta több 

edény feküdt és a gödör ÉNY-i sarkában egy tőzhely helyezkedett el.247 Természetesen 

igen kétséges ezeknek a kismérető, földbe mélyített épületeknek a funkciója, feltehetıen 

nem lakó, hanem egyéb, esetleg gazdasági céllal épülhettek, azonban a délkelet-szlovákiai 

területeken más épülettípusok hiányában számolnunk kell lakó funkcióval is.  

Összefoglalva a házakról és egyéb épületekrıl megismert adatokat, 

megállapíthatjuk, hogy a kutatási területre jellemzı épülettípusnak a földfelszínre épült, 

cölöpszerkezetes építményeket tarthatjuk. a Polgár környékén több lelıhelyrıl és Kisköre-

Gát településérıl ismert épületek ugyanennek az épülettípusnak különbözı variánsait 

alkotják. Az Alföldön ritkának számító talpas-vázas épületek szintén megjelennek a 

Közép-Tisza-vidékén (Szolnok, Tiszapüspöki), azonban elterjedésük inkább a déli 

területekre korlátozódik. Ezzel szemben Délkelet-Szlovákiában egyelıre teljesen 

hiányoznak a földfelszíni házak, itt földbe mélyedı épületeket valószínősíthetünk 

gazdasági, esetleg lakó funkcióval. 

 

 

                                                 
246 Lichardus–Lichardus-Itten 1997, 180–183. 
247 Kaminska 1987 
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6.1.2. Tőzhelyek, kemencék 

 

A késı neolitikum idıszakából igen gazdag és változatos ismereteink vannak a különbözı 

kemencékre és tőzhelyekre vonatkozóan, melyek között megkülönböztethetünk házakban 

feltárt kemencéket vagy tőzhelyeket, illetve a szabadban álló, vagy gödrökben kialakított 

tőzhelyeket. Az Alföld területérıl csak a hétköznapi tevékenységek elvégzésére alkalmas 

fızı, főtı, esetleg más gazdasági alaptevékenységeket kiszolgáló kemencék, illetve 

tőzhelyek ismertek, speciális célra, például edényégetéshez épített kemencék csak a 

Kárpát-medencén kívüli területeken kerültek mindeddig elı.248  

Szolnok-Tőzkövesen két tőzhelyet tárnak fel a ház padlóján, az egyik körülbelül 60 

x 80 cm nagyságú, cseréptapasztás, valamint agyagfelépítmény nélküli, erısen roncsolt 

tőztér volt, míg a másik tőzhely szintén erısen roncsolódott a ház leégése és összeomlása 

közben, ezért sem méretét, sem alakját már nem lehetett megállapítani. Az utóbbinak a 

felépítménye sem maradt meg, azonban lehetett, mivel az alját nagymérető, vastag 

cserépdarabok borították. Tartozott hozzá még egy hamus tér és ettıl északra egy hosszanti 

irányú, átégett tapaszdarabokból álló sáv, melyet az ásató fonott-tapasztott tőzvédıként 

interpretált.249  

Több földfelszínre, illetve gödörbe épített tőzhely került elı Kisköre-Gát lelıhely 

feltárásából, azonban kevésrıl rendelkezünk részletes adatokkal.  A 2. házhoz tartozhatott, 

és annak külsı tőzhelyeként használhatták a 13/A szelvényben jelentkezı objektumot: az 

ovális, 55 x 75 cm átmérıjő égett tőzhelynek nem volt tapasztása. A szintén a 2. házhoz 

tartozó, az adatok alapján 98 cm mélyen, az egykori járószintre (házpadló?) épített tőzhely 

mérete 102 x 91 cm volt és 6 cm vastagon égett ki. Az egyetlen kemencének tartott 

objektumot egy nagyobb mérető gödör oldalában bontották ki, ovális alakú lehetett, mérete 

70 x 80 cm.  

Szerencs-Taktaföldváron az I/1. gödör oldalában bontanak ki egy vastagon átégett 

tőzhelyet 80 cm mélységben, valamint egy másikat az A/I.b. gödörben szintén 80 cm 

mélységben.250 Mindkét esetben gödörben történt égetés helyérıl lehet szó, felépítménnyel 

egyik sem rendelkezett.  

Polgár-Csıszhalom tell településen több szabadtéri tőzhelyet tártak fel, melyeket 

gyakran ugyanazon a helyen újítottak meg, azonban a tőzhelyek pontos méretét és alakját 

                                                 
248 Elis 1984, 130–158. 
249 Sz. Máté 1970, 32, 36. 
250 Selján 2005, 14–16. 
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nem ismerjük.251 A tellhez kapcsolódó külsı teleprészrıl – bár bizonyosan kerültek elı – 

nincs információnk tőzhelyekre vagy kemencékre vonatkozóan.  

Polgár-Bosnyákdombon a felsı rétegben feltárt ház DNY-i sarkánál helyezkedett el 

egy lekerekített sarkú, négyzetes alaprajzú külsı kemence, míg a házon belül, a déli 

helységben két, egymás mellé épített tőzhely roncsolt platnija maradt meg.252 

Mint láthattuk a doktori disszertáció keretében vizsgált térségbıl az ásatások 

viszonylag nagy száma ellenér is igen kevés adat áll rendelkezésünkre kemencékrıl a Dél-

Alfölddel szemben. Egyrészrıl az objektumok egyszerő jellege miatt gondolható, hogy 

kevés figyelmet kaptak, másrészrıl maguk az ásatási dokumentációk is többször 

hiányosak, elnagyoltak. Ennek következtében az itt feltárt tőzhelyek semmilyen tipológiai 

vagy formai csoportosításra nem alkalmasak. 

 

 

6.1.3. Kutak 

 

A különbözı településeken feltárt objektumtípusok közül meglepı módon a kutak a 

legritkábban elıforduló objektumok. Az egész Alföld területérıl alig ismert ilyen jelenség, 

a kutatási területen is kizárólag Polgár-Csıszhalom-dőlı horizontális településérıl253 és 

Pusztataskony-Ledence lelıhelyérıl254 közölnek kutakat, itt azonban meglepıen magas 

számban.  

A kutak településtípus szerinti elıfordulására jellemzı, hogy tell, illetve tellszerő 

településekrıl hiányoznak, ami egyértelmően gyakorlati okokra vezethetı vissza. Az 

amúgy is nagy mélységet igénylı kutakat nem volt célszerő telleken kiásni, hiszen itt a tell 

vastagsága tovább növelte volna a kutak mélységét. Mivel a Dél-Alföldön a feltárások 

jelentıs része tell településeken történt, így érthetı, hogy innen miért nem ismert ez az 

objektumtípus. Ugyanakkor pusztán a horizontális telepfeltárások kevés száma még nem 

indokolja a kutak ilyen mérvő ritkaságát, hiszen ebben az esetben az olyan nagyobb 

ásatásokból, mint például Kisköre-Gát ismernünk kellene ilyen objektumot, ennek ellenére 

Kiskörén a feltárt közel 3000 m2 területrıl egyetlen egy kút sem került elı. Lehetséges, 

hogy a kutak hiányát nem a véletlennel, hanem más tényezıkkel kell magyaráznunk. 

                                                 
251 Raczky–Anders 2010a, 150. 
252 Raczky–Anders 2009, 11. 
253 Raczky et al.1997, 38–39; Raczky et al. 2005a, 205–209. 
254 Sebık 2012, 98. 
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Az egyetlen lelıhelyen – Polgár-Csıszhalom-dőlı horizontális településén –

,ahonnan adatunk van kutak elıfordulására a feltárások során összesen 68 kút került 

kibontásra, ami egyedülállóvá teszi ezt a lelıhelyet. A település feltáráson megfigyeltek 

alapján a házak a kutakkal, hulladékgödrökkel és esetleges kiegészítı épületekkel egy 

gazdasági/háztartási egységet alkottak, azaz gyakorlatilag minden házhoz tartozott egy 

ilyen objektum. Az egyik kút aljáról egy különleges szakrális együttes került elı, mely 

összesen 87 edénybıl és égett csontokból állt. A kút egy ovális, szélesebb mélyüléssel 

indult, melynek az alján – pontos mélység nem ismert – a kút már csak egy kisebb mérető, 

téglalap alakban (kúttest) folytatódott. A lelıhelyen feltárt többi kút szerkezete is hasonló 

volt, általában 3-4 m mélységig nyúltak le, egy homokos vízszőrı rétegig.255 

Ez a szerkezet a saját ásatási megfigyeléseim alapján általános a neolitikus kutaknál 

és minden valószínőség szerint a megépítésükkel áll kapcsolatban. Feltehetıleg a kút 

kiásásának megkönnyítése érdekében elıször a kúttestnél szélesebb aknában mélyülnek 

közel az elérni kívánt vízzárórétegig, és innen süllyesztik tovább a kútbélést, mely lehetett 

fából ácsolt,256 vagy esetleg sövénybıl fonott. A szélesebb aknában a kútbélés 

felépítésének folytatásával párhuzamosan folyamatosan visszatemetik a földet, így a végén 

csak a megépített kúttest marad. 

 

 

6.1.4. Árkok, paliszádok 

 

A kutatási területen árkokkal kizárólag tell települések kapcsán találkozunk, a horizontális 

településeken nem ismert árok vagy paliszád elıfordulása.  

Polgár-Csıszhalmot az 1990-es években interdiszciplináris módszerekkel 

vizsgálták, ennek eredményeképpen derült fény a tellt övezı többszörös 

körárokrendszerre.257 Igen sokáig ezeket az árkokat egymással egyidısnek tartották és csak 

az utóbbi években, az ásatási eredmények folyamatos feldolgozásának köszönhetıen 

különítették el ıket és állították fel az árok és paliszádrendszer fejlıdési sorát. A mintegy 6 

körárkot és az ezekhez tartozó paliszádokat összesen 3 idıszakra osztották fel. A 

legkorábbi, a tell legalsó rétegeit övezı egyszeres árok átmérıje 50–60 m között változott, 

és az árok belsı oldalához egy háromsoros paliszád kapcsolódott. A következı idıszakban 

                                                 
255 Raczky et al. 1997, 38–39; Raczky et al. 2005a, 205–209. 
256 Lásd németországi példák a 6.1.1. Épületek alfejezetben. 
257 Raczky et al. 1994 
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a tell növekedése miatt az elsı árkot betemetik és egy jóval nagyobb, már két körárokból 

és az ezekhez csatlakozó paliszádból álló árokrendszert építenek ki. A belsı árok átmérıje 

70–90 m, míg a külsı árok átmérıje 100–120 m között váltakozott. A harmadik, utolsó 

idıszakban tovább növekszik a tell területe, így egy újabb, három árokból álló 

árokrendszer kerül kialakításra. A három árok átmérıje: 120–130 m, 150–160 m és 180–

190 m. A körárokrendszer magnetométeres felmérésén jól azonosítható a négy, egymással 

szemben elhelyezkedı bejárat helye. Az árkok a közölt metszetrajzok alapján V 

átmetszetőek és igen mély, 3- 3,5 méterre lenyúló objektumok lehettek.258 

Polgár-Csıszhalom tell településétıl nem messze helyezkedik el Polgár-

Bosnyákdomb, mely hasonlóan Csıszhalomhoz, egy tellbıl és a köré kapcsolódó 

horizontális településbıl áll. A 2002-ben elvégzett magnetométeres felmérés egy, a tellt 

körülvevı ovális, egyszeres körárkot mutatott ki, melyen Csıszhalommal ellentétben a 

mágneses felmérés nem mutatott ki kapukat. A geofizikai kutatásokat követıen 2007-ben 

két kisebb szelvénnyel kutatták az árok jellegét, a V átmetszető, közel 240 cm mély árok 

kialakítása a betöltıdési rétegek és a kerámia leletek alapján a teleppel egyidıben 

történhetett, és feltöltıdése annak végével vette kezdetét.259 

A vizsgált területrıl a Polgár környéki lelıhelyeken kívül Hajdúböszörmény-Pród 

lelıhelyérıl rendelkezünk árkokra vonatkozó adatokkal. Itt a 2008-ben elvégzett 

magnetométeres felmérés többszörös, négy vagy öt győrőbıl álló árokrendszert mutatott 

ki, melyek közül egyet, belülrıl a másodikat feltárással is vizsgáltak. Az eredmények 

alapján az árokrendszer két részre osztható: a külsı rész két, 170-180 m átmérıjő, 

többszörösen megújított, kiegészített árkokból áll, melyek szélessége 2-3 m-re becsülhetı, 

míg a belsıt egy vastagabb, 6-8 m-es és egy vékonyabb, 1-2 m-es árok alkotja, melyeknek 

az átmérıje 90-100 m között váltakozik. A magnetométeres felmérésén a külsı győrőkön 

nem, azonban a belsı győrőkön azonosítani lehetett a kapuk helyét, Csıszhalomhoz 

hasonlóan a központi település négy bejárattal rendelkezhetett, amelyek nagyjából az 

égtájak irányában nyíltak.260 

Az északon jelentkezı árokrendszerek megítélése sokáig az egyetlen, Polgár-

Csıszhalmon megfigyelt árokrendszer alapján történt. Raczky Pál a Csıszhalmon 

kimutatott többszörös körárok rendszert jellege miatt a lengyeli kultúra árokrendszereihez 

köti azzal a megkülönböztetéssel, hogy ebben az esetben a lengyeli kultúra körárkaival 

                                                 
258 Raczky et al. 2007, 61, Fig. 6; Raczky et al. 2011, 46–49. 
259 Raczky–Anders 2009, 6–13. 
260 Raczky et al. 2010b, 165–174. 
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szemben itt beépítik az árkokkal körülvett teret. Véleménye szernt a tell település és a 

körárok rendszer két különbözı kulturális egység – a lengyeli és a tisza-herpályi kultúra – 

szintézisét alkotják, és az árokrendszer sokkal inkább szimbolikus, szakrális jelentıséggel 

bírt, mint defenzív vagy egyéb funkcióval.261 Bár már az 1980-as évektıl kezdıdıen több 

dél-alföldi (Hódmezıvásárhely-Gorzsa,262 Tápé-Lebı,263 Öcsöd-Kováshalom264) és 

Berettyó-vidéki tell település (Berettyóújfalu-Herpály,265 Berttyóújfalu-Szilhalom,266 

Szentpéterszeg-Kovadomb267) körül kimutattak körárok rendszereket, azonban a telleket 

övezı körárkokat csak a herpályi kultúra tell településeinél tartották általános 

településszerkezeti elemnek, míg a tiszai kultúra településeinél megfigyelt árkokat védelmi 

célú objektumoknak határozták meg.268 Az utóbbi évek újabb eredményei (Vésztı-

Mágor,269 Battonya-Parázs-tanya270) azonban felvetik annak a lehetıségét, hogy nem csak 

a herpályi vagy a csıszhalmi kultúra tell településeinél általánosíthatjuk a körárok 

rendszereket, hanem a tiszai kultúra telljeinél is. Funkciójuk megítélése továbbra is 

bizonytalan marad, értelmezésük összekapcsolódik a tell települések jelentéstartalmával. 

 

 

6.1.5. Gödrök, egyéb települési jelenségek 

 

A feltárások leggyakrabban elıkerülı jelenségtípusa a gödör, gyakorlatilag minden 

ásatásról ismert ilyen objektum. Alakjukat és méretüket tekintve igen nagy a 

változatosságuk, találunk kisebb, kerek, különbözı mélységő beásásokat és nagymérető, 

amorf gödröket vagy gödörkomplexumokat, melyek a feltárások jellemzı objektumtípusai, 

kivéve a telleket, ahol minden bizonnyal gyakorlati okok miatt hiányoznak. A különbözı 

gödrök több céllal is készülhettek, egyrészrıl agyagnyerés, másrészrıl tárolás céljából. A 

nagyobb agyagkitermeléssel összefüggésbe hozható objektumok idıvel a hulladék 

összegyőjtésére szolgálhattak, ezekbıl jelentıs mennyiségő leletanyag kerül elı a 

feltárások során. Gödrökben temetkezésekkel is találkozhatunk, ezek elıfordulását 

                                                 
261 Raczky–Ander 2008, 39–40, 49; Raczky–Anders 2010a, 156; Raczky–Anders 2011, 54–57.  
262 Horváth 1987, 35–36; Horváth 1988, 145–148; Horváth 2005, 55. 
263 Horváth 1985, 7. 
264 Raczky 1987, 68–69; Raczky 2009, 103–104. 
265 Kalicz–Raczky 1984, 91–94; Kalicz–Raczky 1987b, 105–107; Kalicz et al. 2010, 12–13.  
266 Kalicz–Raczky 1984, 91. 
267 Kalicz–Raczky 1984, 91. 
268 Kalicz 1986, 130–131; Kalicz–Raczky 1987a, 17–18. 
269 Sarris 2006; Parkinson et al. 2010, 169–170. 
270 Gyucha 2009, 223. 
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egyelıre szabályhoz nem tudjuk kötni. Lehetséges, hogy a gödröket olyan idıszakokban 

használják fel temetkezések céljára, amikor önálló sír kiásására nincs mód (fagyott vagy 

erısen elázott föld), és ilyenkor a már meglévı gödörbe temetkeznek. Külön kell 

megemlíteni a Čičarovcen feltárt különleges leletanyag összetételő 1976/A objektumot, 

mely minden bizonnyal rituális céllal készült.271 

 

 

6.1.6. Temetkezések 

 

A Kárpát-medence neolitikus idıszakából ismert temetkezések mindig településeken belül 

találhatóak, az elsı, településektıl elkülönülı, önálló temetık a kora rézkorban alakulnak 

ki, azonban még ebben az idıszakban is elıfordul a településeken belüli szórványos 

temetkezés, fıleg a Deszk-csoportban.272 Mivel a késı neolitikum idıszakában a 

temetkezések mindig településeken belül történnek, így a sírok elhelyezkedését nagyban 

befolyásolja az adott település formája-szerkezete. Egy nagy kiterjedéső, egyrétegő 

lelıhely esetében a nagyobb rendelkezésre álló tér miatt várhatóan másfajta sírelterjedéssel 

találkozunk, mint egy tell településen, ahol a korlátozott terület sokkal intenzívebb 

objektumsőrőséget, és ezáltal az elızıtıl különbözınek tőnı temetkezési szokásokat 

mutathat.  

A vizsgált területen a temetkezések településen belüli elhelyezkedésére a legjobb 

adatokat Polgár-Csıszhalom-dőlı lelıhelyrıl kapjuk, hiszen itt a legnagyobb a feltárt 

terület. Az egyedülálló vagy kisebb csoportokat alkotó sírok legtöbb esetben a 

cölöpszerkezetes házakhoz kapcsolódtak, általában azok bejáratának közelében vagy 

elejénél találhatóak. Nem minden házhoz tartoztak temetkezések, és bizonyos sírok nem 

épületek, hanem agyagkitermelı gödrök közelébıl kerültek elı.273 Kisköre-Gát lelıhelyen 

a sírok a feltételezett cölöpszerkezetes épületek végeihez illeszkedtek (11. Tábla), 

eloszlásuk hasonló képet mutat Polgár-Csıszhalom-dőlı lelıhellyel. Čičarovcen a 

temetkezések egy észak-déli irányú sort alkottak, melyeket gödrök vettek körül,274 míg 

Pusztataskonyban a feltárt 14 temetkezés elszórtan, a település területén helyezkedett el.275 

                                                 
271 Vízdal, 1980, 13–42. 
272 Bognár-Kutzián 1972, 158–159. 
273 Anders–Nagy 2008, 83. 
274 Vizdal 1980, Obr. 2. 
275 Sebık 2012, 2. kép 
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Bodrogkeresztúr-Kutyasor,276 Bodrogzsadány-Akasztószer,277 Oborín278 és Kenézlı-

Szérőskert279 lelıhelyeken a feltárt sírok környékén szintén települési objektumok, gödrök 

helyezkedtek el. Szerencs-Taktaföldváron a temetkezések elhelyezkedése csak annyiban 

különbözött a többi lelıhelytıl, hogy nem önálló sírgödörben, hanem a települési 

gödrökben voltak eltemetve.280 A fenti lelıhelyektıl részben különbözik a Szolnok-

Tőzkövesen feltárt három temetkezés, melyek közül az egyik sír a kibontott épület 

házpadlóján, egy másik közvetlenül ez alatt feküdt, míg a harmadik sír gödre metszette az 

épület agyagpadlóját, valószínőleg a ház elhagyása után temethették ide a halottat a 

település lakosai.281  

Településformáját tekintve a polgár-csıszhalmi tell eltér a többi lelıhelytıl, 

azonban itt is megtalálhatóak a településen belüli temetkezések. Az 1957-es ásatás során 7 

sírt tártak fel, melyek közül egy az A ház padlója felett helyezkedett el, de nem ahhoz 

tartozott, hanem valószínőleg az épület leégését követıen temették az omladékréteg alá. A 

többi 6 sír a tell alján, az eredeti humuszrétegbe vagy az altalajba volt beásva.282 Az 1989-

es évektıl folytatott kutatások további 14 temetkezést tártak fel a tell településen, azonban 

a sírok pontos helyzete nem ismert.283 

 A vizsgált területen nem találunk csoportos temetkezéseket, azaz olyan elkülönített 

területeket, amelyeket kizárólag temetkezésekhez használtak volna. A településeken lévı 

sírok elszórtan jelentkeznek a különbözı települési objektumok között, így nehéz 

eldönteni, hogy a temetkezés a településnek már egy elhagyott részén történt, vagy a 

halottat a mindennapi élettéren belül helyezkedett-e el. Szolnok-Tőzköves esetében 

bizonyos, hogy egy temetkezés a már leégett ház helyén történik, tehát egy már lakatlan 

részen, Polgár-Csıszhalom külsı településén és Kisköre-Gát lelıhelyén ezzel szemben 

minden bizonnyal még használatban lévı házakhoz és gödrökhöz igazodnak a sírok, azaz a 

halottakat az élettéren belül temették el. A többi lelıhelyrıl származó adat alapján szintén 

arra lehet következtetni, hogy a temetkezések általában a települések aktív, és nem 

elhagyott részén történtek. 

 

 
                                                 
276 Patay 1957, 28–29. 
277 Bognár-Kutzián 1959, 202; Bognár-Kutzián 1963, 415. 
278 Vizdal 1970, 228. 
279 Kiss 1939, 7–8. 
280 Selján 2005, 81. 
281 Sz. Máté 1970, 35, 38–39. 
282 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 195–205, 216. 
283 Raczky–Anders 2006, 25. 



 102 

6.2. A települések belsı szerkezete 

 

A vizsgált területen kevés olyan feltárás található, melyeknek a nagysága lehetıvé 

teszi a települések belsı szerkezetének a vizsgálatát. Északkelet-Magyarországon négy 

olyan horizontális település ismert, ahol nem csak egy-két gödör, illetve sír került elı, 

hanem megfelelı nagyságú területen olyan objektumcsoport, mely alapján 

következtethetünk a település belsı szerkezetére is. Ez a négy település: Polgár-

Csıszhalom-dőlı, Kisköre-Gát és Tiszapüspöki-Karancs és Pusztataskony-Ledence, 

azonban utóbbiról még nem ismert összesítı térkép és leírás. Ezek mellett Bodrogzsadány-

Akasztószerrıl ismert egy olyan mágneses felvétel, mely adatokat szolgáltathat a belsı 

település szerkezetre vonatkozóan. A tell települések közül két lelıhelyen vizsgálható a 

szerkezet: Polgár-Csıszhalmon és Bosnyákdombon. 

A területen megjelenı kétféle település típus – a horizontális és a tell – elıfordulása 

miatt nehéz összehasonlítani a különbözı települések szerkezetét, mivel az egyiknél a 

település kialakítása egy lehatárolt, kis területre korlátozódik, míg a másiknál a tér a telep 

kialakításában nem játszik feltétlenül jelentıs szerepet. Ennek köszönhetıen a tell 

települések mindig sőrőn beépítettek, itt igen magas az objektumszám és az egymást fedı 

rétegek jó lehetıséget biztosítanak a belsı kronológia meghatározásához. A horizontális 

településeknél az objektumsőrőség jóval alacsonyabb és a ritka szuperpozíciók miatt csak a 

kerámiavizsgálat vagy a természettudományos kormeghatározások adhatnak támpontot a 

település belsı fejlıdésének, és ez által a szerkezetének a tisztázásához.  

A legnagyobb, országosan is kiemelkedı jelentıségő feltárás Polgár-Csıszhalom-

dőlı lelıhelyen történt, ahol a közel 4,5 hektáros, egybefüggı feltárt felszín teljes 

keresztmetszetet ad az egykori település szerkezetérıl. Összesen 79 épület került elıl, 

melyek tájolása közel azonos, ÉNY-DK-i irányú. Az épületek eloszlása a településen belül 

viszonylag egyenletes, elhelyezkedésükben nem mutathatóak ki házcsoportosulások, 

lakócsoportok. Bizonyos rendezési elv viszont szerepet játszhatott az épületek 

elhelyezésénél, mivel találkozunk hosszanti sorokba és egymás mellé épített egységekkel 

is. A házak között „üres” tereket is találunk, azonban a települési objektumok 

elhelyezkedését láthatóan nem ezek a terek határozzák meg. A cölöpszerkezetes épületeket 

különbözı funkciójú gödrök, kutak és temetkezések veszik körül olyan 

rendszertelenségben, mely az épületek viszonylag szabályos elrendezése mellett is kizárják 

az „utcák” meglétét. A temetkezések nagy részben az épületekhez kötıdnek, a sírok 
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általában a házak bejáratával szemben, vagy ahhoz közel helyezkednek el.284 A középsı 

neolitikumra jellemzı lakóegység – a ház, a mellette található hosszúkás agyagkitermelı 

gödrökkel és temetkezésekkel – tisztán kimutatható a horizontális lelıhelyen, sıt itt szinte 

minden háztartási egységet egy kút is kiegészít, ami különlegesnek számít a Kárpát-

medencében.285 A település belsı kronológiája egyelıre nem ismert, ezért nehéz eldönteni, 

hogy az épületeket egy idıben használták-e, vagy a feltárt kép több települési fázist is 

mutat, azonban igen kevés a szuperpozícióban lévı ház, ezért a feltárt objektumok 

egyidejősége valószínősíthetı.286 

Kisköre-Gát késı neolitikus települése jóval kisebb mérető, mint a polgári, azonban 

a szerkezetben itt is megfigyelhetıek ugyan azok a sajátosságok. Bár a feltárási adatok 

pontatlanok, a legnagyobb összefüggı felszín alapján mégis körvonalazható az egykori 

településszerkezet.287 A cölöpszerkezetes épületek tájolása ÉNY-DK-i, eloszlásuk 

viszonylag egyenletesnek mondható: az épületek egymás mellett állhattak és ezeket veszik 

körül a gazdasági és temetkezési objektumok. A gödrök elhelyezkedését kizárólag az 

épületek közelsége határozza meg, utca vagy központi tér kialakítását nem lehet kimutatni. 

A temetkezések többnyire az épületek DK-i végénél helyezkednek el, azokhoz kötıdnek és 

nem alkotnak különálló csoportot (11. Tábla). A településen a szuperpozíciók alapján 

legalább két fázist lehet elkülöníteni, azonban a metszésben álló objektumokon kívül nem 

lehet meghatározni a többi objektum hovatartozását. A leletanyag igen egységes, ezért nem 

számolhatunk olyan hosszabb települési fázisokkal, melyek a belsı szerkezetet jelentısen 

módosították volna, a változás sokkal inkább csak egy-egy épületre vagy gödörre 

szorítkozott.  

A Tiszapüspöki-Karancs-Háromág-dőlın lévı késı neolitikus településnek a feltárt 

terület csak a szélét érintette. A kiásott épület környezetében kisebb mérető gödrök 

helyezkedtek el, temetkezés nem került elı.  

 A Bodrogzsadány-Akasztószeren végzett feltárási eredmények nem ismertek, 

azonban készítettek a lelıhely egy kisebb részletérıl mágneses felmérést, melyen több 

leégett épület azonosítható. Az épületek azonos távolságra helyezkednek el egymástól és 

egy sorba rendezıdnek. A szerkezet nagyon hasonló a Csıszhalom-dőlın mutatkozó 

szerkezettel, ahol szintén megfigyelhetıek házsorok.   

                                                 
284 Anders–Nagy 2007, 83. 
285 Raczky et al. 1997, 38; Raczky–Anders 2010a, 151–153. 
286 Raczky–Anders 2010a, Fig. 2 
287 Az új összesítı térképrıl bıvebben a 6.2. Épületek fejezetben írtam. 



 104 

A kevés lelıhelyre vonatkozó adatok ellenére megállapítható, hogy a horizontális 

települések kialakításában leginkább gazdasági szempontok dominálnak, a háztartási 

egységek, mint alap gazdasági egységek jól megfigyelhetıek, azonban a lelıhelyeken belül 

nem alakulnak ki házcsoportok vagy lakócsoportok. Egyik lelıhely esetében sem lehetett 

kimutatni a térszerkezetben olyan rendezı elvet, mely közösségi, esetleg szakrális 

cselekedetekre utalnának, bár nem lehet kizárni annak a lehetıségét, hogy a kisebb 

szabadon hagyott tereket alkalmanként ilyen célokra is felhasználják. Nincs olyan épület 

vagy más objektum, mely elhelyezkedésében vagy jellegében eltérne a többi épülettıl vagy 

objektumtól. Mindezek mellett azonban meg lehet figyelni – fıleg Csıszhalom-dőlı 

esetében –, hogy a különbözı háztartási egységek illeszkednek a körülöttük lévı többi 

egységhez, ami bizonyos tudatos, a teljes közösségre érvényes rendezési elv meglétét 

bizonyítja.  

Polgár-Csıszhalom tell települése nem rendelkezik állandó szerkezettel, maga a 

telep egy folyamatosan növekedı, változó képet mutat. A fejlıdést három fázisra osztották 

fel annak megfelelıen, hogy a többszörös körárkok hogyan lettek megépítve. Az elsı 

fázisban a dombot egyetlen árokkal határolják körül, melynek mérete 50-65 m körül 

lehetett, melyhez egy belsı paliszádrendszer csatlakozott. Mivel ehhez az idıszakhoz a 

legalsó rétegek kapcsolódnak, ahol csak kis felülető feltárások történtek, ezért az árkon 

belüli teleprész jellegérıl nagyon keveset tudunk. Az 1957-es ásatási eredmények alapján 

megállapíthatjuk, hogy a belsı területen már ekkor is épületek álltak sírokkal és kisebb 

gödrökkel körülvéve. A következı fázisban a korábbi árkot feltöltik és egy nagyobb, dupla 

árokrendszer kerül kialakításra az elızıhöz hasonló paliszáddal. A települési szintekrıl 

továbbra is csak kisebb házrészletek ismertek, azonban ezek nem a korábbi házak felett, 

azok megújításaként épültek, hanem egy, a megnövekedett területhez igazodó új 

településszerkezetnek megfelelıen. A harmadik, utolsó idıszakban tovább növelik a tell 

területét, a betemetett két árkon túl egy hármas árok-paliszád struktúrát építenek ki. Errıl 

az idıszakról rendelkezünk a legtöbb adattal, a magnetométeres és feltárási eredmények 

alapján jól rekonstruálható a településszerkezet. A tell településen határozottan kimutatható 

egy központi épület, amely köré igazodnak a további épületek. Szinte minden ház tájolása 

más és más, ami teljesen különbözik a horizontális településtıl. Az épületeket és az 

árokrendszert egy „üresen” hagyott sáv választja el egymástól, melyen szabadtéri 

tőzhelyeket alakítanak ki és kisebb mérető épületeket emelnek. A tőzhelyek környékén 
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nagyobb mennyiségő állatcsontot tártak fel, melybıl a terület gazdasági használatára lehet 

következtetni.288 

Polgár-Bosnyákdom tell települését egyszeres árok veszi körül, alakja ovális és 

Csıszhalommal ellentétben nincsenek rajta a mágneses felmérés alapján azonosítható 

kapuk. A V átmetszető, közel 240 cm mély árkot a teleppel egyidıben alakították ki és 

feltöltıdése annak végével veszi kezdetét. A feltárás során megfigyelt két települési 

horizont közül a felsı egy általános égéssel zárult, amelynek köszönhetıen a mágneses 

felmérésen jól kivehetıek az egyes épületek elhelyezkedése. Az épületek szorosan egymás 

mellett álltak, azonban nagyságuk és irányuk bizonytalan, egy feltárt épület tájolása ÉK-

DNY-i volt. A mágneses felmérés alapján a házak a körárokkal körülvett terület közepére 

koncentrálódnak, ezt a teleprészt veszik körül a feltehetıen különbözı gazdasági célokat 

szolgáló objektumok (gödrök). Hasonlóan a csıszhalmi tellhez, itt is meg lehet figyelni a 

házak és az árok között egy beépítetlen teret.289  

A tell települések már önmagukban is egy jóval tudatosabban megtervezett 

térkialakítást mutatnak, hiszen a körárkok megépítéséhez az egész közösség összehangolt 

munkájára volt szükség, melyet komoly elıkészítés és tervezés elızhetett meg.290 Az 

árokkal lehatárolt tér beépítettsége jóval sőrőbb, mint a horizontális településeké, és 

feltehetıen itt a gazdasági szempontok mellett más tényezık is szerepet játszottak a 

térkialakítás megtervezésénél. Érdekes megfigyelés, hogy a csıszhalmi tellen a belsı 

szerkezetet újra és újra megváltoztatják a megnövekedett területnek megfelelıen, és a 

házak nem követik az elızı idıszak házait. A két ásatással vizsgált tell település szerkezete 

hasonlóságot mutat az épületek elrendezésében, mind a két esetben a házak nem töltik ki a 

körárokkal körülhatárolt teret, hanem csak azon belül egy középsı részt, melyet egy 

beépítetlen terület vesz körbe. Hasonló elrendezéssel találkozunk a kora rézkori Vésztı-

Bikeri és Kırösladány-Bikeri lelıhelyeken. Bár ezek a települések nem tell típusúak, 

azonban hasonlóan a késı neolitikus tellekhez, illetve tellszerő telepekhez itt is egy-egy 

árokrendszer határolja körül a rendelkezésre álló teret. A lelıhelyeken végzett talajkémiai 

adatok és a különbözı állatcsontok eloszlásmintázatai alapján az ásatók arra a 

következtetésre jutottak, miszerint az árokrendszer belsı oldalánál lévı „üres” sávban 

kaphatott helyet a közösség állatállománya, és feltehetıen ezen a területen került sor a 

szarvasmarhák leölésére és feldolgozására, szemben a sertésekkel és a kiskérıdzıkkel, 

                                                 
288 Raczky et al. 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007; Raczky–Anders 2010a; Raczky et al. 2011 
289 Racky–Anders 2009, 7–13. 
290 Raczky–Anders 2010c, 49. 
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melyek csontjai inkább a település közepére koncentrálódtak.291 Lehetséges, hogy ez a 

fajta térhasználat már a késı neolitikumban is létezett és a Polgár környéki tell települések 

kialakításánál fontos szerepet játszott. 

 

 

 

                                                 
291 Yerkes et al. 2007, 851–866; Gyucha 2009, 145–154. 
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7. Temetkezési szokások 

 

 

A Kárpát-medence keleti felében a késı neolitikus idıszakából 28 lelıhelyrıl több mint 

860 temetkezés ismert. A disszertációban vizsgált területen – beleértve Északkelet-

Szlovákiát is – ebbıl 13 lelıhelyen 224 sír található. A temetkezések száma igen 

változatos, a 224 sírnak csaknem a fele egyetlen lelıhelyrıl, Polgár-Csıszhalom-dőlı késı 

neolitikus településérıl származik, nagyobb temetkezési számmal találkozunk még 

Kisköre-Gáton – itt 34 sír került elı a feltárás során – és Pusztataskony-Ledencén – itt 14 

temetkezést tártak fel –, míg a többi ásatásból csak kevés, általában 2-3 sír ismert. A 

környezı területek lelıhelyeirıl jóval magasabb számban ismertek temetkezések, az Alföld 

délebbi részén a lelıhelyeken átlagosan 30-40 feltárt sírral lehet számolni, ennél magasabb 

sírszámmal csak két lelıhelyen találkozunk, Hódmezıvásárhely-Gorzsán292 és Szegvár-

Tőzkövesen.293 Az Alföldtıl nyugatra, a Gödöllıi-dombság területén található Aszód, ahol 

Kalicz Nándor a lelıhely ásatása során 224 temetkezést tárt fel.294 A település kulturális 

megítélése az utóbbi években megváltozott, míg korábban a lelıhelyet a lengyeli kultúra 

településének tartották jelentıs mennyiségő tiszai importtal,295 addig Kalicz Nándor az 

utóbbi publikációjában a lelıhelyet már a lengyeli és a tiszai kultúrák keverékének 

határozza meg, ahol a két komponens 50-50 %-ban van jelen.296 A lengyeli-kultúra 

északkeleti csoportjából magasabb temetkezési számmával kiemelkedik Svodín, ahol 

összesen 161 sírt tártak fel,297 azonban a többi lelıhelyrıl – hasonlóan Északelet-

Magyarországhoz – csak kevés temetkezés ismert. A legtöbb adattal rendelkezı terület a 

lengyeli kultúra délkelet-dunántúli csoportja, itt több lelıhelyrıl ismert magas, több mint 

száz sírt meghaladó településfeltárás, melyek közül a két legjelentısebb Zengıvárkony 368 

sírral298 és az utóbbi években feltárt Alsónyék-Kanizsa-dőlı 2000 sírral.299 

Ennek az egyenlıtlen helyzetnek köszönhetıen igen nehéz a vizsgált területen lévı 

lelıhelyek temetkezési szokásait egymással, illetve a környezı területekkel 

összehasonlítani, hiszen 2-3 sírból nem állapíthatóak meg mellékletadási vagy rítusbeli 

                                                 
292 Gazdapusztai 1963, 27–30; Horváth 2005, 60. 
293 Seleanu 1981, 12–14; Korek 1987, 58. 
294 Kalicz–Kalicz-Schreiber 1983–1984; Kalicz 1985a, 21–41; Siklósi 2007; Siklósi 2009, 65–158. 
295 Kalicz–Kalicz-Schreiber 1983–1984; Kalicz 1985a, 74. 
296 Kalicz 2008, 43. 
297 Němejcová-Pavúková 1986, 143–150. 
298 Dombay 1960 
299 Zalai-Gaál 2008; Zalai-Gaál–Osztás 2009 
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jellegzetességek, azonban a rendelkezésre álló adatok alkalmasak arra, hogy amennyiben 

léteznek, úgy a jelentısebb hasonlóságokat vagy különbségeket kimutassák. Mivel Siklósi 

Zsuzsa doktori disszertációja részletesen elemzi az Alföld késı neolitikus temetkezési 

szokásait,300 ezért a fejezetben csak azokat a rítusokat és jellegzetességeket tárgyalom, 

melyek ezeket a területi eltéréseket kimutatják. 

Nyújtott vázas temetkezéssel a tiszai kultúrán belül kizárólag az észak-alföldi 

területen találkozunk: Kisköre-Gát,301 Bodrogkeresztúr-Kutyasor,302 Pusztataskony-

Ledence303 és Szolnok-Tőzköves304 lelıhelyeken, illetve egy temetkezés ismert Polgár-

Csıszhalom tell településérıl.305 A Bodrogkeresztúrtól északabbra lévı lelıhelyeken nem 

fordul elı ez a temetkezési mód. A lengyeli kultúra területén szintén megtalálható a 

nyújtott vázas temetkezés, azonban a kultúra északkeleti és délkeleti területi csoportjai 

között különbség figyelhetı meg. Míg a délkelet-dunántúli lelıhelyek közül csak 

Lengyelen306 és Alsónyéken307 került elı pár ilyen típusú sír, addig a kultúra északkeleti 

csoportjából minden településrıl ismertek nyújtott vázas temetkezések: Aszódon hét,308 

Svodínban négy,309 Csabdiban és Veszprémben pedig egy-egy sírnál310 találkozunk ezzel a 

fektetési móddal.  

Szimbolikus temetkezés a vizsgált területen csak két lelıhelyen került elı, egy 

Polgár-Csıszhalom horizontális településén (429. obj)311 és egy a tell településen (7. 

sír).312 A tiszai kultúra déli lelıhelyeirıl nem ismert ilyen típusú temetkezés, azonban a 

lengyeli kultúrában több lelıhelyen is elıfordulnak. Az északkeleti csoportnál mind a két 

nagyobb sírszámú településen megtalálhatóak, Aszódon három szimbolikus sírt tártak 

fel,313 Svodínban kettıt,314 míg a délkelet dunántúli települések közül Zengıvárkonyban 

találtak kettıt, a 37 és a 262 sírokat.315 

                                                 
300 Siklósi 2009 
301 Korek 1989, 39–45. 
302 Patay 1957, 28. 
303 Sebık 2012, 102. 
304 Sz. Máthé 1970, 38. 
305 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 197–199. 
306 Lichter 2001, 242. 
307 Zalai-Gaál 2008, 257. 
308 Siklósi 2009, 82. 
309 Lichter 2001, 242. 
310 Antoni 1982, 12; Regenye 2006, 17. 
311 Raczky et al. 1997, 40. 
312 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 205. 
313 Kalicz 1985a, 36. 
314 Němejcová-Pavúková 1986, 148. 
315 Dombay 1960, 196. 
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A mellékletadási szokások vizsgálatánál szintén kimutathatóak olyan 

jellegzetességek, melyek területi különbségeket mutatnak a települések között. Az egyik 

legáltalánosabb melléklettípusnak minısül az edénymelléklet. A vizsgált terület 

lelıhelyein két, egymástól jól elkülönülı területi csoportot mutat ennek a mellékletnek a 

temetkezésekben történı elıfordulási aránya és száma. A mai Tisza-Bodrog 

összefolyásától északra lévı településeken (Čičarovce,316 Oborín,317 Vel'ké Raškovce,318 

Bodrogkeresztúr,319 Kenézlı320) feltárt temetkezések egy-két kivételtıl eltekintve mindig 

tartalmaztak kerámiamellékletet. Ezzel szemben a Bodrogkeresztúrtól délre lévı 

településeken alacsony számban fordul elı edénymelléklettel rendelkezı temetkezés, 

Kisköre-Gát lelıhelyen a 34 sírból 8-ban helyeztek el egy vagy két edényt,321 Polgár-

Csıszhalom-dőlı településen pedig csak 5 sírban fordul elı ez a melléklet típus.322 Az 

egyetlen kivételt Pusztataskony-Ledence jelenti, ahol az északihoz hasonlóan magas a 

kerámiamellékletes sírok száma, a 14 temetkezésbıl 12-ben fordulnak elı edények.323 A 

dél-alföldi területek hasonló tendenciát mutatnak, mint a Bodrogkeresztúr – Szolnok 

közötti régió, az itt elıforduló kerámiamellékletes sírok aránya átlagosan 6-11 % közé 

tehetı, kivételt csak Tápé-Lebı képez, azonban ennél a lelıhelynél az arányt a bizonytalan 

datálású sírok kétségessé teszik.324 A kerámia a tiszai kultúrával szemben a lengyeli 

kultúrának a legáltalánosabb melléklet típusa, a temetkezések közel 70-80 %-a tartalmaz 

egy vagy több edényt.325 Aszódon, mely mindkét kultúra jellegzetességével rendelkezik, a 

lengyelihez hasonlóan magas, 67 %-os az edénymellékletes sírok aránya.326  

Az edénymellékleteknek nem csak az elıfordulási arányában, hanem a számában is 

különbség figyelhetı meg. Míg a vizsgált terület déli, azaz Bodorgkeresztúrtól délre lévı 

részén 1, ritkábban 2 edényt helyeznek a sírba, addig az északi lelıhelyeken átlagosan 2-3 

darabot. Ebbıl a szempontból kivételes lelıhely Pusztataskony-Ledence, ahol az edények 

száma átlagosan 3, és a legtöbb edénymelléklet eléri a 7-et.327 A vizsgált területen a 

legmagasabb számban Čičarovce lelıhelyrıl ismert edénymelléklet, itt a 6. sírból 9, a 3. 

                                                 
316 Vizdal 1980, 13–75; Lichardus–Lichardus-Itten 1997, 144–151. 
317 Vizdal 1970, 228. 
318 Vizdal 1973, 75. 
319 Patay 1957, 28; Kalicz 1994, 265. 
320 Kiss 1939, 7. 
321 Korek 1989, 39–45 
322 Anders–Nagy 2007, 84. 
323 Sebık 2012, 1. Táblázat 
324 A sírok különbözı datálásától függıen 30 és 65 % között mozog az edénymellékletes temetkezések 
aránya (Korek 1958, 151–152; Bognár-Kutzián 1972, 87–89; Siklósi 2009, 209.) 
325 Zalai-Gaál 2008, 258–260; Zalai-Gaál 2010, 72–73. 
326 Siklósi 2009, 86. 
327 Sebık 2012, 1. táblázat 
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sírból 11 edény került elı.328 A tiszai kultúra dél-alföldi lelıhelyeinél a kevés kerámiát 

tartalmazó temetkezésekben 1, maximum 2 edényt találunk, mely alapvetıen nem mutat 

különbséget a Bodrogkeresztúrtól délre lévı lelıhelyeken megfigyelt temetkezésekre 

jellemzı edénymellékletadási szokástól. Ezzel szemben a lengyeli kultúra temetkezéseinél 

jóval magasabb, átlagosan 2-4 számban fordul elı edény, de a magas, akár 10 feletti 

edényszám sem ritka. Zalai-Gaál István kronológiai különbséget vél felfedezni a lengyeli 

sírokban elıforduló edényszám csökkenésében, véleménye szerint a lengyeli kultúra 2. 

periódusára a temetkezésekbıl fokozatosan eltőnik a magas edényszám.329  

Sebık Katalin a pusztataskony-ledencei temetkezések kapcsán részletesen elemzi a 

késı neolitikus edénymellékletadási szokásokat, azon belül is az edények elhelyezkedését 

és formai megoszlását. A vizsgálat során az Alföldre vonatkozó területi alapon történı 

elkülönülést nem tud megállapítani, a különbségek és hasonlóságok sokkal inkább 

lelıhelyenként változtak.330 Ezzel szemben az edények hasznosításában felfedezhetı 

területi jelleg: a délkelet-szlovákiai temetkezések nem csak az edénymellékletek 

gyakoriságában vagy számában térnek el az Alföldtıl, hanem az edények funkciójában is. 

Feltehetıen itt étel tárolására használták ıket, melyet az edényekben talált állatcsontok 

bizonyítanak,331 míg a délebbi lelıhelyeken az edények betöltésébıl egy esetben sem 

került elı állatcsont.  

A vizsgált terület temetkezéseiben a kerámia mellett több olyan melléklettípus 

fordul elı, melyek elterjedésükben nem mutatnak jelentıs területi különbségeket, azonban 

tendenciájukban igen. Ide sorolhatóak a szarvasszemfogak, a vadkan 

állkapcsok/vadkanagyar csüngık és a tengeri kagylók/csigák. Mindhárom tárgytípusra 

egyöntetően jellemzı, hogy hiányoznak a délkelet-szlovákiai lelıhelyekrıl, viszont 

különbözı számban megtalálhatóak az egész Alföld és a lengyeli kultúra területén. Mind a 

szarvasszemfogak, mind a vadkan állkapcsok/vadkanagyar csüngık az Alföldön 

jellemzıen az északi területek melléklettípusai, délen csak egy-egy temetkezésben és kis 

számban fordulnak elı.332 Ezzel szemben a tengeri kagylók/csigák mennyiségi 

elıfordulása nem mutat ilyen egyértelmő képet, bár kétségtelen, hogy ennél a tárgytípusnál 

is a legmagasabb elıfordulási arány az északi lelıhelyek temetkezéseinél jelentkezik, 

                                                 
328 Vizdal 1980, 14–19, 63–64. 
329 Zalai-Gaál 2010, 84. 
330 Sebık 2012, 106–111. 
331 Vizdal 1970, 228; Vizdal 1980, 66. 
332 Siklósi 2009, 238-242; Sebık 2012, 106. 
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azonban a mennyiségek megítélése igen nehéz.333 A lengyeli kultúra területén lévı 

temetkezésekben vadkan állkapcsokat és vadkanagyar csüngıket magasabb arányban és 

számban találunk,334 mint az észak-alföldi területen, míg a tengeri kagylók/csigáknál közel 

azonos arányú és számú használatot figyelhetünk meg. Egyedül a szarvasszemfogak 

esetében találkozunk a dél-alföldihez hasonló, alacsonyabb számú elıfordulással.335 

Összefoglalva az elemzésbıl kapott információkat megállapíthatjuk, hogy a 

temetkezési rítus és mellékletadási szokások alapján a doktori keretében vizsgált térséget 

két területi csoportra oszthatjuk, melyek azonban nem különülnek el egymástól éles 

határral. Az északi csoportot a Bodrogkeresztúrtól északabbra lévı magyarországi és a 

délkelet-szlovákiai települések képezik. Ezeknek a lelıhelyeknek a temetkezéseire 

jellemzı egyrészrıl a gyakran elıforduló és magas számban jelentkezı kerámia-, és az 

edényekben elıforduló ételmelléklet, másrészrıl a szarvasszemfogak és a vadkan 

állkapcsok/vadkanagyar csüngık, valamint a tengeri kagylók/csigák hiánya (kivételt képez 

Bodrogzsadány-Akasztószer336). Ennek a csoportnak a temetkezési szokásai a tiszai 

kultúráétól jelentısen eltérnek, hasonlóságot inkább a lengyeli kultúra temetkezési 

szokásaival mutatnak. 

A másik, területileg körvonalazható csoportot a Tisza mentén Szolnok és 

Bodrogkeresztúr között elhelyezkedı lelıhelyek alkotják, mely települések temetkezéseire 

jellemzı a nyújtott vázas fektetés, a mellékletek között pedig kiemelkednek számban és 

elıfordulási arányban a tengeri kagylók/csigák, a szarvasszemfogak és a vadkan 

állkapcsok/vadkanagyar csüngık. Ezek a sírok rítus és mellékletadási szokások terén 

nagyfokú azonosságot mutatnak a délebbi, tiszai kultúra temetkezéseivel, azonban több, a 

lengyeli kultúrához köthetı jelleg is kimutatható. Ennek a területi csoportnak a 

temetkezései a két kultúra egyfajta kombinációját alkotják. 

                                                 
333 A tengeri kagylók/csigák részletes elemzését lásd a 10.2. fejezetben. 
334 Zalai-Gaál et al. 2009 
335 Zalai-Gaál 2010, 158-159. 
336 Bánffy 2008 
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8. Csere, csererendszerek, kapcsolatok 

 

 

A régészeti korok csererendszereinek vizsgálata elsısorban a feltárt leletanyagok alapján 

történik, hiszen ami ismert, az maguk a csererendszerben résztvevı tárgyak. Ezeknek a 

nyersanyagoknak, illetve tárgyaknak az terjedését vizsgálva lehetıség nyílik a települések 

közötti csereútvonalak, rendszerek kimutatására. Az eddigi kutatás a különbözı tárgyakat 

és nyersanyagokat külön-külön vizsgálta és ezen keresztül próbálta meg az adott kor és 

terület kapcsolatrendszerét felvázolni, holott az egyes árucikkek cseréje ritkán történt 

önállóan, sokkal jellemzıbb az összekapcsolt, egyszerre történı csere. Amennyiben a 

különbözı áruk cserefolyamatait egymással összevetve, egymást kiegészítve vizsgáljuk, 

úgy sokkal megbízhatóbb képet rajzolhatunk egy adott kor, esetünkben a késı neolitikum 

csererendszereirıl.   

 

8.1. Elmélet 

 

A csere a történelmi és régészeti folyamatok legalapvetıbb kategóriája, a kulturális 

antropológiában a társadalmakat kialakító tényezı. Cserélni nem csak anyagi javakat lehet, 

hanem információt, tudást, rangot, földet, munkát, stb., mely által különbözı 

cserefolyamatokat lehet elkülöníteni. Attól függıen, hogy mit vizsgálunk, beszélhetünk 

gazdasági vagy társadalmi cserérıl, bár éles kategóriák nem húzhatóak, mivel a gazdasági 

és társadalmi folyamatok összefüggésben állnak egymással.  

 A kereskedelem és csere 20. század eleji, leginkább Karl Marx munkásságára 

alapozott társadalomtudományi elméleteivel szemben, mely szerint a gazdaság öncélú, a 

haszon maximalizálásáról szól, az 1950-es években Polányi Károly gazdaságtörténész egy 

egészen új, szubsztantív gazdaságfilozófiát alakít ki. Felfogása szerint a gazdaság a 

társadalom szerves része és folyamataik kizárólag együtt értelmezhetıek. Mővében a 

figyelmet az emberek közti kapcsolatokra és a különbözı kereskedelmi mechanizmusokra 

helyezi. A cserének három fajtáját különíti el: reciprocitást, redisztribúciót és piaci 

rendszert. A reciprocitás nagyjából egyenlı felek között létrejövı csere (pl. ajándékozás, 

segítségnyújtás), a redisztribúció vagy újraelosztás során a termékek egy újraelosztó 
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központba kerülnek, míg a piaci csere egy központi fekvéső helyen, azaz piacon, 

árképzésen alapuló, szabad csererendszert jelent.337  

Szintén ehhez az irányzathoz tartozik Marshall Sahlins evolucionista modellje, 

mely különbözı reciprocitásokat, kölcsönösségeket határoz meg: pozitív, kiegyensúlyozott 

és negatív reciprocitást. A pozitív reciprocitás során, mely igen szoros kötelékben (pl. 

családi) álló emberek között jön létre, nem várnak viszonzást, a kiegyensúlyozott 

reciprocitásnál a csere egymással társadalmi kapcsolatban álló emberek között jön létre, és 

hasonló értékő, bár nem azonnali viszonzást feltételez. A negatív reciprocitás azonnali és 

érték azonos, vagy inkább értéktöbblető viszonzást jelöl, mely leginkább a piaci 

kapcsolatokhoz hasonlít. Sahlins a különbözı csererendszereket egymást követı 

társadalomtípusokhoz kötötte: a reciprocitást szegmentáris társadalomhoz, a redisztribúciót 

fınökséghez vagy államhoz.338 Ennek az irányzatnak a hibái, hogy antropológiai 

megfigyelések alapján állították fel a kategóriákat, és ezeket alkalmazták a régészeti 

megfigyeléseknél.339 Idıvel több adat is bizonyította, hogy nem lehet társadalmi vagy 

gazdasági fejlettséghez kötni cseretípusokat, hiszen egy adott társadalmon belül egymás 

mellett többféle csererendszer is létezhet, illetve egy bizonyos társadalmi fejlettségi fok 

nem feltétlenül kapcsolódik össze a hozzá tartozónak vélt cseretípussal.340  

Marcel Mauss francia szociológus és antropológus ismerte és írta le elsınek az 

ajándékcsere lényegét, mely a késıbbiek folyamán döntı fontosságúvá vált a régészet 

körében is.341 Az ajándékcsere a társadalmi rendszer szerves része, mitológiai, vallási, 

gazdasági és társadalmi jelentéssel bíró esemény, mely során az adó és a kapó önállóan 

határozza meg az ajándék nagyságát, mely nem csak anyagi, hanem más jellegő is lehet 

(pl. segítség, munka, stb.). Az ajándékokat ceremoniális keretek között helyben vagy 

késleltetve cserélik ki, azonban mindig reciprocitással jár. A megajándékozott függıségbe 

kerül az ajándékozó által, hiszen a visszaajándékozás kötelezettségével ruházódik fel, az 

ajándékozó pedig a szimbolikus csere során növeli a presztízsét, illetve státuszt szerezhet. 

Az ajándékcsere alapvetıen abban különbözik a cserétıl, hogy nincs direkt gazdasági 

értéke, csak a rituális-ceremoniális alkalom által nyer jelentıséget. A függıség kialakítása 

miatt sokszor presztízs és státuszharcok színterei. Az egyik legismertebb ajándék alapú 

ceremoniális csererendszer a Trobriand-szigeteken, Bronisłav Malinowski által megfigyelt 

                                                 
337 Polányi 1957 
338 Sahlins 1972 
339 Clark 1965; Pires-Ferreire–Flannery 1976; Greenfeld 1991  
340 Hughes 1977; Earle 1977; Pydyn 1999, 9. 
341 Mauss 1925 
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Kula. Ez a szigeteken körkörösen mozgó, önmagába visszatérı láncolat azonban nem csak 

társadalmi kapcsolatok kialakítását szolgálja, hanem gazdasági jelentıséggel is bír. A 

folyamatosan utazó kagylóékszerek mellett használati tárgyakat is cserélnek, tehát a Kula 

egyszerre gazdasági és társadalmi csereforma.342  

A profán, gazdasági csere abban különbözik a ceremoniális cserétıl, hogy azonos 

reciprocitáson és gazdasági csereértéken alapul, továbbá az árucikkek és szolgáltatások 

felértékelése független a társadalmi szabályoktól, kötöttségektıl vagy státusztól. A 

reciprocitás szubjektív megítélése szintén nem része a cserének vagy a csereértéknek. 

Többféle formáját különítik el: barter, árucsere (forgalom), kereskedelem. A barter során a 

helyi közösség által termelt, feleslegként jelentkezı árukat cserélik el más közösségekkel 

vagy speciális cserepartnerrel. A tranzakció rendszeresen megismétlıdik, a reciprocitás 

mennyiségét tradíció rögzíti. Az árucsere, egy olyan pénz nélküli cseremód, melynél a 

reciprocitás mértékét a csere közben alakítják ki, a lebonyolítását pedig specialisták 

végzik. További feltétele egy olyan „köztes csereáru” megléte, mely idıtálló, értékes és 

felosztható (pl. só, fémek, gyöngyök, főszerek). A pénz, árutermelés, hivatásos kereskedık 

megléte, piacrendszer és árképzés már a kereskedelem ismérvei.343   

A régészetben a csere vizsgálatának egy, a szubsztantív megközelítéstıl eltérı 

irányzata a formalista, matematikai számításokat alkalmazó módszere, mely a régészeti 

tárgytípusok elterjedésének az ábrázolásával, és ezen keresztül a kereskedelem vagy csere 

kimutatásával foglalkozik. Célja nem a kereskedelmi folyamatok értelmezése, hanem a 

tárgytípusok mozgásának dokumentálása, és a csere tipologizálása. A formalista módszer 

problémáját azt jelenti, hogy az ábrázolt eredmények nem mindig jelentenek azonos 

kereskedelmet vagy csereformát, így az értelmezésük igen nehézkes és sokszor kétséges. 

Többféle ábrázolási módszer terjedt el a régészetben egy adott tárgy vagy 

nyersanyag elterjedésének a vizsgálatára. Az egyik legáltalánosabb a pontjelölés, amikor 

mennyiségtıl függetlenül azonos jelzéssel jelölik az elıfordulást.  Egy sokkal összetettebb 

eredményt kapunk a trendfelület-analízissel, izovonalas térképen ábrázolva. Ezek a 

térképek grafikus interpolációval készülnek, a megrajzolásukhoz használt alapinformációk 

háromdimenziós koordinátarendszerben elhelyezkedı pontok, amelyek x és y tengely 

menti koordinátái a térképi helyzetet határozzák meg, a harmadik tengely (z) pedig a 

vizsgált tárgytípus mért gyakoriságát mutatja. 344  

                                                 
342 Malinowski, 1922 
343 Hesse 1995, 32–33; Schönfeld 1995, 22. 
344 Hodder–Orton 1976, 155–174; Nemes Nagy 1998, 128–133. 
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A leggyakrabban használt ábrázolási mód a regresszióanalízis, amely két 

mennyiségi ismérv, a vizsgált tárgy/nyersanyagtípus gyakorisága – lehet százalékos vagy 

arányszámos – és a távolság kapcsolatát elemzi. Az ábrázolt függvény alakja alapján 

különbözı kereskedelmi rendszereket különítenek el: „lineárisan csökkenı” (down-the-

line), „irányított” (directional), „szabad-közvetítıi”(free-lance), „presztízs-lánc” (prestige-

chain) vagy „véletlenszerő” (random walk).345 Colin Renfrew a csere 10 alaptípusát 

határozza meg területi alapon, melyek sokszor egymást kiegészítve alkotnak egy-egy 

kereskedelmi rendszert346:  

1 Közvetlen kapcsolat 

2 Lakóhely szerinti reciprocitás 

3 Határvonal menti reciprocitás 

4 Lineárisan csökkenı kereskedelem 

5 Központi hely alapú redisztribúció 

6 Központi hely alapú piaci kereskedelem 

7 Szabad-közvetítıi kereskedelem 

8 Küldött általi kereskedelem 

9 Gyarmati területen történı kereskedelem 

10 Kikötıi kereskedelem (Port-of-trade) 

Colin Renfrew, J. E. Dixon és J. R. Cann az obszidián Közel-keleti elterjedésének 

vizsgálata során kialakítják a „beszerzési-zóna” (supply-zone) modelljüket, mely az 

obszidián százalékos elıfordulása alapján csoportokra osztja az elterjedési területet. A 

„beszerzési-zóna” az obszidián lelıhelyet körülvevı terület, melyen belül mindenki saját 

magának győjti be a nyersanyagot (80 % feletti az obszidián aránya), ettıl a területtıl 

távolabb („contact-zone”) már láncolatos csererendszer történik.347 Egy másik, hasonló 

területi felosztást közölt Andrew Sherrat, azonban ı négy egységet különített el348:  

1. Forrás (Source): a nyersanyag kitermelési helye. 

2. Termelési zóna (Production zone): a kitermelést folytató települések. 

3. Közvetlen kapcsolati zóna (Direct contact zone): olyan települések, melyek 

közvetlen kapcsolatban állnak a termelési zónával. Az ellátás közeli rokonsági 

alapon történik. 

                                                 
345 Renfrew 1975,46–51; Renfrew 1977, 74–80. 
346 Renfrew 1975, 41–45. 
347 Renfrew et al. 1968 
348 Sherrat 1997, 104 
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4. Közvetett beszerzési zóna (Indirect supply zone): olyan települések, melyek nem 

állnak közvetlen kapcsolatban a termelési zónával. Az ellátás közvetítıkön 

keresztül történik. 

Mind a két modell alapvetı hibája, hogy csak bizonyos cseretárgyakra 

alkalmazható (nyersanyagokra, mint például kı, réz, só), azonban a csererendszerekben 

elıfordulnak olyan tárgytípusok is, például kézmőves termékek, presztízstárgyak, melyek 

kereskedelme egészen más mintát mutat, ezért az elterjedésen és csere formáján kívül 

figyelmet kell fordítani a tárgyakra is. 

 A cserében vagy kereskedelemben résztvevı tárgyak vizsgálatánál az emberek és a 

tárgyak közti kapcsolatot határozzák meg. Egy adott tárgy megítélése mindig az adott 

közösségen belül betöltött szerepén keresztül történik. Nem minden közösségnél 

kapcsolódik azonos jelentés egy bizonyos tárgyhoz vagy tárgytípushoz, így a 

cserefolyamatokban résztvevı és cirkuláló tárgyak – más néven árucikkek vagy 

kereskedelmi áruk – használatuk során többféle értékkel ruházódnak fel. Az árucikkek 

ezen a társadalmilag meghatározott értéken keresztül hatással vannak az adott 

közösség/közösségek társadalmi kapcsolataira, azaz „társadalmi életet” élnek.349  

Egy tárgyhoz élete során sokféle esemény kapcsolódhat, melyek különbözı módon 

befolyásolják a tárgy további sorsát. Különbséget kell tenni a tárgyak „kulturális életrajza” 

és „társadalmi élete” között. A „kulturális életrajz” azt határozza meg, hogy egy bizonyos 

tárggyal mi történik, milyen tulajdonosai voltak, mire használták, és hogyan vált árucikké, 

illetve hogyan került ki a csererendszerbıl.350 A tárgyaknak egy másik meghatározó 

tényezıje az a szituáció, melyben árucikként részt vesznek. Egy kereskedelmi áru 

csereértékét társadalmi és történeti kontextustól függı szabványok és kritériumok szerint 

alakítják ki, tehát a csere egy adott kulturális kereten belül történik. Ez a keret 

nagymértékben különbözhet kulturális határokon belüli és kulturális határok közti 

cserefolyamatok esetében.351   

 George Dalton antropológus vezette be a „primitív pénz” és „primitív érték” 

fogalmakat, abból a célból, hogy funkciójában és természetében határozottan elkülönítse a 

piacrendszer és állam nélküli társadalmaknál megfigyelt cseretárgyakat a nyugati 

gazdaságra jellemzı pénztıl. Ezen tárgyak – például a Kula ékszerek, Yap kövek, 

szarvasmarha, réz, stb. – kereskedelmen kívüli értékek, melyek megszerzését jelentıs 

                                                 
349 Appadurai 1986, 3–9. 
350 Kopytoff, 1986 
351 Appadurai 1986, 13–14. 
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eseményként kezelik, tárolásuk gondosan megszervezett, különleges módon cserélnek 

gazdát és erıs társadalmi jelentıséggel bírnak. A társadalmi kapcsolatok kialakításában és 

a társadalmi pozíció (rang) létrehozásában egyaránt fontos szerepet játszanak. Legkevésbé 

sem jellemzı rájuk a feloszthatóság, a szállíthatóság, nem minısülnek kereskedelmi 

csereeszköznek, és a tranzakciók módja (reciprocitás, redisztribúció, ajándékcsere) is eltérı 

lehet. Sokszor csak bizonyos helyzetekben és rövid ideig rendelkeznek csereértékkel. Ezen 

értéktárgyak megértéséhez mindenképpen vizsgálni kell az adott társadalom szerkezetét és 

a hozzájuk kapcsolódó gazdasági formát.352   

 Antropológiai megfigyelések bizonyítják, hogy egy közösségen belül a tárgyak, 

társadalmi megítélésük szerint többféle kategóriába sorolhatóak. Léteznek létfenntartási 

tárgyak, mint az élelem, edények, háztartási eszközök és ezen eszközök nyersanyagai, és 

külön kategória a presztízs és státus tárgyak csoportja, melyek birtoklása és megszerzése 

külön társadalmi szabályozás szerint történik. Paul Bohannan antropológus az afrikai Tiv 

közösség csererendszerének vizsgálata során megfigyelte, hogy ezeknek a kategóriáknak a 

cseréje határozottan elkülönül. Háromszintő csererendszert mutatott ki: az elsı a 

létfenntartási tárgyak mindennapi, kereskedelmi cseréjét foglalja magába, a második a 

presztízs tárgyak ajándékozása, a harmadik pedig az emberek, a rabszolgaságtól különbözı 

birtoklásának cseréje (például a nıknél a házassági csere). A különbözı szintek árucikkeit 

nem lehet másik szintő árucikkre cserélni, és az érték megállapítása is csak az azonos 

kategóriájú áruk között lehetséges.353 Régészeti leletanyagok alapján hasonló modellt 

vázolt fel R. Skeates, aki szintén az árucikkek kategóriái szerint különítette el a 

csereformákat. Közösségen belüli és közösségen kívüli cseretípust határoz meg, ahol az 

elsınél létfenntartási árucikkeket, a másodiknál értéktárgyakat cserélnének. Egy köztes 

formát is feltételez, mely során távolról származó és magas csereértékkel bíró 

nyersanyagok és tárgyak cserélnének gazdát.354  

 Minden árucikkhez az élete egy adott pillanatában különbözı tudás kapcsolódik. Ez 

a tudás folyamatosan változik, ahogy maga az árucikk is változtatja helyzetét és státuszát a 

cserefolyamaton belül. Arjun Appadurai a tudásnak két kategóriáját különíti el: az egyik a 

tárgy gyártásával, míg a másik a cseréjével kapcsolatos. A két tudás arányosan változik a 

termelés és a fogyasztás két pólusa között, azonban egyik oldalon sem kizárólagos. A 

termelésnél a tárgyakhoz nem csak technikai, hanem kozmológiai, rituális és társadalmi 

                                                 
352 Dalton 1965, 1977 
353 Bohannan 1955 
354 Skeates 1993, 109–112. 
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tudás is társul, függetlenül attól, hogy elsıdleges, szabványosított termeléső árucikkrıl 

vagy olyan luxusáruról van szó, melynél az ízlés és az egyedi kivitelezés a meghatározó. A 

fogyasztási oldalon annál kisebb ez a tudás, minél távolabbról érkezik egy árucikk, és 

minél több köztes csererendszeren megy keresztül. Ehhez hasonlóan minél távolabb 

található a fogyasztási pont a készítéstıl, annál kevesebb ismerettel rendelkeznek az 

árucikk értékét és cserélhetıségét illetıen.355 

  A régészet egy, a mai napig sokat vitatott modellje Immanuel Wallenstein 

szociológus „The Modern World-System” címő munkájából átvett „világrendszer-

modell”.356 Wallenstein a jelenlegi kapitalista rendszert a 15-16. századi, portugál–spanyol 

kolonizációra vezeti vissza, amikortól már politikai egységeken kívüli világgazdasággal és 

egyenlıtlen cserefeltételekkel számolhatunk. A „világ”, nézete szerint, nem a teljes Földet 

jelenti, hanem mindazon társadalmakat, melyeket egy csererendszer köt össze. Ez alapján a 

„világrendszer” kifejezés valójában egy olyan rendszert jelöl, melynek saját „világa” van. 

Modelljében, a vizsgált világrendszeren belül, az egyenlıtlen kereskedelmi kapcsolatok 

alapján központokat, azaz iparilag fejlett társadalmakat, és perifériákat, fejlıdı országokat 

különít el.357 A régészetben ezt a modellt elsınek a 70-es években Susan Frankenstein és 

Michael J. Rowlands alkalmazta,358 azóta a centrum-periféria modell gyakori vizsgálati 

módszerré vált.359  

 A presztízs tárgyakon alapuló gazdaság modelljét Claude Meillassoux360 és Kajsa 

Ekholm361 antropológusok írják le elıször olyan nyugat-afrikai közösségek alapján, 

melyeknél státuszt meghatározott tárgyak (presztízs tárgyak) megszerzésével lehet 

megszerezni. A régészetben szintén elterjed ez a modell Susan Frankenstein és Michael J. 

Rowlands már idézett, Közép- és Észak-Európa vaskoráról szóló munkájuknak 

köszönhetıen.362 Ennél a gazdasági és társadalmi formánál a fınök vagy vezetı ellenırzi a 

távolsági kereskedelemmel érkezı árukat és meghatározza azok elosztását, így létrehozva 

egy ranghoz kötıdı aszimmetrikus csererendszert. Ez a hierarchikus társadalom mindaddig 

fenntartható, amíg megfelelı mennyiségő presztízs tárgyat sikerül beszerezni, azonban a 

távolsági csererendszer változásánál összeomlik.363   

                                                 
355 Appadurai 1986, 41–43. 
356 Kohl 1987; Renfrew 1993; Sherratt 1993; Kümmel 2001 
357 Wallenstein 1974 
358 Frankenstein–Rowlands 1978 
359 Woolf 1990; Kristiansen 1993; Kristiansen 1994; Sherratt 1994 stb.  
360 Meillassoux 1960 
361 Ekholm 1972 
362 Frankenstein–Rowlands 1978 
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 Az eddig bemutatott kutatási eredmények leginkább a csere típusait, folyamatait 

próbálta értelmezni, elkülöníteni, és fıleg antropológiai és szociológiai modelleken alapult, 

melyeket késıbb a régészetben felhasználnak és továbbfejlesztenek. A régészeti korok 

csererendszereinek vizsgálata azonban elsısorban a feltárt leletanyagok alapján történik, és 

így jelentısen különbözik a többi tudományágtól, hiszen legtöbbször nem ismert egy adott 

kor társadalma, gazdasága, sıt, sokszor olyan alapvetı adatok is hiányoznak, mint például 

egy-egy közösség nagysága és elterjedése. Ami ismert, az maguk a csererendszerben 

résztvevı tárgyak, ezért ezek vizsgálata, elemzése, karakterizációja (nyersanyag 

meghatározás, készítés technika, stb.) elsıdleges fontosságú információkat szolgáltatnak a 

további kutatáshoz.364 Végül, a kapott adatokat integrálni kell a korszak településtörténeti, 

gazdasági és társadalmi kutatásába, hiszen a csere, a kapcsolat mindezek kialakító 

tényezıje, és értelmezése csak ezekkel együtt lehetséges.  

   

 

8.2. Tengeri kagylók, csigák 

  

A neolitikum idıszakának legkiterjedtebb csererendszerét mutató árucikkek a tengeri 

kagylók, melyek az Égei-, Adriai- és a Fekete-tenger partvonalától egészen a Párizsi-

medencéig elterjednek. A Kárpát-medence egész területén megtalálhatóak már a Körös-

Starčevo-kultúráktól kezdve egészen a kora rézkorig.365 A kagylóból készített ékszerek és 

viseleti tárgyak általában sírokból, mellékletként ismertek, azonban több településrıl is 

kerültek elı jelentısebb számban félkész és kész termékek, melyek alapján feldolgozó 

helyek jelölhetıek ki. 

A régészeti feltárásokból származó tárgyak nagy részét két recens genus, a 

Spondylus és a Glycymeris kagylókból készítették. A Kárpát-medencében kisebb számban 

elıfordulnak még Dentalium-ból, illetve más, tengeri csigákból készített tárgyak is.  

A tengeri kagylóból készült tárgyak esetében az európai régészet csak a 

közelmúltban kezdte elkülöníteni a két genust, a Spondylust és a Glycymerist, korábban 

mindet Spondylusnak határozták meg. A kutatás jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy mind 

a Fekete-tenger, mind az Égei-tenger partvidékén megjelennek Glycymeris tárgyak: 

Sitagroi,366 Servia367 vagy Durankulak368 lelıhelyeken több példányuk ismert. A Balkánról 

                                                 
364 A különbözı módszerek összefoglalására lásd: Renfrew–Bahn 1999, 342–350.  
365 Kalicz–Szénászky 2001 
366 Nikolaidou 2003 
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is ismertek ilyen ékszerek, Vinčan a Spondylus és Glycymeris tárgyak száma igen jelentıs, 

egymáshoz viszonyított arányuk 60:40. A két genus elıfordulásának különbsége 

kronológiai eltérést mutat, melyet a Sitagroi II-III. fázisa közti aránykülönbség is 

alátámaszt.369  

 Komoly tudományos vita folyik a Spondylus kagylók származásáról, mivel a 

régészeti és a természettudományos kutatások részben egymásnak ellentmondó 

eredményeket mutatnak.  A genus Spondylus napjainkban csak a Földközi-tengerben él 

meg, a Fekete-tenger hımérséklete túl alacsony számára. Több lelıhelyrıl származó 

Spondylus minta oxigén izotópos vizsgálatával kimutatták, hogy az ıskori Spondylus 

oxigén-18 értéke +0,4 és -1,9 közé esik.370 Az oxigén-18 érték a víz hımérsékletét tükrözi, 

így ismerve a Földközi-tenger és a Fekete-tenger értékeit (az elsı +1,1 és +1,3 között, a 

második -2,5 és -4 között) a kutatók nagy része bizonyítottnak látja a kagylók földközi-

tengeri származását.371 Ezzel a nézettel áll szemben Henrietta Todorova véleménye, aki 

szerint az eredmények bizonytalanok, mivel az 5. évezredben a Fekete-tenger 

kimutathatóan melegebb volt, így életteréül szolgálhatott a Spondylus és a Glycymeris 

kagylóknak.372 A régészeti leletek szintén kétségesek, és nem alkalmasak az eredet 

kérdésének eldöntésére. Az elterjedési térképek alapján egyértelmően kimutatható, hogy a 

Spondylus tárgyak legnagyobb koncentrációban a Fekete-tenger partvonalán és az Alduna 

vidékén találhatóak.373 Ezen a területen sok a Spondylus, viszont szinte kizárólag csak kész 

árukat ismerünk. Félkész vagy nyers tárgyak, melyek feldolgozó mőhelyekre engednének 

következtetni, az Adria és az Égei-tenger partjáról kerültek elı.374 A fekete-tengeri 

temetkezésekbıl ismert Spondylus/Glycymeris tárgyakat presztízs tárgyként azonosítják, a 

sírokban együtt fordultak elı aranyból és rézbıl készült ékszerekkel.375 A presztízs tárgyak 

egyik fı ismérve, hogy nyersanyaguk az adott területen nem található meg, általában ritkák 

és csak távolsági cserével szerezhetıek be. Amennyiben a Fekete-tengerben is megélt 

volna a két genus, úgy nem válhatott volna a terület egyik fı presztízs tárgyává, hiszen 

                                                                                                                                                    
367 Karali 1999 
368 Todorova 2002 
369 Dimitrijevič–Tripkovič 2006, 248; Tripkovič 2006, 95. 
370 Renfrew–Shackleton 1970; Todorova 2002, Abb. 209. 
371 Renfrew–Shackleton 1970; Willms 1985; Shackleton–Elderfield 1990; Müller 1997; Séfériadés 2000; 
Dimitrijevič–Tripkovič 2006; Kalicz et al. 2012, 321. 
372 Todorova 2000, 415–417; Todorova 2002, 184–185. 
373 Todorova 2000, Abb. 1. 
374 Willms 1985, 337; Séfédiadés 2000, 425; Dimitrijevič–Tripkovič 2006, 247; Pappa–Veropoulidou 2011 
375 Todorova 2002, 179. 
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bárki győjthette volna a tengerbıl, sokkal valószínőbb, hogy az Égei-tengerbıl származnak 

a Spondylus/Glycymeris kagylók, és csererendszeren keresztül jutottak el erre a területre.  

Bár a fekete-tengeri eredetetet a természettudományos vizsgálatok kizárták, 

továbbra is kérdés maradt, hogy az európai cserehálozatba kerülı Spondylus az Égei- vagy 

az Adriai-tengerbıl származik-e, esetleg mindkettıbıl. Shackleton és Renfew oxigén 

izotópos vizsgálatát alkalmazva több Aszódról származó régészeti korú Spondylust 

hasonlítottak össze modern, égei- és adriai-tengeri kagylókkal. A stabilizotóp-geokémiai 

vizsgálatok eredménytelennek mutatkoztak a kérdés tisztázására, mivel az aszódi értékek 

mind a két tengeri értékekkel átfedésben álltak.376 

 A Kárpát-medence felé, attól függıen, hogy a Fekete-, Égei- vagy az Adriai-

tengerbıl származnak a kagylók és csigák, több „szállítási” útvonal lehetséges. Az Adria 

partjáról valószínőleg a Száva vagy a Dráva mentén haladva érte el a Duna völgyét a 

csereútvonal. Ez a legbizonytalanabb irány. Kalicz Nándor és Szénászky Júlia 

megfigyelései szerint csak az elsı Spondylus horizont idején, a kora és középsı neolitikum 

idıszaka alatt származnak innen a tengeri kagylók.377 Az Égei-tenger partjáról induló, 

korábban feltételezett Vardar–Morava útirányt Vesna Dimitrijevič és Boban Tripkovič 

kutatásainak köszönhetıen kizárhatjuk, mivel a Vinča-kultúra déli területén hiányoznak a 

távolsági kereskedelmi áruk, mind a tengeri kagylók, mind az obszidián.378 Sokkal 

valószínőbb, hogy a „szállítási” útvonal a Struma–Iszkar völgyét követve haladt északi 

irányba, majd elérve a Dunát, annak völgyében jutott el a Kárpát-medencéig.379 

Amennyiben a Fekete-tengerben nem éltek meg a Spondylus és Glycymeris fajok, úgy erre 

a területre szintén a Struma–Iszkar–Duna, esetleg a Marica–Duna folyóvölgyeken 

keresztül juthattak el a kagylóból készített tárgyak. A Christoph Willms380 által javasolt, a 

Dardanellákon és a Boszporuszon keresztül vezetı tengeri útvonalat az eddigi leletanyag 

cáfolja, mivel innen nem ismertek Spondylus és Glycymeris tárgyak.381 A fekete-tengeri 

kagylókat használó csererendszer irányát a legegyszerőbb követni: a tengerparttól indulva 

végig a Duna mentén halad a Kárpát-medencéig. Felmerül a kérdés, hogy csak egy 

kitermelı területtel, vagy egyszerre többel is számolhatunk-e az ıskor folyamán. 

Lehetséges, hogy a neolitikum és a rézkor idıszakában a Fekete-tengerben megélnek a 

kagylók, viszont azokat csak Bulgária és Románia területén használják, és a Kárpát-
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377 Kalicz–Szénászky 2001, 47–48. 
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medencébe kerülı darabok az Égei- vagy az Adriai-tenger partjairól származnak. Szintén 

eldöntetlen kérdés, hogy a különbözı kagylók és csigák egy területrıl, egy 

csererendszerbıl származnak-e, vagy számolhatunk külön Spondylus és külön Glycymeris 

cseréjére épülı rendszerrel. Vesna Dimitrijevič és Boban Tripkovič a Vinčan talált 

kagylótárgyak elemzése kapcsán az utóbbit tartja lehetségesnek.382  

A kutatás egy másik eldöntetlen vitapontja, hogy kizárólag recens alapanyagból 

dolgoztak-e, vagy felhasználtak fosszilis kagylómaradványokat is. A külsı morfológiai 

jegyek alapján történı meghatározás mellett stroncium izotópos vizsgálatot is végeztek a 

kérdés tisztázására. A tenger víz 87Sr/86Sr aránya a jelenkori és a középsı miocén 

tengerekben nagymértékben különbözik, így ezt az arányt vizsgálva egyértelmően el lehet 

választani a fosszilis példányokat. A vizsgálatba bevont tárgyak között találtak is egy ilyen 

példányt, mely Spondylus crassicosta L. kagylóból készült.383 Vinčan a morfológiai jegyek 

alapján több olyan fosszilis példányt is sikerült meghatározni, melyek a lelıhely 

környezetében győjthetıek: Pannonicardium (Limnocardium) dumičiči, Glycymeris 

pilosus, Cytherea, Turitella turis és Dentalium.384 Magyarországon is azonosítottak 

fosszilis példányokat, Kisköre-Gát lelıhelyen Spondylus crassicosta
385 és Melanopsis

386 

(12. Tábla 4, 6), a lengyeli kultúra dél-dunántúli temetkezéseinél pedig Ostrea sp. és 

Dentalium badense fordult elı,387 valamint egy Felsıörsrıl elıkerült kincsleletben 

Dentalium badense, Andara (Arca) diluvii és  cf. Erato.
388  

A fosszilis Spondylusból készített tárgyak száma az összes recens, tengeri kagyló 

tárgyhoz képest elhanyagolható, ezért valószínő, hogy a fosszilis példányok győjtése nem 

volt hatással a kagylók megszerzését szolgáló cserefolyamatok mőködésére. Egyedül a 

fosszilis Dentalium esetében merül fel a tömeges felhasználás lehetısége, azonban ez csak 

a lengyeli-kultúra dél-dunántúli területére jellemzı.389 
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9.2.1. Spondylus 

 

A Spondylus két különbözı héjfélbıl álló kagyló, melyeken sugár irányú bordák, a 

bordákon hosszú tüskék helyezkednek el. A hátoldalon elhelyezkedı zár két szimmetrikus 

fogból, a másik héj félen pedig a fogak befogadására szolgáló két foggödörbıl áll. Meleg 

tengeri élılény, a Földközi-tengerben egy másik, kisebb és jelentéktelenebb faj mellett 

csak a Spondylus graederopus L. él meg, melynek felsı héja bíbor színő, az alsó fehér.  

A Spondylus tárgyak Európa leghosszabb csererendszerét alkotják, legnagyobb 

kiterjedésük idején a Fekete-tengertıl a Párizsi-medencéig megtalálhatóak voltak. A 

vonaldíszes kerámia kultúrájának megszőnésével a Spondylus eltőnik Európa nyugati és 

északnyugati területeirıl, elterjedésének határát ekkor a Kárpát-medence jelenti.390 

Magyarországon a késı neolitikus idıszakot Kalicz Nándor és Szénászky Júlia a fiatalabb 

Spondylus horizonthoz köti, ekkor a korábbi tárgytípusokat újabbak váltják fel, illetve 

használatuk tömegessé válik.391  

Spondylusból karpereceket, gyöngyöket és kis számban csüngıket készítettek, 

melyek a középsı neolitikus vastag, széles formákhoz képest vékonyabbá válnak.392 A 

sírokban talált leletek alapján a karpereceket egyesével vagy párosával a felkaron viselték 

(14. Tábla).393 A karperecek mellett a Spondylusból leggyakrabban kismérető gyöngyöket 

készítettek, melyek lehetnek korong, hasáb, henger vagy hordó alakúak (13. Tábla; 15. 

Tábla; 16. Tábla 1-4, 6), míg Aszódról,394 Csókáról395 és Kökénydombról396 ismertek V-

átfúrással ellátott típusok is. Viseletük igen változatos, a koponya, a nyak, a csukló, a 

medence körül fordulnak elı, feltehetıen nem csak ékszerekként (nyaklánc, karkötı, 

fejdísz), hanem ruhadíszekként is használhatták ıket.397 A középsı neolitikus idıszakhoz 

képest a késıi neolitikumban drasztikusan lecsökken a Kárpát-medencében talált csüngık 

száma, csak az Alföld területérıl, néhány lelıhelyrıl ismert egy-egy példányukat. A 

legtöbb töredék Battonya környékérıl került elı,398 azonban annak ellenére, hogy a 

lelıhelyek már a Tisza-kultúrához tartoznak, kronológiai helyzetük miatt az innen 
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származó tárgyakat inkább az idısebb Spondylus-horizonthoz sorolják.399 Öcsöd-

Kováshalomról400 és Vésztı-Mágorról401 szintén kerültek elı csüngık, viszont a lelıhelyek 

mindegyike a korai idıszakkal kezdıdik, így ezeket a csüngıket is inkább az idısebb 

horizonthoz köthetjük, esetleg továbbélı hagyománnyal vagy sokáig használt tárgyakkal 

számolhatunk.  

A Spondylus a legnagyobb területen és a legnagyobb számban elterjedt genus (58. 

kép). A Tisza menti települések esetében egyértelmő, hogy a folyó biztosítja a „szállítási” 

útvonalat egészen a legészakabbi lelıhelyig, Bodrogzsadányig. A kelet-alföldi területre és 

onnan Romániába a Körös-Berettyó vonalon keresztül juthattak el a tárgyak, míg Battonya 

feltehetıen a Maros mentén szerezte be a szükséges csereárut. Aszód esetében a 

Glycymeris csereútvonalát – Szolnoktól a Zagyva vonalát követve – tarthatjuk lehetséges 

„szállítási” iránynak, amennyiben feltételezzük, hogy a különbözı tengeri áruk cseréje nem 

vált el egymástól. Kérdéses térség a lengyeli kultúra nyugat-szlovákiai területe. Itt a 

kagylókat és csigákat vizsgálva egyelıre nincs közvetlen bizonyíték a délkelet-dunántúli 

területtel fennálló cserekapcsolatra, valamint a temetkezésekben elıforduló különbözı 

jellegek – például délen a Dentalium, északon a Glycymeris mellékletek – szintén nem 

támasztják alá ezt a feltételezést. Sokkal valószínőbbnek tőnik, hogy a nyugat-szlovákiai 

területre kerülı Spondylus Aszódon keresztül, a Tisza vidékérıl származik, hasonlóan, 

mint a Svodínból elıkerült Glycymeris csüngı. Csabdi esetében szintén az Aszód irányából 

érkezı csereútvonalat tarthatjuk elfogadhatónak, mivel a lengyeli kultúra délkelet-

dunántúli területére több irányból is érkezhetett a csereáru, attól függıen, hogy honnan 

származik maga a Spondylus. Amennyiben az Adria partvidékén győjtötték, úgy a Dráva-

Sáva mentén érhette el a Spondylus a Kárpát-medencét, és a Duna mentén északra haladva 

Délkelet-Dunántúlt, azonban a balkáni leletek sokkal valószínőbbé teszik, hogy az Égei-

tenger partvidékérıl indult el a csererendszer és a Duna mentén érte el a Kárpát-medencét. 

Utóbbi esetben szintén a Dunát követve haladt északra a Spondylus a lengyeli kultúra 

területéig. Kérdéses, hogy a két, Spondylusban gazdag terület – a dél-alföldi és a délkelet-

dunántúli – milyen cserekapcsolatban állhatott egymással.  

                                                 
399 Kalicz–Szénászky 2001, 3. lábjegyzet 
400 Raczky 1987, 75. Fig. 26. (A Fig. 25 tárgyai nem egyértelmőek nyersanyag szempontjából.) 
401 Hegedős–Makkay 1987, 98, Fig. 22 
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Azonosító Név Hivatkozás 

1 Alsónyék-Kanizsa-dőlı 
Zalai-Gaál 2006, 49, Zalai-Gaál 2008, 269.; Zalai-Gaál-Osztás 2009, 
 248. 

2 Aszód-Papi földek Kalicz 1985a, 40-41; Sümegi 2009, 374. 
3 Battonya-Parázstanya Kalicz–Szénászky 2001, 41–42. 
4 Békés-Povád Gulyás–S. Turcsányi 2009, 118. 

5 Berettyóújfalu-Herpály 
Kalicz et al. 1990, 148. Kat. Num. 254, 255, 266, 268–270; Siklósi 
2010, 163. 

6 Bodrogzsadány-Akasztószer Bognár-Kutzián 1963, 415; Bánffy 2008, 164. 
7 Branč Vladár–Lichardus 1968, 271, Abb. 72. 
8 Csabdi-Télizöldes Antoni 1982 
9 Csóka-Kremenyák Banner 1960, 7; Raczky 1994 

10 Györe-Bocok Zalai-Gaál 2006, 22. 
11 Hódmezıvásárhely-Gorzsa Gazdapusztai 1963, 28–29; Horváth 1987, 36, 42–43, 45,46. 
12 Hódmezıvásárhely-Kökénydomb Banner 1930, 76–81. 
13 Iclod B Lichter 2001, 230. 
14 Kenézlı-Szérőskert Kiss 1939, 7. 
15 Kisköre-Gát Korek 1989, 38–44. 
16 Lánycsók-Égetthalom dőlı Zalai-Gaál 2006, 42. 
17 Lengyel-Sánc Zalai-Gaál 2006, 21. 
18 Mórágy-Tőzkıdomb Zalai-Gaál 2006, 23–28. 
19 Oradea-Salca Luca 2001, 130. 
20 Ószentiván Banner 1928, 217. 
21 Öcsöd-Kováshalom Raczky 1987, 77, Fig. 25–26; Siklósi 2010, 197. 

22 Polgár-Csıszhalom 
Anders–Nagy 2007, 84–86; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 195–199, 
203–205. 

23 Pusztataskony-Ledence Raczky–Anders 2010c, 194–196; Sebık 2012, 106. 
24 Ružindol-Boroná Němejcová-Pavúková 1997, 86–92. 
25 Svodín Němejcová-Pavúková 1982, 200–205, Obr. 118–119. 
26 Szeghalom-Kovácshalom Szeghalmi 1913, 131., Bakay 1971, 135–136, Taf. 39. 
27 Szegvár-Tőzköves Seleanu 1981, 13–14. 
28 Szolnok-Tőzköves Sz. Máthé 1970, 39. 
29 Tápé Lebı B Korek 1958, 151–152. 
30 Tevel-Zsidóhegy Zalai-Gaál 2006, 16–20. 
31 Vésztı-Mágor Hegedős–Makkay 1987, 22. kép 
32 Villánykövesd Zalai-Gaál 2006, 41. 
33 Zengıvárkony Zalai-Gaál 2006, 32–41. 

 
58. kép A Spondylus tárgyak elterjedése és lehetséges csererendszere 
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9.2.2. Glycymeris 

 

A Glycymeris kagyló egyenlı nagyságú, kör alakú héjakkal rendelkezik, melyek külsı 

oldalán finom bordázat és barnás mintázat figyelhetı meg. A zárszerkezetet egy sor ívesen 

elhelyezkedı fog alkotja, felette és a középen elhelyezkedı, befelé hajló búb között egy 

háromszög alakú, lapos terület található. Fajai szintén csak a Földközi-tengerben élnek 

meg.  

A Glycymerisbıl készített tárgyakat sokáig nem különítette el a magyarországi 

kutatás, legtöbbször csak tengeri kagylónak nevezik,402 de találni példát a Spondylusként 

történı közlésre is.403 A publikációk alapján azonosítható darabok egy kivételtıl eltekintve 

csüngık, de lehetséges, hogy más tárgyak is készültek ebbıl a kagylóból, azonban az 

azonosításuk igen problémás.404 A látható formai jegyek alapján egyetlen karperecet 

sorolhatunk a Glycymeris tárgyak közé, amely Csókáról került elı.405 Glycymerisbıl 

készített csüngıket az egész Kárpát-medence területérıl, összesen kilenc lelıhelyrıl 

ismerünk: Battonya-Parázstanya,406 Csóka-Kremenyák,407 Öcsöd-Kováshalom,408 Békés-

Povád,409 Kisköre-Gát (16. Tábla 5, 7),410 Polgár-Csıszhalom-dőlı,411 Svodín,412 Györe-

Bocok413 és Aszód-Papiföldek.414 Kalicz Nándor az Aszódról közölt darabon kívül további 

négy hasonló tengeri kagylót említ gyermeksírokból, melyek valószínőleg szintén 

Glycymeris csüngık.415 Bár Sümegi Pál megvizsgálta az aszódi kagylóékszereket – 4 darab 

Glycymerisbıl készített tárgyat határozott meg – azonban nem ismert, hogy pontosan 

melyek ezek a tárgyak.416 A battonyai és a györei darabokat kivéve a Glycymeris csüngık 

sírmellékletként kerültek elı, leggyakrabban a gyermekek temetkezéseiben találhatóak 

meg, de fiatalabb nıi sírokból is ismertek. A temetkezések alapján viseletük igen 

változatos lehetet, fejdíszen, övön és nyakláncon egyaránt elıfordultak.  

                                                 
402 Kalicz 1985a, 41; Siklósi 2004, 21; Anders–Nagy 2006, 86. 
403 Kalicz–Szénászky 2001, 41–42. 
404 Dimitrijevič–Tripkovič 2006 
405 Raczky 1994, Fig. 1. (középen) 
406 Kalicz–Szénászky 2001, Abb. 8. 1. 
407 Raczky 1994, Fig. 4:13 
408 24. sír: Raczky 1990, Abb. 109. 18. 
409 Gulyás–Turcsányi 2009, 118. 
410 Korek 1989, Taf. 36, 1–3, Taf. 38, 3. 
411 Raczky et al. 1997, 40, 34. kép. 
412 Němejcová-Pavúková 1982, Obr. 119.  
413 Zalai-Gaál 2006, 21. 
414 172. sír: Kalicz 1985a, 27, 30. kép 4. 
415 Kalicz 1985a, 41. 
416 Sümegi 2009, 347. 
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A Glycymeris csereútvonala egyértelmően a Tiszát követte északi irányba, Békés 

Povádra a Körös, míg Battonyára a Maros folyók mentén jutott el. A csereútvonal a 

Tiszától a Zagyva folyón keresztül közelítette meg Aszódot, onnan pedig Svodínt. A Dél-

Dunántúlra valószínőleg a dél-alföldi területrıl került át (59. kép).  

 
Azonosító Név Hivatkozás 

1 Aszód-Papi földek Kalicz 1985a, 27, 30. kép 4; Sümegi 2009, 347. 
2 Battonya-Parázs tanya Kalicz–Szénászky 2001, Abb. 8. 1 
3 Békés-Povád Gulyás–Turcsányi 2009, 118. 
4 Csóka-Kremenyák Banner 1960, XLV. Tábla 50. 
5 Györe-Bocok Zalai-Gaál 2006, 21. 
6 Kisköre-Gát Korek 1989, Taf. 36, 1–3, Taf. 38. 3 
7 Öcsöd-Kováshalom Raczky 1987, Fig. 25: 18 
8 Polgár-Csıszhalom Raczky et al. 1997, 40, 34. kép. 
9 Svodin Němejcová-Pavúková 1982, Obr. 119. 

 
59. kép A Glycymeris tárgyak elterjedése és lehetséges csererendszere 

 

9.2.3. Dentalium 

 

A Dentalium az ásólábúak osztályába tartozó tengeri puhatestő, héja csı- vagy 

elefántagyarszerő, belül üreges és mindkét végén nyitott. Felülete fajtól függıen lehet 

sima, keresztben vagy hosszantin bordázott. Többféle színben ismert. A Dentaliumok 

megtalálhatók valamennyi tengerben, egészen 4000 m mélységig, de fıképpen a sekélyebb 

vizeket és a melegebb tengereket kedvelik. Nagyobb példányaik közé tartozik a Földközi-

tengerben is megélı Dentalium elephantinum. 
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Formája miatt Dentaliumból csak gyöngyöket készítettek. A legtöbb darab 

sírmellékletként ismert, településrıl egyedül Csókáról,417 valamint Felsıörsrıl,418 egy 

kincsleletbıl került elı több példánya. A leletek túlnyomó többsége a lengyeli kultúra 

délkelet-dunántúli temetkezéseibıl származik, ahol a sírokban a Spondylus gyöngyökkel 

közel azonos számban szerepelnek.419 A Sümegi Pál által meghatározott darabok mind 

fosszilis Dentalium badense csigákból készültek, melyek a Kárpát-medencében csak Pest 

környékén és a Mecsek hegységben fordulnak elı,420 így abban az esetben, ha helyi, a 

Mecsek hegységbıl történı győjtéssel számolunk, akkor ez a csereáru csak kis területen, 

szők körben terjedt el, feltehetıen egy helyi viseleti szokásnak köszönhetıen.  

 
Azonosító Név Hivatkozás 

1 Alsónyék-Kanizsa-dőlı Zalai-Gaál 2008, 270. 
2 Csóka-Kremenyák Banner 1960 
3 Felsıörs Regenye et al. 2009 
4 Györe-Bocok Zalai-Gaál 2006, 21. 
5 Kisköre-Gát Korek 1989, 44. 
6 Lengyel 1 Zalai-Gaál 2006, 16. 
7 Mórágy-Tőzkıdomb Zalai-Gaál 2006, 21–28. 
8 Szekszárd-Ágostonpuszta Zalai-Gaál 2006, 20. 
9 Tápé Lebı A Bodnár-Kutzián 1972, 87–88. 

10 Villánykövesd Zalai-Gaál 2006, 41. 
11 Zengıvárkony Zalai-Gaál 2006, 32–41. 

 
60. kép A Dentalium tárgyak elterjedése és lehetséges csererendszere 

                                                 
417 Banner 1960, 34, Tab. LVI. 2, 5, 7.      
418 Regenye et al. 2009 
419 Zalai-Gaál 2006 
420 Zalai-Gaál 2006; Sümegi 2009, 347. 
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Az Alföldrıl csak két lelıhelyrıl került elı Dentalium: Kisköre-Gát 36. sírjából421 

(12. Tábla 3) és Tápé-Lebı ’A’ lelıhely 7. sírjából.422 A Kiskörén elıkerült példányok a 

lengyeli kultúra darabjaival ellentétben recensek és a Földközi-tenger partvidékérıl 

származnak.  

A recens Dentalium vizsgálatához igen kevés adat áll rendelkezésre, hiszen a dél-

dunántúli területek kivételével, ahol feltehetıen helyi, fosszilis példányokat használtak, 

csak az Alföldrıl, három lelıhelyrıl ismert (60. kép). A Kiskörére került darabok 

valószínőleg szintén a Glycymerist „szállító” útvonalon keresztül, a Tiszát követve 

kerültek oda.  

 

 

9.2.4. Egyéb kagyló/csiga fajok 

 

A három leggyakoribb tengeri kagylón/csigán kívül más fajok is elıfordulnak a Kárpát-

medencében. Alsónyék-Kanizsa-dőlı lelıhely temetkezéseiben fordul elı Zebrina detrita 

és Lithoglyphus naticoides,423 Csókáról Banner J. 137 db. Collumbelae rusticae csigát 

közöl,424 Zengıvárkonyból pedig Pinna nobilisbıl
425

 készített tárgy került elı. Kisköre-Gát 

lelıhelyrıl is ismerünk csigából készített ékszereket, átfúrva és felfőzve hordhatták ıket.426 

A leletanyagban található csigák egy része a Coonus genushoz tartoznak, amely recens és a 

Földközi-tengerben él (12. Tábla 1). Ezek mellett több olyan csiga példányai is 

elıkerültek, melyek helyi, mocsaras területen győjthetıek (12. Tábla 2, 5). A recens 

példányok mellett több fosszilis csiga és kagyló is ismert Magyarországról. Kisköre-Gát 

lelıhelyen Spondylus crassicosta
427 és Melanopsis

428 (12. Tábla 4, 6), a lengyeli kultúra 

dél-dunántúli temetkezéseinél Ostrea sp. ordult elı,429 valamint egy Felsıörsrıl elıkerült 

kincsleletben Andara (Arca) diluvii és cf. Erato.
430 A Kiskörén elıforduló Melanopsis 

                                                 
421 Korek József az ásatási naplóban a 36. sír leírásánál a nyak körül említ Dentaliumot a gyöngyök és 
szarvasszemfogak mellett, míg a publikációban már a bal alkarnál (Korek 1989, 44.). Sem a sírrajz, sem a 
sírfotó nem elég részletes a kérdés tisztázásához. Szintén nem egyértelmő, hogy a raktárban a sírmellékletek 
között lévı 6 darab Dentalium mind a 36. sírból származik-e, vagy más sírokból is került elı Dentalium. 
422 Bodnár-Kutzián 1972, 87–88. 
423 Zalai-Gaál 2008, 261; Zalai-Gaál–Osztás 2009, 247. 
424 Banner 1960, 34, Tab. LVI. 3, 4, 6. 
425 Zalai-Gaál 2006, 32. 
426 A lelıkörülményrıl nem tudunk semmit, Korek József nem tesz említést a naplóban a csigákról, a 
raktárban a sírmellékletek között a Dentaliummal együtt szerepelnek. 
427 Korek 1972, 185. 
428 A csigák meghatározását Dr. Galácz András végezte.  
429 Zalai-Gaál 2006, 13; Sümegi 2009, 345–347. 
430 Regenye et al. 2009 
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csiga csak a Kárpát-medencében fordul elı, a kiskörei példányokat legközelebb Budapest 

környékén győjthették.  

 

 

8.3. Kınyersanyagok, kıeszközök 

 

A csererendszerek vizsgálatánál a legtöbb adattal szolgáló nyersanyagtípus a kı. Az utóbbi 

évtizedek növekvı kutatásinak köszönhetıen, mostanra sikerült azonosítani a legfontosabb 

nyersanyagokat, azok származási helyét, sıt, több esetben a kitermelési helyeket is 

feltárták. A Kárpát-medence késı neolitikus kı leletanyagára vonatkozóan T. Biró Katalin 

munkássága kiemelkedı, a doktori értekezésben felhasznált adatok nagy része az ı 

eredményeibıl származnak.431 Szintén kiemelkedı jelentıségőek Małgorzata 

Kaczanowska és Janus K. Kozłowski Kárpát-medencére és Lengyelországra vonatkozó 

kutatásai.432  

Az egyes kıeszközök nyersanyag-vizsgálata között jelentıs különbségek vannak a 

pattintott és a csiszolt kıeszközöknél. Míg a pattintott kıeszközök nyersanyagait 

legnagyobb részben már azonosították, a csiszolt kövek esetében még sok a 

bizonytalanság. Ebben a témában is jelentıs munkák ismertek,433 azonban a disszertáció 

által kutatott térségre vonatkozó csiszolt kıeszköz-leletanyagok vizsgálata még nem 

készült el, így nem lehet összehasonlítást végezni más területek adataival, ezért a 

csererendszerek vizsgálatát csak a pattintott kıeszközökre vonatkozóan lehetett elvégezni. 

Az összehasonlításban összesen 55 lelıhely adatai állnak rendelkezésre. Nem 

minden nyersanyagvizsgálat állapította meg ugyanazokat a nyersanyagtípusokat, így 

sokszor problémát jelentett az egyes kutatók kategóriáinak az összeegyeztetése. A 

típusfelosztást T. Biró Katalin kategória csoportjai alapján végeztem el,434 amennyiben 

bizonytalan volt más kutatók beosztása, úgy kihagytam azokat az adatokat. Az 

összehasonlításban százalékos aránnyal számoltam az összes kımennyiség feltőntetése 

nélkül, így a vizsgálat során – függetlenül a leletanyag nagyságától – egy-egy nyersanyag 

településen belüli gyakoriságáról kaphatunk adatokat. Ennek megfelelıen kihagytam az 

olyan együtteseket, melyeknek különleges összetétele eltér a települési leletanyagoktól 

(raktárleletek, depok, sírmellékletek).  

                                                 
431 T. Biró 1998 
432 Kaczanowska 1985; Kaczanowska–Kozłowski 1991 
433 T. Biró 1992; Szakmány et al. 2001; Judik et al. 2001 
434 T. Biró 1998 
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9.3.1. Obszidián 

 

Régóta ismert és a régészeti leletanyagokban is azonosított kınyersanyag. Miocén vulkáni 

tevékenységek hatására kialakuló vulkáni üveg, mely Magyarországon és Szlovákiában a 

Tokaji- és a Zempléni-hegységben, míg Ukrajnában a Vihorlát-Gutin-hegyvidéken 

található, azonban az Ukrajnából származó obszidiánt mindezideig csak paleolitikus 

leletanyagokban azonosították, késı neolitikus felhasználásukra nincs bizonyíték.435 

Romániai kutatók feltételezték, hogy az Oaş-hegységben szintén elıfordul obszidián,436 

azonban a jelenlegi anyagvizsgálatok eddig csak kárpáti obszidiánt mutattak ki Románia 

területén.437 

A térkép alapján általánosan elmondható, hogy az obszidián a legelterjedtebb 

kınyersanyag a Kárpát-medencében, szinte minden lelıhelyen elıkerült, ha csak egy-két 

darabja is. A késı neolitikum alatt már jóval alacsonyabb százalékban volt jelen a 

leletanyagokban, mint a középsı neolitikum idıszakában, a jelentısége a kora rézkorban 

pedig tovább csökkent.438 Az elterjedési térkép (61. kép) alapján három területet lehet 

körvonalazni, ahol magas százalékban van jelen az obszidián.   

 
                                                 
435 Rosania et al. 2008; Rácz 2008 
436 Dumitrescu – Lazarovici 1990; Maxim et al. 1995, 12; Păunescu 2001, 77. 
437 Biagi et al. 2007 
438 T. Biró 1998, 78. 
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Azonosító Név 
Kınyersanyag %-

os aránya Hivatkozás 
1 Alattyán-Vízköz 02,5 % T. Biró 1998, 50, Tab. XVII. 
2 Aszód-Papi földek 15,99% T. Biró 1998, 50–51, Tab. XVIII. 
3 Bardoňovo 17,25% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 
4 Berettyóújfalu-Herpály 30,48% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
4 Berettyóújfalu-Herpály 25,6 % T. Biró 1998, 51–52, Tab. XIX. 
5 Berettyóújfalu-Szilhalom 21,25% T. Biró 1998, 52, Tab. XX. 
6 Bodrogkeresztúr 43,28% közöletlen 

7 
Bodrogzsadány-
Templomdomb 33,33% közöletlen 

8 Budmierice 00,85% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 
9 Čičarovce 37,00% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 

10 Čičarovce, Vel’ká Mol’va 61,53% Kaminská 2007, 257. 
11 Ćmielow 2 04,00% Szeliga 2007, 299. 
12 Csabdi-Télizöldes 21,82% T. Biró 1998, 59–60, Tab. XXXVIII. 
13 Darvas-Kisbogárzó 35,70% T. Biró 1998, 52, Tab. XXI. 
14 Esztár-Fenyvespart 10,00% T. Biró 1998, 52, Tab. XXII. 
15 Fredropol 02,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 
16 Göncz-Gátdomb 20,00% T. Biró 1998, 57–58, Tab. XXXIII. 
17 Hajdúböszörmény-Pród 44,44% Raczky et al. 2010, 181. 
18 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 13,21% Starniniet al. 2007, Tab. 1 
18 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 31,96% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 
19 Ižkovce 09,52% T. Biró 1998, 63–64, Tab. XLVI. 
20 Kisköre-Gát 03,26% közöletlen 
21 Kismórágy-Tőzkıdomb 05,77% T. Biró 1998, 60–61, Tab. XL. 
22 Koláry 80,50% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 

23 
Kraków-Nowa Huta-
Mogiła 48 00,90% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 

24 
Kraków-Nowa Huta-
Mogiła 62 06,70% Kaczanowska 1985, 139, Karte 4, 

25 
Kraków-Nowa Huta-
Pleszów 18 01,60% Kamieńska–Kozłowski 1990, 19. 

26 Lengyel-Sánc 09,50% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 

27 Opatów 05,00% 
Kaczanowska 1985, 140, Karte 4; Kamieńska–
Kozłowski 1990, 19. 

28 Öcsöd-Kováshalom 04,39% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 
29 Pečeňady 11,11% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 
30 Pécsvárad-Aranyhegy 00,41% T. Biró 1998, 61, Tab. XLI. 
31 Polgár-Bosnyákdomb 14,26% Kaczanowska–Kozłowski 2009, 25. 
32 Polgár-Csıszhalom 09,30% Raczky et al. 2002, 851, Tab. 1 
33 Rzeszów 16 16,00% Szeliga 2007, 297. 
34 Rzeszów-Piastów 15,00% Kaczanowska 1985, 140, Karte 4 
35 Sárospatak-Vár 50,35% közöletlen 
36 Svodín 08,19% Kaczanowska–Kozłowski 1991, 30, Tab. 1. 
37 Szeghalom-Várhely 71,42% T. Biró 1998, 55, Tab. XXVII. 
38 Szegvár-Tőzköves 01,52% T. Biró 1998, 55–56, Tab. XXVIII. 
39 Szerencs-Taktaföldvár 11,11% T. Biró 1998, 56, Tab. XXIX. 
40 Szolnok-Tőzköves 03,19% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
41 Tápé-Lebı 17,30% T. Biró 1998, 56–57, Tab. XXXI. 
41 Tápé-Lebı 08,33% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
42 Vel'ké Raškovce 61,66% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
43 Verıcemaros-Magyarkút 00,70% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 
44 Villánykövesd 16,66% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 
45 Zengıvárkony 05,55% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 

 
61. kép Az obszidián nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 

A nyersanyaglelıhely, azaz a Zempléni-hegység környezetében az obszidián 

átlagos aránya 30-40 %-os, csak két magasabb értékkel találkozunk a környékén, 

Sárospatak-Vár lelıhelyen 50% és Vel'ké Raškovcen 62%. Mindez alapján megállapítható, 
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hogy az obszidián kitermelését és cseréjét a hegység körüli és a kelet-szlovákiai lelıhelyek 

felügyelték. Ehhez hasonló, magas százalékos összetételő leletanyagokat találunk a 

Berettyó menti lelıhelyeken is (Herpály 30%, Szihalom 21 %, Szeghalom 71 %), azonban 

az ide vezetı csereútvonal még elég bizonytalan. Az egyik lehetıség, hogy a Tisza mentén 

halad déli irányba Polgár környéki lelıhelyekig, majd Hajdúböszörmény-Pród érintésével 

jut el a csererendszer a Berettyó vidékéig, míg a másik lehetıség, hogy a Felsı-Tisza és az 

Ér mentén halad dél felé. Polgár-Csıszhalom és Polgár-Bosnyákdomb teljes kıeszköz 

vizsgálata még nem készült el, azonban a már megjelent adatok jóval alacsonyabb 

százalékot mutatnak (9%, 14%), mint ami alátámaszthatná a polgári lelıhelyek közvetítı 

szerepét, és Pród esetében a kevés győjtött kıeszköz (9 darab) bizonytalanná teszi az 

obszidián arányt. Sajnos a másik irány leletanyagainak feldolgozása még szintén várat 

magára.  

A harmadik terület a lengyeli kultúra nyugat-szlovákiai (Ipoly-Garam menti), 

illetve észak-magyarországi része, itt a lelıhelyeken átlagosan 10-15 %-os az obszidián 

aránya, kivéve Koláryt, ahol 80 %-os, azonban ezen a lelıhelyen a kismérető eszközök 

specializációja okozhatja ezt a magas számarányt.439. Ennek a területnek a csereútvonala 

feltehetıen a Sajó-Rima-Ipoly folyók völgyeit követte. 

A Sajó és a Körös-folyók közti, Tisza-menti települések kıleleteiben fellelhetı 

obszidiánok feltőnıen alacsony, átlagosan 3-4 % (Kisköre 3%, Szolnok 3%, Öcsöd 4%), ez 

ellentétben áll a fent említett három területtel. Nem ismert az ok, hogy a távolságban szinte 

közelebb lévı településekre miért nem jut el az obszidián, holott egy kınyersanyagban 

kimondottan szegény területrıl van szó. Az obszidiánlelıhely környéki és a Tisza-menti 

települések között helyezkedik el Polgár-Csıszhalom, amely ebben az esetben nem játszik 

közvetítıi szerepet a déli területek irányában. A településekrıl elıkerülı minimális 

mennyiségő, egy-két obszidián alapján kijelenthetjük, hogy ez a terület, azaz a Polgártól 

délre lévı Tisza menti települések, nem vettek szorosan részt a csererendszerben, attól 

szinte teljesen elkülönültek.  

A dél-alföldi tellek leletanyagaiban újra megemelkedik az obszidián aránya: Tápé-

Lebı és Hódmezıvásárhely-Gorzsa megközelítıleg 15 %-os átlagot mutat.440 A jelenlegi 

ismereteink alapján kizárható, hogy ezekre a lelıhelyekre az obszidián a Tisza mentén 

jutott volna el, sokkal valószínőbb, hogy a Berettyó vidéki területen keresztül vezetett a 

                                                 
439 T. Biró 1998, 64. 
440 Mindkét lelıhelyrıl két-két vizsgálati eredmény is ismert: Tápé-Lebı esetében kisebb különbség 
mutatkozik (8 és 17 %), azonban Gorzsánál igen jelentıs az eltérés (13 és 32 %).  
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csererendszer, viszont onnan nem ismert a pontos útvonala Gorzsáig. Az öcsödi és szegvári 

alacsony obszidián-elıfordulás alapján nem a Körös-Tisza folyókat követte, hanem a Dél-

Alföldön keresztül, esetleg az Alföld pereme mentén érhette el a Tisza-Maros torkolat 

körüli településeket. T. Biró Katalin felveti a dél-alföldi obszidián dunántúli származását 

(délkelet-dunántúli lengyeli területrıl),441 azonban véleményem szerint sokkal 

valószínőbb, hogy éppenséggel ez a terület kapta a dél-alföldi tell településekrıl az 

obszidiánt, és ezt az elképzelést bizonyítja a délkelet-dunántúli lengyeli kultúra 

településein megfigyelhetı alacsonyabb, átlag 6-10 %-os obszidián arány is. 

A Kárpát-medencén kívül esı területek közül fontos megemlíteni Lengyelország 

kárpátaljai és kis-lengyelországi területeit. Kárpátalján a Rzeszów környéki lelıhelyek 

leletanyagaiban figyelemre méltóan magas, átlagosan 15 %-os az obszidián-elıfordulás. 

Valószínőleg ez a terület állt kapcsolatban a kelet-szlovákiai és Zemplén környéki 

kitermelı területtel, és innen továbbították az obszidiánt a Kraków és Sandomierz környéki 

településekhez.  

 

 

9.3.2. Mecseki radiolarit 

 

A radiolarit az egykori tengeraljzaton felhalmozódott radioláris iszapból keletkezett 

üledékes kovakızet. A mecseki radiolarit az európai táblához tartozik, keletkezése a felsı 

jura – alsó kréta idıszakra tehetı. Kizárólagos lelıhelye a Mecsek-hegység.442  

A nyersanyag leginkább a Kárpát-medence déli területén terjed el (62. kép), a 

délkelet-dunántúli és a dél-alföldi lelıhelyeken kívül csak Aszódról került elı két 

kıeszköz. A Mecsek körüli lengyeli kultúra lelıhelyeinek pattintott kı leletanyaga 

átlagosan 85 %-ban ebbıl a nyersanyagból áll, feltehetıen minden település magának 

győjtötte és dolgozta fel a radiolaritot. Ezen a területen kívül csak a dél-alföldi tell 

településeken fordul elı, ahol átlagosan 10-20 % között mozog az aránya. A csererendszer 

a két terület között ismeretlen úton haladt, mivel az eddigi kutatások alapján a Duna-Tisza 

közötti terület lakatlan volt, azonban ennek ellenére a mecseki radiolarit alapján a két 

terület között erıs és közvetlen cserekapcsolatokat kell feltételeznünk. 

 

 

                                                 
441 T. Biró 1998, 34. 
442 T. Biró 1998, 36. 
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Azonosító Név 
Kınyersanyag 
%-os aránya Hivatkozás 

1 Ajka-Pál major 00,91% T. Biró 1998, 59, Tab. XXXVI. 
2 Aszód-Papi földek 00,05% T. Biró 1998, 50-51, Tab. XVIII. 
3 Fajsz 05,55% T. Biró 1998, 52, Tab XXIII 
4 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 25,64% Starnini et al. 2007, Tab. 1 
4 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 29,74% T. Biró 1998, 52-53, Tab. XXIV. 
5 Hódmezıvásárhely-Kökénydomb 11,11% T. Biró 1998, 53-54, Tab. XXV. 
6 Kismórágy-Tőzkıdomb 86,22% T. Biró 1998, 60-61, Tab. XL 
7 Lengyel-Sánc 76,66% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 
8 Pécsvárad-Aranyhegy 97,10% T. Biró 1998, 61, Tab. XLI 
9 Tápé-Lebı 09,61% T. Biró 1998, 56-57, Tab. XXXI. 

10 Villánykövesd 67,94% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 
11 Zengıvárkony 88,99% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 

 
62. kép A mecseki radiolarit nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 

 
 

9.3.3. Dunántúli radiolarit 

 

A radiolarit az egykori tengeraljzaton felhalmozódott radioláris iszapból keletkezett 

üledékes kovakızet. A dunántúli radiolarit az afrikai táblához tartozik, keletkezése a közép 

jura idıszakra tehetı. A Dunántúlon két lelıhelye is ismert, a Bakony- és a Gerecse-Pilis-

hegységek, azonban a dunántúli radiolarit túlnyomó többsége a Bakonyból származik.443  

     

                                                 
443 T. Biró 1998 35–36. 
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Azonosító Név 
Kınyersanyag 
%-os aránya Hivatkozás 

1 Ajka-Pál major 92,79% T. Biró 1998, 59, Tab. XXXVI. 
2 Aszód-Papi földek 04,58% T. Biró 1998, 50-51, Tab. XVIII. 
3 Csabdi-Télizöldes 37,17% T. Biró 1998, 59-60, Tab. XXXVIII. 
4 Fajsz 84,72% T. Biró 1998, 52, Tab XXIII. 
5 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 10,36% Starnini et al. 2007, Tab. 1 
5 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 04,75% T. Biró 1998, 52-53, Tab. XXIV. 

6 
Hódmezıvásárhely-
Kökénydomb 33,33% T. Biró 1998, 53-54, Tab. XXV. 

7 Kismórágy-Tőzkıdomb 06,22% T. Biró 1998, 60-61, Tab. XL. 
8 Lengyel-Sánc 08,83% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 
9 Öcsöd-Kováshalom 29,78% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 

10 Pécsvárad-Aranyhegy 01,44% T. Biró 1998, 61, Tab. XLI 
11 Polgár-Csıszhalom 00,29% Raczky et al 2002, 851, Tab. 1 
12 Svodín 12,08% Kaczanowska-Kozłowski 1991, 30, Tab. 1. 
13 Szegvár-Tőzköves 30,45% T. Biró 1998, 55-56, Tab. XXVIII. 
14 Szentgál-Füzikút 74,77% T. Biró 1998, 61-62, Tab. XLII. 
15 Szolnok-Tőzköves 06,23% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
16 Tápé-Lebı 19,23% T. Biró 1998, 56-57, Tab. XXXI. 
17 Verıcemaros-Magyarkút 31,44% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 
18 Villánykövesd 05,12% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 
19 Zalaszentbalázs-Pusztatetı 75,00% T. Biró 1995 
20 Zengıvárkony 00,80% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 

 
63. kép A dunántúli radiolarit nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 

Ez a nyersanyag az obszidián után a legelterjedtebb kınyersanyag, a Kárpát-

medence keleti, északkeleti felét kivéve szinte mindenhol elıfordul a települések 

leletanyagában (63. kép). A Bakonyban több nyersanyaglelıhelyet – Szentgál, Hárskút, 

Epelény – kisebb településekbıl álló győrő övez, melyek a kitermelést és a feldolgozást 
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végezték a késı neolitikum-kora rézkor idıszakában.444 Ezek a települések szinte kizárólag 

csak ezt a nyersanyagot használták fel, a radiolarit átlagos aránya 90-75 % körül mozog. 

Az innen kiinduló csererendszer több felé is szerteágazott délnyugati, északkeleti és 

délkeleti irányba. Délnyugati irányban a kitermelı területtel fennálló szoros 

cserekapcsolatot bizonyít az ottani települések jelentıs arányú radiolarit elıfordulása 

(Zalaszentbalázs-Pusztatetı 75 %). Északkeleti irányban, a Gerecse-Pilis-hegység környéki 

lelıhelyeken már alacsonyabb, 10-30 % körül van a nyersanyag százalékos aránya, 

feltehetıen innen jutott tovább a dunántúli radiolarit Aszódra. Délkeleti irányban a 

csereútvonal megkerülve a Balatont éri el a lengyeli lelıhelyeket, itt csak minimális 

arányban található dunántúli radiolarit, mely részben a helyi, mecseki radiolarit 

felhasználással magyarázható. Egyedül Fajszon mutatkozik ettıl eltérı arány, azonban ez 

igen bizonytalan adat, mivel a leletanyag felszíni győjtésbıl származik.445 Mindenképen 

ebbıl az irányból kellett származnia a dél-alföldi telleken jelentkezı nagyobb mennyiségő, 

átlagosan 30 %-os arányt mutató nyersanyagnak, viszont egyelıre bizonytalan képet mutat 

az elterjedés. Lehetséges, hogy ténylegesen Fajsz közvetítette a dunántúli radiolaritot, 

azonban hiteles feltárásból származó adatok híján ez csak feltételezés. A dél-alföldi 

településektıl kiindulva már jól nyomon követhetı a Tisza mentén északra haladó 

csererendszer. 

 

9.3.4. Mátrai limnokvarcit 

 

A posztvulkánikus kovasavas kızetek győjtıfogalma, melybe a hidrotermális kovák és az 

opálok is beletartoznak. Magyarországon a Duna völgyétıl a Tokaji-hegységig 

megtalálhatóak, a különbözı területek típusait szín, növényi fossziliák és más jellemzık 

alapján különítik el. Az egyik nagyobb területi csoportba tartoznak a Mátra-helységben 

elıforduló limnokvarcitok.446  

A lelıhely közvetlen környezetébıl nem ismert települési adat, lehetséges, hogy a 

győjtést minden távolabb lévı település önállóan végezte. A mátrai limnokvarcit az alföldi 

településeken mutatkozik a legmagasabb százalékban, jóval alacsonyabb arányban (átlag 6 

%) megtalálható még a Mátra környéki lengyeli lelıhelyeken (64. kép). Az alföldi 

                                                 
444 T. Biró–Regenye 2001; T. Biró–Regenye 2007 
445 T. Biró 1998, 52. 
446 T. Biró 1998, 34. 
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lelıhelyek esetében a csererendszer tökéletesen követi a „down the line” rendszert,447 

Alattyántól Gozsáig fokozatosan csökken a százalékos aránya. 

 

Azonosító Név 
Kınyersanyag %-os 

aránya Hivatkozás 
1 Alattyán-Vízköz 55,00% T. Biró 1998, 50, Tab. XVII. 
2 Aszód-Papi földek 06,66% T. Biró 1998, 50-51, Tab. XVIII. 
3 Göncz-Gátdomb 10,66% T. Biró 1998, 57-58, Tab. XXXIII. 
4 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 00,77% Starnini et al. 2007, Tab. 1 
4 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 00,62% T. Biró 1998, 52-53, Tab. XXIV. 
5 Öcsöd-Kováshalom 22,85% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 
6 Szegvár-Tőzköves 11,67% T. Biró 1998, 55-56, Tab. XXVIII. 
7 Szolnok-Tőzköves 29,02% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
8 Verıcemaros-Magyarkút 04,24% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 

 
64. kép A mátrai limnokvarcit nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 

 
 

9.3.5. Tokaji limnokvarcit 

 

A posztvulkánikus kovasavas kızetek győjtıfogalma, melybe a hidrotermális kovák és az 

opálok is beletartoznak. Magyarországon a Duna völgyétıl a Tokaji-hegységig 

megtalálhatóak, a különbözı területek típusait szín, növényi fossziliák és más jellemzık 

alapján különítik el. A mátrai csoport mellett a Tokaji-helységben elıforduló 

limnokvarcitok alkotnak egy nagyobb egységet.448  

                                                 
447 Renfrew 1975, 46–51. 
448 T. Biró 1998, 34. 
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A lelıhely környezetében lévı települések magas, ám igen eltérı százalékban 

tartalmaznak tokaji limnokvarcitot, melyet a leletanyagokban elıforduló másfajta 

nyersanyagok magasabb vagy alacsonyabb aránya okoz. A legmagasabb értékkel Polgár-

Csıszhalom lelıhelyen találkozunk, ahol a kıeszközök közel 86 %-a készül ebbıl a 

nyersanyagból (65. kép), a lelıhely közvetlen környezetében már alacsonyabb, 10-40 % 

közötti az arány. Érdekes, hogy a Tisza menti és a lengyeli kultúra lelıhelyei a mátrai 

limnokvarcit mellett a tokajit is használják, sıt a Berettyó menti településeken csak ez a 

fajta limnokvarcit fordul elı, melyet T. Biró Katalin a kitőnı minıséggel magyaráz.449 A 

csereútvonal Polgártól kiindulva déli irányban követhette a Tiszát, Aszód irányába pedig a 

Zagyvát. A Berettyó felé feltehetıen Pród érintésével vezetett a csererendszer. 

 

Azonosító Név 
Kınyersanyag %-os 

aránya Hivatkozás 
1 Aszód-Papi földek 03,82% T. Biró 1998, 50-51, Tab. XVIII. 
2 Berettyóújfalu-Herpály 01,25% T. Biró 1998, 51-52, Tab. XIX. 
3 Berettyóújfalu-Szilhalom 07,5 % T. Biró 1998, 52, Tab. XX. 
4 Göncz-Gátdomb 48,00% T. Biró 1998, 57-58, Tab. XXXIII. 
5 Öcsöd-Kováshalom 04,39% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 
6 Polgár-Bosnyákdomb 20,00% Kozłowski-Kaczanowska 2009, 25. 
7 Polgár-Csıszhalom 86,19% Raczky et al. 2002, 851, Tab. 1 
8 Szegvár-Tőzköves 00,5 % T. Biró 1998, 55-56, Tab. XXVIII. 
9 Szerencs-Taktaföldvár 11,11% T. Biró 1998, 56, Tab. XXIX. 

10 Szolnok-Tőzköves 06,07% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
11 Verıcemaros-Magyarkút 02,12% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 

 
65. kép A tokaji limnokvarcit nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 

 
                                                 
449 T. Biró 1998, 35. 



 140 

9.3.6. Bánáti kova 

 

A „Bánáti” kovának több variánsa ismert, melyek azonban nyersanyaglelıhelyekhez nem 

köthetıek, de mindegyik délrıl, a Balkán területérıl származik. A Bosnyákdombon 

azonosított kovák nyersanyaglelıhelyét Románia dél – délnyugati térségében 

feltételezik.450 

Ez a kova típus a Kárpát-medencében kizárólag az Alföldön fordul elı, azon belül 

is nagyobb arányban csak Hódmezıvásárhely-Gorzsán (30-10 %) és Polgár-

Bosnyákdombon (35%) (66. kép). A Tisza menti településekrıl déli irányból északra 

haladva Bosnyákdombig ismert „Bánáti” kova, illetve Szeghalom-Várhely lelıhelyrıl 

került elı egy-egy példánya, mely alapján a nyersanyag csereútvonala a folyó mentén, 

északi irányba haladva rekonstruálható.  

 
Azonosító Név Kınyersanyag %-os aránya Hivatkozás 

31,06% Starnini et al. 2007, Tab. 1 
1 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 

09,81% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 
2 Öcsöd-Kováshalom 00,33% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 
3 Polgár-Bosnyákdomb 35,65% Kozłowski–Kaczanowska 2009, 23. 
4 Szeghalom-Várhely 07,14% T. Biró 1998, 55, Tab. XXVII. 
5 Szegvár-Tőzköves 00,50 % T. Biró 1998, 55–56, Tab. XXVIII. 
6 Szolnok-Tőzköves 00,15% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
7 Tápé-Lebı 01,92% T. Biró 1998, 56–57, Tab. XXXI. 

 
66. kép A „Bánáti” kova elterjedése és lehetséges csererendszere 

 

                                                 
450 Kozłowski–Kaczanowska 2009, 23. 
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9.3.7. Krakkói-Júra kova 

 

A Krakkói-Júra kova a felsı jura idıszakában keletkezı kovafajta, mely a Krakkói-Júra 

hegység déli területén fordul elı.451 Ez a nyersanyag a Kárpát-medencében leginkább a 

középsı neolitikum alatt volt használatban és terjesztése a zselizi kultúrához kapcsolódott. 

A késı neolitikum idıszakában még elıfordul, majd a kora rézkorra teljesen eltőnik.452 

A nyersanyaglelıhely déli részén található, feltehetıen kitermelı és feldolgozó 

települések igen magas, átlag 90 %-os arányban használták fel a Krakkói-Júra kovát (67. 

kép). A nyersanyag a Kárpátok nyugati oldala mentén érkezett a Kárpát-medencébe, így a 

legmagasabb százalékban az északnyugat-szlovákiai lelıhelyeken találjuk meg (Pečeňady 

28 %, Budmierice 12 %). Innen vezet tovább a nyugat-szlovákiai (Ipoly-Garam menti) és 

észak-magyarországi lengyeli településekre a csereútvonala, ahol átlagosan 6 %-os 

arányban jelentkezik a leletanyagokban. A Kárpát-medence más területein csak 

szórványosan fordul elı, egyedül Göncrıl ismert nagyobb számban, ahova a Krakkói-Júra 

kova feltehetıen az Ipoly-Garam menti lengyeli települések felıl érkezhetett. A doktori 

keretében vizsgált területnek a lengyeli kultúra lelıhelyeivel fennálló erısebb 

kapcsolatrendszerért jelölhetik a Polgár környékén és Vel'ké Raškovcen elıforduló 

Krakkói-Júra kovaeszközök.  

 

                                                 
451 Kaczanowska 1985, 23. 
452 T. Biró 1998, 66. 
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Azonosító Név 
Kınyersanyag 
%-os aránya Hivatkozás 

1 Aszód-Papi földek 08,32% T. Biró 1998, 50–51, Tab. XVIII 
2 Bardoňovo 07,48% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 
3 Berettyóújfalu-Herpály 00,60% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
3 Berettyóújfalu-Herpály 01,25% T. Biró 1998, 51–52, Tab. XIX. 
4 Budmierice 12,00% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 
5 Csabdi-Télizöldes 01,43% T. Biró 1998, 59–60, Tab. XXXVIII 
6 Fredropol 30,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 
7 Göncz-Gátdomb 06,66% T. Biró 1998, 57–58, Tab. XXXIII. 
8 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 00,62% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 
9 Koláry 05,00% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 

10 Kraków-Nowa Huta-Mogiła 48 98,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 
11 Kraków-Nowa Huta-Mogiła 62 93,30% Kaczanowska 1985, 139, Karte 4, 
12 Kraków-Nowa Huta-Pleszów 18 88,90% Kamieńska–Kozłowski 1990, 19. 
13 Malice 07,50% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 
14 Pečeňady 27,77% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 
15 Polgár-Bosnyákdomb 00,42% Kozowski–Kaczanowska 2009, 25. 
16 Polgár-Csıszhalom 00,86% Raczky et al. 2002 
17 Rzeszów-Piastów 04,00% Kaczanowska 1985, 140, Karte 4 
18 Svodin 03,47% Kaczanowska–Kozłowski 1991, 30, Tab. 1. 
19 Vel'ké Raškovce 01,00% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
20 Verıcemaros-Magyarkút 02,12% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 
21 Villánykövesd 01,28% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV 

 
67. kép A Krakkói-Júra kova nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 
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9.3.8. Csokoládé kova 

 

A csokoládé kova a felsı jura idıszakában keletkezı kovafajta, melynek lelıhelye 

Lengyelország déli területén, a Świętokrzyskie (Szentkereszt)-hegység északi pereme 

mentén található.453 

A nyersanyaglelıhely környéki, kitermelı- és feldolgozó-települések kıeszköz 

leletanyagának 50-80 %-át ez a nyersanyagfajta képezi (68. kép). Ehhez hasonlóan magas 

arányt mutat Rzeszów-Piastów település (67%), mely fontos szerepet játszhatott a 

nyersanyagnak a kelet-szlovákiai területen keresztül a Kárpát-medencébe juttatásánál. Itt 

Ižkovce közel 36 %-os csokoládé kova aránya bizonyíthatja a két terület között fennálló 

erıs cserekapcsolatot. Bár nem bizonyítható, de lehetséges, hogy a Kárpátok nyugati 

pereme mentén, a Morava folyót követve szintén létezett egy csererendszer, mely 

megmagyarázná a Pečeňadyn jelentkezı 31%-os csokoládé kova arányt. Ez alapján a 

nyugat-szlovákiai (Ipoly-Garam menti) és észak-magyarországi lengyeli lelıhelyekre két 

irányból is érkezhetett ez a nyersanyag: a kelet-szlovákiai vagy az északnyugat-szlovákiai 

területrıl. 

 

                                                 
453 Kaczanowska 1985, 23. 



 144 

Azonosító Név 
Kınyersanyag 
%-os aránya Hivatkozás 

1 Aszód-Papi földek 00,76% T. Biró 1998, 50–51, Tab. XVIII. 

2 Berettyóújfalu-Herpály 05,48% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 

2 Berettyóújfalu-Herpály 11,87% T. Biró 1998, 51–52, Tab. XIX. 

3 Berettyóújfalu-Szilhalom 07,50% T. Biró 1998, 52, Tab. XX. 

4 Budmierice 05,12% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 

5 Darvas-Kisbogárzó 14,28% T. Biró 1998, 52, Tab. XXI. 

6 Esztár-Fenyvespart 10,00% T. Biró 1998, 52, Tab. XXII. 

7 Fredropol 23,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 

8 Göncz-Gátdomb 02,66% T. Biró 1998, 57–58, Tab. XXXIII. 

9 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 00,31% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 

10 Ižkovce 35,71% T. Biró 1998, 63–64, Tab. XLVI. 

11 Koláry 01,00% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 

12 Kraków-Nowa Huta-Mogiła 48 01,02% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 

13 Lengyel-Sánc 00,33% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 

14 Malice 50,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 

15 Opatów 88,10% 
Kaczanowska 1985, 140, Karte 4; Kamieńska–
Kozłowski 1990, 19. 

16 Pečeňady 31,50% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 

17 Polgár-Bosnyákdomb 01,20% Kozłowski–Kaczanowska 2009, 25. 

18 Polgár-Csıszhalom 00,14% Raczky et al. 2002, 851, Tab. 1 

19 Rzeszów-Piastów 66,70% Kaczanowska 1985, 140, Karte 4 

20 Svodín 00,33% Kaczanowska–Kozłowski 1991, 30, Tab. 1. 

21 Tápé-Lebı 01,92% T. Biró 1998, 56-57, Tab. XXXI. 

22 Villánykövesd 02,56% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 

23 Zengıvárkony 00,17% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 
 

68. kép A csokoládé kova nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 

 
A Kárpát-medencében egyetlen területen, a Berettyó menti településeken találunk 

magas, átlagosan 10 %-os csokoládé kova elıfordulást. A területre minden valószínőség 

szerint a kelet-szlovákiai lelıhelyekrıl (Ižkovce?) érkezett a nyersanyag, és mivel Polgár 

térségében csak alacsony számban találtak csokoládé kova kıeszközt, így a csereútvonal 

esetében sokkal valószínőbbnek tőnik a Felsı-Tisza–Ér folyók iránya. A csokoládé 

kovából készült eszközök minimális számban megtalálhatóak még a dél-alföldi telleken és 

a délkelet-dunántúli lengyeli kultúra lelıhelyein, azonban a Sajó és Körös folyók közti, 

Tisza menti településekrıl egy példánya sem ismert. A csererendszer a Berettyó völgytıl 

indulva az obszidiánnál már felvázolt útvonalon érhette el a Dunántúlt. 
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9.3.9. Volhyniai-Prut kova 

  

A volhyniai-prut kova győjtıneve mindazon kova fajtáknak, melyek egyrészrıl a Prut 

folyó moldáviai szakasza mentén a bádeni és krétai korú üledékekben,454 másrészrıl a 

Volhyniai-fennsíkon, továbbá a Felsı- és Középsı-Dnyeszter menti krétai korú 

üledékekben fordulnak elı.455 A lelıhelyek pontos meghatározása kutatások hiányában 

nem lehetséges. 

 A Kárpátokon átvezetı pontos csereútvonal a romániai és ukrajnai adatok 

hiányában egyelıre nem rajzolható meg, így az sem ismert, hogy a Kárpát-medence mely 

részére vezet a csererendszer (69. kép). Két olyan a terület is kijelölhetı, ahol a magas 

volhyniai-prut kova arány alapján a Kárpátokon átvezetı útvonal végzıdhetett: az egyik a 

kelet-szlovákiai terület, a másik a Berettyó-völgy. A kelet-szlovákiai lelıhelyek igen 

magas, átlagosan 40 %-ban tartalmazzák ezt a nyersanyagot. Ennek a területnek a 

lehetséges beszerzı szerepét bizonyítja, hogy a kora rézkor idıszakában már 

bizonyíthatóan kizárólag a kelet-szlovákiai lelıhelyeken keresztül került a volhyniai-prut 

kova az Alföldre.456 A másik lehetséges beszerzı területen – a Berettyó menti lelıhelyeken 

– a volhyniai-prut kova aránya szintén igen magas, átlagosan 40-50 %-os. Nem csak a 

kınyersanyag jelentıs aránya, hanem egy, a Berettyóújfalu-Szihalom lelıhelyen elıkerült 

precucuteni-cucuteni háromszög alakú nyílhegy is bizonyítja a terület szoros keleti 

kapcsolatait.457 A Berettyó vidékérıl Pród közvetítésével kerülhettek a kıeszközök Polgár 

térségébe. Nagyon kis arányban, átlagosan 1-2 %-ban fordul elı ez a nyersanyag a nyugat-

szlovákiai (Ipoly-Garam menti) és észak-magyarországi lengyeli kultúra lelıhelyein, ahova 

vagy a kelet-szlovákiai lelıhelyektıl, vagy Polgár környékérıl vezethetett a csereútvonal, 

azonban Aszód és Polgár-Bosnyákbom, valamint Hajdúböszörmény-Pród között 

mutatkozó kronológiai különbségek miatt nem tartom valószínőnek az utóbbi lehetıséget. 

A Dél-Alföldön egyetlen lelıhelyrıl ismert a volhyniai-prut kova – Hódmezıvásárhely-

Gorzsáról –, továbbá egy-egy darabja elıkerült a délkelet-dunántúli lelıhelyekrıl is. Az 

ide vezetı csereútvonal azonos lehetett, mint az obszidiánnál. 

                                                 
454 Muraru 1987 
455 Kozłowski 1987. 75. 
456 Kaczanowska–Kozłowski 1997, 226. 
457 T. Biró 1998, 52. 



 146 

 

Azonosító Név 
Kınyersanyag %-os 

aránya Hivatkozás 
1 Aszód-Papi földek 01,44% T. Biró 1998, 50–51, Tab. XVIII. 
2 Berettyóújfalu-Herpály 37,50% T. Biró 1998, 51–52, Tab. XIX. 

2 Berettyóújfalu-Herpály 43,29% 
Kaczanowska 1985, Abl. 61, 
Zusammenstellung 16. 

3 Berettyóújfalu-Szilhalom 55,00% T. Biró 1998, 52, Tab. XX. 

4 Čičarovce 38,35% 
Kaczanowska 1985, Abl. 61, 
Zusammenstellung 16. 

5 Čičarovce, Vel’ká Mol’va 38,46% Kaminská 2007, 257. 
6 Csabdi-Télizöldes 00,17% T. Biró 1998, 59–60, Tab. XXXVIII. 
7 Darvas-Kisbogárzó 21,42% T. Biró 1998, 52, Tab. XXI. 
8 Esztár-Fenyvespart 70,00% T. Biró 1998, 52, Tab. XXII. 
9 Fredropol 40,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 

10 Ghigoeşti 44,73% Muraru 1987, Tab. 1. 
11 Göncz-Gátdomb 01,33% T. Biró 1998, 57–58, Tab. XXXIII. 
12 Hajdúböszörmény-Pród 55,55% Raczky et al. 2010, 181. 
13 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 02,21% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 
14 Ižkovce 39,28% T. Biró 1998, 63–64, Tab. XLVI. 

15 Koláry 01,00% 
Kaczanowska 1985, Abl. 41, 
Zusammenstellung 6. 

16 Lengyel-Sánc 00,16% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 
17 Polgár-Bosnyákdomb 05,85% Kozłowski–Kaczanowska 2009, 25. 
18 Rzeszów-Piastów 15,00% Kaczanowska 1985, 140, Karte 4 
19 Szeghalom-Várhely 07,14% T. Biró 1998, 55, Tab. XXVII. 
20 Tîrpeşti 56,72% Muraru 1987, Tab. 1. 
21 Traian-Dealul Viei 64,36% łurcanu 2006, 141. 
22 Verıcemaros-Magyarkút 00,70% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 
23 Villánykövesd 01,28% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 
24 Zengıvárkony 00,10% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 

 
69. kép A volhyniai-prut kova nyersanyaglelıhelye, elterjedése és lehetséges csererendszere 
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9.3.10. Összefoglalás 

 

A különbözı nyersanyagok csererendszereit egymással összevetve vázolható, mely 

nyersanyagok cseréje történhetett azonos kapcsolatrendszerek mentén, és mely 

nyersanyagok különülnek el ettıl. Hasonló ábrázolási módszerrel dolgozott Inna 

Mateiciucová, Gerhard Trnka és Michael Götzinger a nyugati lengyeli kultúra 

kınyersanyagainak vizsgálatánál.458 A vizsgálatba bevont kınyersanyagok a Kárpát-

medence területén két – egymástól teljesen eltérı – kapcsolatrendszert jeleznek. 

A Kárpát-medencén kívüli kınyersanyagok, azaz a csokoládé, a Krakkói-Júra és a 

Volhyniai-Prut kovák a Kárpát-medence területén azonos településeken mutatkoznak 

magas százalékban. Érdekes eredményt ad ki az obszidián elterjedése, ugyanis szintén 

ehhez a kapcsolatrendszerhez, a Kárpátokon kívüli nyersanyagok csererendszeréhez 

igazodik (70. kép). Ezek a kınyersanyagok legmagasabb arányban (60-80 %) a Berettyó 

menti és a kelet-szlovákiai - Zemplén környéki lelıhelyeken fordulnak elı, a két terület 

közti szoros kapcsolatot több nyersanyag is bizonyítja. A csererendszer pontos iránya 

adatok hiányában egyelıre még nem vizsgálható, de a földrajzi és településszerkezeti 

jellemzık alapján a Tisza-Szamos-Ér menti útvonal látszik a legvalószínőbbnek. Némileg 

alacsonyabb százalékot mutat, de még mindenképpen jelentıs arányú a délnyugat-

szlovákiai és az észak-magyarországi lengyeli lelıhelyek kınyersanyag összetétele. A 

terület keleti irányban erıs kapcsolatokat mutat a kelet-szlovákiai - Zemplén környéki 

lelıhelyekkel, de sajnos itt is igen bizonytalan a pontos útvonal. Két lehetıség is fennáll, 

vagy északi irányból kerülik az Északi-Középhegységet, a Sajó-Rima-Ipoly mentén 

haladva, vagy délrıl, a hegyvidék lábánál. A dél-alföldi és a délkelet-dunántúli területeken 

megjelenı, Kárpátokon kívüli kınyersanyagok és az obszidián a Berettyó menti lelıhelyek 

közvetítésével érkezik. Az útvonalat még bonyolultabb lenne rekonstruálni, mint a többi 

esetben, azonban egyértelmően kizárható a Körös-Tisza folyók vonala, mint kapcsolati 

vonal. A dél-alföldi és délkelet-dunántúli területek között kimutatható igen erıs 

csererendszer alapján a hiányzó lelıhelyek ellenére feltételeznünk kell egy összekötı 

útvonalat a Duna-Tisza között. A Tisza menti, Sajó és Körös folyók közötti településeket 

az obszidián kivételével teljesen elkerülik a Kárpátokon kívüli nyersanyagok, és az 

obszidián is csak minimális mennyiségben van jelen. Ezek alapján a lelıhelyek nem állnak 

                                                 
458 Mateiciucová et al. 2006 
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cserekapcsolatban az elıbbi nyersanyagokban gazdag területekkel, mely elkülönülésnek az 

oka eddig ismeretlen.  

A Kárpát-medencében elıforduló kınyersanyagok - kivétel az obszidián -, illetve a 

délrıl érkezı „bánáti” kova egy másik csererendszert alkot, mely teljesen eltér az elıbb 

bemutatottól (71. kép). A fıleg helyi kınyersanyagokat felhasználó lelıhelyeket egyrészrıl 

a Dunántúlon, a radiolarit lelıhelyek környezetében találjuk, másrészrıl a Tisza mentén 

helyezkednek el. Az Alföldön a legtöbb nyersanyagtípussal jelzett útvonalat a Tisza 

alkotja, ezeknél a településeknél intenzív csererendszerrel kell számolnunk. A Tisza 

mentén vezetı cserehálózat északi végpontját Polgár térségében találjuk, az ettıl 

északabbra lévı települések nem vettek részt ebben a kapcsolatrendszerben. Északnyugati 

irányban a tiszai és a lengyeli kultúra települései között a Zagyva alkothatta az összekötı 

útvonalat, délen pedig a már feltételezett Duna-Tisza közötti szakasz. Igen kis 

mennyiségben, fıleg jó minıségő limnokvarcit található a Berettyó menti lelıhelyeken, 

melyet Polgár-Csıszhalom irányából szerezhettek be.  
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Azonosító Név 
Kınyersanyag 
%-os aránya Hivatkozás 

1 Alattyán-Vízköz 002,50% T. Biró 1998, 50, Tab. XVII. 
2 Aszód-Papi földek 026,75% T. Biró 1998, 50–51, Tab. XVIII. 
3 Bardoňovo 024,74% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 
4 Berettyóújfalu-Herpály 079,87% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
4 Berettyóújfalu-Herpály 076,25% T. Biró 1998, 51–52, Tab. XIX. 
5 Berettyóújfalu-Szilhalom 083,75% T. Biró 1998, 52, Tab. XX. 
6 Bodrogkeresztúr 043,38% közöletlen 
7 Bodrogzsadány-Templomdomb 033,33% közöletlen 
8 Budmierice 017,94% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 
9 Čičarovce 075,34% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 

10 Čičarovce, Vel’ká Mol’va 100,00% Kaminská 2007, 257. 
11 Ćmielow 2 004,00% Szeliga 2007, 299. 
12 Csabdi-Télizöldes 023,98% T. Biró 1998, 59–60, Tab. XXXVIII. 
13 Darvas-Kisbogárzó 071,42% T. Biró 1998, 52, Tab. XXI. 
14 Esztár-Fenyvespart 090,00% T. Biró 1998, 52, Tab. XXII. 
15 Fredropol 085,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 
16 Ghigoeşti 044,73% Muraru 1987, Tab. 1. 
17 Göncz-Gátdomb 030,66% T. Biró 1998, 57-58, Tab. XXXIII. 
18 Hajdúböszörmény-Pród 100,00% Raczky et al. 2010, 181. 
19 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 013,73% Starnini et al. 2007, Tab. 1 
19 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 034,49% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 
20 Ižkovce 084,52% T. Biró 1998, 63–64, Tab. XLVI. 
21 Kisköre-Gát 003,26% Korek 1989, 39–45 
22 Kismórágy-Tőzkıdomb 005,77% T. Biró 1998, 60–61, Tab. XL. 
23 Koláry 087,51% Kaczanowska 1985, Abl. 41, Zusammenstellung 6. 
24 Kraków-Nowa Huta-Mogiła 48 100,00% Kamieńska–Kozłowski 1990, 28. 
25 Kraków-Nowa Huta-Mogiła 62 100,00% Kaczanowska 1985, 139, Karte 4, 
26 Kraków-Nowa Huta-Pleszów 18 090,50% Kamieńska-Kozłowski 1990, 19. 
27 Lengyel-Sánc 010,00% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 
28 Malice 057,50% Kamieńska-Kozłowski 1990, 28. 

29 Opatów 093,30% 
Kaczanowska 1985, 140, Karte 4; Kamieńska–
Kozłowski 1990, 19. 

30 Öcsöd-Kováshalom 004,39% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 
31 Pečeňady 070,37% Kaczanowska 1985, Abl. 42, Zusammenstellung 6. 
32 Pécsvárad-Aranyhegy 000,41% T. Biró 1998, 61, Tab. XLI. 
33 Polgár-Bosnyákdomb 021,46% Kozłowski–Kaczanowska 2009, 23–25. 
34 Polgár-Csıszhalom 010,35% Raczky et al. 2002, 851, Tab. 1 
35 Rzeszów 16 016,00% Szeliga 2007, 297. 
36 Rzeszów-Piastów 100,00% Kaczanowska 1985, 140, Karte 4 
37 Sárospatak-Vár 050,35% közöletlen 
38 Svodín 012,00% Kaczanowska–Kozłowski 1991, 30, Tab. 1. 
39 Szeghalom-Várhely 078,57% T. Biró 1998, 55, Tab. XXVII. 
40 Szegvár-Tőzköves 001,52% T. Biró 1998, 55–56, Tab. XXVIII. 
41 Szerencs-Taktaföldvár 011,11% T. Biró 1998, 56, Tab. XXIX. 
42 Szolnok-Tőzköves 003,19% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
43 Tápé-Lebı 019,23% T. Biró 1998, 56–57, Tab. XXXI. 
43 Tápé-Lebı 008,33% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
44 Tîrpeşti 056,72% Muraru 1987, Tab. 1. 
45 Traian-Dealul Viei 064,62% łurcanu 2006, 141. 
46 Vel'ké Raškovce 062,66% Kaczanowska 1985, Abl. 61, Zusammenstellung 16. 
47 Verıcemaros-Magyarkút 003,53% T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 
48 Villánykövesd 021,79% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 
49 Zengıvárkony 005,83% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 

 
70. kép A Kárpát-medencén kívüli kınyersanyagok és az obszidián nyersanyaglelıhelyei, 

összevont elterjedésük és lehetséges csererendszereik 
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Azonosító Név 
Kınyersanyag 
%-os aránya Hivatkozás 

1 Ajka-Pál major 93,7 % T. Biró 1998, 59, Tab. XXXVI. 
2 Alattyán-Vízköz 55,00% T. Biró 1998, 50, Tab. XVII. 
3 Aszód-Papi földek 15,11% T. Biró 1998, 50–51, Tab. XVIII. 
4 Berettyóújfalu-Herpály 01,25% T. Biró 1998, 51-52, Tab. XIX. 
5 Berettyóújfalu-Szilhalom 07,5 % T. Biró 1998, 52, Tab. XX. 
6 Csabdi-Télizöldes 37,17% T. Biró 1998, 59–60, Tab. XXXVIII. 
7 Fajsz 90,27% T. Biró 1998, 52, Tab XXIII 
8 Göncz-Gátdomb 58,66% T. Biró 1998, 57–58, Tab. XXXIII. 
9 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 44,92% T. Biró 1998, 52–53, Tab. XXIV. 
9 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 67,83% Starnini et al. 2007, Tab. 1 

10 Hódmezıvásárhely-Kökénydomb 44,44% T. Biró 1998, 53–54, Tab. XXV. 
11 Kismórágy-Tőzkıdomb 92,44% T. Biró 1998, 60–61, Tab. XL 
12 Lengyel-Sánc 85,49% T. Biró 1998, 61, Tab. XXXIX. 
13 Öcsöd-Kováshalom 57,35% T. Biró 1998, 54, Tab. XXVI. 
14 Pécsvárad-Aranyhegy 98,54% T. Biró 1998, 61, Tab. XLI. 
15 Polgár-Bosnyákdomb 55,65% Kozłowski–Kaczanowska 2009, 23-25. 
16 Polgár-Csıszhalom 86,50% Raczky et al. 2002, 851, Tab. 1 
17 Svodín 12,08% Kaczanowska–Kozłowski 1991, 30, Tab. 1. 
18 Szeghalom-Várhely 07,14% T. Biró 1998, 55, Tab. XXVII. 
19 Szegvár-Tőzköves 43,12% T. Biró 1998, 55–56, Tab. XXVIII. 
20 Szentgál-Füzikút 74,77% T. Biró 1998, 61–62, Tab. XLII 
21 Szerencs-Taktaföldvár 11,11% T. Biró 1998, 56, Tab. XXIX. 
22 Szolnok-Tőzköves 41,47% T. Biró 1998, 56, Tab. XXX. 
23 Tápé-Lebı 30,76% T. Biró 1998, 56–57, Tab. XXXI. 
24 Verıcemaros-Magyarkút 37,8 % T. Biró 1998, 58, Tab. XXXIV. 
25 Villánykövesd 73,06% T. Biró 1998, 62, Tab. XLIV. 
26 Zalaszentbalázs-Pusztatetı 75,00% T. Biró 1995 
27 Zengıvárkony 98,80% T. Biró 1998, 63, Tab. XLV. 

 
71. kép A Kárpát-medencei kınyersanyagok lelıhelyei, a „bánáti” kovával összevont elterjedésük 

és lehetséges csererendszereik  
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8.4. Réz 

 

A Kárpát-medence elsı fémtárgyait rézbıl készítették, megjelenésük a rézkornál jóval 

korábbra, a középsı neolitikum idıszakára tehetı. A késı neolitikum alatt már számos 

lelıhelyrıl ismerünk réz és malachit tárgyakat, azonban ezek még csak kisebb gyöngyök, 

karperecek illetve lemezek, a nagyobb mérető tárgyak megjelenése a kora rézkori 

tiszapolgári kultúrához köthetı. Kalicz Nándor a Kárpát-medence késı neolitikus 

idıszakát az elsı rézhorizontba sorolja, mely a tiszapolgári kultúra kialakulásával ér 

véget.459  

A Kárpát-medencében az ásatásokból származó leletek nagy része temetkezésekbıl 

származnak, településrıl feltárt réztárgyak ritkán kerülnek elı (72. kép). A legtöbb 

réztárgyat felmutató lelıhely a lengyeli kultúra dél-dunántúli területén található, itt 

összesen 8 temetıbıl kerültek elı réz vagy malachit gyöngyök, győrők vagy karperecek. A 

fémleletekben leggazdagabb temetık a zengıvárkonyi,460 a lengyeli,461 a mórágy-

tőzkıdombi462 valamint az alsónyéki,463 ahol az elıkerült sírok fémtárgyat tartalmazó 

sírjainak százalékos aránya meghaladhatja a 20 %-ot. Mórágyról464 és Zengıvárkonyból465 

települési objektumokból is került elı pár réztöredék, mely a lelıhelyek rézgazdagságát 

bizonyítja. Ettıl a területtıl északabbra a lengyeli kultúrához köthetıen már csak kis 

számban ismerünk réztárgyakat: Csórról egy rézgyőrőt466 és Svodínból egy (haj?)karikát467 

tártak fel temetkezésbıl, továbbá szintén ehhez a körhöz sorolható az Aszódon talált 

rézlemez.468 Egy másik, rézleleteivel kiemelkedı területet a tiszai kultúra dél-alföldi tell 

települései képeznek, itt elsısorban Hódmezıvásárhely-Gorzsát kell megemlíteni, ahonnan 

a kisebb gyöngyökön kívül több rézkarperec látott napvilágot.469 A doktori keretében 

vizsgált Északkelet-Magyarország területérıl csak egyetlen településen került elı réztárgy: 

Polgár-Csıszhalom lelıhelyrıl. Bognár-Kutzián Ida ásatásából több réztárgy került elı 

különbözı rétegekbıl, valamint egy ház padlójáról szétszóródott rézgyöngyök.470 Az 1990-

                                                 
459 Kalicz 1985b 
460 Dombay 1960 
461 Zalai-Gaál 1996, 9–11. 
462 Zalai-Gaál 2002 
463 Zalai-Gaál 2008, 269; Zalai-Gaál 2009, 248–249; Osztás et al. 2012, 392, Pl. 2 
464 Zalai-Gaál 1996, 1. 
465 Dombay 1960, 229, 5. t. 2. 
466 Prander Péter szíves szóbeli közlése. 
467 Němejcová-Pavúková 1995a, 80. 
468 Kalicz 1971, Taf. 6: 1, 3; Kalicz 1985a, 71. 
469 Gazdapusztai 1963, 27; Horváth 1987, 43; Kalicz et al. 1990, 149. Kat. 302–304.  
470 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 234. 
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es években szintén házban, a tell közepén álló 9. ház padlójába mélyített gödörben tártak 

fel az ásatók 148 darab rézgyöngyöt, 4 kis pikkelyt és egy rézhuzal darabot, valamint egy 

férfi temetkezés mellékleteként került elı egy rézgyőrő.471 Kapcsolatrendszerei alapján 

ehhez a területhez tartozik Čičarovce, itt 11 sír közül háromban is találtak nagyobb 

réztárgyat.472 A Kárpát-medence keleti felében a réz szempontjából a legjelentısebb 

lelıhely Berettyóújfalu-Herpály, a tell-településrıl a legtöbb, több mint 30 réztárgy került 

elı.473 A Tisza és Körös folyók menti településekrıl egyetlen egy rézdarab sem látott 

napvilágot, az egyedüli adat rézelıfordulásról Kisköre-Gát lelıhelyrıl származik, ahonnan 

Korek József említ egy réznyomokat tartalmazó edénytöredéket.474  

A kutatás korábbi idıszakában szinte általánosan elfogadott tétel volt, hogy az elsı 

réztárgyakat termésrézbıl készítették. Úgy vélték, hogy a kıeszközök nyersanyagának 

győjtése közben talált termésréz darabokat hideg kalapálással alakították gyöngyökké és 

más kisebb tárgyakká, ezt az egyszerő megmunkálási módot követte a melegítéssel történı 

alakítás (150 oC-on jóval puhábbá válik a réz), majd legvégül az olvasztás.475 Az utóbbi 

évtizedben több olyan kutatás is folyt, amely megpróbálta a termésréz ilyen módú 

felhasználását bizonyítani vagy cáfolni. A különbözı kísérletek a termésréz és az ércekbıl 

olvasztott réz közti különbségeket keresték, leginkább a nyomelemek mennyiségét és 

milyenségét vizsgálva. Sikerült kimutatni, hogy a higany mennyisége függ az olvasztástól 

(a felolvasztott réz alig vagy egyáltalán nem tartalmaz higanyt),476 illetve az olvasztás más 

nyomelemekre is hatással van, mint például a vasra, nikkelre vagy kobaltra.477 Sajnos csak 

kevés késı neolitikus réztárgy anyagát vizsgálták meg, így az eredmények egyelıre 

bizonytalanok. A Svodinból elıkerült karika anyagvizsgálata azt mutatja, hogy 

valószínőleg ércbıl olvasztott rézbıl, és nem termésrézbıl készült.478 

A termésréz az egyik ritka, a természetben elemként megtalálható ásvány. 

Elsıdleges lelıhelyei bazaltos lávákhoz kapcsolódnak, melyekben hidrotermás oldatok és 

vasoxidos ásványok reakciójának eredményeként válik ki, vagy másodlagos eredettel, 

réztelepek oxidációs-cementációs zónájában található.479 Minden termésréz lelıhely 

bizonyos mennyiségben tartalmaz más elemeket is (pl. kobalt, nikkel, ezüst, arzén, 

                                                 
471 Raczky et al. 1996, 19; Siklósi 2010, 244. 
472 Vizdal 1980, 58–66, 69–70; Lichardus–Lichardus-Itten 1997, Tab. 1. 
473 Kalicz–Raczky 1984, 128–131; Kalicz–Raczky 1987b, 122, 41. kép; Kalicz et al. 2010, 64–65. 
474 Korek 1989, 56–57. 
475 Tylecote 1987, 89–91. 
476 Pernicka et al. 1993 
477 A kérdés összefoglalását lásd Schmitz 2004, 163–167. 
478 Schmitz 2004, 513–514. 
479 Szakáll 2006, 5. 
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antimon), melyek lehetıvé teszik egy réztárgy származásának a meghatározását. A 

probléma abban áll, hogy nem csak egy adott lelıhely, de egy adott telér nyomelem 

összetétele is különbözhet mélységenként, így hiába készült két tárgy ugyan abból a 

bányából származó rézbıl, nem biztos, hogy ugyanolyan összetételt fog mutatni.480 

Délkelet-Európa területérıl eddig csak két neolitikus korú bányát sikerült feltárni: Rudna 

Glavat481 és Ai Bunart.482 Rudna Glava környékén egyébként több helyrıl is ismert 

termésréz elıfordulás: Sasca Montanăn/Szászkabányán vagy Moldova 

Nouăn/Újmoldván.483 Az Ai Bunarból származó rezet több terület réztárgyában is 

megtalálták, az eddigi vizsgálatok alapján igen nagy területen terjedt el, ezzel szemben a 

Rudna Glavan kitermelt rezet egyelıre egyetlen egy balkáni vagy bulgáriai tárgy esetében 

sem sikerült azonosítani, ezért feltételezik, hogy még további bányák is mőködhettek a 

Balkánon.484 Szlovákiában Špania-Dolina-Piesky mellett találtak ıskori kitermelési 

nyomokat, melyet a leletek alapján a Ludanice- vagy a Brodzany-Nitra-csoport idejére 

datálnak.485  

Magyarország területén számos termésréz elıfordulási helyet ismernek (72. kép), 

azonban neolitikus vagy rézkori bányanyomokat eddig még nem sikerült azonosítani. 

Rudabányán valószínősíthetünk kitermelést, hiszen az egyik legjelentısebb termésréz, 

malachit és azurit lelıhely, azonban a középkori bányamővelés feltehetıen teljesen 

eltőntette a kitermelésnek ezeket a korai nyomait. Recsk szintén számításba jöhet, mint 

győjtési terület, mivel igen nagymérető, közel 10 kg-os termésréz tömböket is találtak már 

a területen (Bájpata és Lahóc-hegy),486 azonban, ha ezeket a nagyobb mérető darabokat 

csupán a felszínen győjtötték, úgy nem valószínő, hogy kitermelési nyomokat fognak 

találni.  

Késı neolitikus réztárgyak anyagvizsgálata hiányában nehéz a réz eredetét 

meghatározni, így annál nehezebb a csererendszerre következtetni. A Svodínban talált 

karika elemzése kapcsán felmerül az import lehetısége. Albert Schmitz kelet-balkáni, 

pontosabban bulgáriai réz jelenlétét mutatta ki a svodíni tárgyban,487 azonban véleményem 

szerint további tárgyak elemzése hiányában elhamarkodott kijelentés lenne az összes 

réztárgyat Kárpát-medencén kívüli importként kezelni.  
                                                 
480 Schmitz 2004, 168. 
481 Jovanović 1982; Borić 2009 
482 Černých 1978, Pernicka et al. 1997 
483 Szakáll 2006, 5. 
484 Pernicka et al. 1993, 1997 
485 Točik–Žebrák 1989 
486 Tóth 2000, 422; Szakáll–Gatter 1993, 70. 
487 Schmitz 2004, 513–514. 
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Azonosító Név Hivatkozás 

1 Alsónyék-Kanizsa-dőlı Zalai-Gaál 2008, 269. 
2 Aszód Kalicz 1971, Taf. 6: 1, 3; Kalicz 1985a, 71. 

3 Berettyóújfalu-Herpály 
Kalicz–Raczky 1984, 128–131; Kalicz–Raczky 1987b, 122, 41. 
kép; Kalicz et al. 2010, 64-65. 

4 Berettyószentmárton  Bognár-Kutzián 1963, 485.  
5 Čičarovce Vizdal 1980, 58-66, 69-70; Lichardus–Lichardus-Itten 1997, Tab. 1 
6 Csór 8. út 7. lh közöletlen 
7 Györe-Bocok Zalai-Gaál 2006, 21. 

8 Hódmezıvásárhely-Gorzsa 
Gazdapusztai 1963, 27; Horváth 1987, 43; Kalicz et al. 1990, 149. 
Kat. 302-304. 

9 Lánycsók Kalicz 1978, 140–141. 
10 Lengyel I Zalai-Gaál 1996, 9–11. 
11 Mórágy-Tőzkıdomb Zalai-Gaál 1996, 1; Zalai-Gaál 2002, 80–83. 
12 Ószentiván Banner 1928, 217, 70. kép 

13 Polgár-Csıszhalom 
Raczky et al. 1996, 19; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 234; Siklósi 
2010, 244. 

14 Svodin Němejcová-Pavúková 1995, 80. 
15 Szegvár-Tőzköves Korek, 1973, 295; Korek 1987, 58. 
16 Szekszárd-Ágostonpuszta Zalai-Gaál 1982, 7-8. 
17 Tápé Lebı B Korek 1973, 278. 
18 Villánykövesd Dombay 1959, 61, 64. 
19 Zengıvárkony Dombay 1960, 76, 86, 123, 134, 136; Zalai-Gaál 1996, 12-18. 

 
72. kép A Kárpát-medencében elıforduló réztárgyak elterjedése 

A réztárgyak kárpát-medencei elterjedése nem mutat egyértelmő képet. A 

leggazdagabbnak mutatkozó két terület a Délkelet-Dunántúl és Északkelet-Kárpát-

medence, a két területhez képest valamivel alacsonyabb a rézelıfordulás a Dél-Alföldön, 

azonban még ebbıl a térségbıl is jelentısebb számú réztárgy ismert. Egy-egy tárgy került 

elı a lengyeli kultúra magyarországi részének északkeleti és szlovákiai déli területérıl. 

Amennyiben összevetjük a rézelterjedéseket a köveknél megrajzolt csererendszerekkel, 
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úgy láthatjuk, hogy a réztárgyakban gazdag lelıhelyek a Kárpátokon kívüli nyersanyagok 

csererendszeréhez kapcsolódnak. Ennek ellenére a dél-alföldi telleken és a délkelet-

dunántúli lelıhelyeken elıkerült réztárgyakat nem tarthatjuk egyértelmően északi 

importoknak, itt sokkal valószínőbb a balkáni származás. Bár a lengyeli településekkel 

kapcsolatban Ecsedy István felveti az önálló fémmővesség lehetıségét,488 azonban ez az 

elképzelés a malachit mecseki elıfordulására alapozódik és ez önmagában nem támasztja 

alá a rézmővességet. Sokkal valószínőbb, hogy a dél alföldi tellekhez hasonlóan a lengyeli 

települések is délrıl, a balkáni fémmővességi körbıl szerzik be a réztárgyakat, esetleg a 

két terület cserekapcsolatban is állt egymással. A Tisza menti lelıhelyeken a réztárgyak 

szinte teljes hiánya azonban arra mutat, hogy a réz csererendszere innen nem folytatódott 

északi irányba, nem követte a szintén balkánról érkezı tengeri kagylók/csigák 

csereútvonalát. Az északkelet kárpát-medencei területek rézgazdagságát így nem köthetjük 

a balkáni rézmővességhez, már csak azért sem, mert itt sokkal több és nagyobb réztárgyak 

kerültek elı, mint délen, és ez ellent mondana az idıszakra jellemzı cserefolyamatoknak. 

Ezen a területen helyi rézmővességgel, vagy keleti irányú, esetleg a Precucuteni - Tripolye 

A–B - Cucuteni-kultúra körébıl kiinduló csererendszeren keresztül érkezı importtal 

számolhatunk. A Percucuteni - Tripolye A–B - Cucuteni-kultúra jelentıs fémmővességgel 

rendelkezett ez idıben és feltételezik, hogy nem csak a helyi szükségletek kielégítésére, 

hanem export céljára is készítettek réztárgyakat.489 A keleti eredet mellett további 

bizonyíték lehet a Kárpát-medencébe szintén keleti irányból érkezı volhyniai kova, 

melynek legmagasabb százalékos arányát a Berettyó menti és a délkelet-szlovákiai 

településeken találjuk, ott, ahol a két rézben kiemelkedıen gazdag čičarovcei és herpályi 

lelıhely is található (69. kép). A réz és a volhyniai kova cserekapcsolatát bizonyíthatja a 

délkelet-szlovákiai terület kora rézkori idıszaka is, ekkor a Kárpát-medencénben Vel'ké 

Raškovce és Tibava temetkezéseiben fordulnak elı legnagyobb mennyiségben réztárgyak, 

melyek mellett sírmelékletként volhyniai kova magköveket találunk.490  

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy az eddig ismert adatok alapján a Kárpát-

medencében elıforduló réztárgyak nem egyetlen fémmőves körbıl származnak. Míg a déli 

területek (Délkelet-Dunántúl és Dél-Alföld) minden valószínőség szerint a balkáni 

rézmővességi körrel álltak cserekapcsolatban, addig az északkelet-kárpát-medencei 

települések vagy önálló rézmővességgel rendelkeztek, vagy a volhyniai kovával 

                                                 
488 Ecsedy 1990 
489 Burdo 2011, 365. 
490 Vizdal 1977; Šiška 1964  
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megegyezı, keleti csererendszeren keresztül szerezték meg a réztárgyakat a Percucuteni - 

Tripolye A–B - Cucuteni kultúra területérıl. Minden bizonnyal innen került a réz a 

lengyeli kultúra észak-magyarországi és szlovákiai területeire.  

 

 

8.5. Só 

 

A só már az ıskor idıszakában is fontos csereárucikknek számított, mivel mind az 

embereknek, mind az állatoknak szükségük van sóra a létfenntartásukhoz. Orvosi 

megfigyelések bizonyítják, hogy azoknak az embereknek, akik nagyobb mennyiségben 

fogyasztanak nyers vagy sült húst, halat vagy rovarokat nincs szükségük külön sóbevitelre, 

azonban a fıleg gabonán, zöldségen és fıtt húson élıknek plusz sófogyasztás szükséges. A 

táplálkozás ilyen szintő megváltozása az ember fejlıdésében az élelemtermelés 

megjelenésével, tehát a neolitizációval történik meg, ezért a só fogyasztásának és 

kitermelésének a kezdetét szintén a neolitikumhoz köthetjük.491 A domesztikáció az állatok 

táplálkozásában is fontos változásokat eredményezett, mivel a korábbi nagy területő 

legelés helyett, amely biztosította a megfelelı mennyiségő sót, kis területre korlátozódott a 

tartásuk, így nekik is plusz sóbevitelre lett szükségük.492  

 A Kárpát-medence sóban szegény területnek számít, így mindenképpen 

számolnunk kell sóbehozatallal. A helyi források igen gyérek, leginkább a felszínen 

kicsapódó sót tudták csak hasznosítani, illetve a szikes területeken a felszínrıl győjthettek 

sót. Az Alföldön a 18. századi források említenek olyan „székes” (szikes, sós) vizeket, 

melyek itatása esetén a szarvasmarhának nem kell külön sót biztosítani.493  

A környezı területek közül az Erdély-medence több pontján találhatók kısó 

lelıhelyek és sós vízforrások. A terület alatt az egykori Badenian-Welicián korú elszigetelt 

tengerek só lerakódása mindenütt megtalálható és a tektonikus mozgásoknak köszönhetıen 

több ponton is a felszínre került. Ilyen felszíni sós vizek (patakok, kutak) és só lelıhelyek 

találhatók többek között Máramarossziget, Torda és Dés környékén. A régészeti lelıhelyek 

ezekre a területekre is kiterjednek, így elképzelhetı, hogy már a késı neolitikumban is 

felhasználták ezeket a sónyerıhelyeket, azonban régészeti bizonyíték még nem került elı. 

Lengyelország délkeleti részén, Kraków környékén szintén megtalálható a só, melynek 
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492 Tasić 2000, 36. 
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kitermelésére a késı lengyeli kultúra idıszakából már vannak adatok. Wieliczkahoz közel, 

Barycz lelıhelyen olyan edényeket találtak, melyek sótartalma magasabb volt az 

átlagosnál, ezért feltehetıen sólepárláshoz használták ezeket.494 A só kitermelésére 

vonatkozó legkorábbi adat Románia északkeleti részébıl, Poiana Slatinei-Luca lelıhelyrıl 

származik, ahol egy ma is létezı só forrás mellett Starčevo-Criş IIIb–IVa nyomokat tártak 

fel.495  

A régészeti adatok hiánya nem teszi lehetıvé, hogy són alapuló csererendszereket 

rekonstruálhassunk, azonban valószínő, hogy csereútvonala a Kárpát-medencében részben 

megegyezett a más nyersanyagok és csereáruk útvonalával.  

  

 

8.6. Összefoglalás: Északkelet-Magyarország késı neolitikus 

kapcsolatrendszerei 

 

A Kárpát-medence és azon belül az északkeleti terület késı neolitikus 

kapcsolatrendszereinek megrajzolásánál igen sok tényezıt figyelembe kell venni, a 

különbözı nyersanyagok és tárgyak elterjedésének és cserefolyamatainak vizsgálata csak 

egy lehet a tényezık között, az általuk kapott eredményeket össze kell vetni a 

településszerkezeti és kulturális jellemzıkkel is. Mindenesetre a csererendszerek 

kialakítása alapját képezhetik a kulturális kapcsolatoknak, így a fejezetben kapott 

eredmények némi módosulással, de a vizsgált területre vonatkozó jellemzı irányokat 

megadják.  

A különbözı cserefolyamatokat egymással összevetve kell vizsgálni, mivel az 

egyes tárgytípusok cseréje ritkán történik önállóan, sokkal jellemzıbb az összekapcsolt, 

egyszerre történı csere. A kınyersanyagok vizsgálatánál a külön-külön megrajzolt 

csererendszerek összevetésével már sikerült két elkülönülı kapcsolatrendszert kialakítani, 

melyek területileg jól kiegészítik egymást. Az egyik a Kárpát-medence belsı felére 

jellemzı, és fı útvonalát a Tisza képezi (71. kép), míg a másik a Kárpát-medence külsı 

részén található településeket köti össze (70. kép). Amennyiben a két hálózatot összevetjük 

a többi vizsgált cserenyersanyaggal, úgy azt láthatjuk, hogy azok külön-külön szintén 

illeszkednek ehhez a két rendszerhez. A tengeri kagylók-csigák elterjedése a Kárpát-

medence „belsı” cserehálózatával mutatja a legtöbb azonosságot. A megrajzolható útvonal 
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és a legmagasabb tengeri kagyló-csiga arányú települések elhelyezkedése megegyezik a 

„belsı” hálózatra jellemzı tényezıkkel. A réztárgyak esetében konkrét csererendszert nem 

lehetett kimutatni, mivel a réztárgyak származási helyét vizsgálatok hiányában nem lehet 

megállapítani. A rendelkezésre álló adatok alapján a Kárpát-medencébe két irányból 

érkezhetett réz: a balkán felıl és keleti irányból. Mindenesetre a réztárgyakkal rendelkezı 

lelıhelyek teljesen megegyeznek a „külsı”, azon belül is a volhyniai kova 

cserehálózatának lelıhelyeivel, mely alapján a réznek ebben a hálózatban történı 

cseréjével számolhatunk. 

 Az Északkelet-Magyarország területén lévı települések cserekapcsolataik alapján 

két csoportot alkottak, melyeknek a Polgár környéki lelıhelyek képezték a határát és 

egyben kapcsolódási pontját. Az egyik csoport települései a Tisza, Zagyva és Sajó közti 

magaspartjain helyezkedtek el, míg a másik csoport lelıhelyei a Sajótól északra, leginkább 

a Zempléni-hegység környékén voltak megtalálhatóak. Kapcsolatai alapján Polgár-

Csıszhalom és Polgár-Bosnyákdomb szintén ebbe a csoportba sorolandó, bár leginkább 

átmeneti helyzetet képezett a két terület között. A Tisza menti csoport a tiszai kultúrához 

tartozik és a „belsı” cserehálózat szerves részét képezte. Ezeknek a településeknek a 

legerısebb kapcsolatrendszere a dél-alföldi tell településekkel állt fenn, e mellett 

cserekapcsolatok kötötték Aszód irányában a lengyeli kultúrához és északra a Polgár 

környéki lelıhelyekhez. A Zemplén környéki magyarországi lelıhelyek kulturális 

besorolása igen nehéz, mivel a területen egyszerre több régészeti kultúra nyomai is 

kimutathatók a kerámia alapján. A magyarországi települések mind kapcsolataikat, mind 

régészeti emlékanyagaikat tekintve egy csoportot képeztek a kelet-szlovákiai terület 

lelıhelyeivel. A terület kiemelkedı szerepet játszott a „külsı” cserehálózat rendszerében, a 

Kárpátokon kívüli területekre eljutó, és az onnan érkezı nyersanyagok fı csereközpontja 

lehetett. Ezeknek a településeknek a legerısebb kapcsolata a Berettyó menti és a Polgár 

környéki lelıhelyekkel állt fenn, ezen kívül a kis-lengyelországi, a Kárpátokon túli keleti 

területekkel és nyugati irányban a lengyeli kultúra településeivel tartott fenn szorosabb 

kapcsolatot.  
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9. Leletanyag feldolgozása 

 

 

Ez a fejezet a települések leletanyaga közül kizárólag a kerámiatárgyakat foglalja magába, 

az egyéb nyersanyagokból – kı, tengeri kagyló/csiga és réz – készült tárgyak elemzését a 

cserekapcsolatokkal foglalkozó fejezet tartalmazza, míg az archeozoológiai, antropológiai 

és más természettudományos módszereket igénylı vizsgálatok nem képezik a tanulmány 

részét.  

A doktori disszertáció keretében vizsgált északkelet-magyarországi területen 

összesen 13 lelıhelyrıl származó leltanyagot dolgoztam fel. Az egyes települések 

leletanyagait külön-külön elemeztem ABC sorrendben haladva, azonban az egy lelıhelyen 

végzett különbözı feltárások anyagait nem különítettem el egymástól.  A 

kerámialeletanyag feldolgozásnál a kronológiai vagy kulturális szempontból fontos forma- 

vagy díszítéstípusok párhuzamait és elemzését elıfordulás szerint mindig az elsı 

lelıhelynél foglalom össze, a többi lelıhelynél csak visszautalok ezekre a részekre. A 

kronolódiai felosztások tekintetében a tiszai kultúránál Kalicz Nándor és Raczky Pál 

négyfázisos felosztását,496 míg a lengyeli kultúránál Juraj Pavúk és Viera Němejcová-

Pavúková négyfázisos felosztást497 használom.  

 

 

9.1. Bodrogkeresztúr-Kutyasor 

 

A lelıhelyrıl négy, különbözı idıszakban történt feltárásból származó leletanyag ismert, 

melyek közül az általam vizsgált anyagok Tompa Ferenc 1926-ban és 1935-ben folytatott 

ásatásainak a leletanyagai. Az anyagok mindegyike erıs selejtezésen és válogatáson esett 

keresztül, valamint az eltelt 90 év során több darabja is elkallódott, így az 1926-os 

leletanyagból mára már alig maradt egy-két töredék. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy 

az 1926-os ásatási leletanyag összekeveredett a Tompa Ferenc által „Die Bandkeramik in 

Ungarn” címő munkájához kiválogatott edénytöredékekkel, melyeket részben a publikáció, 

részben a lelıhelyekhez köthetı díszítésmódok – például Csıszhalomról és Herpályról 

ismert jellegzetes festett töredékek – alapján sikerült meghatározni és szétválogatni. A 
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lelıhely elemzése során mind a négy ásatás leletanyagát feldolgozom, mivel így pontosabb 

adatokat szerezhetünk az egykori település kerámiamővességérıl.  

A tálak között megtaláljuk az egyszerő félgömbös (19. Tábla 7; 20. Tábla 3) vagy a 

behúzott peremő (20. Tábla 7) formákat, valamint a tiszai kultúra jellegzetes, függıleges, 

egyenes oldalú felsı résszel és szintén egyenes vagy enyhén domború oldalú alsó résszel 

rendelkezı táltípusát (20. Tábla 5, 8).498 Ezzel szemben több bikónikus – felül homorú, 

alul domború – (19. Tábla 7, 11) és kihajló peremő, S-profilú (19. Tábla 8, 10) tál található 

a leletanyagban, melyek párhuzamát Sárospatak-Vár lelıhelyen találjuk. A leletanyagban 

egy fordított csonkakúp alakú sütıtál is szerepel (19. Tábla 4). A tálak díszítése kizárólag 

bütykökkel történik, általában négyet helyeznek el belılük a hasi vonalon (19. Tábla 8, 10–

11; 20. Tábla 3, 7).  

A csészékbıl több ép darab maradt meg, jellemzı típusuk a Kenézlın is elıforduló 

kihajló peremő, gömbös testő499 (17. Tábla 1, 3) és az egyenes oldalú, hengeres testő500 

(20. Tábla 1–2) forma. A leletanyag részét képezi egy széles szájú csésze is (17. Tábla 2), 

melynek Polgár-Csıszhalom külsı településén találjuk meg a formai párhuzamát.501 

Temetkezési mellékletként került elı egy, a lengyeli kultúra körébe sorolható bikónikus 

csésze,502 mely forma több északi lelıhelyen – Polgár-Csıszhalmon,503 Kenézlı-

Fazekaszugon, Sárospatak-Váron, Bodrogzsadány-Templomdombon és Čičarovcen504 – is 

elıfordul gyakran vörös-fehér festéssel díszítve. A csészék általában díszítetlenek, 

amennyiben díszítik ıket, úgy a tálakhoz hasonlóan kizárólag bütyköket alkalmaznak 

rajtuk (20. Tábla 1–2). A csészék mellett egyetlen vékonyfalú pohártöredék került elı, 

mely hengeres testő és díszítetlen (20. Tábla 7). 

Igen változatos képet mutatnak a csıtalpas edények. A csıtalpak között megtaláljuk 

a vékonyfalú, magas (20. Tábla 9–10) és az alacsony (21. Tábla 5–6, 8–9) formát. Míg a 

magasabb csıtalpakat fekete festéssel díszíthetik (20. Tábla 10), addig az alacsonyabbakon 

bütyköket helyeznek el (21. Tábla 5–6, 8). Az edények felsı, leginkább tálat formázó része 

szintén nagy típusvariációt mutat: megtalálható a fordított csonkakúp alakú (21. Tábla 1–2, 

4), az ívelt oldalú (18. Tábla, 1–2; 5 Tábla 3) és a bikónikus (18. Tábla 7) forma. 
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Díszítésüknél gyakori a fekete festés (18. Tábla, 1–2; 21. Tábla 1, 3) és a bütykök 

alkalmazása (18. Tábla 7; 21. Tábla 2, 4).  

Jellegzetes tiszai forma a virágcserép alakú edény, melyet minden alkalommal 

karcolt vonalakkal díszítenek. Bodrogkeresztúrról több töredéke is ismert.505  

A leletanyag részét képezi egy kúpos fedı, melyet benyomkodásokkal 

díszítettek.506 Ez a fedıtípus nem része a tiszai kultúra formakincsének, hasonló kúpos 

fedık az északkelet-magyarországi és délkelet-szlovákiai lelıhelyekrıl ismertek: Kenézlı-

Fazekaszug, Kenézlı-Báji homok, Bodrogkeresztúr, Zalkod,507 Veľké Raškovce508 és 

Polgár-Csıszhalom külsı települése.509 

A tároló edénytöredékek között egyaránt megtaláljuk a fazekakat és a korsókat. A 

fazekaknál megjelenik az enyhén ívelt oldalú, egyenes szájkiképzéső forma (22. Tábla 8, 

10), valamint ennek behúzott peremő változata (17. Tábla, 5; 22. Tábla 6), illetve a szőkülı 

szájú, kihajló peremő típus (22. Tábla 1, 4). Egy, a peremnél bevagdosott bordadísszel 

ellátott kerámiatöredék esetleg széles szájú fazék töredéke lehet (19. Tábla 12), mely 

típusból egy bütyökdíszes peremtöredék is ismert (17. Tábla 10). A fazekakat jellegzetesen 

különbözı formájú bütykökkel és fogófülekkel díszítették. A fülek általában az edények 

vállrészén helyezkednek el, míg a bütykök vagy közvetlenül a peremnél, vagy szintén a 

vállon. A peremhez illeszkedı bütyök északi jellegzetesség, Sárospatak-Vár lelıhelyen 

igen gyakori. 

A különbözı feltárásokból több ép cilindrikus nyakú, gömbös testő korsó került elı 

a hasi vonalon függılegesen vagy vízszintesen átfúrt fülekkel (19. Tábla 5; 22. Tábla 2).510 

Díszítésük igen változatos, karcolással (19. Tábla 8; 22. Tábla 2) és egy esetben fekete 

festéssel látták el ıket.511 Ennek egy formai változata az a nyomott gömbtestő, cilindrikus 

nyakú edény, melyen a fülek helyén két emberi kezet utánzó applikáció található.512 A 

feltartott kezekkel ellátott edények egy különleges emberábrázolási típushoz, a Svodínban 

elıkerült antropomorf edény alapján „Svodín-típusú” edénynek nevezett típushoz 

tartoznak. Ezeket az antropomorf ábrázolásokat az utóbbi években Zalai-Gaál István 

győjtötte össze, aki megállapítja, hogy a több mint 70 ismert töredék elterjedése a lengyeli 
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kultúra területére korlátozódik, idıben pedig a korai, I. fázist fedi le.513 Ezt az elterjedési 

képet módosítja a Bordogkeresztúron és Polgár-Csıszhalom514 lelıhelyen elıkerült 

edénytöredékek. A bordogkeretsztúri edény azonban a „Svodín-típusú” edényeknek nem 

csak tipológiai párhuzama, hanem közös vonásuk az is, hogy temetkezésekbıl származnak, 

ami nem pusztán a forma, hanem a jelentéstartalom azonosságát is jelöli.515  

A lelıhelyrıl több miniatőr edény került elı, az 1926-os feltárásból három,516 míg 

az 1935-ös évi ásatásból kettı, egy fordított csonkakúp alakú tál (19. Tábla 5) és egy 

hengeres testő pohár (19. Tábla 6), azonban a bizonytalan lelıkörülmények és a lelıhelyen 

elıforduló egyéb kultúrák kérdésessé teszik az edények korát. 

A leletanyagban a késı neolitikus díszítések majdnem minden típusa megtalálható, 

egyedül a bitumenes bevonat hiányzik. A karcolt díszítéső edények és edénytöredékek 

egészen korai tiszai jellgeket mutatnak. A minta kialakításánál már alkalmazzák a paneles 

felosztást (18. Tábla 6, 8; 22. Tábla 3),517 azonban a mintakincsbıl még hiányzik a tiszai 

kultúra jellegzetes fejlett textildíszítése, a megjelenı motívumok egyszerő meanderhálós 

szerkezeteket mutatnak.518 A felhasznált motívumok között megtaláljuk a párhuzamos 

vonalakat, a zegzug motívumot és az egyszerő geometrikus formákat (17. Tábla 6, 8–9; 18. 

Tábla 6, 8; 22. Tábla 2–3, 5, 9).519 A karcolt díszítést több esetben festéssel hangsúlyozták, 

a fekete (19. Tábla 3), a vörös és a fehér (18. Tábla 6, 8–9; 22. Tábla 5) színeket egyaránt 

felhasználták. Gyakran elıfordul a tőzdelt (20. Tábla 9)520 vagy kerek benyomkodásokkal 

kitöltött szalagdíszítés, mely fekete festéssel is párosulhat (19. Tábla 3). Utóbbi 

díszítésmód a tiszai kultúra korai idıszakában tőnik fel az Alföld déli részén Szegvár-

Tőzkövesen,521 Öcsöd-Kováshalom korai fázisában522 és Hódmezıvásárhely-

Kökénydombon,523 északon Aszódon,524 Szerencs-Taktaföldváron,525 Polgár-Csıszhalom 

tell település alsó rétegében,526 Zemplín527 és Čičarovce II528 lelıhelyeken fordul elı.  
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523 Banner–Foltiny 1945 VIII. tábla 23. 
524 Kalicz 1985a, 69. kép 4 
525 Selján 2005, V. Tábla 5, VII. Tábla 2, XIII. Tábla 1, 3, XVI. Tábla 2 
526 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, Fig. 158. 6 
527 Pvúk 2007, Obr. 1. 2, Obr. 2.  
528 Vizdal 1993, Obr. 15: 5, Obr. 16: 7 
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A bodrogkeresztúri leletanyagnak egyik másik jellegzetes díszítési típusa a fekete 

festés. A csıtalpas tálakon és korsókon megjelenı széles szávos fekete festés minden 

esetben önálló díszítésként jelenik meg. Az alkalmazott motívumok egyszerő geometrikus 

minták: V alakok, rombuszok, háromszögek (18. Tábla 1–2, 20. Tábla 10; 21. Tábla 1–

3).529 A fekete festés nem ritka az északkelet-magyarországi és a dékkelet-szlovákiai 

településeken, elıfordul Kenézlı-Báji-homok, Kenézlı-Fazekaszug, Kisköre-Gát, 

Tiszakeszi-Szódadomb, Szerencs-Taktaföldvár,530 Szolnok-Tőzköves,531 Csıszhalom 

külsı532 és tell településén, 533 valamint a Čičarovce II,534 Veľké Raškovce535 és Ižkovce536 

lelıhelyeken. Kalicz Nándor az utóbbi években Aszód kapcsán többször foglalkozott a 

fekete festés elterjedésével és kronológiai helyzetével. Megállapította, hogy ez a 

díszítésmód a tiszai kultúrából eredeztethetı és elterjed az Alföld egész területén, 

Északkelet-Magyarországon, Délkelet-Szlovákiában és Kis-Lengyelországban. A fekete 

festés idıbeli megjelenését Öcsöd-Kováshalom alapján a tiszai kultúra II. fázisához köti, 

ahol az az I. fázisra jellemzı bitumenes bevonatot váltja fel.537 A fekete szélessávos festés 

eltőnését Gorzsa alapján határozhatjuk meg, itt a C rétegben már nem fordul elı, azaz a 

tiszai kultúra III. fázisára már nem jellemzı.538 

Egyetlen kerámiatöredéken maradt fenn önálló, karcolás nélküli vörös-fehér festés, 

egy másodlagosan kiégett edénytöredéken. A minta rosszul kivehetı, a bütyök felett ferde, 

vékony vonalak látszanak (19. Tábla 4).  

A plasztikus díszítések a késı neolitikumra jellemzı széles forma és 

méretváltozatban fordulnak elı az edényeken. A bütykök között megtalálhatóak a 

kismérető kerek (17. Tábla 8; 18. Tábla 8; 19. Tábla 8, 10; 20. Tábla 1, 3; 21. Tábla 5–

6),539 a gömbös (17. Tábla 5; 18. Tábla 7; 22. Tábla 8, 10),540 a hengeres (17. Tábla 10; 20. 

Tábla 2) és a hosszúkás formájúak (18. Tábla 2; 20. Tábla 7; 21. Tábla 1–2, 4). Több 

                                                 
529 Kalicz 1994, Abb. 2:5 
530 Selján 2005, CLIV–CLV. Tábla, CLX. Tábla 3, 6–7, CLXII. Tábla 3–4, 7–8, CLXIII. Tábla 
531 Sz. Máté 1970, VI. t. 22–27. 
532 Raczky et al. 1997, kép 27, 29; Sebık 2007, 109–111. 
533 Raczky et al. 2002 Fig. 8, 8–13; Raczky et al. 2007, Fig. 8: 4–5; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 223–228. 
534 Vizdal 1987, Obr 4–5. 
535 Vizdal 1986b, Obr. 1. 2, 5 
536 Vizdal 1986a, Abb. 1: 9-10  
537 Kalicz 2006, 32–42. 
538 Horváth 1982, 217. 
539 Tompa 1927, 15. kép 11, 18–19; Patay 1957, IV. t. 4–8 
540 Tompa 1927, 13. kép 1–4 
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esetben a bütyköket átfúrják (19. Tábla 7, 11).541 A tárolóedényeken és a sütıtálakon 

alkalmazzák a rövid, vízszintes, néhány esetben átfúrt fogóbütyköket (22. Tábla 4, 6).  

A leletanyagban elıforduló fülek között a leggyakoribb típust a vízszintes, csırıs 

fülek542 (17. Tábla 4; 22. Tábla 2) alkotják, melyeknek kis bütykökkel díszített változata543 

(19. Tábla 1) is elıfordul. Ez a fültípus jellegzetes lengyeli forma,544 azonban a kultúrán 

kívül is széles körben elterjed: északon elıfordul a Samborzec-Opatów545 és a Malice-

kultúrákban,546 Délkelet-Szlovákia területén megjelenik Čičarovce,547 Čičarovce-Vel’ká 

Mol’va lelıhelyen,548 Északkelet-Magyarországon megtalálható Sárospatak-Vár és Polgár-

Csıszhalom tell549 lelıhelyen, míg a dél-alföldi tell települések közül Hódmezıvásárhely-

Gorzsán.550 A vízszintes mellett a függıleges fülek (18. Tábla 5) is jelen vannak a 

leletanyagban, leginkább korsókon alkalmazzák ıket. 

A lelıhelyrıl származó leletanyag elemzése kimutatta, hogy a korábban kizárólag a 

tiszai kultúra körébe sorolt településen, több, egyrészrıl a lengyeli kultúrához tartozó, 

másrészrıl helyi, az északi településeken elıforduló formai és díszítésbeli jellegzeteség is 

elıfordul. Ezek közé sorolható a bikónikus és a kihajló peremő, S-profilú tálak, a 

bikónikus csészék, a „Svodín-típusú” edény, a csırös fülek, a vörös-fehér festés, valamint 

a peremhez illeszkedı bütykök. Véleményem szerint ezek alapján megállapítható, hogy a 

településen mindkét kultúra megjelenésével számolni kell, mindazonáltal a tiszai elemek 

jóval magasabb arányban vannak jelen, mint a lengyeliek. A leletanyagban megfigyelhetı 

tiszai karcolt díszítések egyrészrıl igen korai jellege, valamint a fekete festés alapján a 

lelıhely a tiszai kultúra I-II átmeneti fázisával kezdıdhetett, majd a II. fázisban továbbélt. 

A település második idıszakához köthetı a lengyeli kultúra megjelenése.  

 

 

 

 

 

                                                 
541 Patay 1957, I. t. 8, II. t. 2 
542 Patay 1957, II. t. 1 
543 Patay 1957, I. t. 5 
544 Pavúk 1994, Abb. 4, 1–3; Němejcová-Pavúková 1995b, Abb. 14, 3, Abb. 15 4, 16, Abb. 69, 2 
545 Zápotocká 2004, Obr. 9:1–2, Obr 13: 5 
546 Kadrow 2006, Fig. 2:8 
547 Vízdal 1980, Tab. LXVII. 1–8 
548 Kaminská 2007, Tab. IV. 9 
549 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, Fig 15. 6, Fig. 20. 8, Fig. 34. 11, Fig. 82. 1, Fig. 109. 
550 Horváth 1987, Pic. 8–9; Horváth 2005, 60. 
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9.2. Bodrogzsadány (Sárazsadány)-Templomdomb 

 

A leletanyagot több feltárás töredékesen megmaradt anyagai alkotják. Az ásatási 

megfigyelések alapján a lelıhelyen két fázist lehetett elkülöníteni, egy vörös-fehér 

festéssel és egy bütyökdíszítéssel jellemezhetı idıszakot, melyeket az összekeveredett 

kerámiaanyag miatt igen nehéz egyértelmően szétválasztani.  

A lelıhelyrıl elıkerült leletanyagon belül az edényformákra általánosan jellemzı, 

hogy a gömbös helyett a bikónikus formák vannak túlsúlyban. Ennek megfelelıen a 

csészék között még kis számban megjelennek a gömbös, szőkülı szájú típusok (24. Tábla 

5, 9; 26. Tábla 6), azonban a leggyakrabban megjelenı formát a bikónikus, egyenes (24. 

Tábla 6–8, 10; 25. Tábla 1–2) vagy kihajló peremő csészék képviselik. Az utóbbi típusnál 

az alsó rész egyenes vagy enyhén homorú, míg a felsı rész domború (23. Tábla 3–4, 8; 25. 

Tábla 18).  

A bikónikus csészékhez mind formában, mind díszítésben igen hasonlóak a 

bikónikus, kihajló peremő mélytálak (23. Tábla 1–2, 6, 9–10; 26. Tábla 1) azzal az 

eltéréssel, hogy ezek között megtalálható az alul domború, felül homorú változat is (23. 

Tábla 5, 7; 25. Tábla 4–7). Úgy a kihajló peremő bikónikus csészéknél, mint a 

mélytálaknál az edényeken a törésvonal igen hangsúlyozott, és szinte kivétel nélkül nyolc 

bütyökkel díszítik ıket, négy a perem alatt, négy pedig elforgatva a törésvonal alatt 

helyezkedik el. A fent említett mélytálak mellett egy lapos, kihajló peremő (26. Tábla 2), 

valamint egy fordított csonkakúp alakú táltöredék is elıkerült, mely utóbbi a csıtalpas 

tálak közé sorolható (24. Tábla 3).  

A leletanyagban a csészéken és tálakon kívül elıfordul még a lengyeli kultúrára 

jellemzı hármas tagolású edényeknek több peremtöredéke (24. Tábla 1–2, 4), melyhez 

hasonló Kenézlı-Fazekaszugról, Zalkodról,551 Veľké Raškovceról,552 Čičarovceról,553 is 

elıkerült. Szlovákiában Juraj Pavúk ezt a formát a lengyeli kultúra I fázisának jellegzetes 

edénytípusaként határozza meg, késıbbi elıfordulása nem ismert.554 Aszód kapcsán Kalicz 

Nándor szintén erre az idıszakra helyezi a tagolt nyakú csészék megjelenését.555 

Kevés tárolóedény töredék maradt meg, ezek a hengeres (26. Tábla 7) és az enyhén 

bikónikus (26. Tábla 8) testő fazekak közé tartoznak.  

                                                 
551 Kalicz 1994, Abb. 9:1 
552 Vizdal 1986b, Orb. 5:6 
553 Vizdal 1980, Tab. XIV. 1 
554 Pavúk 1981, 292 
555 Kalcz 1985a, 47. 
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A díszítéstípusok közül a festés és a különbözı plasztikus bütykök fordulnak elı az 

edénytöredékeken, a karcolás teljesen hiányzik a leletanyagból. A festés vörös és fehér 

színő, és a két szín legtöbbször kombinálva fordul elı (25. Tábla), bár a fehér festés 

önállóan is megjelenik leginkább a tálak belsı oldalán (24. Tábla 3; 25. Tábla 8). A 

leletanyagban két festési technika fordul elı, az egyiknél a vörös és fehér színeket a 

kerámia felületére külön-külön festik fel (24. Tábla 1, 8–9; 25. Tábla 3, 5, 9–10, 12, 15–

16), míg a másiknál a fehér színnel festett mintákat egy vörös alpra viszik fel (24. Tábla 2–

4, 7; 2, 4, 8, 11; 26. Tábla 3). A motívumok között szerepel a háló (24. Tábla 8; 25. Tábla 

2, 4), a sakktábla motívum (25. Tábla 3, 11), a spirális (25. Tábla 5, 9), valamint a 

párhuzamos vonalakból álló minták (24. Tábla 2; 25. Tábla 14, 16). A spirális motívum 

idegen az északkelet-magyarországi és a délkelet-szlovákiai lelıhelyeken, egyedül 

Sárospatak-Vár lelıhelyén tőnik el egyetlen töredéken (74. Tábla 9). A minta párhuzamát a 

lengyeli kultúra területén találjuk meg az I. fázisba datálható településeken, Aszódon556 és 

Mórágy-Tőzkıdombon.557  

A fehér-vörös festés a Kárpát-medence késı neolitikus feljıdésében jelentıs 

szerepet játszik, a tiszai kultúra kivételével minden kultúrában és területen elıfordul. A 

legtöbb északkelet-magyarországi lelıhely leletanyagában megjelenik ez a díszítéstípus, 

így Szerencs-Taktaföldvár,558 Bodrogkeresztúr-Kutyasor, Sárospatak-Vár, Kenézlı-

Fazekaszug, Kisgyır és Polgár-Csıszhalom559 településein, azonban a festés 

elıfordulásának gyakoriságában igen nagy különbségek figyelhetıek meg. Délkelet-

Szlovákia késı neolitikus lelıhelyein szintén gyakori díszítéstípusnak számít, megtalálható 

Čičarovce,560 Oborín,561 Malé Raškovce562 lelıhelyeken. A lengyeli kultúra területén a 

festés technológiája kronológiai jelentıséggel bír. Szlovákiában a lengyeli kultúra I. 

fázisában az edény nyers felületére vörös, sárga, fehér vagy fekete színnel festenek, míg az 

ezt követı Santovka és Pečenady fázisban vörös alapra vastag fehér festék kerül.563 

Magyarországon a lengyeli kultúrán belül szintén elkülönítenek I. és II. fázist, melyeknél – 

hasonlóan Szlokákiához – megjelenik a vörös-fehér festés, bár a korai fázisban a fehér szín 

                                                 
556 Kalicz 1985a, 65. kép 6, 8 
557 Zalai-Gaál 2002, Taf. 19, 2–3, Taf. 111. 2, 4–5 
558 Selján 2005, CLXII. Tábla 5–6. 
559 Raczky et al. 1994, Table VIII–X; Raczky et al. 2007, Fig. Fig. 9: 1–2; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, 
Fig.19, 1, Fig. 40, 11, Fig. 45, 1, Fig. 49, Fig. 62, Fig. 68, 1–2, Fig. 69, 2–6, 13–17 
560 Vizdal 1980, Obr 11, 15, 18, 20–21, 30, 39, Tab. LXXI, LXXIII–LXXIV; Vizdal 1993, Obr. 3, 1–2, Obr. 
11, 1–2 
561 Vizdal 1961, 325, Obr. 142 
562 Attresová 2010, 351, Fig. 4:4 
563 Pavúk 1965; Točik–Lichardus 1966; Pavúk 1981; Pavúk 1994 
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használata még nem válik általánossá a Délkelet-Dunántúlon.564 Aszódon a fehér és a sárga 

színt mindig egy vörös festett alapra viszik fel, mely technika a szlovákiai lelıhelyekkel 

ellentétben itt már a lengyeli kultúra I. fázisától jelen van.565 Kelet-Magyarországon 

Berettyóújfalu-Herpály tell település ásatási eredményei alapján a vörös és fehér festés a 

herpályi kultúrában a II. fázistól – a tell település 7. szintjétıl – jelenik meg, és általánossá 

válik a III. fázisban.566 Ezzel szemben a tiszai kultúrának nem sajátja ez a festésmód, a 

Dél-Alföldi településeken nem fordul elı.  

A bütykök között, melyek négyesével vagy nyolcasával fordulnak elı az 

edényeken, megtalálható a kismérető, szemölcsbütyök legtöbbször a festett edényeken (24. 

Tábla 5, 7; 25. Tábla 6–7, 12, 15, 17–18). Külön jelentıséggel bírnak a nagy, lapos 

bütykök (23. Tábla 1–4, 6, 10; 26. Tábla 1, 4–5), melyet egy esetben átfúrtak (23. Tábla 8). 

Kevés lelıhelyrıl ismert ehhez hasonló lapos bütyök, a legközelebbi párhuzama 

Sárospatak-Vár, míg a másik Čičarovce-Vel’ká Mol’va és Oborín567 települések proto-

tiszapolgári fázisba sorolható leletanyaga.568 Két töredéken is elıfordulnak gömbös, két 

oldalán benyomott bütykök (23. Tábla 5, 7), ezek emlékeztetnek a lengyeli kultúra I–II 

átmeneti, Santovka fázisától megjelenı és a II fázis végéig elıforduló bagolyfej 

bütykökre.569 A bodorgzsadányival teljesen megegyezı bütyköket találunk Egreš570 

település és Polgár-Csıszhalom571 felsı, 3. rétegében. Ezen típusok mellett a 

tárolóedényeken megjelennek a hengeres (26. Tábla 7) és a kúpos (26. Tábla 8) bütykök is.  

A leletanyagban leginkább a lengyeli kultúra jellegzetes forma és díszítéstípusait, 

valamint helyi, északi jellegzetességeket találunk, a tiszai kultúra kerámiamővessége 

egyáltalán nincs jelen a településen. A kerámiaelemzés alapján úgy vélem, hogy lehetséges 

a feltárás során megfigyelt két idıszak szétválasztása. A korábbi fázisba a vörös-fehér 

festett díszítéső edények mellett a gömbös formák, a hármas tagolású edények, a két 

oldalán benyomkodott és a kis, szemölcs bütykökkel díszített töredékek tartozhatnak, míg 

a késıbbi – proto-tiszapolgári – fázisba a nagy, lapos bütykökkel díszített bikonikus 

edények. Utóbbi leletanyag csak kevés lelıhelyen terjed el, ide sorolható Bodrogzsadány-

Templomdomb mellett Sárospatak-Vár és Čičarovce-Vel’ká Mol’va572 települések. 

                                                 
564 Kalicz 1985a, 76–77; Zalai-Gaál 1993, 82–83; Zalai-Gaál 2002, 22–26. 
565 Kalicz 1985a, 49. 
566 Kalicz–Raczky 1984, 132, Kalicz et al. 2010, 14, 53. 
567 Vizdal 1970, Tab VII:2, 5, Tab. 1, 16 
568 Kaminská 2007, Tab. III. 2, 6, Tab. IV. 2–3 
569 Pavúk 1994, 172; Točik 1986, 274. 
570 Gasaj 1981, Obr. 5: 6 
571 Bánffy–Bognár-Kutzián 2007, Fig. 26, 9 
572 Kaminská 2007, Kaminská 2010  
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Kérdéses a tell település indulása. A hármas tagolású csészék és a spirális vörös-fehér 

festés a lengyeli kultúra korai, I. fázisára utalnak, azonban a kevés mennyiségő leletanyag 

alapján ezt nem lehet egyértelmően megállapítani. Amennyiben elfogadjuk ezeknek a 

töredékeknek a datáló értékét, úgy a bordogzsadányi késı neolitikus település idıben a 

lengyeli kultúra I. fázisával, leginkább annak végével indulhatott, és a neolitikum végén a 

proto-tiszapolgári fázissal zárult.  

 

 

9.3. Cserépfalu 

 

A lelıhelyrıl két tiszai karcolt díszítéső edénytöredék származik. Az egyik egy virágcserép 

alakú edény perem és oldaltöredéke (27. Tábla 10), míg a másik egy kisebb, esetleg szintén 

virágcserép alakú edény oldaltöredéke (27. Tábla 9). Az elsı töredéken megfigyelhetı 

karcolt mintatípusnak, a tőzdelt szalagmintának leggyakoribb elıfordulása Szerencs-

Taktaföldváron573 figyelhetı meg – itt ez a minta domináns típusként jelentkezik az 

edénytöredékeken –, de délen is elıfordul, például Szegvár-Tőzkövesrıl574 közölnek ilyen 

töredékeket.575 A cserépfalui díszítés a tőzdelt szalagminta egy továbbfejlıdött variánsának 

tőnik, átalakítják oly módon, hogy az a tiszai kultúrára jellemzı folyamatos, térkitöltı 

jelleget kapjon. Ezek alapján a töredékek a tiszai kultúra II, esetleg III. fázisára 

datálhatóak. 

 

 

9.4. Kenézlı-Báji-homok 

 

A leletanyag egy 1930-as évekbeli feltárásból származik, ennek megfelelıen igen erıs 

selejtezésen esett át. A megmaradt edények és edénytöredékek kivétel nélkül vagy 

díszítettek, vagy egy edény teljes profilját adják, ezért az elemzésnél egy-egy forma vagy 

díszítés gyakoriságából nem szabad messzemenı következtetéseket levonni. 

 A csészék gömbös formában jelennek meg és tiszai karcolással díszítik ıket (28. 

Tábla 3–4). A csészék mellett megmaradt egy vékony falú, enyhén S-profilú pohár (28. 

                                                 
573 Selján 2005, 68–69. 
574 Korek 1972, IX. tábla, 1–2 
575 A díszítés összefoglalását lásd Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhelynél. 
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Tábla 6) és egy karcolt és vörös-fehér festett díszítéső virágcserép alakú edény töredéke 

(28. Tábla 1). Mindhárom edényforma a tiszai kultúrához köthetı.  

 A tárolóedények között megjelenik a cilindrikus nyakú, gömbös testő korsó, a nyak 

hajlatában két füllel (28. Tábla 7), valamint a szőkülı szájú, kihajló peremő fazék (29. 

Tábla 6; 31. Tábla 1). Egyedi formának számít egy cilindrikus nyakú, vállban kiszélesedı 

fazék (29. Tábla 8). A fazekak díszítésénél megtaláljuk a benyomkodást (29. Tábla 6; 31. 

Tábla 1–2), illetve a benyomkodás-karcolás kombinációt (29. Tábla 8; 31. Tábla 3, 5), 

valamint idegen elemként feltőnik a tőzdelés (31. Tábla 4, 6). 

A csıtalpas edényeknél a megmaradt csıtalpak enyhén ívelt oldalú, fordított 

csonkakúp alakúak, magasságuk közepes mérető, átlagosan 10 cm (29. Tábla 5). A felsı 

edényforma egy esetben állapítható meg, egy nagyobb mérető, gömbös testő, kihajló 

peremő edénynél (32. Tábla 2), melynek legjobb párhuzamát Polgár-Csıszhalom külsı 

településérıl közölték.576 A csıtalpas edények díszítései között megtaláljuk a karcolást (29. 

Tábla 5) ugyan úgy, mint a fekete festést (32. Tábla 1). 

 Jelentıs számban maradtak meg fedık, vagy fedıfogatyúk, alakjuk minden esetben 

fordított csonkakúp (29. Tábla 3), ennek esetleg ívelt oldalú változata (30. Tábla 1–3). A 

fogantyúk formája lehet téglalap alakú (29. Tábla 1, 3–4) vagy háromszög átmetszető (30. 

Tábla 1), azonban mindig átfúrják ıket. A fedık egész felületét beborító díszítések között a 

festésen kívül minden típus elıfordul, a karcolás (29. Tábla 2, 3; 30. Tábla 1) gyakran 

benyomkodással kombinálva (29. Tábla 4; 30. Tábla 2–3) és a plasztikus díszítés (29. 

Tábla 2). Hasonló kúpos fedık elıkerültek a legtöbb északkelet-magyarországi 

lelıhelyrıl.577  

 Az edénydíszítések között a leggyakrabban elıforduló típust a karcolás képviseli. A 

használt mintarendszer alapján két elkülönülı csoportba sorolhatjuk az edénytöredékeket, 

az egyiknél a tiszai kultúrára jellemzı mintákat találjuk, míg a másik egyedi vonásokkal 

rendelkezik. A tiszai díszítésnél az edény felületét panelekre osztják és azokat párhuzamos 

vonalakból álló egyszerő mintákkal töltik ki (28. Tábla 3–4). Hasonló díszítéssel 

találkozunk Kenézlı-Fazekaszugon, Bodrogkeresztúr-Kutyasoron, Paszabon,578 Szerencs-

Taktaföldváron,579 valamint Zemplín580 lelıhelyen. A két csoport között átmenetet képez 

egy virágcserép alakú edény töredéke, amin a perem alatt futó párhuzamos vonalak közötti 

                                                 
576 Sebık 2007, Fig. 3/12 
577 A forma összefoglalását lásd Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhelynél. 
578 Tompa 1929, Tafel XLII, Abb. 1–2, 4–5, 8  
579 Korek 1972, XXXIII. Tábla 2–4, 9–11, XXXIV. Tábla 9 
580 Pavúk 2007, Obr. 1:4, Obr. 2:4, 8 
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területet kis, benyomkodott körökkel töltik ki (28. Tábla 1). Ez a motívum igen jellemzı a 

tiszai kultúra körében, több lelıhelyén is feltőnik, többek között Hódmezıvásárhely-

Kökénydombon,581 Hódmezıvásárhely-Gorzsán,582 Tápé-Lebın583 és Öcsöd-

Kováshalmon.584 Ennek a mintának egy továbbgondolt variációja lehet a több töredéken is 

elıforduló, karcolt vonalakból és benyomkodott körökbıl felépülı díszítés. Ezekben az 

esetekben az edények felületét nem osztják panelekre, hanem párhuzamos vonalakkal 

háromszögeket alakítanak ki, és ezek közeit töltik ki kör alakú benyomkodásokkal (29. 

Tábla 8; 30. Tábla 2–3; 31. Tábla 3, 5). A pusztán karcolással díszített töredékeknél szintén 

a párhuzamos vonalakból kialakított háromszögek dominálnak (29. Tábla 3, 5; 30. Tábla 

1), melyekhez hasonló motívumokat Ižkovce lelıhelyén találunk.585 A karcolásnak ez a 

formája tisztán sem a tiszai, sem a lengyeli kultúra körében nem fordul elı, helyi fejlıdéső 

változatnak tarthatjuk.  

 A benyomkodott körök nem csak karcolással kombinálva, hanem önállóan is 

megjelennek az edények díszítésénél. Leginkább vastagabb falú fazekakon alkalmazzák 

ıket. A megmaradt töredékeken nem pusztán térkitöltı elemként jelentkeznek, hanem 

mintába rendezıdnek: vízszintes és függıleges sávokat alkotnak, melyeket bütykök 

egészítenek ki (29. Tábla 6; 31. Tábla 1–2). Ez a díszítésforma helyi elızményekre 

vezethetı vissza, a középsı neolitikus szilmeg csoportban találjuk meg a párhuzamát, 

Bükkaranyos-Földvár lelıhelyen gyakori díszítıelemként jelentkezik.586 A késı 

neolitikum idıszakában kis számban elıfordul az egész Alföld területén, többek között 

Göncrıl,587 Zalkodról,588 Polgár-Csıszhalomról,589 Hódmezıvásárhely-Kökénydombról,590 

Szegvár-Tőzkövesrıl,591 Berettyóújfalu-Herpályról592 ismertek ilyen edénytöredékek, 

illetve megjelenik Aszód593 leletanyagában is. 

                                                 
581 Banner 1930, XXV. Tábla 20, 22–27, 29–31; Banner–Foltiny 1945, IX. tábla 4, 19, 21 
582 Horváth 1982, 13. kép 12, 15. kép 7 
583 Korek 1958, XXXVII. Tábla 30, XXXXIX. Tábla 14 
584 Raczky 1987, Fig. 15 
585 Vizdal 1986a, Abb. 3: 1 
586 Kalicz–Makkay 1977, Tafel 111. 8, 10–12, Tafel 114. 1–11, Tafel 175. 16–23. A két leletanyag nagyfokú 
azonossága felveti a bükkaranyosi leletanyag késıbbi, késı neolitikus datálását, melyet a lelıhelyen 
megjelenı fekete sávos festés is alátámaszt (Kalicz–Makkay 1977, Taf. 175–176). A kérdés eldöntéséhez 
mindenképen szükséges lenne a leletanyag újbóli feldolgozása, melyre a doktori disszertáció keretében már 
nem volt alkalmam. 
587 Kalicz 1994, Abb. 6: 2–3 
588 Kalicz 1994, Abb 2: 3 
589 Raczky et al. 2007, Fig. 5: 6, Fig. 7: 2, 5, 8 
590 Banner 1930, Tafel XXII 1–3, 5 
591 Korek 1972, XLVIII. Tábla 9, XLIX. Tábla 10 
592 Kalicz–Raczky 1984, Fig. 41: 6–7 
593 Kalicz 2008, Abbl. 12. 1–2. 
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 A leletanyagban találunk két különleges töredéket, melyeket tőzdelt díszítéssel 

láttak el. A tőzdelés háromszög alakú és az ezzel kialakított vonalak szalagszerő mintába 

rendezıdnek, melyeket karcolt vonalak egészítenek ki (31. Tábla 4, 6). Amennyiben 

összevetjük ezt a díszítésmódot a tőzdelt szalagdíszes (Stichband) kerámia kultúrájának 

kelet-szlovákiai lelıhelyein, Ižkovcen594 és Veľké Raškovcen595 elıforduló tőzdeléssel, 

úgy láthatjuk, hogy ez a tőzdelt szalagdísz különbözik a kultúra jellegzetes tőzdelt 

mintakincsétıl, valószínőleg annak hatására, de helyben készíthették. 

A festés ritkán, összesen két töredéken jelentkezik a leletanyagban. Az egyik egy 

tiszai karcolt díszítéső töredék, melyen pasztózus vörös és fehér színekkel hangsúlyozták 

ki a mintákat (28. Tábla 1), míg a másik egy csıtalpas edénytöredék, melyen fekete festés 

nyomait lehet megfigyelni (32. Tábla 1). Sajnos a minta már nem kivehetı, csak annyi, 

hogy szélesebb és vékonyabb vonalakat egyaránt felhasználtak a díszítésnél. 

 A plasztikus elemek közül a bütykök és a fülek használata jellemzı a lelıhelyre, 

sem borda, sem más plasztikus díszítés nem fordul elı a kerámiákon. A bütykök igen 

változatosak, megtalálható a nagy, gömbölyő (29. Tábla 7), a kisebb lapos (31. Tábla 2), 

melyet benyomkodással láthatnak el (29. Tábla 6), és a lencse alakú (29. Tábla 2). A fülek 

kisméretőek, az edény oldalából nem emelkednek ki és inkább bütyökfüleknek tarthatóak 

(29. Tábla 8; 31. Tábla 5).   

 A lelıhely kerámiaelemzése alapján megállapíthatjuk, hogy igen egyedi összetételt 

mutat. Több kultúra – tiszai, tőzdelt szalagdíszes kerámia – hatása is kimutatható a 

díszítéstípusok alapján, melyeket részben átformálva felhasználnak a helyi 

kerámiakészítésnél. Érdekes megfigyelés, hogy ellentétben a többi északi lelıhellyel, itt a 

lengyeli kultúra kerámiamővessége nem jeletkezik a leletanyagban. A korai tiszai 

díszítésmód és a középsı neolitikus szilmeg csoport hatása alapján a lelıhely északon a 

legkorábbi késı neolitikus idıszakba, a tiszai kultúra I–II. átmeneti fázisába dalálható.  

 

 

9.5. Kenézlı-Fazekaszug 

 

A doktori disszertációban feldolgozott leletanyagok közül ez a legbizonytalanabb 

összetételő anyag. A Tompa Ferenc által közölt leletanyagnak egy része mára már 

hiányzik, és a közölt daraboknál sem egyértelmő, hogy melyik edény melyik kenézlıi 

                                                 
594 Vizdal 1986a, Obr. 134, 1; Vizdal 1998, Obr. 4. 
595 Vizdal 1973, Tab. LI, LVIII–LXI, LXX, LXXII; Vizdal 1986a, Obr. 2. 10, Obr. 6. 3, 6, Obr. 7. 1 
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lelıhelyrıl származik, így ennek fényében a kerámiaelemzésbıl kapott eredmények 

fenntartással kezelendıek. 

 A megmaradt edények között nem, azonban Tompa Ferenc közlésébıl ismerünk 

egy kismérető, fordított csonkakúp alakú tálat,596 mely az egyetlen ismert tál a lelıhelyrıl. 

Ezzel szemben a leletanyagban több csésze is megtalálható, melyek között a leggyakoribb 

forma a tiszai kultúra jellegzetes edénytípusa: a kihajló peremő, gömbös csésze. Ennek a 

csészetípusnak karcolt (33. Tábla 1, 36. Tábla 1, 6) és díszítetlen változata is elıfordul (33. 

Tábla 2; 34. Tábla 2, 5, 7). A gömbös forma mellett egy bikónikus – alul domború, felül 

homorú – festett csésze (36. Tábla 2),597 valamint két, a lengyeli kultúra irányába köthetı 

hármas tagolású festett csésze (33. Tábla 1; 34. Tábla 3) is a leletanyag részét képezi.598  

 A poharak között szintén jól elválik két formai variáns, az egyiket egy karcolt, 

egyenes oldalú, hengeres testő, kismérető pohár képviseli (34. Tábla1). Ennek az edénynek 

a legjobb párhuzamát a tiszai kultúra körébıl Szentesrıl599 ismerjük, de hasonló edény 

megjelenik Polgár-Csıszhalom600 külsı településén is. A másik variánst a gömbös aljú – 

egyik esetben enyhén négyszögletesedı (34. Tábla 6) –, kiszélesedı felsı résző, díszítetlen 

poharak jelölik (34. Tábla 4). Ez a forma Polgár-Csıszhalom külsı településének 

jellegzetes edénytípusa, itt több változata – háromszögletesedı, ovális aljú – elıfordul.601 

Egy további pohár ismert Tompa Ferenc közlésébıl, azonban ezt az edényt mind formája 

mind bütyökdíszítése a kora rézkori tiszapolgári kultúrába sorolja.602 

 A tárolóedények között kell megemlíteni egy, a fent leírt csıszhalmi típusú 

pohárhoz formailag hasonló, azonban méretében és falvastagságában jóval nagyobb edényt 

(35. Tábla 8). Az edény a tölcséresen kihajló felsı és a négyszögletesedı alsó része alapján 

leginkább a Polgár-Csıszhalom külsı településén készített négykaréjos testő edényekhez 

hasonlít.603 A leletanyagban elıfordul még egy széles szájú, ívelt testő, bütyökdíszes fazék 

(35. Tábla 3), valamint egy cilindrikus nyakú, nyomott gömbtestő, páros fülő korsó (35. 

Tábla 4). A tárolóedényeket kizárólag bütykökkel díszítették. 

 A leletanyagban megtalálható két, közel azonos formájú és mérető fazék, melyek 

igen különös lábakon állnak. A fazekak fordított csonkakúp alakúak, melyekhez körülbelül 

az edények közepénél két széles szalagból álló tartóláb csatlakozik, amelyek szélesebbek 
                                                 
596 Tompa 1937, Tafel 12. Fig. 13 
597 A forma összefoglalását lásd Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhelyen. 
598 A forma összefoglalását lásd Bodrogzsadány-Templomdomb lelıhelyen. 
599 Tompa 1927, 21. Kép 
600 Sebık 2007, Fig. 6/12 
601 Sebık 2007, Fig. 3/10–11, 21, 24, 26 
602 Tompa 1937, Tafel 12. Fig. 9 
603 Raczky et al. 1997, 169, 12–13. kép 
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az edényeknél, így egyfajta peremet képeznek az edények hasánál. Mindkét edényen a 

perem felett négy bütyök található (35. Tábla 5–6). A fazekakon a legszokatlanabb, hogy a 

lábak ellenére a lapos edényaljak kialakításra kerültek, melybıl arra következtetek, hogy 

az edények testét készítették el elıször, és csak ez után illesztették hozzájuk a 

szalaglábakat. Bár az edények felületén semmilyen égésbıl származó nyomot nem lehet 

megfigyelni, mégis feltehetıen fızéshez használhatták ıket, ugyanis a lábak lehetıvé 

tették, hogy parázs vagy tőz fölé állítsák a fazekakat. A neolitikumban nem ismert 

párhuzamuk, véleményem szerint ez a lábas fazék forma a kenézlıi település egyedi 

újításának számíthatott, amely azonban nem terjedt el a többi lelıhelyen. 

A csıtalpas edények közül megmaradt két tál, egy fordított csonkakúp alakú (35. 

Tábla 2) és egy behúzott peremő (35. Tábla 1), mindkettı töredékes és csak a csıtalp 

indulása figyelhetı meg. Tompa Ferenc közlésébıl ismert egy bikónikus csıtalpas tál is,604 

amely formájában különbözik az északon elıforduló bikónikus tálaktól. Míg általában a 

tálaknál a törésvonal az edény alsó harmadában található és a két rész leginkább homorú 

vagy domború formát mutat, addig itt a törésvonal az edény felsı harmadában helyezkedik 

el és a két rész egyenes. Ehhez hasonló edényekkel leginkább Berettyóújfalu-Herpályon 

találkozhatunk –  itt ez a bikónikus forma minden típusú edényen megjelenik –,605 azonban 

a Dél-Alföldön is elıfordul például Kökénydombon.606 A tálakon kívül egy cilindrikus 

nyakú, nyomott gömbtestő edény (35. Tábla 7) maradt meg, valamint közlésbıl ismert egy 

tölcséres peremő, bikónikus testő edény.607 Utóbbi típushoz igen hasonló darabot közölnek 

Polgár-Csıszhalom külsı településérıl.608 

A csıtalpak lehetnek egészen magasak (35. Tábla 7; 36. Tábla 4–5) és 

alacsonyabbak is,609 formájuk általában fordított csonkakúp alakú,610 esetleg ennek enyhén 

ívelt változata (35. Tábla 7). A csıtalpas edények díszítésénél megtalálható a fekete festés 

(36. Tábla 4–5) és a bütyökdíszítés (35. Tábla 1–2, 7). 

Egyetlen további edény, egy fedı egészíti ki a leletegyüttest. A fedı formája 

enyhén ívelt oldalú, fordított csonkakúp alak, melyhez egy átfúrt téglatest alakú fogó 

kapcsolódik. A teljes külsı felületét karcolással díszítették (33. Tábla 4). Ennek a fedınek 

                                                 
604 Tompa 1937, Tafel 12. Fig. 8 
605 Kalicz–Raczky 1987b, Fig. 12, 19; Kalicz et al.2010, 40. 
606 Banner–Korek 1949, 5. tábla 3, 7. tábla 3 
607 Tompa 1937, Tafel 12. Fig. 6 
608 Sebık 2007, Fig. 4/9 
609 Tompa 1937, Tafel 12. Fig. 8 
610 Tompa 1937, Tafel 12. Fig. 6, 8 
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mind formai, mind díszítésbeli legközelebbi párhuzamát Kenézlı-Báji-homok lelıhelyen 

találjuk (30. Tábla 1), így joggal merül fel a kétség a fedı hovatartozását illetıen. 

A díszítések között megtalálható a karcolás, a festés, a benyomkodás és a plasztikus 

díszítések. A karcolt dísző edények korai tiszai jelleget mutatnak. Az edények területét 

panelekre osztják, és párhuzamos vonalakból álló egyszerőbb X, háromszög és meander 

mintákkal töltik ki ıket (34. Tábla 1; 36. Tábla 1).611 Egy esetben a párhuzamos vonalakat 

feketére, míg a köztük lévı részt vörösre festették (33. Tábla 1). Hasonló egyszerő karcolt, 

esetenként fekete festéssel is kihangsúlyozott mintákkal díszített edények ismertek 

Paszabról612 és Szerencs-Taktaföldvárról.613 Különleges mintákból épül fel a fedı karcolt 

díszítése: négy, szabálytalanul elhelyezkedı, párhuzamos vonalakból megrajzolt, füles 

fordított V alak adja az alapját, melyek alá kisebb füles fordított V motívumok kerültek. A 

köztük lévı területet – amiknek száma csak három, mivel a négy V alakból kettıt egymás 

mellé karcoltak – egy-egy vonalra rajzolt L motívumok töltik ki (33. Tábla 4). A rajz igen 

elnagyolt, és bár a füles V vagy háromszög motívum többször feltőnik a tiszai kultúra 

karcolt motívumkincsében,614 ilyen ábrázolási formában ismeretlen.  

Egyetlen edényen figyelhetünk meg benyomkodással kialakított díszítést: egy 

csésze felsı részére kis, nagyjából sorba rendezett köröket nyomkodtak be, feltehetıen 

nádvéggel (36. Tábla 6). Ez a díszítésmód gyakran elıfordul Kenézlı-Báji-homok 

lelıhelyen, e mellett megtalálható Polgár-Csıszhalom tell615 és külsı616 településén.617  

A festés két csoportba sorolható: az egyikbe tartozik a fekete festés, míg a másikba 

a pasztózus fehér-vörös festés. Utóbbinál az edény felsı részét panelekre osztották és 

különbözı – fehér vagy vörös – színnel festették be az edény nyers felületét. Míg a vörös 

inkább térkitöltı szerepet kapott, addig a fehérrel mintákat, vékony halszálkamotívumokat 

festettek (33. Tábla 3; 34. Tábla 3; 36. Tábla 2).  A csıtalpakon megjelenı fekete festett 

romboid minták (36. Tábla 3–5) legjobb párhuzamát Polgár-Csıszhalom külsı618 és tell 

településén619 találjuk. A bikónikus vagy háromtagú csészéken megjelenı vörös-fehér 

                                                 
611 A díszítés összefoglalását lásd Kenézlı-Báji-homok lelıhelyen. 
612 Tompa 1929, Tafel XLII, Abb. 1–2, 4–5, 8  
613 Korek 1972, XXXIII. Tábla 2–4, 9–11, XXXIV. Tábla 9 
614 Hódmezıvásárhely-Kökénydomb: Banner 1951, XVII. Tábla 7; Banner–Korek 1949, 12. tábla 13; 
Vésztı-Mágor: Hegedős–Makkay 1987, Fig. 21 
615 Raczky et al.2007, Fig. 7: 2, 5, 8 
616 Raczky et al.2007, Fig. 5: 6; Sebık 2007, Fig. 2/3 
617 A díszítés összefoglalását lásd Kenézlı-Báji homok lelıhelyen. 
618 Sebık 2007, Fig. 7/3–5 
619 Raczky et al.2007, Fig. 8: 5 
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színnel festett minták legjobb párhuzamait a csıszhalmi tellen,620 Bodrogzsadányban és 

Sárospatakon találjuk.  

A plasztikus díszítések közül a bütykök alkalmazása a legáltalánosabb, leginkább a 

háromtagú csészéken, tároló és csıtalpas edényeken fordulnak elı, a tiszai kultúrához 

köthetı formákról hiányoznak egy kivételével (34. Tábla 2). A kismérető, csészéket díszítı 

bütykök az edények törésvonalánál és a pereménél (33. Tábla 3; 34. Tábla 3; 36. Tábla 2), 

vagy a nyak indulásánál (35. Tábla 7) négyesével helyezkednek el. A tárolóedényeken 

változatosabban fordulnak elı, itt megtalálható a nyelvszerő bütyök (35. Tábla 3), a 

fogóbütyük (35. Tábla 5), a hegyes bütyök (35. Tábla 6) és az egyszerő, kismérető bütyök 

(35. Tábla 8). Egyetlen fülforma ismert a leletanyagban, egy könyökfül (35. Tábla 4), mely 

a korai tiszai kultúra jellegzetessége. 

Amint azt a kerámiaelemzés is mutatja, a feltehetıen egy lelıhelyrıl származó 

leletanyag közel sem mutat egységes képet. A karcolással és fekete festéssel díszített 

edények a tiszai kultúra korai, északon a legkorábbi, I–II. átmeneti fázissal állnak 

kapcsolatban, és leginkább a Báji-homok lelıhelyrıl származó edényekkel 

párhuzamosíthatóak. A vörös-fehér festett hármas tagolású és bikónikus csészék a lengyeli 

kultúra szintén korai, I. fázisához köthetıek. Ezeken a formákon és díszítéseken kívül a 

leletanyag Polgár-Csıszhalom külsı, valamint tell településének anyagával mutat szoros 

kapcsolatokat.  

 

 

9.6. Kisgyır 

 

A leletanyag kevés töredékbıl áll és összetartozásuk igen bizonytalan. Az edényformák 

között megtalálható a virágcserép alakú edény (27. Tábla 5), a vékony és a vastagabb falú, 

éles hasvonalú csésze (27. Tábla 2–3, 6) és egy ovális alakú edény (27. Tábla 1). Az ovális 

alakú edények elıfordulása igen ritka, Hódmezıvásárhely-Gorzsa C rétegébıl közöl 

Horváth Ferenc egy kismérető edényt, melyet csónakmodelként interpretál.621 A doktori 

keretében vizsgált területen több példánnyal is találkozhatunk, egy ép és egy töredékes 

edény került elı Kiskörérıl,622 valamint több darabot közölnek Polgár horizontális 

                                                 
620 Raczky et al.1994, Table VIII–X, Raczky et al.2007, Fig. Fig. 9: 1–2 
621 Horváth 2003 
622 Korek 1972, XX. Tábla 17. 
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településérıl.623 Az északi területhez tartozó Aszód-Papi földeken ritkán, de szintén 

elıfordulnak az ovális alakú tálak.624 

A karcolt díszítés egyszerő meandermintából épül fel, mely korai tiszai jelleget 

mutat (27. Tábla 4–5) A leletanyagban a fehér és a vörös festés is megjelenik, mindkét 

színt az edények felületére vitték fel. A három közül két töredéken a két szín egymást 

kiegészítve jelentkezik (27. Tábla 3, 8), míg a harmadik töredéken csak a fehér festés 

maradt meg, azonban valószínő, hogy ezen is volt vörös festés (27. Tábla 2).  

A lengyeli kultúra díszítéskörébe sorolható két szarvszerő bütyökdíszítés, mely egy 

nagyobb edény oldaltöredékén található (27. Tábla 7). Ez a bütyökforma Pečeňady625 és 

Komjatice626 lelıhelyeken is elıfordul cilindrikus nyakú, nyomott gömbtestő edények hasi 

részén, mely alapján a kisgyıri töredéket is ilyen edényként rekonstruálhatjuk. J. Pavúk ezt 

a bütyökformát a Pečeňady alapján körvonalazott lengyeli kultúra II fázisának 

jellegzetességeként említi,627 Magyarországon a dunántúli leletanyagokban szintén a II. 

fázisban fordul elı.628 

A leletanyag minden bizonnyal nem egységes idıszakból származik. A tiszai 

karcolt díszítés korai jellege és az ovális alakú edény alapján az anyag egy része a tiszai 

kultúra II. fázisába datálható, míg a késıbbi, tiszai kultúra III - lengyeli kultúra II. fázisát a 

szarvszerő bütyökdísz jelöli. A vörös-fehér festett töredékek mindkét idıszakhoz 

tartozhatnak. 

 

 

9.7. Kisöre-Gát 

 

A több feltárási évadból származó leletanyag erıs serlejtezésen esett át, minek 

köszönhetıen leginkább csak díszített és peremtöredékek maradtak meg a kiegészíthetı 

vagy ép edények mellett. A selejtezés miatt igen nehéz felmérni a leletnyagban elıforduló 

edénytípusok gyakoriságát, azonban az összetételbıl ennek ellenére is levonhatóak 

bizonyos tendenciák. További hiányosságot tapasztaltam a leletanyagban a meglévı és a 

Korek József által közölt ép vagy kiegészített edények terén. Bár ezek közül az edények 

                                                 
623 Sebık 2007, Fig 1. 5, 8–9, 11–12. 
624 Kalicz 1985a, 43. 
625 Pavúk 1965, Abb. 1: 5, Abb. 7: 1 
626 Točik 1986, Abb. 3. 8 
627 Pavúk 1965, 48 
628 Regenye 2010, 6. tábla 5, 15. tábla 13, 67. tábla 3  
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közül nem mindegyik állt a rendelkezésemre a vizsgálathoz, azonban a közlés alapján a 

már hiányzó darabokat is be tudtam illeszteni a feldolgozásba. 

 A tálak között több darabbal képviselteti magát a vastag falú, egyenes oldalú, 

úgynevezett sőtıtál forma, melynek alacsonyabb (37. Tábla: 1–2; 61. Tábla Tálak A) és 

magasabb változata is elıfordul (37. Tábla 3–6; 38. Tábla 2–3; 61. Tábla Tálak B). 

Általában hasonló, hosszúkás fogóbütykökkel látják el ıket, ezt leszámítva díszítettlenek. 

 A vékonyabb falú tálak két fıbb csoportra oszthatóak: a leletanyagra leginkább 

jellemzı bikónikus tálakra és a ritkábban elıforduló fordított csonkakúp alakú tálakra. A 

bikónikus tálak az északi, például sárospataki lelıhellyel szemben nem mutatnak nagy 

formai változatot, Kiskörén mindösszesen két típusuk fordul elı.  A függıleges, egyenes 

oldalú felsı résszel és szintén egyenes vagy enyhén domború oldalú alsó résszel 

rendelkezı tálak a települési leletanyag leggyakrabban elıforduló edényformájának 

számítanak (38. Tábla 4, 8; 39. Tábla 3–4, 6; 40. Tábla 3, 5, 7; 41. Tábla 2, 4–5; 42. Tábla 

6; 61. Tábla Tálak C). A törésvonal kihangsúlyozása igen változatos, elıfordul, hogy szinte 

teljesen elsimítják (39. Tábla 4; 41. Tábla 2), de az ellenkezıjére is van példa (40. Tábla 

5). Díszítésükre fekete festést és bütyköket használnak, a bekarcolást tálaknál nem 

alkalmazzák. A bütykök kizárólag a törésvonalon helyezkednek el és általában sorba 

rendezett, 3–5 tagból álló kisebb bütykökbıl állnak (39. Tábla 3, 6; 40. Tábla 5, 7; 41. 

Tábla 4, 5; 42. Tábla 6). A tálak belsı és esetleg külsı oldalát is fekete festett mintákkal 

díszíthetik, mely díszítésmód szinte kizárólag csak erre a táltípusra jellemzı (43. Tábla 3; 

54. Tábla 1–2; 55. Tábla 2, 4, 7). 

 A bikónikus tálak másik, kevésbé gyakori típusa a felül homorú, alul domború 

forma (39. Tábla 5, 7), melynél a bikónikus jelleg gyakran elmosódik és így a tál S-profilt 

kap (41. Tábla 1, 3; 43. Tábla 7; 61. Tábla Tálak, D). Kizárólag a törésvonalon elhelyezett, 

sorba rendezett kisebb bütykökkel díszítik ıket (41. Tábla 3; 43. Tábla 7). 

 A fordított csonkakúp alakú tálak között megtalálhatóak az egyenes oldalúak (42. 

Tábla 1; 43. Tábla 1, 9–10; 61. Tábla Tálak H),629 az ívelt oldalúak (42. Tábla 3; 61. Tábla 

Tálak G) és a leggyakrabban elıforduló behúzott peremőek (38. Tábla 6, 9; 39. Tábla 1–2; 

42. Tábla 11; 61. Tábla Tálak E). Az egyenes oldalú tálaknál több esetben díszítik a 

peremet különbözı mérető tagolt karéjjal (43. Tábla 9),630 ezt leszámítva csak bütyköket 

alkalmaznak díszítésként a hasi vonalon elhelyezve (38. Tábla 9; 39. Tábla 1; 42. Tábla 

10). 

                                                 
629 Korek 1972, XV. Tábla. 4–5. 
630 Korek 1972, XV. Tábla. 4–5. 



 178 

 Külön típusba sorolhatóak a ritkának számító ívelt oldalú mélytálak, melyek 

átmenetet képeznek a tálak és a csészék között (42. Tábla 5, 7–8; 61. Tábla Tálak F). A 

tálakhoz hasonlóan kizárólag bütykökkel díszítik ıket (42. Tábla 7–8). 

 A különleges formák közé sorolható a leletanyagban található ovális alakú tál,631 

mely ritka formának számít a késı neolitikus Alföld területén.632 Az egyik tál vége hegyes 

szögben záródik, itt az oldalát kiegyenesítették és a peremét két helyen enyhén felhúzták 

(38. Tábla 1). A kialakítás alapján a tál igen hasonlóvá vált egy csónakhoz, lehetséges, 

hogy ebben az esetben csónakmodelrıl beszélhetünk. 

 A településen elıforduló csészékre jellemzı a gömbös forma (44. Tábla 2, 4; 45. 

Tábla 6; 61. Tábla Csészék A), ezek az edények alapvetıen csak a szájkialakításukban 

térnek el egymástól. Megkülönböztethetünk köztük kihajló (44. Tábla 5, 7–8; 62. Tábla 

Csészék B) és egyenes peremő (44. Tábla 1, 3, 6; 45. Tábla 8–9; 61. Tábla Csészék C) 

csészéket. Ritkán díszítik ıket bütykökkel (44. Tábla 3, 8; 45. Tábla 6), a leginkább 

alkalmazott díszítésmód a fekete, bitumenszerő bevonat (56. Tábla 2–7), vagy a fekete 

festés (45. Tábla 9). A csészék egy másik, ritkábban elıforduló típusát képezik a széles 

szájú csészék (61. Tábla Csészék D), melyeknek az oldala legtöbbször egyenes (43. Tábla 

6, 10), esetleg hasban kicsit megtörnek (43. Tábla 4). Díszítésüket mindig bütykök alkotják 

(43. Tábla 6, 10; 45. Tábla 3). A leletanyagban több darabja is elıkerült egy formailag és 

díszítésileg is különlegesebb csészének, mely hosszúkásabb alakú és egész felületén sőrőn 

elhelyezkedı bütykökkel díszítik (45. Tábla 5, 7; 62. Tábla Csészék E). 

 A poharakként csoportba rendezhetı edények szinte mindegyike egyedi jelleget 

mutat (61. Tábla Poharak). Összekapcsolja ıket a hengeres test, mely lehet egyenes (45. 

Tábla 1, 4) vagy enyhén ívelt (45. Tábla 2). Díszítésüknél csak a karcolás fordul elı (45. 

Tábla 4), egyébként általában díszítetlenek. 

 A tiszai kultúra egyedi edénytípusának számít a karcolással gazdagon díszített 

virágcserép alakú edény. Köszönhetıen a díszítésének, a selejtezést követıen is jelentıs 

számban maradtak meg töredékei, melyek méretben és formában nagy változatosságot 

mutatnak. Az alapformát egy hengeres testő, egyenes oldalú, szögletes záródású edény 

képezi, melyen a perem alatt mindig bütyköket helyeznek el (57. Tábla 10; 58. Tábla 1, 3, 

6, 8; 59. Tábla 10; 60. Tábla 4–9; 61. Tábla Virágcserép alakú edények A). Ennek a 

formának gyakori változata a kihajló peremő virágcserép alakú edény, melyeken nem 

alkalmaznak bütyköket, hanem kizárólag karcolással és perem alatti átfúrással díszítik ıket 

                                                 
631 Koker 1972, XV. Tábla. 6., XX. Tábla 17. 
632 A forma összefoglalásukat lásd Kisgyır lelıhelynél  
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(57. Tábla 1, 8–9, 11; 58. Tábla 7; 62. Tábla Virágcserép alakú edények B). Egy másik 

formát képvisel az enyhén S-profilú virágcserép alakú edény (59. Tábla 8; 62. Tábla 

Virágcserép alakú edények C), melynek enyhén (57. Tábla 4; 58. Tábla 4; 59. Tábla 9, 11; 

65. Tábla 6) és erısen kihajló peremő típusa is elıfordul, utóbbit az egyenes falú, kihajló 

peremő típus változataként is kezelhetjük (57. Tábla 1–2, 5–7). Az eddig felsorolt típus 

mindegyikénél megjelenik a kerek mellett a négyszögletesedı edényforma (57. Tábla 1, 9; 

58. Tábla 2; 59. Tábla 4).  

A leletanyagban ritkán elıforduló virágcserép alakú edénytípusnak számít az ívelt 

oldalú, enyhén behúzott peremő edény (59. Tábla 1–2; 62. Tábla Virágcserép alakú 

edények E), valamint a galléros edények. Összesen két galléros edénytöredék ismert az 

egész lelıhelyrıl, azonban nem a klasszikus változathoz tartoznak, hanem az Öcsöd-

Kováshalom klasszikus idıszakából633 is elıkerült lépcsıs galléros formához, melynek 

díszítetlen darabjai Polgár-Csıszhalomról634 is ismertek. Ezek alapján feltételezhetjük, 

hogy a galléros edényeknek ez a változata külön elterjedési területhez, a közép-alföldi 

régióhoz köthetı, míg Horváth Ferenc a klasszikus galléros edények elterjedését a gorzsai 

csoporthoz, azaz Gorzsához és Lebıhöz kapcsolja.  Mind az északi, mind a déli 

megjelenésük a tiszai kultúra II. idıszakában történik, Gorzsa esetében a Gorzsa D3 

fázisban.635  

A kiskörei lelıhelyen a tárolóedények fı típusát a fazekak jelentik, mellettük kisebb 

számban elıfordulnak korsók és más edényformák. A fazekak között az oldal és 

szájtípusok alapján több változatot is elkülöníthetünk. A legegyszerőbb formának számít 

az enyhén íves oldalú, egyenes szájkiképzéső fazék (46. Tábla 4, 9; 50. Tábla 6–7; 63. 

Tábla Fazekak A), valamint ennek behúzott peremő változata (50. Tábla 5; 63. Tábla 

Fazekak B). Ezek mellett magas számban jelennek meg szőkülı (46. Tábla 7, 10; 47. Tábla 

2–3, 5–6; 48. Tábla 1, 9; 49. Tábla 4; 50. Tábla 8, 10; 63. Tábla Fazekak C) és széles szájú 

fazekak peremtöredékei (48. Tábla 5, 7; 49. Tábla 1, 3, 5–6; 63. Tábla Fazekak D) 

változatos bütyökdíszítéssel a nyaki részen. A széles szájú fazekaknál az íves 

oldalkiképzés mellett megjelenik a bikónikus forma, azonban jelenléte a leletanyagban 

nem jelentıs (48. Tábla 3). Az általában hosszúkás, íves, esetleg bikónikus formájú 

fazekak mellett a gömbös testő edények szintén jelen vannak a településen (50. Tábla 1–3, 

11; 64. Tábla fazekak E). Különleges formának számít az a két fazéktöredék, melyeken a 

                                                 
633 Raczky 1987, Fig. 22 
634 Sebık 2009, 153. 
635 Horváth 2005, 60. 
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száj belsı oldalánál – feltehetıen fedıtartó céljából – peremet alakítottak ki (52. Tábla 12–

13; 64. Tábla fazekak F). 

Szinte minden fazékformára általánosan jellemzı, hogy igen nagy méretváltozatban 

készültek, valamint díszítésük formától függetlenül egységes jelleget mutat. 

Leggyakrabban különbözı formájú és mérető bütyköket applikálnak az edény perem alatti, 

vagy nyaki részére (46. Tábla 4–5, 7, 9–10; 47. Tábla 3, 5–6; 48. Tábla 3–4, 7, 9; 49. Tábla 

3, 6; 50. Tábla 3, 5–7, 9–11). Ritkább esetben megjelennek a vízszintes (49. Tábla 5) vagy 

függıleges fülek (48. Tábla 1; 49. Tábla 2), illetve az újbenyomással tagolt bordadíszek 

(49. Tábla 1). Több fazékon is – azonban kizárólag csak rajtuk – fordul elı egy karcolt 

díszítésminta: az edényen lévı bütyökbıl kiindulva felfelé vagy lefelé álló V alakban 

tőzdelt szalagdísz motívumot karcolnak az agyagba (46. Tábla 8; 47. Tábla 2, 4; 48. Tábla 

5; 49. Tábla 4). 

A fazekak mellett készítenek kisebb méretben gömb vagy nyomott gömb testő, 

egyenes szájú edényeket, melyeknél a perem lehet enyhén kihajló (46. Tábla 1–3; 47. 

Tábla 11; 64. Tábla Kisebb tárolóedények). Egy esetben a bikónikus forma is feltőnik (50. 

Tábla 4). Ezeknek az edényeknek a falvastagsága vékonyabb a fazekaknál, egyfajta 

átmenetet képeznek a csészék és fazekak között. A csészékhez hasonlóan ritkán díszítik 

ıket, amennyiben igen, úgy díszítésüknél kisebb bütyköket használhatnak (46. Tábla 1, 3). 

A korsó jellegzetes edénytípusa a kiskörei leletanyagnak, a fazekakhoz hasonlóan 

több méretben is készültek. Kisebb, cilindrikus nyak és gömbös vagy enyhén nyomott 

gömbtest jellemzi ıket (64. Tábla Korsók A). A két egymással szemben elhelyezkedı fül 

lehet függıleges (53. Tábla 2, 4, 6, 8), ekkor a nyakat és a vállat kötik össze, illetve lehet 

vízszintes, ekkor a hason helyezkednek el (53. Tábla 1). A különbözı kialakítású füleken 

kívül néha átfúrt bütyköket is alkalmaznak fülek helyett (54. Tábla 3). A bütykök és fülek 

kiegészítésére gyakran fekete festést alkalmaznak (53. Tábla 1, 3, 5, 7–8; 54. Tábla 3). 

A településrıl elıkerült leletanyagban összesen két fedıtöredék maradt fenn, 

mindkettı a tiszai kultúrára jellemzı lapos, kerek típushoz tartozik (52. Tábla 11, 15). A 

különlegesebb tárgyakhoz sorolható az anyagban megtalálható kisebb csörgı (52. Tábla 3), 

három, különbözı edényformákat másoló miniatőr edény (52. Tábla 2, 5, 6), egy orsógomb 

(16 Tábla 6) és egy agyag karperectöredék (52. Tábla 4). Két egyedi, karcolással díszített 

agyagtárgy funkciója bizonytalan, az egyik lapos, kerek agyagkorong koncentrikus 

bekarcolt körökkel díszítve (53. Tábla 9), a másik hasáb alakú és össze-vissza vonalakat 

karcoltak az egyik oldalára (52. Tábla 7). 
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A Kiskörén elıkerült edényeken a tiszai kultúrára jellemzı összes díszítésmódot 

megtaláljuk, kivételt csak a déli területeknél jelentkezı besimított kannelurák képeznek,636 

melyek nem csak Kiskörérıl, de az egész észak-alföldi régióból hiányoznak.  

A plasztikus díszítés körébe sorolható bütykök, bordák és fülek nagy 

változatosságot mutatnak a leletanyagban. A bütykök között megtaláljuk a kismérető, 

kerek, lapos típust (38. Tábla 9; 41. Tábla 5; 42. Tábla 2–3, 6; 46. Tábla 7; 47. Tábla 2; 59. 

Tábla 3; 60. Tábla 5, 8), a hasonlóan kerek, de középen benyomott formát (46. Tábla 1; 47. 

Tábla 3), mely leginkább kisebb sort alkotva jelentkezik a vékonyabb falú edények hasi 

törésvonalán (40. Tábla, 5; 41. Tábla 3–4; 42. Tábla 1; 43. Tábla 7), valamint az enyhén 

hegyes, leginkább párosával elıforduló bütyköt (42. Tábla 9; 47. Tábla 5). Két, formailag 

megegyezı csésze teljes felületét vízszintes sorokba rendezett, kerek, benyomott kis 

bütykökkel díszítenek, mely díszítésmód egyedi a lelıhely leletanyagában (45. Tábla 5, 7). 

A nagyobb tárolóedényeken jelentkeznek a hengeres, gyakran homorú felülető (47. Tábla 

2, 6; 48. Tábla 3; 49. Tábla 3–4; 50. Tábla 3, 6, 10–11), az ovális alakú (43. Tábla 7; 50. 

Tábla 7) és a különbözı, három-, négy-, eseleg ötszöget formázó bütykök (43. Tábla 5; 48. 

Tábla 4, 9). A bordadíszek általában vízszintes irányúak és benyomásokkal tagolják ıket 

(40. Tábla 7; 42. Tábla 8; 49. Tábla 1). Ritka díszítési motívumnak számít a fülekhez 

kapcsolódó, azok aljából induló bordadíszítés, mely általában három, sugarasan szétágazó, 

bevagdosásokkal tagolt vékony bordából áll, végein egy-egy kisebb benyomott bütyökkel 

(48. Tábla 2, 6; 51. Tábla 5). Korek József ezt a díszítést az edények felkötésére szolgáló 

zsinór utánzatának tartja.637 

A bütyökfülek legalább olyan gyakori díszítéstípusai a kiskörei edényeknek, mint a 

bütykök. A sütıtálak és tárolóedények jellegzetes applikációi a leginkább rövid, vízszintes, 

ujjbenyomással két vagy három részre tagolt fogóbütykök (37. Tábla 3–6; 38. Tábla 2–3; 

46. Tábla 9; 50. Tábla 5, 9; 53. Tábla 7), míg a szintén rövid, vízszintes, bevagdosásokkal 

díszített bütyökfülek (42. Tábla 7; 43. Tábla 3; 46. Tábla 5; 58. Tábla 3, 6; 59. Tábla 10) a 

vékonyabb falú edényeken jelentkeznek. Ezek mellett több kisebb, kerek, esetleg hegyes, 

függılegesen vagy ritkábban vízszintesen átfúrt fogóbütyökkel is találkozhatunk a 

leletanyagban (43. Tábla 1, 10; 44. Tábla 3; 48. Tábla 1; 51. Tábla 3; 54. Tábla 3; 57. 

Tábla 10; 59. Tábla 1). 

Fülek csak kevés esetben fordulnak elı, és kizárólag nagyobb tárolóedényeken, 

valamint korsókon jelennek meg, azonban formájuk és díszítésük nagy változatosságot 

                                                 
636 Horváth 1982, 210. 
637 Korek 1972, 214. 
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mutat. Megtalálhatóak az egyszerőbb szalagfülek (51. Tábla 2, 7), a benyomásokkal és 

bevagdosásokkal díszített négyszögletes vagy hengeres fülek (51. Tábla 5–6, 9), a 

függıleges vagy vízszintes fülek (49. Tábla 5; 51. Tábla 4; 52. Tábla 14; 153. Tábla 1–2, 

8; 54. Tábla 5), valamint a korsókon a könyökfülek (53. Tábla 4, 6). 

A kultúra legjellegzetesebb díszítése, a karcot textildísz igen magas számban fordul 

elı a kiskörei leletanyagban, ami részben a selejtezéssel függhet össze. A bekarcolással 

ellátott edények felületét jellemzıen panelekre osztják, ezeket különbözı meander 

mintákkal töltik ki (56. Tábla 9–12; 57. Tábla 1–11, 58. Tábla 1–9; 59. Tábla 1, 3–6, 8–9, 

11–12; 60. Tábla 1–9; 61. Tábla 4–6). A leletanyagban a geometrikus formák mellett több 

stilizált emberábrázolás is szerepel, a fıpanelek közti osztópanelek kitöltésére használták 

ıket (58. Tábla 5–7; 59. Tábla 1; 60. Tábla 2–3). Sebık Katalin doktori disszertációjában 

részletesen elemezte a tiszai kultúra textildíszes edénytöredékeit, Kiskörével kapcsolatban 

kimutatta, hogy az alkalmazott mintakincs összetétele itt jóval szegényesebb, mint a dél-

alföldi területeken.638  

A klasszikus textildíszítés mellett kisebb számban, de elıfordulnak egyszerőbb, 

korai jellegeket mutató karcolt minták is, ezek általában zárt hasábokból, vonalakból állnak 

(59. Tábla 7, 10), valamint felületkitöltı tőzdelésekbıl (59. Tábla 2). A bekarcolt vonalak 

inkrusztálása több esetében elıfordul, azonban ezt a módszert csak a fejletebb 

mintaösszetételő edényeken alkalmazzák (57. Tábla 1, 5; 58. Tábla 1, 3, 6, 8–9; 59. Tábla 

12; 60. Tábla 5), a korai, egyszerőbb mintákból álló töredékeken sosem jelenik meg ilyen 

díszítés.  

A karcolt díszítések körébe sorolható még a fazekakon megjelenı V vagy fordított 

V alakú, tőzdelt szalagdísz, mely legtöbbször egy-egy bütyökbıl indul ki (46. Tábla 8; 11 

Tábla 2, 4; 48. Tábla 5; 49. Tábla 4). Ezt a díszítést megtaláljuk a dél-alföldi területek 

leletanyagában, megjelenik Kökénydombon639 és Gorzsa D fázisában.640 Aszódról egy 

hasonlóan díszített fazék töredéke ismert, azonban tőzdelés helyett itt kerek 

benyomkodásokkal töltik ki a karcolt szalagok belsejét.641 A díszítés minden bizonnyal a 

korai leletanyagokban megjelenı, hasonlóan bütykökbıl kiinduló tőzdelésbıl, vagy tőzdelt 

                                                 
638 Sebık 2009, 56. 
639 Banner 1930, XXI. tábla 1–2, 4, 7–8; Banner–Korek 1949, 13. tábla 2. 
640 Horváth 1982, 12. kép, 3 
641 Kalicz 2008, Abb. 12 1–2 
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szalagdíszítésbıl fejlıdik ki, melyet Szegvár-Tőzkövesen,642 Öcsöd-Kováshalom korai 

fázisában643 és Hódmezıvásárhely-Kökénydombon644 figyelhetünk meg. 

A karcolás mellett a fekete festés is fontos szerepet tölt be a kiskörei leletanyag 

kerámiadíszítésében. Jellemzıen tálakon és korsókon jelenik meg, esetleg kisebb 

tárolóedényeken. Minden esetben önállóan jelentkezik. A legkorábbi leletanyagokra 

jellemzı feketére festett karcolás – mint amilyen Szerencs-Taktaföldváról645 ismert – nem 

fordul elı Kiskörén. A tálaknál a peremet és a belsı oldalt festik, ritkábban a külsı 

oldalukon is találunk díszítést. Az alkalmazott mintakincs egyszerő geometrikus formákból 

áll: vonalak, körök, V és L motívumok gyakran egymással kombinálva. A tálak belsı 

oldalát legtöbbször egy kereszttel négy részre osztják és íj módon díszítik (40. Tábla 3; 54. 

Tábla 1–2; 55. Tábla 1–2, 4, 6–7). A korsókon és edényeken szintén a peremet, illetve a 

fülek vagy bütykök környékét díszítik a tálakhoz hasonló geometrikus mintákkal (51. 

Tábla 7; 53. Tábla 1, 3, 5–8; 54. Tábla 3; 55. Tábla 3, 5–6; 56. Tábla 8).646 

Önálló díszítésként kezelendı a bitumenes bevonat. Raczky Pál és Sándorné 

Kovács Judit természettudományos vizsgálatok alapján kimutatták, miszerint a bevonatot 

képezı anyag nem bitumen, hanem növényigyanta-nyersanyag, esetleg nyírfakéreg 

„szurok”, 647 azonban a szakirodalom az elsı megfigyelésétıl kezdıdıen ezen a néven 

azonosítja ezt a díszítésmódot, így a félreértések elkerülése végett a névhasználatot 

megtartom. A kiskörei töredékeken sajnos már nem lehet megfigyelni a bevonatba 

ágyazott szalmadíszítést, csak az edények felületén nyomokban megmaradt fekete színő 

bevonatot (56. Tábla 1–7). Kalicz Nándor a fekete festés kapcsán vizsgálja a 

bitumendíszítést, megjelenését Északkelet-Magyarországon a késı Bükk és a Szilmeg 

csoportok, míg az Alföld területén a tiszai kultúra I. fázisára helyezi. Véleménye szerint a 

bitumenbevonatos edények az öcsödi ásatási megfigyelések alapján a tiszai kultúra II 

fázisára eltőnnek és felváltják ıket a fekete festett edények.648 Ennek némileg ellentmond a 

kiskörei leletanyag, mivel több kisebb csészén és edényen is jelentkezik a bitumendíszítés, 

annak ellenére, hogy Kiskörén hiányzik a legkorábbi, tiszai kultúra I. fázisába datálható 

leletanyag. Hasonló megfigyeléseket tett Horváth F. Gorzsa alapján, ott szintén egy 

idıszakban, a D1 fázisban (tiszai kultúra I–II) együtt jelentkezett a bitumenbevonatos-

                                                 
642 Korek 1972, XLIX. tábla 1–2, 8–9 
643 Raczky 2009, Fig. 13. 5 
644 Banner–Foltiny 1945 VIII. tábla 23. 
645 Korek 1972, XXXVII. tábla 9–11 
646 A fekete festés összefoglalását lásd Bodrogkeresztúr-Kutyasok lelıhelynél. 
647 Raczky–Sándorné 2009 
648 Kalicz 2006, 144–147; Kalicz 2008, 39–41.  
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szalmaintarziás és a fekete festett kerámia.649 Véleményem szerint a bitumenbevonatos 

díszítés nem szőnik meg a tiszai kultúra I. fázisának végén, hanem – bár egyre csökkenı 

számban – tovább él a fekete festéssel párhuzamosan a II. fázisban is. 

A leletanyagban nem találunk vörös-fehér festett edénytöredékeket, egyetlen egy 

vörös okkerrel festett kis csészetöredék került elı (42. Tábla 10), valamint néhány 

edénytöredék, melyeknek a pereménél lehetett megfigyelni vörös okkernyomokat (48. 

Tábla 1; 52. Tábla 14).  

A részletes kerámiaelemzés alapján megállapíthatjuk, hogy a kiskörei leletanyag 

egységes összetételő és lefedi a tiszai kultúra I-II átmeneti és klasszikus, II. fázisát. A 

leletanyagban nem találunk északi, csıszhalmi vagy lengyeli hatásokat, legjobb 

párhuzamát a kutatási területen belül Tiszalúc-Vályogos650 és Szolnok-Tőzköves651 

lelıhelyek szolgáltatják, míg délen Hódmezıvásárhely-Kökénydomb652 és Szegvár-

Tőzköves653 leletanyagai állnak hozzá a legközelebb. A leletanyagban nem tőnnek fel a 

legkorábbi díszítések és formák, a tiszai kultúra I. fázisára jellemzı sajátosságok az ide 

sorolható bitumenes bevonatot kivéve, mely Kiskörén minden bizonnyal továbbélı 

hagyományként van jelen a leletanyagban. A korai, egyszerő motívumokból felépülı 

karcoltás és a bitumen díszítés alapján a település indulását a tiszai kultúra I-II átmeneti 

fázisához köthetjük. A település végének a megállapítása igen nehéz, mivel az alföld déli 

területein a tisza kultúra III. fázisának leletanyagát egyedül Hódmezıvásárhely-Gorzsa tell 

településérıl közöltek.654 A kiskörei lelıhely bizonyosan nem éri meg a proto-tiszapolgári 

fázist, azonban pontos befejezıdését a kerámiaelemzés alapján nem lehet megállapítani.  

 

 

9.8. Mád 

 

A leletanyagot két karcolással díszített, S-profilú virágcsrép alakú edény képviseli (65. 

Tábla 7–8). Mindkét edényen a panelek és a panelek közötti részek kitöltésénél ugyan azok 

a bekarcolt motívumok – bevonalkázott négyszögek – figyelhetıek meg, melyek alapján a 

két edény összetartozása a bizonytalan lelıkörülmények ellenére is megalapozott. A két 

edény alapján a lelıhely a tiszai kultúra II. fázisába sorolható. 

                                                 
649 Horváth 2005, 59–60. 
650 Korek 1972, 102–104, XXXVIII–XLI. tábla; Korek 1989, 38, Taf. 19–20 
651 Sz.Máté 1970 
652 Banner 1930; Banner–Foltiny 1945; Banner–Korek 1949; Banner 1951 
653 Korek 1972, 105–122, XLII–LII. tábla 
654 Horváth 1982; Horváth 2005, 62. 
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9.9. Örvény 

 

A leletanyagot egy ép, kismérető, ovális alakú, íves oldalú, kerek szájnyílású, úgynevezett 

zsákedény képviseli. Az edény pereménél két átfúrt függesztı bütyök található, felületét 

karcolt párhuzamos zeg-zug minta tölti ki (27. Tábla 11). Ennek az edényformának egy 

díszítetlen példánya ismert Öcsöd-Kováshalomról a tiszai kultúra I. fázisából.655  

 Mind a forma párhuzamának korai datálása, mind a díszítés igen egyszerő jellege 

az edényt a tiszai kultúra I, esetleg az I–II. átmeneti fázisba datálja. 

 

 

9.10. Sárospatak-Vár 

 

A leletanyag több feltárási évadból származik, melyeket a vár kutatása során végeztek. A 

feltárások pontos helyét ugyan ismerjük, azonban nem történt meg az anyag széválasztása 

a tell település különbözı rétegeinek és objektumainak megfelelıen, a leltárba vételnél a 

bronzkortól a neolitikumig a teljes ıskori kerámiaanyag összekeveredetten szerepel. Az 

ásatási megfigyelések – Bodrogzsadányhoz hasonlóan – a neolitikum idıszakából két, 

leletanyagában elváló réteget említenek, melyek közül az alsóban a vörös-fehér festés 

dominált, míg a felsıben a bütyökdíszítés. A leletanyag összekeveredése miatt sajnos csak 

tipológiai alapon tudunk következtetni a két fázis kerámiájára. 

 Az edénytípusok közül a laposabb és mélyebb tálak alkotják az egyik 

leggyakrabban elıforduló edényformát. A tálak alakja lehet fordított csonkakúp alakú, 

egyenes (68. Tábla 1; 69. Tábla 3; 76. Tábla 9; 84. Tábla B–C) vagy ívelt oldalú (76. Tábla 

5; 84. Tábla C). Az egyenes oldalú tálaknál igen gyakori a mélytál, melyet minden esetben 

a peremnél, vagy kicsivel ez alatt elhelyezkedı bütykök, esetleg bütyökfülek díszítenek 

(66. Tábla 8, 10–12; 67. Tábla 3, 6, 8, 10; 70. Tábla 2; 76. Tábla 8; 84. Tábla Tálak B). Ez 

a mélytál típus a rajta megjelenı bütykök alapján a település fiatalabb fázisába sorolható, 

hasonló töredékek kerültek elı Čičarovce-Vel’ká Mol’va656 településrıl. A csonkakúp 

alakú tálak egy másik változatát a behúzott peremő tálak képezik (76. Tábla 3; 77. Tábla 1; 

84. Tábla D), melyeknél már megjelenik a leletanyagra igen jellemzı bikónikus jelleg (66. 

Tábla 13; 67. Tábla 5).  

                                                 
655 Raczky 2009, Fig. 13, 6. 
656 Kaminská 2007, Tab. IV. 1 
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A valós bikónikus tálak nagy formai változatosságban jelennek meg a 

leletanyagban, szőkülı (75. Tábla 1; 80. Tábla 10; 84. Tábla Tálak F) és széles szájú (66. 

Tábla 6; 71. Tábla 8; 83. Tábla 6; 84. Tábla Tálak E) típusuk is elıfordul, valamint létezik 

egy mélyebb táltípus, mely átmenetet képez a tálak és csészék között (66. Tánla 1; 70. 

Tábla 1; 73. Tábla 4; 84. Tábla Tálak G). Az edényeken a bikónikus jelleget mindig erıs 

törésvonallal hangsúlyozzák ki, amely általában az edény alsó harmadában, esetleg felénél 

helyezkedik el. A bikónikus változatok között megtalálhatóak a felül homorú, alul 

domború (66. Tábla 6), a felül domború, alul homorú (70. Tábla 1; 73. Tábla 4; 80. Tábla 

10), valamint a felül és alul is egyenes oldalú variációk (71. Tábla 8; 75. Tábla 1–3, 5). 

Leginkább a mélytálakra és a széles szájú tálakra jellemzı, hogy a perem kihajlik, így 

enyhe S-alakot kap az edényprofil (66. Tábla 1; 73. Tábla 4; 74. Tábla 6; 83. Tábla 6; 84. 

Tábla Tálak E). A díszítések közül a négy vagy nyolc bütyökdísz a jellemzı, melyek a 

peremnél, közvetlenül az alatt, továbbá a törésvonalnál helyezkedhetnek el. 

A laposabb tálaknál, bár kevés számban, de megtalálhatóak a vastag falú, alacsony, 

úgynevezett sütıtálak (67. Tábla 1; 71. Tábla 10–11; 82. Tábla 8), melyet egy esetben 

fogóbütyökkel láttak el (68. Tábla 2). A különlegesebb formai variációk közé sorolható a 

karélyos peremő tál (66. Tábla 8; 78. Tábla 4) és egy négyszögletesedı tál töredéke (66. 

Tábla 2). 

 A csészék igen hasonló formai jegyeket mutatnak, mint a tálak. A legjellemzıbb 

típusuk a bikónikus csészék, melyeknél a tálakhoz hasonlóan elıfordul a felül homorú, alul 

domború (73. Tábla 3; 10 Tábla 10, 84. Tábla Csészék A), a felül domború, alul homorú 

(74. Tábla 14), valamint a felül-alul egyenes, esetleg enyhén ívelt oldalú változat (80. 

Tábla 3–4, 6; 84. Tábla Csészék B). Külön típusba sorolom a behúzott peremő csészéket, 

melyek két változatba sorolhatóak. Az egyik széles hassal és kihajló vagy cilidrikus nyaki 

résszel rendelkezi (68. Tábla 5; 70. Tábla 6; 74. Tábla 1, 3, 7, 10; 76. Tábla 2, 4; 84. Tábla 

Csészék C), míg a másik ovális formájú, íves vagy enyhén bikónikus oldallal (70. Tábla 9–

12; 74. Tábla 5; 80. Tábla 1, 8; 84. Tábla D). A csészéket formai variánstól függetlenül 

díszíthetik a tálaknál is megfigyelt négy, illetve nyolc bütyökdísszel, valamint pasztózus 

fehér és vörös festéssel.  

 A nagymérető tárolóedényekbıl legtöbbször csak a nyaki rész maradt fenn, az 

edények formájára csak egy pár oldaltöredékbıl következtethetünk. A fazekak között 

megtalálható az egyenes peremő, ovális (68. Tábla 6, 8; 72. Tábla 2–3; 79. Tábla 2; 85. 

Tábla Fazekak A), a hengeres (72. Tábla 7; 77. Tábla 6; 78. Tábla 7; 85. Tábla Fazekak D), 

valamint a kihajló peremő, gömbös testő típust (78. Tábla 9; 79. Tábla 1; 80. Tábla 7; 83. 
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Tábla 5; 85. Tábla Fazekak C). A kihajló peremő fazekaknál külön változatként 

jelentkeznek azok, melyeknek a pereménél, esetleg közvetlenül az alatt bütykök 

helyezkednek el (68. Tábla 7; 69. Tábla 5, 7; 72. Tábla 8; 80. Tábla 9; 85. Tábla Fazekak 

B). Az oldaltöredékek alapján a csészékhez és a tálakhoz hasonlóan a tárolóedényeknél is a 

bikónikus forma dominál (70. Tábla 5; 73. Tábla 6, 8; 76. Tábla 1) a gömbössel szemben. 

A fazekakon megjelenı plasztikus díszítések közé csak a különbözı bütyköket sorolhatjuk, 

bár egy miniatür fazékon megjelenı csırös fül (80. Tábla 2) alapján feltételezhetjük, hogy 

nem csak a korsókon, hanem a fazekakon is alkalmazzák a vízszintes füleket. 

 A tárolóedények másik csoportját a cilindrikus vagy enyhén tölcséres nyakú korsók 

alkotják, melyek nagy méretbeli különbségeket mutatnak (70. Tábla 3; 72. Tábla 1; 79. 

Tábla 6–7; 80. Tábla 5; 85. Tábla Korsók A–B). A típusra jellemzı két fül megjelenhet 

függılegesen a nyak és a test találkozásánál (77. Tábla 4; 79. Tábla 4; 82. Tábla 9), 

valamint vízszintesen a nyomott gömbtest legszélesebb hasi részén (66. Tábla 7; 67. Tábla 

4; 68. Tábla 3; 69. Tábla 1; 77. Tábla 7–8).  

 Külön csoportként kezelem a csıtalpas edényeket, melyek közül a tálaknak nagy 

számban kerültek elı töredékei. A tálak fordított csonkakúp alakúak, egyenes (71. Tábla 2; 

82. Tábla 2; 85. Tábla Csıtalpas edények A) vagy enyhén kihajló peremmel (73. Tábla 1; 

78. Tábla 1, 3; 81. Tábla 1–2; 82. Tábla 1, 3; 85. Tábla Csıtalpas edények B). A csıtalp 

mérete és alakja igen változatos, megtalálható a magas, harang alakú (67. Tábla 12; 69. 

Tábla 4, 6; 71. Tábla 1, 3; 81. Tábla 2–6; 85. Tábla Csıtalpas edények B) forma – a 

leletanyagban ez a legáltalánosabb –, de az alacsonyabb, egyenes (67. Tábla 11; 71. Tábla 

4–5; 85. Tábla Csıtalpas edények C), esetleg ívelt oldalú (78. Tábla 2; 85. Tábla Csıtalpas 

edények D) csıtalp is elıfordul. A csıtalpas tálak külsı és belsı oldalát leggyakrabban 

vörös-fehér pasztózus festéssel díszítik, melyet bütykök egészíthetnek ki.  

 Egyetlen darabbal képviseli magát a tiszai kultúra klasszikus, karcolt díszítéső, 

virágcserép alakú edénye, mely minden valószínőség szerint importként került a lelıhelyre 

(82. Tábla 7). 

Az edények díszítésénél a festés és a különbözı bütykök, fülek alkalmazása 

dominál, a karcolás csak minimális számban fordul elı. A összesen négy karcolt 

edénytöredék közül kettın a tiszai kultúra klasszikus karcolt díszítése (79. Tábla 5; 82. 

Tábla 7), egy töredéken ívelt, párhuzamos vonalakból álló díszítés (73. Tábla 8), mely 

leginkább a lengyeli kultúra formakincséhez köthetı, valamint egy kisebb, tölcséres 

nyaktöredéken két párhuzamos vonal (79. Tábla 6) fordul elı. 
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Nem túl jó állapotban maradtak meg a festett kerámiatöredékek, így sok esetben 

csak a festés nyomait lehet megfigyelni (66. Tábla 4; 67. Tábla 2, 11; 68. Tábla 5; 69. 

Tábla 4; 70. Tábla 7; 72. Tábla 5; 74. Tábla 5, 8, 10, 12; 78. Tábla 1; 81. Tábla 2), kevés az 

olyan edénytöredék, ahol a minta is jól kivehetı maradt. A kizárólag csészéken és 

csıtalpas tálakon elıforduló pasztózus festésnél megjelenik az önálló vörös és fehér festés, 

valamint a vörös-fehér színek kombinációja. Egy esetben a sárga szín is elıfordul vörös 

alapra feste (71. Tábla 2). A festésnél két eltérı technikát alkalmaznak, vagy az edény 

felületére festik mind a két színt, vagy vörös alapra viszik fel a fehér színt. A lengyeli 

kultúra szlovákiai területén a két technika kronológiai jelentıséggel bír.657  

Az egész neolitikumra jellemzı, teljes felületet befedı vörös pasztózus festés 

mellett (71. Tábla 4) minták festésére is használják a vörös színt. A leggyakrabban a 

díszítés rombuszokból, háromszögekbıl és körökbıl épül fel, melyeket a bütykök 

környékén alkalmazzák, míg az edények perem és aljrészét vastag sávban vörösre festik 

(70. Tábla 11; 71. Tábla 5; 73. Tábla 3; 74. Tábla 1, 3,7, 15; 75. Tábla 10; 78. Tábla 3). 

Ehhez hasonló vörös festett mintákkal talkozunk Mórágy-Tőzkıdomb B1 temetkezéseinek 

kerámiamellékletein.658 A vörös festés a lengyeli kultúra területén kronológiai 

jelentıséggel bír, a délkelet-dunántúli lelıhelyeken a lengyeli kultúra I. fázisának 

meghatározó díszítéstípusa, azonban tovább él a II. fázisban is.659 Az I. és II. fázisok között 

feltételeznek egy átmeneti idıszakot, melynek jellemzıje, hogy a karcolás visszaszorul, 

megjelenik a fehér szín, azonban a vörös monochrom festés adja a fı jellegzetességét.660 

Az önállóan megjelenı fehér festés megléte bizonytalan, mivel csak töredékeken 

maradt fenn, így nem lehet kizárni az edény más részein a vörös szín használatát (72. Tábla 

4; 80. Tábla 8). A használt motívumok eltérnek a vöröstıl, leginkább sőrő zikk-zakk, 

esetleg meander jellegő párhuzamos vonalakból áll (67. Tábla 2; 73. Tábla 2; 82. Tábla 6). 

A vörös és fehér festett edényeken a felületet általában panelekre osztják és ezeket vörös 

színnel kitöltik, vagy fehér színnel vékony vonalas mintákat festenek bele (74. Tábla 3, 6; 

80. Tábla 1, 3). Ezeknek az edényeknek a perem és az aljrészét mindig vörös színnel 

hangsúlyozzák ki (70. Tábla 6, 9–10, 12; 81. Tábla 3–5). A két szín együttes használatának 

egy másik fajtája, amikor a vörös színnel mintákat rajzolnak és ezeket fehér színnel 

hangsúlyozzák ki (74. Tábla 9). A használt motívumok között megtaláljuk a rombuszokat, 

a rácsmintát és a zeg-zug mintát. A leletanyag részét képezi egy rombusszal és spirálissal 

                                                 
657 A díszítés összefoglalását lásd Bodrogzsadány-Templomdomb lelıhelynél. 
658 Zalai-Gaál 2002, Taf. 4. 1, 4, Taf. 5. 3, Taf. 20. 3, Taf. 55. 2, Taf. 59. 4, Tipologische Tafel 21–22 
659 Kalicz 1969; Zalai-Gaál 1980, 181; Zalai-Gaál 1982, 24–25; Zalai-Gaál 1993, 83. 
660 Zalai-Gaál 1982, 25. 
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díszített töredék is (74 Tábla 9), melynek Bodrogzsadány-Templomdombon találjuk 

párhuzamát. A csıtalpas tálak esetében a tálak belsı oldalát szintén befestik ugyan azokkal 

a motívumokat használva fel, mint a külsı oldalukon (71. Tábla 2; 74. Távbla 11; 81. 

Tábla 1; 82. Tábla 1, 3).661 

Mindössze három fekete festett jellegő edénytöredék maradt meg: egy tál (66. 

Tábla 1) és egy csıtalpas edény töredékei (78. Tábla 5), amelyeken sokkal inkább 

valamilyen ráéget vagy rászáradt szervesanyag maradvány figyelhetı meg, mint valós 

fekete festés, valamint egy fazéktöredék, melyen a bütyök mellé festettek fekete sávokat 

(72. Tábla 3). Valójában ez az utóbbi töredék sem tartható a tiszai kultúrára jellemzı fekete 

sávos festéstípusnak, ebben az esetben is felmerül, hogy nem szándékos festésrıl lehet szó. 

Fekete, bitumenszerő bevonat figyelhetı meg két edénytöredéken (73. Tábla 2; 83. Tábla 

1), mely szintén lehet valamilyen szervesanyag maradvány és nem szándékos bitumen, 

vagy az új kutatások szerint gyantabevonat.662  

Az 1969-es feltárási évadból elıkerült egy vörös színő, polírozott felülető 

kerámiatöredék, melyet vékony, fekete vonalas festéssel díszítettek (73. Tábla 7). A 

edénytöredék anyagában és díszítésében is eltér a leletanyag többi részétıl, legjobb 

párhuzamát Romániában, a Petreşti-kultúra körében találjuk meg.663 

 A plasztikus díszítések közül a különbözı alakú és mérető bütykök a 

legjellegzetesebbek. Gyakorlatilag minden edényformán alkalmazzák ıket, általában 

négyesével vagy nyolcasával, az edények pereménél, esetleg kicsivel alatta, valamint a 

bikónikus hasi rész törésvonalánál. A leletanyagban az egyik legjellemzıbb bütyökforma a 

lapos, nagymérető bütyök (66. Tábla 3, 11–12; 69. Tábla 7; 71. Tábla 6; 72. Tábla 5; 74. 

Tábla 12; 76. Tábla 4; 77. Tábla 2–3, 9; 80. Tábla 10; 81. Tábla 2; 82. Tábla 1–2; 83. Tábla 

4).664 Ennek a bütyöktípusnak egy plasztikusab változata a nagymérető, gömbös bütyök, 

amely azonban már kevesebb számban fordul elı, mint az elıbbi (66. Tábla 8; 71. Tábla 7; 

72. Tábla 8; 75. Tábla 3). További típust képviselnek a hengeres bütykök (66. Tábla 5, 10; 

67. Tábla 6; 77. Tábla 10), melynek átfúrt, bütyökfül változata is elıfordul (67. Tábla 7; 

70. Tábla 4). Füleknél és bütyköknél is alkalmazzák a kismérető, kiegészítı 

szemölcsbütyköket, melyek mindig párosával a fül vagy bütyök két oldalán helyezkednek 

el (67. Tábla 2, 8; 68. Tábla 2–3; 69. Tábla 2; 75. Tábla 2; 77. Tábla 3, 7; 80. Tábla 2). 

Önállóan álló kisebb bütykök leginkább a vékonyabb falú tálakon és csészéken fordulnak 

                                                 
661 A vörös-fehér festés összefoglalását lásd Bodrogzsadány-templomdomb lelıhelynél. 
662 Raczky–Sándorné 2009 
663 Maxim 1999, Pl. XI-XXII 
664 Összefoglalását lásd Bodrogzsadány-Templomdombonál. 
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elı a hasi törésvonal mentén (72. Tábla 6; 74. Tábla 2, 4, 14–15; 75. Tábla 5, 9; 76. Tábla 

1–2; 80. Tábla 3, 8). Kronológiai jelentıséggel bírnak a hegyes, kúpos bütykök, melyek 

már a kora rézkori tiszapolgári kultúra irányába mutatnak (66. Tábla 1; 67. Tábla 5, 9; 79. 

Tábla 3; 180. Tábla 7, 9). A fent felsorolt típusokon kívül több kisebb mérető bütyökforma 

megjelenik a leletanyagban egyedi jelleggel (69. Tábla 5; 71. Tábla 8; 75. Tábla 6; 79. 

Tábla 2).  

 A fülek két nagyobb csoportra oszthatóak: a vízszintes és a függıleges fülekre. A 

függıleges fülek egyik változatát alkotják a kismérető, perembıl induló, íves fülek (72. 

Tábla 7; 77. Tábla 1, 6), míg a másikat a korsóknál elıforduló, nyakat és vállat összekötı 

szalagfülek (77. Tábla 4; 79. Tábla 4), mely utóbbi típus közül egy könyökfül is elıkerült 

(82. Tábla 9). A fent említett változatoktól különbözik egy nagyobb bikónikus edény alsó 

részén elhelyezett íves fül, melynek két oldalát egy-egy szemölcsbütyök díszíti (69. Tábla 

2). A vízszintes fülek mindig igen nagyméretőek, lehetnek ívesek (77. Tábla 8; 83. Tábla 

2) vagy hegyesek (66. Tábla 7; 77. Tábla 7), egyenesek (69. Tábla 1) vagy felfelé álló, 

úgynevezett csırös fülek (67. Tábla 4; 68. Tábla 3; 71. Tábla 983. Tábla 2). A fülek egy 

különlegesebb típusát képviselik a két kis bütyökkel ellátott fülek (68. Tábla 3; 77. Tábla 

7), melyek mind északon, mind délen megtalálhatóak a különbözı kultúrák 

leletanyagaiban.665 

 A plasztikus díszítések közé sorolható egy, feltehetıen edényre applikált, 

madárfejet mintázó kisplasztika töredék, melynél a szemeket két, az edényeken is 

megjelenı, lapos bütyökkel jelölték (79. Tábla 8). 

 A leletanyagban az edénytöredékeken kívül több agyag hengeres gyöngy (66. Tábla 

9; 82. Tábla 4–5), valamint egy kerek, lapos orsókarika töredéke (80. Tábla 11) is 

szerepelt.  

 A lelıhelyrıl elıkerült leletanyag legerısebben a lengyeli kultúrához kapcsolódik, 

azonban több, helyi fejlıdéső jelleg is megtalálható benne. A kerámiaelemzés alapján a 

leletanyag két kronológiai horizontba sorolható. A monochrom vörös, a vörös-fehér festett 

edények és a kisebb, szemölcs vagy más jellegő bütykökkel díszített edények, a 

gömbösebb formák és a korsók az idısebb fázisba tartoznak. Ennek a csoportnak a 

leletanyagában kimutatható legkorábbi kerámiatípust a vörös monochrom és a spirális 

mintájú festett töredékek képviselik. A vörös festés a Délkelet-Dunántúlon a I. fázis 

jellegzetessége, azonban fennmaradt a II. fázisban is,666 míg a spirális festés kizárólag a 

                                                 
665 A forma összefoglalását lásd Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhelynél. 
666 Kalicz 1969; Zalai-Gaál 1980, 181; Zalai-Gaál 1982, 24–25; Zalai-Gaál 1993, 83. 
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lengyeli kultúra I. fázisára jellemzı.667 Ezek alapján a település az I. fázis végén 

kezdıdhetett, és a II. fázis végéig tarthatott. Ez a horizont párhuzamosítható 

Bodrogzsadány hasonló jellegő kerámiaanyagával, valamint Polgár-Csıszhalom tell 

település felsı (3–12. réteg) rétegeivel.668 

A fiatalabb – proto-tiszapolgári – idıszakban a festés eltőnik, jellemzı díszítéssé 

válnak a lapos, a hengeres és a hegyes bütykök, az erısen bikónikus formák, valamint a 

peremhez kapcsolódó bütykök. A leletanyag legjobb párhuzamait Bodrogzsadány-

Templomdomb hasonló anyagában, valamint Čičarovce-Vel’ká Mol’va lelıhely proto-

tiszapolgári leletanyagában találjuk.669   

 

 

9.11. Tiszabı 

 

A lelıhelyrıl egyetlen ép edény ismert, egy kismérető, enyhén íves oldalú csésze, melyet 

az alsó felén párosan alkalmazott kis, benyomott kerek bütykök díszítenek (83. Tábla 7). A 

csésze formája és a bütyök típusa az edényt a tiszai kultúrába sorolja, azonban pontosabb 

kronológiai besorolást nem tesz lehetıvé. 

  

 

9.12. Tiszakeszi-Szódadomb 

 

A feltárásból származó leletanyag nem teljes, jelentıs része selejtezésre került, így 

leginkább csak a díszített töredékek maradtak meg.  

Az edényformák között megtalálhatóak a tiszai kultúrára jellemzı függıleges, 

egyenes oldalú felsı résszel és szintén egyenes vagy enyhén domború oldalú alsó résszel 

rendelkezı tálak (86. Tábla 1–3), valamint a bikónikus tálak, melyeknek a törésvonala 

mindig a tálak középsı vagy felsı részén található (86. Tábla 4). Az úgynevezett sütıtálak 

szintén részét képezik a feltárási anyagnak (86. Tábla 9), valamint a fordított csonkakúp 

alakú tálak (86. Tábla 1, 5; 87. Tábla 1), melyek közül egynek az alját és oldalának alsó 

részét átlyukasztgatták, feltehetıen szőrıedényként funkciónált (86. Tábla 6).  

                                                 
667 A minta összefoglalását lásd Bodrogzsadány-Templomdomb lelıhelynél. 
668 Bánffy–Bogná-Kutzián 2007, 24–143. 
669 Kaminská 2007, 257. 
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A karcolt díszítésnek köszönhetıen igen sok virágcserép alakú edénytöredék 

maradt meg, melyek között az egyenes mellett (88. Tábla 4, 9–11) az ívelt vagy S-profilú 

is megjelenik (87. Tábla 3–8; 88. Tábla 2, 7–8). A nagyobb tárolóedényekbıl csak a 

kihajló peremtöredékek ismertek (86. Tábla 8; 88. Tábla 1, 3), illetve a korsókból a füllel 

díszített oldaltöredékek (88. Tábla 6).  

Elıkerült egy fedı fogantyútöredéke, mely hat karindításból áll (88. Tábla 5). 

Ehhez hasonló fedıfogantyúk az északi területre jellemzıek, széles típusváltozatukat 

figyelhetjük meg Polgár-Csıszhalom külsı településén.670 

A díszítések között a karcolás és a különbözı bütykök dominálnak, és csupán egy-

két esetben jelenik meg a fekete festés. A karcolásnál az edény felületét panelekre osztják, 

ezeket meanderekkel, négyszög és háromszög motívumokkal díszítik (87. Tábla 2–8; 88. 

Tábla 2, 4, 7–11). Több esetben megfigyelhetı a karcolások fehér inkrusztációval történı 

kitöltése (87. Tábla 3, 8). Egy töredéken a bekarcolás mellett – a díszítés kiegészítése 

céljából – a peremet vörösre, a karcolások közötti sávokat pedig feketére festették (87. 

Tábla 6). A fekete festés önálló díszítıelemként is megjelenik, egy tál peremét és az 

oldalánál lévı bütyköt festik feketére (86. Tábla 4), egy másik enyhén ívelt oldalú tál 

belsejébe vastag sávokat, külsejére köröket festettek (87. Tábla 1).  

A plasztikus díszítések a tiszai kultúrára jellemzı típusokat képviselik, megjelenik 

a kismérető kerek, lapos (86. Tábla 5; 88. Tábla 3), a sorba rendezett, közepén bemélyített 

lapos (86. Tábla 2) és a vízszintes vagy ferde, bevagdalt bütyök vagy borda (86. Tábla 8; 2 

Tábla 3, 5; 88. Tábla 1). Ezek a plasztikus díszítések általában szimetrikusan, kettesével 

vagy négyesével találhatóak a tálak hasvonalán, valamint az edények nyaki részén. Kevés 

füllel ellátott darab maradt meg, az egyik egy kis, függılegesen átfúrt bütyökfül (86. Tábla 

7), míg a másik egy vízszintes, nagyobb mérető szalagfül (88. Tábla 6). Különleges 

plasztikus díszítés figyelhetı meg egy nagyobb edény oldaltöredékén: egy íves borda két 

végénél egy-egy bütyökkel (88. Tábla 12). Lehetséges, hogy fület utánnou A kihajló 

peremő tárolóedények peremét gyakran benyomkodással díszítik (86. Tábla 8; 88. Tábla 

1). 

 A leletanyag kulturálisan egységes képet mutat, mind az edényformák, mind az 

azokon alkalmazott díszítések a tiszai kultúra kerámiamővességébe illeszkednek. Az 

egyelen kivételt egy fedıfogantyú képezi, melynek legjobb párhuzamát Polgár-

Csıszhalom külsı telepén találjuk, és ez által a leletanyagban a csıszhalmi kultúra hatását 

                                                 
670 Sebık 207, Figure 2. 14–15. 
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mutatja. A település a fekete festés és a karcolt díszítés kifejlıdött motívumrendszere 

alapján a tiszai kultúra II fázisába sorolható, legjobb párhuzamát Kisköre-Gáton találjuk. 

 

 

9.13. Tiszavalk-Kenderföldek 

 

A leletanyag legnagyobb része hiányzik, pusztán három edénytöredék maradt meg: két 

karcolt díszítéső, íves oldalú, virágcserép alakú edény töredéke (65. Tábla 1–2) és egy S-

profilú tál (65. Tábla 3). Mindkét edénytípus a tiszai kultúra jellegzetes formái közé 

tartozik, a karcolás pedig klasszikus motívumokból áll össze, melyek alapján a leletanyag a 

tiszai kultúra II fázisába sorolható. 

 

 

9.14. Összefoglalás 

 

Az egyes lelıhelyek leletanyagán elvégzett kerámiaelemzés lehetıvé teszi, hogy minden 

településnek meghatározzuk a kulturális és kronológiai besorolását. A vizsgált lelıhelyek 

között két, alapvetıen eltérı kulturális csoportot lehet elkülöníteni. Az elsıbe azok a 

lelıhelyek tartoznak, amelyek kizárólag a tiszai kultúra kerámiamővességéhez tartozó 

leletanyaggal rendelkeznek, és csak import jelleggel tőnik fel bennük más kultúra egy-egy 

eleme. Ide sorolhatjuk Kisköre-Gát, Tiszakeszi-Szódadomb, Tiszavalk-Kenderföld, Mád, 

Tiszabı és Örvény településeket. Bodrogkeresztúron a tiszai kultúra igen korai leletanyaga 

miatt felmerül a lehetısége annak, hogy itt a legkorábbi, tisztán tiszai település életében 

csak késıbb jelennek meg a lengyeli elemek, azaz a település elsı idıszakában még ebbe a 

csoportba tartozott. A vizsgálható anyagközlı publikációval rendelkezı lelıhelyek közül 

Szerencs-Taktaföldvár,671 Tiszalúc-Vályogos,672 Szolnok-Tőzköves,673 Kenézlı-

Szérőskert,674 Paszab-Öved675 és Zemplín676 szintén ebbe a csoportba, azaz a tiszai kultúra 

települései közé sorolható. Ezeknek a lelıhelyeknek a leletanyaga igen egységes képet 

mutat, a kerámiaformák és díszítések alapján területi eltéréseket nem lehet kimutatni, az 

anyagokban megmutatkozó különbségek kronológiai jellegőek. 

                                                 
671 Korek 1989, 35–38; Selján 2005 
672 Korek 1989, 38. 
673 Sz. Máté 1970 
674 Kiss 1939 
675 Tompa 1929, 56, Tafel XLII, XLIII. 1–6 
676 Andel 1955; Pavúk 2007 
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Az északi lelıhelyek – Zemplín, Kenézlı-Szérőskert, Szerencs-Taktaföldvár, 

Bodorgkeresztúr-Kutyasor, Mád és Tiszalúc-Vályogos – leletanyagai korai jellegeket 

mutatnak, a tiszai kultúrának az I-II átmeneti, valamint a II klasszikus idıszakába 

sorolhatóak. Hiányzik belılük a kifejlıdött tiszai textildíszes karcolt díszítés, a mintáknál 

leginkább egyszerőbb geometrikus formákat – háromszögek, párhuzamos vonalak, nyitott 

meanderek – használnak fel. Gyakori motívumként jelenik meg a tőzdelt szalagdísz és a 

karcolás kiegészítésére használt vörös, fekete és fehér festés alkalmazása. A festés önálló 

díszítıelemként is megjelenik, a fekete festés szinte minden lelıhelyen elıfordul, valamint 

szórványosan vörös-fehér pasztózus festéssel is találkozunk. Az edényre a gömbös formák 

jellemzıek, a bikónikus típusok ezekben az anyagokban csak ritkán fordulnak elı.  

A délebbi lelıhelyek – Kisköre-Gát, Tiszakeszi-Szódadomb és Szolnok-Tőzköves – 

leletanyagaiban nem, vagy alig találjuk meg az északon mutatkozó korai jellegeket, a 

karcolt díszítés a tiszai kultúra klasszikus jegyeit sorakoztatja fel. A karcolás mellett 

gyakorinak mondható a fekete festés, azonban az északi anyagokban megfigyelt karcolást 

kiegészítı festés csak szórványosan fordul elı, valamint hiányzik a vörös és fehér 

pasztózus festés. Kiskörén a fekete festés mellett a bitumenes bevonat is megjelenik. Az 

edényformáknál itt is a gömbös típusok dominálnak, bikónikus formák leginkább csak a 

tálaknál találkozunk. Kisköre esetében számolhatunk a klasszikus idıszak végi, késıi tiszai 

idıszak meglétével, melyet az összetett textildíszítés, a galléros edények és a bikónikus 

formák megjelenései támasztanak alá, azonban a doktori disszertáció keretében vizsgált 

területen a tiszai kultúrába sorolható lelıhelyeken sem északon, sem délen nem fordul elı a 

késı neolitikum végét jelölı proto-tiszapolgári fázis leletanyaga.  

A második csoportot azok a leletanyagok alkotják, amelyekben egyszerre több 

kultúra – tiszai, lengyeli, tőzdelt szalagdíszes kerámia – kerámiamővessége is kimutatható. 

A legtöbb esetben ezekben az anyagokban a kultúrákhoz köthetı formák és díszítések 

mellett már önállóan kialakult egyedi jellegek is megjelennek. Erre a csoportra jellemzı, 

hogy az egyes lelıhelyek leletanyaga akár teljesen különbözhet egymástól, attól függıen, 

hogy melyik kultúra hatása a legerısebb a településen. Szintén különbségeket okozhatnak 

a kronológiai eltérések, mivel a területen megjelenı kultúrák kerámiamővessége idıvel 

helyi fejlıdés hatására módosul, átalakul, és ez az átalakulás minél hosszabb ideje folyik, 

annál jelentısebb eltéréseket okozhat. Ennek megfelelıen minél fiatalabb egy település 

leletanyaga, annál több helyi jelleggel rendelkezik, és ez által annál inkább különbözik a 

többi lelıhelytıl. Ebbe a csoportba sorolható lelıhelyek: Sárospatak-Vár, Bodrogzsadány-

Templomdomb, Kenézlı-Fazekaszug, Kenézlı-Báji-homok, Bodrogkeresztúr-Kutyasor és 
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Kisgyır. A közlésbıl ismert települések közül Zalkod,677 Gönc,678 Polgár-Csıszhalom 

tell679 és horizontális680 települése, Polgár-Bosnyákdomb681 és Hajdúböszörmény-Pród682 

tarozik ide, valamint az összes délkelet-szlovákiai lelıhely, kivéve Zemplínt. 

Pusztataskony-Ledence késı neolitikus települése bár a tiszai kultúra területén helyezkedik 

el, és az ásató is a tiszai kultúra körébe sorolja, azonban a temetkezésekben megjelenı 

lengyeli hatások és a leletanyagban elıforduló lengyeli kerámia683 alapján inkább ide, a 

kevert leletanyagokat magába foglaló csoportba tartozik.  

Amint azt a kerámiaelemzésnél láthattuk ebbe a csoportba igen különbözı 

leletanyagösszetételő lelıhelyek tartoznak, melyek jelentısen különböznek egymásttól, és 

sokszor párhuzam nélküliek: Bodrogkeresztúr leginkább a tiszai kultúra településének 

tőnik kevés lengyeli hatással, Kenézlı-Báji-homok egészen egyedi, a korábbi szilmeg 

csoporthoz köthetı jellegeket mutatja, míg Kenézlı-Fazekaszug kerámiaanyaga a tiszai és 

a lengyeli kultúra keveredésébıl tevıdik össze helyi fejlıdéső jellegekkel kiegészítve, 

melyek leginkább Polgár-Csıszhalom külsı településének leletanyaga felé mutatnak.684 A 

két, legtöbb hasonlóságot mutató lelıhely Sárospatak-Vár és Bodrogzsadány-

Templomdomb, melyekben a lengyeli kultúra a legmarkánsabb komponens, valamint az 

ebbıl kialakuló helyi jellegek. Polgár-Csıszhalom horizontális településének 

kerámiaelemzése hasonló kevert összetételt mutott ki, azonban itt a tiszai kultúra volt a 

legerısebb, melybıl más kultúrák hatására egyedi formák fejlıdtek ki.685  

A csoport egyik általános és kronológiai szempontból meghatározó edénydíszítés 

módja a vörös és fehér pasztózus festés. A festés színe és technikája a környezı területeken 

kronológiai jelentısséggel bír, a lengyeli kultúra területén a fehér pasztózus festés 

megjelenését a lengyeli kultúra II fázisához kötik, míg a monochrom vöröst az I 

fázishoz.686 Jan Lichardus és Marion Lichardus Itten komoly aggályokat fogalmazott meg 

ezzel a sematizált kronológiai felosztással szemben, mellyel az idıszakból közölt 

leletanyagok áttekintését követıen egyet kell értenem. Véleményük szerint mind a vörös, 

mind a fehér festés igen korán, már a lengyeli kultúra I fázisától kezdve jelen van és 

                                                 
677 Kalicz 1994, 269 
678 Kalicz 1994, 269 
679 Raczky et al. 1994; Raczky et al. 2002; Raczky et al. 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007 
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683 Sebık 2012 
684 Sebık 2007 
685 Sebık 2007, 113. 
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kizárólag gyakoriságában és alkalmazásában mutathatóak ki idıbeli változások.687 A 

doktori keretében vizsgált leletanyagok elemzése hasonló eredményeket szolgáltatott, a 

fehér és vörös festés a korai anyagoknak legalább annyira része, mint a késı neolitikum 

végére keltezhetıeknek. A csoportba tartozó lelıhelyeken a vörös és fehér festett díszítés 

mellett megtaláljuk még a fekete festést, valamint a tiszai kultúra karcolt díszítését, mely 

leginkább a tiszai kultúra korai és a kora klasszikus idıszakaira jellemzı egyszerő 

geometrikus mintákból épül fel. A településeken nem fordul elı a fejlett textildísz, a tiszai 

kultúra II fázisának végére - III fázisára datálható jellegek hiányoznak a lelıhelyek 

kerámiamővességébıl. A díszítéstípusok között idıvel egyre nagyobb gyakorisággal 

jelentkeznek a bütykök: általában négy-négy található elforgatva az edények perem alatti 

részén és a hasi törésvonalon. Ez a jellegzetesség a csoport életének legvégén – a proto-

tiszapolgári fázisban – kizárólagos díszítéstípussá válik. Az edényformák között a korai 

idıszakban még megtalálhatóak a gömbös típusok, azonban egyre meghatározóbbá válnak 

a bikónikus formák, a települések második idıszakában az erıs törésvonalú bikónikus 

edények dominálnak. 

A csoport életében a késı neolitikumot a proto-tiszapolgári fázis zárja, mely a 

vizsgált területen kizárólag északkelet-magyarországi és délkelet-szlovákiai lelıhelyeken 

jelentkezik. Az általánosan megjelenı csúcsos bütykös leletegyüttesek mellett a Bodrog- és 

a Latorca-völgyében egy speciális, kizárólag pár lelıhelyen – Sárospatak-Vár, 

Bodrogkeresztúr-Templomdomb és Čičarovce-Vel’ká Mol’va688 – jelentkezı leletanyag 

körvonalazódik, melyre a nagymérető, lapos bütykök és az erısen profilált formák a 

jellemzıek. 

A magyarországi és a szlovákiai kutatás az ebbe a csoportba sorolható lelıhelyek 

leletanyagaira több elnevezést is bevezetett, leginkább egy-egy lelıhelyen elıkerült 

leletegyüttes alapján. Bognár-Kutzián Ida az 1960-as években a Polgár-Csıszhalom tell 

településérıl elıkerült vörös-fehér festett kerámia alapján létrehozza a csıszhalmi 

csoportot,689 mely késıbbiekben a kelet-magyarországi késı neolitikus idıszakot jelölı 

Tisza-Herpály-Csıszhalom-kultúrkomplexum részévé válik. A szlovák és lengyel kutatók 

ezzel szemben a délkelet-szlovákiai területen a késı neolitikum és kora-középsı rézkori 

idıszakot egy kulturális egységbe, a Polgár-kultúrába sorolták.690 A Polgár-kultúrán belül 

Stanislav Šiška az Oborínon feltárt leleltanyag alapján a késı neolitikum végi, fehér 
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festéssel jelölt idıszakot Csıszhalom-Oborín csoportnak kerszteli el,691 és ez elé az 

idıszak elé helyezi a Čičarovce-csoportot, mely a Čičarovce településrıl, valamint a 

kronológiailag ezzel párhuzamosítható lelıhelyekrıl származó leletanyagokat foglalja 

magába.692 Kalicz Nándor a Kis-Lengyelország felıl érkezı Samborzec-Opatów- és 

Malice-kultúrák, továbbá a lengyeli kultúra edénymővességét ötvözı leletanyagokra a 

Raškovce-Lengyel-kultúra megnevezést vezeti be,693 míg Bognár-Kutzián Ida a Bodrog-

völgyben jelentkezı, proto-tiszapolgári fázisba sorolható leletanyagokat körvonalazza 

bodrogzsadányi típusként.694  

Mint láthatjuk az északkelet-magyarország és délkelet-szlovákia területén lévı késı 

neolitikus idıszak kevert kultúrájú lelıhelyeit több kultúrához és azon belül több 

csoporthoz kötik. Véleményem szerint bár ezeket a leletanyagokat nem lehet a klasszikus 

kerámiastíluson alapuló kulturális egységbe foglalni, mégis a leletanyagokra jellemzı több 

kultúrából és helyi fejlıdésbıl felépülı összetett jelleg, továbbá a területi alapon 

elkülöníthetı és körvonalazható elterjedés, valamint a településszerkezetben, temetkezési 

szokásokban és a kapcsolatrendszerekben kimutatható hasonlóságok megalapozottá teszik 

ezeknek a településeknek az egy kulturális egységbe foglalását. A lelıhelycsoportra 

vonatkozóan javasolom a csıszhalmi kultúra elnevezést, melyet mindazon lelıhelyekre 

alkalmazhatunk, melyek a késı neolitikum idıszakában Északkelet-Magyarország és 

Délkelet-Szlovákia területén több kultúra keveredésébıl jön létre egyedi, helyi jellegő 

fejlıdéssel kiegészítve.  
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692 Šiška 1986, 254-255. 
693 Kalicz 1994, 269. 
694 Bognár-Kutzián 1966, 268-269. 



 198 

10. Az északkelet-magyarországi késı neolitikus 

településtörténet relatív és abszolult kronológiája 

 

 

A vizsgált területen a késı neolitikum kezdetét a kutatás a tiszai kultúra megjelenéséhez 

köti. Az ezt megelızı idıszakban a területet a bükki, a szakálháti és az alföldi vonaldíszes 

kerámia kultúrája foglalja el.695 Mind a három kultúra települései egységesen megszőnnek 

a korszak végén, és ezt követıen elızmény nélkül jelennek meg az új, késı neolitikus 

települések. A két idıszak váltásánál a kerámiamővességben nem figyelhetünk meg olyan 

átfejlıdést, mely például a késı neolitikum és a kora rézkor között mutatkozik. Nem ismert 

olyan lelıhely, melyen együttélésnek vagy átfejlıdésnek nyoma lehetne, annak ellenére, 

hogy több településen is megfigyelhetı a bükki kultúra és a késı neolitikus kultúrák 

leletanyagai. A középsı neolitikus népesség megszőnése – melyet a szlovákiai kutatók 

klímaváltozással magyaráznak – a bükki kultúránál a legdrasztikusabb, a települések 

eltőnését követıen több terület hosszú idıre lakatlanná válik.696 Mind a szlovákiai, mind a 

magyar kutatók egységes állásponton vannak a középsı neolitikum - késı neolitikum 

váltásánál lezajlott folyamatokkal kapcsolatban. Az elızmény nélküli, különbözı késı 

neolitikus kultúrákhoz köthetı kerámiák megjelenése ugyan ezen kultúrák területérıl 

történı migrációnak köszönhetı.697  

Ezzel az elképzeléssel ellentétes nézeteket vall Jan Lichardus és Marion Lichardus 

Itten, akik szerint az átalakulás levezethetı a középsı neolitikus leletanyagokból. 

Elkülönítettek egy proto tiszai leletanyagnak nevezett csoportot,698 mely egyidıs lehet a 

tiszai kultúra I, kialakulási fázisával, azonban ezt az anyagot nem összefüggı leletanyagok 

alkotják, hanem pusztán egy-egy edény, mint például a Bodrogkeresztúr-Kossuth utcából 

származó egyik edény.699 Annak ellenére, hogy ezeken a tárgyakon a tiszai kultúrára 

jellemzı díszítésstílusok már kimutathatóak, ez nem a tiszai kultúra irányába mutató 

átfejlıdést bizonyítja, hanem a délen lejátszódó folyamatok északi leletanyagokban 

megmutatkozó hatását. Ennek megfelelıen ezt a leletanyagegyüttest még a középsı 

neolitikum idıszakába, annak legvégére kell sorolni, és így nem helytálló a proto tiszai 

elnevezés.  
                                                 
695 Kalicz–Makkay 1977 
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Az egyetlen, részben helyi elızményekre visszavezethetı kerámiajegyeket mutató 

leletanyag Kenézlı-Báji-homokról származik, melyet az északi területen az egyik 

legkorábbi késı neolitikus településnek tarthatunk, és a tiszai kultúrához sorolható edények 

alapján a tiszai kultúra I-II átmeneti fázisába datálhatunk. Ezen a lelıhelyen még nem 

jelentkeznek a lengyeli kultúra hatásai, azonban a tőzdelt szalagdíszes kerámia 

kultúrájának a hatása kimutatható. A településen feltehetıen a középsı neolitikus helyi 

lakosság mellett megjelenik a tiszai kultúra népessége, és a két csoport keveredése hozza 

létre az egyedi jellegekkel bíró leletanyagot, azonban ez a leletegyüttes nem tartható a 

késıbbi késı neolitikus települések elızményének. 

Mint fentebb említettük Északkelet-Magyarországon a legkorábban megjelenı 

népcsoport a tiszai kultúra, Kalicz Nándor és Raczky Pál idıbeli megjelenését a tiszai 

kultúra I-II átmeneti fázisához köti.700 Önálló településeit találjuk Kisköre-Gáton, 

Bodrogkeresztúr-Kutyasoron és Szerencs-Taktaföldváron,701 mely leletanyagok 

kerámiaelemzése alátámasztja ezt a korai datálást. Az északi területen a tiszai kultúra 

körében ezeknél a településeknél korábbi jellegeket mutató leletanyag nem ismert. 

Bodrogkeresztúr-Kutyasor lelıhelynek csak a korai idıszaka sorolható ebbe a csoportba, 

mivel a település életének egy következı idıszakában megjelenik a lengyeli kultúra. 

Szerencstıl délre a tiszai kultúra I-II átmeneti fázisába sorolható önálló leletanyag mindez 

ideig nem került feltárásra, az egyetlen erre utaló adat Örvényrıl származik, azonban az 

innen elıkerült edényt nem tarthatjuk biztos forrásnak. A lelıhelyek kevés száma alapján 

ebben a korai idıszakban még komolyabb, délrıl érkezı betelepüléssel nem számolhatunk, 

a Tokaj környéki szórványos megtelepedés minden bizonnyal az obszidián megszerzésével 

függhetett össze.  

Délkelet-Szlovákiában a tiszai kultúra önállóan nem jelenik meg az I-II átmeneti 

idıszakban. Míg délrıl a tiszai kultúra térhódítása folyik, mely a Bodrog-völgyig terjed, 

addig ezzel párhuzamosan Délkelet-Szlovákia területén keleti-északi irányból megjelenik a 

lengyeli kultúra és a tőzdelt szalagdíszes kerámia kultúrája.702 A magyarországi legkorábbi 

településekkel egykorúnak tarthatjuk Ižkovce703 lelıhelyet, melyben a tiszai kultúra igen 

korai hatásai figyelhetıek meg. Jellemzı erre a lelıhelyre a tőzdelt szalagdíszes kerámia 

kultúrájának – IVA–IVB fázisok – és a Samborzec-Opatów-csoportnak a jelenléte a korai 
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lengyeli kultúra mellett.704 Ižkovce kronológiai megítélése nem egyértelmő, maga az ásató, 

Jaroslav Vizdal, a leletanyagot a lengyeli kultúra korai idıszakába sorolja, és 

párhuzamosítja Vel’ké Raškovce és Zemplín lelıhelyekkel, a nyugat-szlovákiai területeken 

Svodín és Nitransky Hrádok a hozzá legközelebb álló leletegyüttes.705 A leletanyagot Juraj 

Pavúk a karcolt díszítés alapján a lengyeli kultúra IB fázisába helyezi el,706 míg Kalicz 

Nándor a lengyeli kultúra IA fázisába.707 Raczky Pál Polgár-Csıszhalom I fázisának 

végével párhuzamosítja, idıben Čicarovce I, valamint Vel’ké Raškovce közé helyezi.708 

Az elıbbi kutatókkal szemben Marián Vizdal az ižkovcei leletanyagot idıben korábbra, 

Zemplín, Vel’ké Raškovce és Čicarovce elı helyezi,709 mely korai datálást Marie 

Zápotocká is elfogadja.710 

A vizsgálati területen megjelenı települések jelentıs része a következı, a tiszai 

kultúra klasszikus, II fázisának idıszakában jön létre. A lelıhelyek számának növekedése 

komoly délrıl érkezı migrációs hullámot sejtet, mely eléri a délkelet-szlovákiai területet 

is. A Szolnoktól északra és a Tisza-Bodrog összefolyásától délre lévı tiszai települések 

egy kivétellel – Kisköre-Gát – ebben az idıszakban alapítódnak. Ide sorolható Szolnok-

Tőzköves,711 Kisköre-Gát, Tiszakeszi-Szódadomb, Tiszavalk-Kenderföld, Mád, Tiszabı, 

Tiszalúc-Vályogos,712 Paszab-Öved713 valamint Kenézlı-Szérőskert714 lelıhelyek. A 

kultúra legészakabbi önálló települését a szlovákiai Zemplín715 lelıhelyen találjuk.  

A tiszai kultúra térhódításával egyidıben az észak-magyarországi és a délkelet-

szlovákiai területeken szintén megnövekedik a lelıhelyek száma, azonban az itt lejátszódó 

folyamatok különböznek a délebbi területektıl. Míg délen a tiszai kultúra önálló 

településeket hoz létre, addig a korábbi idıszakban Délekelet-Szlovákia területén már 

megjelenı kultúrák dél felé terjeszkednek. Kis-Lengyelország, Nyugat-Szlovákia és 

feltehetıen Észak-Magyarország (Aszód) felıl újabb betelepülési hullám éri el a térséget 

és a lengyeli kultúra, a Malice-kultúra, valamint a Saborzec-Opatów-csoport a délrıl 

érkezı tiszai kultúrával keveredve új kulturális egységet, a csıszhalmi kultúrát hozza létre. 

                                                 
704 Vizdal 1986a; Pavúk 2007, 274–275; Attresová 2010, 346. 
705 Vizdal 1986a, 311–312. 
706 Pavúk 2007, 274–275. 
707 Kalicz 1994, 267. 
708 Raczky 2007, Fig 10 
709 Vizdal 1998, Tab. 1. 
710 Zápotocká 2004, 44. 
711 Sz. Máté 1970 
712 Korek 1989, 38. 
713 Tompa 1929, 56, Tafel XLII, XLIII. 1–6 
714 Kiss 1939 
715 Andel 1955; Pavúk 2007 
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A területre érkezı különbözı népcsoportok nem önálló lelıhelyeket alkotnak, hanem 

kevert, több kultúrát is magába foglaló településeket alapítanak, mely a jelek szerint békés 

folyamatként zajlik le. Ennek eredményei az idıszakot meghatározó változó leletanyag 

összetételő lelıhelyek, melyek finom kronológiai besorolása igen nehéz a kevert jelleg 

miatt. Jól példázza a keveredésbıl származó problémákat Čicarovce megítélése. Mindkét 

feltárásból származó leletanyagban együtt szerepel a vörös-fehér festés és a tiszai karcolt 

díszítés, melyet a feltáró régészek, Jaroslav Vizdal és Marián Vizdal is egyértelmően egy 

korszakba tartozónak határoz meg.716 Kalicz Nándor és Juraj Pavúk ennek ellenére a két 

kerámiadíszítést két kronológiai horizontba sorolja, feltételezve, hogy azok mégsem 

azonos korú objektumok részét képezték.717 

A csıszhalmi kultúrát a leletanyagokban megmutatkozó jellegzetességek alapján 

három idıszakra oszthatjuk fel. A korai idıszak jellemzıje, hogy a leletanyagokban több 

kultúra kerámiamővessége tisztán azonosítható, mely mellett a helyi fejlıdéső 

jellegzetességek már megjelennek, azonban jelenlétük még nem meghatározó. A tiszai 

kultúra szinte minden településen feltőnik, láthatólag a csıszhalmi kultúra korai fázisában 

meghatározó szerepet tölt be. A csıszhalmi kultúra I fázisába datálható lelıhelyek 

Magyarországon Kenézlı-Fazekaszug, Bodrogkeresztúr-Kutyasor fiatalabb idıszaka, 

Kisgyır, Gönc,718 Polgár-Csıszhalom tell719 és horizontális település I-II fázisai,720 míg 

Szlovákiában Vel’ké Raškovce,721 Malé Raškovce,722 Čicarovce I723 és Čicarovce II.724 

Bodrogzsadány-Templomdomb és Sárospatak-Vár szintén ebben az idıszakban, azonban 

inkább annak végén alapítódik. A környezı területeken ez az idıszak megfelel a lengyeli 

kultúra I, valamint I-II fázisának (Santovka fázis),725 északon a Malice-kultúra726 és a 

Saborzec-Opatów-csoport727 életének, délen pedig a tiszai kultúra II fázisának, valamint 

Herpály I-II (8–10. szint) fázisainak.728  

A csıszhalmi kultúra II, fiatalabb fázisában a lelıhelyek leletanyagaiban a helyi 

fejlıdéső formák és díszítések átveszik a vezetı szerepet, és a kerámiamővességben elindul 

                                                 
716 Vizdal 1980, 150; Vizdal 1993, 54–55. 
717 Kalicz 1994, 266; Pavúk 2007, 274. 
718 Kalicz 1994, 269. 
719 Raczky et al. 1994; Raczky et al. 2002; Raczky et al. 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007 
720 Raczky et al. 1997; Raczky et al. 2007; Sebık 2007 
721 Vizdal 1973; Vizdal 1986b 
722 Attresová 2010, 349–352. 
723 Vizdal 1978; Vizdal 1980; Lichardus–Lichardus-Itten 1997 
724 Vizdal 1987; Vizdal 1993 
725 Pavúk 1965; Pavúk 1981; Němejcová-Pavúková 1986; Pavúk 1994 
726 Kadrow 2006 
727 Zápotocká 2004; Kaczanowska–Kozłowski 2006 
728 Kalicz–Raczky 1984, 131–132; Kalicz et al. 2010, 14. 
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egy egységesedı folyamat. A különbözı települések leletanyagai egyre jobban 

hasonlítanak egymásra, mely a korábbi önálló kulturális jellegek eltőnésével jár. Ebben az 

idıszakban nem csak a tiszai kultúra települései szőnnek meg a csıszhalmi kultúra 

területén, hanem a leletanyagokból is eltőnik a tiszai kultúra kerámiamővessége. Ezzel 

szemben a lengyeli kultúra befolyása növekedhetett, mivel a helyi fejlıdéső anyagokban a 

lengyeli hatás válik a legerısebbé. A ide sorolható települések Magyarországon Kenézlı-

Fazekaszug, Bodrogzsadány-Templomdomb, Sárospatak-Vár, Zalkod-Jakabdomb,729 

Polgár-Csıszhalom tell730 és horizontális település III fázisa,731 Polgár-Bosnyákdomb732 és 

Hajdúböszörmény-Pród,733 Szlovákiában Oborín,734 Egreš,735 Hrcel.736 Az idıszak 

párhuzamosítható a lengyeli kultúra II fázisával, a Pleszów-csoport kezdetével,737 délen a 

tiszai kultúra III fázisával és Herpály III fázisával.  

Míg északon a csıszhalmi kultúra virágzik, addig a Szolnoktól északra lévı legtöbb 

tiszai település élete a jelek szerint megszakad. Az egyetlen ebbe az idıszakba sorolható 

lelıhely Kisköre-Gát, mely feltehetıen megéli a tiszai kultúra III fázisát, azonban a 

Hódmezıvásárhely-Gorzsán C–B rétegeiben megfigyelt késıi kerámiajegyek738 hiánya azt 

sejteti, hogy ez a település sem marad fenn az idıszak végéig.  

A vizsgált területen a késı neolitikumot a proto-tiszapolgári fázisnak739 nevezett 

idıszaknak zárja, mely megfelel a csıszhalmi kultúra III fázisának. Ez a leletanyag 

kizárólag a csıszhalmi kultúra területén tőnik fel, Polgár-szigetıl délre ilyen korú lelıhely 

nem ismert. A csıszhalmi kultúra területén a Bodrog és a Latoca-völgyben egy kisebb 

területi csoport alakul ki, melyet Bognár-Kutzián Ida bodrogzsadányi típusként különített 

el.740 A csıszhalmi kultúra III idıszakába sorolható leletanyagokat tartalmazó lelıhelyek 

Magyarországon Sárospatak-Vár, Bodrogzsadány-Templomdomb, Polgár-Csıszhalom 

tell,741 Polgár-Bosnyákdomb742 és Hajdúböszörmény-Pród,743 Szlovákiában Oborín744 és 

                                                 
729 Kalicz 1994, 269. 
730 Raczky et al. 1994; Raczky et al. 2002; Raczky et al. 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007 
731 Raczky et al. 1997; Raczky et al. 2007; Sebık 2007 
732 Raczky–Anders 2009 
733 Raczky et al. 2010b 
734 Vizdal 1961; Vizdal 1962; Šiška 1968, 92–93; Vizdal 1970 
735 Gašaj 1978; Gašaj 1981 
736 Kaminská 1987; Kaminská–Pelišiak 1991; Lichardus–Lichardus-Itten 1997, 182. 
737 Kaczanowska 2006 
738 Horváth 1982; Horváth 2005, 62. 
739 Kalicz–Raczky 1984, 133 
740 Bognár-Kutzián 1966, 268–269. 
741 Raczky et al. 2007; Bánffy–Bognár-Kutzián 2007 
742 Raczky–Anders 2009 
743 Raczky et al. 2010b 
744 Vizdal 1970 
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Čičarovce-Vel’ká Mol’va.745 Az idıszak párhuzamosítható a lengyel kultúra Moravany és 

Szob-Topolčany fázisával,746 Kelet-Magyarországon Herpály747 és Gorzsa748 felsı 

rétegeivel. 

A vizsgált területre vonatkozóan kevés lelıhelyrıl rendelkezünk radiokarbon 

adatokkal, a legtöbb Polgár-Csıszhalom tell és horizontális településérıl származik.749 A 

tiszai kultúra területén egyetlen lelıhelyrıl rendelkezünk radiokarbon dátumokkal, 

Kisköre-Gát lelıhelyen a két mért adat 4988–4718 cal BC (1σ) közé esik,750 mely 

idıintervallum megfelel a tiszai kultúra I-II átmenti és II fázisának. Horváth Ferenc a I-II 

átmeneti fázis kezdetét Hódmezıvásárhely-Gorzsa alapján 4970 cal BC dátumra helyezi,751 

mely összecseng a kiskörei adattal. Ennek megfelelıen északkelet-magyarország területén 

a késı neolitikus idıszak kezdetét 4970 cal BC dátumban határozhatjuk meg. 

A csıszhalmi kultúra területén négy lelıhely leletanyagain végeztek radiokarbon 

méréseket: Polgár-Csıszhalom tell és horizontális településén,752 Polgár-

Bosnyákdombon,753 Bodrogzsadány-Akasztószeren754 és Čičarovce-Vel’ká Mol’van,755 

azonban az akasztószeri mérés olyan fiatal adat szolgáltatott, mely nem illeszkedik a késı 

neolitikum idıszakába. A Polgár-Csıszhalomról származó adatokat legutóbbi 

munkájukban Raczky Pál és Anders Alexandra foglalja össze. A tell településre kialakított 

négy kronológiai horizontból az elsı háromra vonatkozó radiokarbon adatok az alábbi 

idıintervallumokat jelölik ki: I fázis 4934–4730 cal BC (1σ), II fázis 4837–4716 cal BC 

(1σ), III fázis 4789–4543 cal BC (1σ). A horizontális településrıl származó mintákon két 

laboratórium is végzett méréseket, melyek jelentısen különbözı adatokat szolgáltattak. A 

debreceni mérések alapján a település a 4778–4554 cal BC (1σ), míg a bécsi mérések 

alapján a 4901–4706 cal BC (1σ) dátumok közé helyezhetı.756 A Polgár-Csıszhalomról 

rendelkezésre álló radiokarbon adatok alapján a csıszhalmi kultúra I fázisát körülbelül a 

4900–4700 cal BC dátumok közé helyezhetjük, mely megfelel a csıszhalmi tell I és II 

                                                 
745 Béreš et al.2000; Kaminská 2007, Kaminská 2010 
746 Točik 1986, 278–279; Lichardus–Vladár 2003; 204; Pavúk 2004, 150–153. 
747 Kalicz–Raczky 1984, 132–133. 
748 Horváth 2005, 62. 
749 Raczky–Anders 2010b 
750 Yerks et al. 2009, 1106, Appendix 2 
751 Horváth 2005, 61-62. 
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753 Raczky–Anders 2009, 16–17. 
754 Bognár-Kutzián–Csongor 1987  
755 Kaminska 2007, 214. 
756 Raczky–Anders 2010b, 368–373. 
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idıszakának. A csıszhalom kultúra III fázisa, mely egyben a tell III fázisát is jelöli, a 

4700–4550 cal BC idıintervallumot fedheti le. 

A proto-tiszapolgári fázisra vonatkozóan három adattal rendelkezünk, Polgár-

Bosnyákdombon az egyik 4612–4503 cal BC, míg a másik 4581–4461 cal BC dátumokat 

eredményezett,757 míg a Čičarovce-Vel’ká Mol’va lelıhelyrıl származó adat radiometrikus 

kora 4607±55 cal BC.758 Figyelembe véve a csıszhalmi kultúra III fázisának záró értékét, 

az északi térségben kimutatható proto-tiszapolgári idıszakot a 4550–4450 cal BC 

idıintervallumban helyezhetjük el.  

 

                                                 
757 Raczky–Anders 2009, 16–17. 
758 Kaminska 2007, 214. 
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11. Összefoglalás 

 

 

A doktori disszertáció témaválasztása egy olyan területet és idıszakot foglal magába, 

melynek régészeti kutatása az utóbbi évtizedekben kevés figyelmet kapott, annak ellenére, 

hogy Északkelet-Magyarországon a késı neolitikus települések feltárásai már az 1900-as 

évek elejétıl elkezdıdtek, és Tompa Ferenc és Bognár-Kutzián Ida a neolitikumra és 

rézkorra vonatkozó kronológiai rendszerezı munkájukban leginkább az innen származó 

leletanyagokra támaszkodtak.759 Az 1960-as éveket követıen a régészet a déli, tell 

települések kutatása felé fordult, és csak az utóbbi idıben, Polgár-Csıszhalom kapcsán 

helyezıdik a figyelem ismét át erre a területre.760 Mindazonáltal az eredmények – amint azt 

a doktori értekezés is mutatja – azt bizonyítják, hogy ez a térség a késı neolitikum 

idıszakában legalább olyan jelentıséggel bírt, mint a tell településekkel rendelkezı dél-

alföldi terület. 

A tiszai kultúra kronológiai, településszerkezeti és társadalmi rendszerét leginkább 

a tell településekrıl származó adatok alapján dolgozták ki, azonban az északi területen 

megfigyelt települések és leletanyagok nem illeszkednek maradéktalanul ebbe a 

rendszerbe. Mindezért idıszerővé vált a Szolnoktól északra lévı területen a tiszai kultúra 

egy olyan összefoglaló munkájának az elkészítése, mely választ ad az ott végbemenı, erre 

a területre jellemzı folyamatokra.  

A doktori disszertáció keretében Északkelet-Magyarország késı neolitikus 

fejlıdése kapcsán az alábbi kérdésekre kerestem a válaszokat: 

1. Mikor jelent meg a tiszai kultúra, és mely területeken terjedt el. 

2.  A kultúra megjelenése helyi fejlıdéssel vagy migrációval magyarázható.  

3. Milyen településhálózatot alakított ki a tiszai kultúra, valamint a területen 

megfigyelhetı települések belsı szerkezete milyen jellemzıkkel bírt. 

4. Hogyan épült fel a terület belsı kronológiai rendszere. 

5. Milyen viszonyban állt a tiszai kultúra a csıszhalmi kultúrával. 

6. A tiszai kultúra milyen kapcsolatrendszerekkel rendelkezett a környezı területek 

viszonylatában. 

7. A tiszai kultúra megszőnésének körülményei – a késı neolitikum – kora rézkor 

váltása helyi fejlıdésnek köszönhetı, vagy más változások okozzák az eltőnését. 
                                                 
759 Tompa 1927; Tompa 1929; Tompa 1937; Bognár-Kutzián 1966 
760 Raczky et al. 1997; Raczky et al 2002; Raczky et al. 2007; Raczky–Anders 2010b; Raczky et al. 2011 
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A kérdések tisztázásához elsıdlegesen a korábbi évtizedek feltárási leletanyagaira 

támaszkodhattam, mivel a térségben – Polgár környékét leszámítva – nem történtek újabb 

feltárások egy-két kivételtıl eltekintve. A múzeumi adattári győjtéseknek köszönhetıen 

több olyan új lelıhely került elı, melyek feltárási adatai mindez ideig ismeretlenek voltak a 

neolitikus kutatás számára, és melyek jelentıs információval szolgáltak a térség késı 

neolitikus fejlıdéstörténetére vonatkozóan. A győjtést és a feldolgozást kiegészítettem a 

délkelet-szlovákiai késı neolitikus lelıhelyekkel, mivel ez a terület kulturálisan szervesen 

kapcsolódik a kutatási területemhez – ez a tiszai kultúra legészakabbi elterjedési területe. 

Összesen 37 települést sikerült azonosítani, melyekbıl a doktori disszertáció keretében 

vizsgált északkelet-magyarországi területen 13 lelıhelyrıl származó leletanyagot 

dolgoztam fel. A részletes kerámiaelemzésbıl származó eredmények összevetve a 

publikációkból már ismert leletanyagokkal lehetıvé tették, hogy a megrajzoljam a tiszai 

kultúra kronológiai és településszerkezeti fejlıdését.  

A tiszai kultúra – a korábbi elképzeléseknek megfelelıen761 – minden elızmény 

nélkül, migrációt követıen jelenik meg az Alföld északi területén, legelıször Tokaj 

térségében a tiszai kultúra I-II átmeneti fázisában. A délrıl történı betelepülést feltehetıen 

az obszidián megszerzésével hozhatjuk kapcsolatba, ez a kınyersanyag kiemelkedı 

jelentıséggel bírt ebben az idıszakban, mellyel magyarázhatjuk a kultúra északi 

elırenyomulását. Kevés adattal rendelkezünk a középsı neolitikus népcsoportok ez idı 

szerinti meglétérıl, azonban a tiszai kultúra megjelenésekor még minden bizonnyal 

léteztek településeik, melyre a Kenézlı-Báji-homok lelıhelyrıl származó leletegyüttes a 

bizonyíték. Itt a legkorábbi tiszai díszítéső edények a Szilmeg-csoporthoz köthetı, helyi 

fejlıdéső leletanyaggal keveredve jelentkeztek. A bükki kultúra azonban ezt az idıszakot 

már bizonyosan nem éli meg, eltőnését a szlovákiai kutatók klímaváltozással 

magyarázzák.762 A tiszai kultúrával párhuzamosan – minden bizonnyal az obszidián 

lelıhely kiaknázása céljából – más kultúrák is megjelentek a Zemplén-hegység tágabb 

környékén. Ižkovce lelıhelyén a nyugati lengyeli kultúra mellett a kis-lengyelországi 

tőzdelt szalagdíszes kerámia kultúráját, valamint annak Samborzes-Opatów-csoportját 

találjuk.763 

Az elsı idıszak szórványos betelepülését a következı, a tiszai kultúra II fázisára 

datálható idıszakban erıs migrációs hullám követte, a térségben található lelıhelyek 

                                                 
761 Kalicz–Raczky 1987a, 26; Kalicz 1994, 264. 
762 Šiška 1986, 251; Vizdal 1998, 103. 
763 Vizdal 1986a; Pavúk 2007, 274–275; Attresová 2010, 346. 
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jelentıs része ekkor alapítódik. A délrıl érkezı tiszai kultúra önálló településeket alapít a 

Tisza egykori magaspartjain egészen Zemplínig. A Tisza-Bodrog összefolyásától délre 

elhelyezkedı települések több esetben kimutatható párokat alkotnak a Tisza jobb és bal 

oldalán, azonban a településhálózati kép jelentısen eltér a délen megfigyelt mintázattól: itt 

a lelıhelyek nem alkotnak klasztereket, esetleges társadalmi vagy gazdasági csoportokat, 

sokkal inkább önálló eltartóterülettel rendelkezı, egymástól kisebb-nagyobb távolságban 

elhelyezkedı településekkel kell számolnunk. A településhálózati elemzés sem a 

lelıhelyek méretében, sem az elhelyezkedésében nem tudott kimutatni hierarchiára utaló 

jeleket.  

Kisköre-Gát és Tiszapüspöki-Karancs-Háromág-dőlı települések kapcsán lehetıség 

nyílt a települések belsı szerkezeti vizsgálatára. Kiskörén az 1960-as években folytatott 

feltárások adatainak újbóli feldolgozása cölöpszerkezetes épületek meglétét mutatta ki, 

melyek egymás mellett helyezkedtek el környezetükben temetkezésekkel és gazdasági 

objektumokkal körülvéve. Ez a fajta önálló háztartási egységekbıl felépülı telepszerkezet 

jellemzı az idıszakra, Polgár-Csıszhalom horizontális településén szintén megfigyelték.764  

A Tiszapüspöki-Karancs-Háromág-dőlı településen folytatott ásatás az idıszakra 

jellemzı, cölöpszerkezetes építési szokásoktól eltérı adatot szolgáltatott. Itt egy masszív, 

kiégett deszkalenyomatos paticsomladék került feltárásra, mely omladék alatt sem padlóra, 

sem földbe mélyedı tartószerkezetre utaló nyom nem került elı. Az adatok alapján az 

épület a néprajzból ismert talpas-vázas szerkezetként rekonstruálható. Hasonló építészeti 

megoldást a Precucuteni- és Cucuteni-kultúrák területén már régóta feltételeznek a földbe 

mélyedı, tartóelem nélküli házaknál.765 Az Alföldrıl, valamint a környezı területekrıl 

összegyőjtött, a tiszapüspökihez hasonló jellegeket mutató épületomladékok azt 

bizonyítják, hogy ez a háztípus a késı neolitikum idıszakában több lelıhelyen is 

elıfordulhatott a Kárpát-medence területén, így például a Szolnok-Tőzkövesen elıkerült 

házmaradvány szintén talpas-vázas épületként rekonstruálható, mely betapasztott 

sövényfalazattal rendelkezett.766 

A tiszai kultúra II fázisába datálható települések kerámiamővessége a szoros déli, 

genetikus kapcsolatokból adódóan kevéssé különbözik a dél-alföldi településektıl, a 

leletanyagokban megtalálható az összes klasszikus tiszai edényforma és díszítéstípus. Az 

anyagi kultúra mellett a temetkezési szokásokban is kimutatható a tiszai kultúra déli 

                                                 
764 Raczky et al. 1997, 38; Raczky–Anders 2010a, 151–153. 
765 Comşa 1972; Comşa 1976; Marinescu-Bîlcu 1981, 25–26; Lasarovici et al. 2009, 29–44. 
766 Sz. Máté 1970, 26–56. 
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területével fennálló erıs kapcsolat, bár bizonyos rítusbeli eltérésék – mint például a 

nyújtott vázas temetkezési szokás – az északi térségben végbemenı, lassan alakuló egyedi 

fejlıdést bizonyítja.  

Ugyanezen idıszakban, a tiszai kultúra északi migrációjával párhuzamosan, a 

korábban Délkelet-Szlovákiában megjelenı kultúrák népcsoportjai dél felé terjeszkednek, 

megjelennek a Bodrog-völgyében és az észak-alföldi térségben, a leletanyagok tanúsága 

szerint a térhódításuk egészen Polgár környékéig terjedt. A folyamat minden jel szerint 

békésen zajlott, konfliktusoknak, harci eseményeknek a régészeti adatokban nem találjuk 

nyomát. A területen alapított településekre jellemzı, hogy a kerámiamővességükben 

egyszerre több, azonban sokszor különbözı kultúra jellegzetessége is kimutatható, melybıl 

az egyes kultúrákból érkezı népcsoportok összeköltözésére következtethetünk. Ezeknek a 

kevert leletanyagú településeknek az egyik meghatározó részét a tiszai kultúra alkotja, míg 

mellette megjelenik a lengyeli és a tőzdelt szalagdíszes kerámia kultúrája, valamint annak 

lengyelországi csoportjai, a Samborzec-Opatów- és a Malice-csoportok. Hasonló 

keveredést mutatott ki Kalicz Nándor Aszód kapcsán, ahol a lengyeli kultúra mellett a 

tiszai kultúra önálló jelenléte is bizonyítást nyert.767  

A kevert, déli tiszai és különbözı északi kultúrákból álló települések földrajzi 

eloszlásában és jellegében alapvetı különbségek figyelhetıek meg a délebbi tiszai 

területtel szemben. A lelıhelyek nagyobb számban és egymáshoz közelebb helyezkednek 

el, továbbá két területen – a Bodrog-völgyben és a Latorca-Laborc folyók összefolyásnál – 

településcsoportokat lehet megfigyelni. A települések mérete jóval meghaladja az északi 

tiszai lelıhelyek kiterjedését, Bodrogzsadány-Akasztószer és Polgár-Csıszhalom a 20 

hektárt is meghaladja. Ilyen mérető lelıhelyek a lengyeli kultúra, valamint a dél-alföldi 

tiszai településekre jellemzı.768 Jelentıs különbség mutatkozik a lelıhelyek típusában is, 

ezen a területen a horizontális települések mellett megjelennek a tell települések. 

Mindezideig öt tell települést sikerült azonosítani, melyek két kisebb régióra 

koncentrálódnak: a Bodrog-völgyére és Polgár-szigetre, mely utóbbihoz tartozhat 

Hajdúböszörmény-Pród lelıhelye is. Az öt tell településbıl kettı – Bodrogzsadány-

Templomdomb és Sárospatak-Vár – a doktori disszertáció keretében került azonosításra.  

Az északi tell települések jellegükben igen hasonlóak a Dél-Alföldön ismertekhez – 

méretük 3 hektár alatti, körárok veszi ıket körül, sőrő a beépítettségük és horizontális 

település tartozik hozzájuk –, az egyetlen jelentıs eltérés a tellek vastagságában 

                                                 
767 Kalicz 2008 
768 Kalicz 1986, 132–134. 
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mutatkozik: Polgár-Csıszhalmot kivéve nem haladják meg a 1,5 m-t, melyet a délieknél 

rövidebb élettartammal magyarázhatunk. Nem ismert, hogy északon milyen folyamatok 

hatására indul el a tellalkotó életmód, de feltehetıen összefüggésben áll a tiszai kultúra 

jelenlétével annak ellenére, hogy a Szolnoktól északra lévı tiszai területeken nem 

alakulnak ki tellek. A kevert kulturális jelleget a tellek esetében a lengyeli kultúrára 

jellemzı többszörös körárkok tell körüli megjelenésében találjuk meg.769 A csıszhalmi tell 

elemzése kimutatott olyan jelentıs különbségeket a horizontális településsel szemben,770 

melyek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a területen megjelenı tell, illetve tellszerő 

települések a gazdasági, illetve cserefolyamatok irányításának központosításával állhattak 

összefüggésben. Északkelet-Magyarországon a tellek megjelenése ennek a 

gazdasági/társadalmi változásnak a térbeli megnyilvánulásait jelölhették.  

A kulturális keveredés a területrıl ismert temetkezésekben is kimutatható, a két fı 

komponenst a tiszai és a lengyeli kultúra alkotja, azonban nem mindenhol azonos 

arányban.  A Bodrogkeresztúrtól északabbra lévı magyarországi és a délkelet-szlovákiai 

lelıhelyeknek a temetkezési szokásai a tiszai kultúráétól jelentısen eltérnek, hasonlóságot 

inkább a lengyeli kultúrával mutatnak (magas edénymelléklet, ételmelléklet, hiányzik a 

szarvasszemfog, a vadkan állkapcsok/vadkanagyar csüngı és a tengeri kagyló/csiga). A 

Bodrogkeresztúrtól délre található temetkezések rítus és mellékletadási szokások terén 

nagyfokú azonosságot mutatnak a délebbi, tiszai kultúra temetkezéseivel, azonban több, a 

lengyeli kultúrához köthetı jelleg is kimutatható bennük (szimbolikus temetkezések, 

szarvasszemfogak és vadkan állkapcsok/vadkanagyar csüngık). 

A szakirodalom ezeket a kevert kulturális jellegekkel rendelkezı lelıhelyeket az 

elmúlt 60 év során az egyes lelıhelyek leletanyagai alapján különbözı csoportokba és 

kultúrákba sorolta, holott valójában a különbözı összetételt mutató települések egy zárt 

földrajzi területen ugyan annak a folyamatnak az eredményei. Véleményem szerint, bár a 

települések nem köthetıek össze a klasszikus kerámia stílusjegyek alapján, mégis az 

azonos kevert jelleg, az elterjedési terület lehatárolhatósága, a településhálózati, 

településszerkezeti és temetkezési jellegzetességek, valamint a kapcsolatrendszerekben 

kimutatható hasonlóság megalapozottá teszi, hogy ezeket a kevert leletanyagokkal 

rendelkezı településeket egy kulturális egységként kezeljük, melyhez a csıszhalmi kultúra 

elnevezést javaslom.  

                                                 
769 Raczky et al. 2011 
770 Raczky–Anders 2008; Raczky–Anders 2010a; Raczky et al. 2011 
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A csıszhalmi kultúra leletanyagainak kerámiaelemzése alapján a kultúra életét 

három idıszakra oszthatjuk, melyek megfeleltethetıek a tiszai kultúra II, III és IV (proto-

tiszapolgári) fázisaival. A csıszhalmi kultúra I fázisát a kialakulás jellemzi, lelıhelyei 

megjelennek a teljes elterjedési területen, Délkelet-Szlovákiától Polgár térségéig. A korai 

idıszak jellemzıje, hogy a leletanyagokban több kultúra kerámiamővessége tisztán 

azonosítható, mely mellett a helyi fejlıdéső jellegzetességek már megjelennek, azonban 

jelenlétük még nem meghatározó. A tiszai kultúra szinte minden településen feltőnik, 

láthatólag a csıszhalmi kultúra korai fázisában meghatározó szerepet tölt be. A csıszhalmi 

kultúra II, fiatalabb fázisában a tiszai kultúra települései megszőnnek a területen, és a 

leletanyagokban is erısen visszaszorul a tiszai kultúra kerámiamővessége. A lengyeli 

kultúra befolyása ennek megfelelıen megnövekedik, a helyi fejlıdéső anyagokban a 

lengyeli hatás válik a legerısebbé. Mindezzel párhuzamosan a helyi fejlıdéső formák és 

díszítések átveszik a vezetı szerepet, és a kerámiamővességben elindul egy egységesedı 

folyamat, a különbözı települések leletanyagai egyre jobban hasonlítanak egymásra. 

 A csıszhalmi kultúrától délre szintén kimutatható a tiszai kultúra visszaszorulása. 

A Szolnoktól északra lévı legtöbb tiszai településen a kerámiamővességben nem lehet 

azonosítani a késıi, tiszai kultúra III fázisára jellemzı formákat és díszítésmódokat, 

egyedül Kisköre-Gát lelıhelynél bizonyítható ennek a késı tiszai idıszaknak a megléte. 

Természetesen lehetséges, hogy ezen a területen ez a déli, késıi jellegzetesség nem 

jelentkezik, és a leletanyagokban egyszerően hiányzanak ezek a kerámiaformák és 

díszítésmódok, azonban a csıszhalmi kultúra közeli jelenléte és az innen érkezhetı hatások 

mellett ezt nem tartom valószínőnek. Sokkal inkább számolni lehet a települések lassú 

megszőnésével, elnéptelenedésével.  

 A késı neolitikum záró fázisát a leginkább telleken azonosított proto-tiszapolgári 

idıszak jelöli.771 Ez a kerámiaegyüttes a vizsgálati területen kizárólag a csıszhalmi kultúra 

lelıhelyein azonosítható, ott egy kisebb térségben – a Bodrog-völgyben és a Latorca-

Laborc folyók összefolyásnál – egyedi fejlıdéső kerámiacsoport is kialakul, melyet 

bodrogzsadányi típusként azonosítanak.772 A kerámiaelemzés és a Sárospatak-Vár, 

valamint Bodrogzsadány-Templomdomb lelıhelyeken tett ásatási megfigyelések azt 

bizonyítják, hogy a csıszhalmi kultúra törés nélkül fejlıdik át a kora rézkori tiszapolgári 

kultúrává. Jelen feldolgozás nem tud választ adni arra a kérdésre, hogy a Szolnoktól 

északra és a csıszhalmi kultúrától délre lévı területen miért szőnnek meg a lelıhelyek a 
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tiszai kultúra végén, és miért nem találjuk a proto-tiszapolgári fázist. Ezt a kronológiai 

hiátust bizonyítják a Kisköre-Gát lelıhelyen tett megfigyelések, ahol a tiszai kultúra 

településének területén a kora rézkori tiszapolgári kultúra emlékanyagát is megtalálták, 

azonban a két idıszakot összekapcsoló leletanyag hiányzik. Minden jel szerint ebben a 

térségben a tiszapolgári kultúra egy hiátust követıen jelenik meg, mivel nincsen adat 

folyamatosan lakott településrıl.  

Mint láthatjuk, a doktori disszertáció keretében vizsgált területen két különálló 

kulturális egység azonosítható, melyek földrajzilag részben fedik egymást. A két kultúra 

kapcsolatrendszerinek megrajzolásához nem elég pusztán ezeknek a lelıhelyeknek a 

leletanyagait elemezni, ehhez tágabb vizsgálatok szükségesek. A késı neolitikum 

idıszakában több olyan nyersanyagtípus ismert, melyek elterjedése segítséget szolgáltathat 

az idıszak csere-, és ezen keresztül kapcsolatrendszereinek felvázolására. Amennyiben 

ezeket a külön-külön is megrajzolható csererendszereket egymással összekapcsolva 

vizsgáljuk, úgy egy komplex képet kaphatunk a Kárpát-medence cserehálózataira 

vonatkozóan. A különbözı kınyersanyagok, a tengeri kagylók/csigák, valamint a réz és 

esetlegesen a só elterjedésének vizsgálata alapján két, egymástól jól elkülöníthetı 

cserehálózat körvonalazható. Az egyik a Kárpát-medence belsı felére jellemzı, és fı 

útvonalát a Tisza képezte. A Szolnoktól északra lévı tiszai települések ehhez a „belsı” 

hálózathoz tartoztak, az itt lévı lelıhelyeknek a legerısebb kapcsolatrendszere a dél-

alföldi tell településekkel állt fenn, e mellett cserekapcsolatok kötötték Aszód irányában a 

lengyeli kultúrához és északra a Polgár környéki lelıhelyekhez. A másik hálózat a Kárpát-

medence külsı részén található településeket kötötte össze, melyen belül a csıszhalmi 

kultúra kiemelkedı szerepet játszott. A „külsı” cserehálózat rendszerében a Zemplén 

környéki lelıhelyek a Kárpátokon kívüli területekre eljutó, és az onnan érkezı 

nyersanyagok egyik fı csereközpontjaként mőködhetett. Ezeknek a településeknek a 

legerısebb kapcsolata a Berettyó menti és a Polgár környéki lelıhelyekkel állt fenn, ezen 

kívül a kis-lengyelországi, a Kárpátokon túli keleti területekkel és nyugati irányban a 

lengyeli kultúra településeivel tartottak fenn szorosabb kapcsolatot.  

A doktori értekezés keretében feldolgozott adatok lehetıvé tették, hogy 

megrajzoljuk az Északkelet-Magyarországon és Délkelet-Szlovákiában végbemenı késı 

neolitikus kulturális folyamatokat. Bár a disszertációnak elsıdlegesen a tiszai kultúra 

vizsgálata volt a fı célja, mégis szükségesnek tartottam, hogy az északon kifejlıdı 

csıszhalmi kultúra feldolgozását is elvégezzem, mivel a tiszai kultúra meghatározó 

szerepet játszott annak kialakításában. A két kulturális egységet együtt vizsgálva lehetett 
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csak a tiszai kultúra településszerkezeti és kronológiai rendszerét megrajzolni, és ezen 

keresztül választ adni azokra a kérdésekre, melyek a megjelenését, fejlıdését és 

megszőnését érintik. Mivel a disszertáció leginkább régi feltárási adatokra támaszkodik, 

ezért az elért eredmények nem tekinthetıek véglegesnek, azok igazolására újabb, tervszerő 

kutatások szükségesek. 
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15. Tábla Kisköre-Gát: 1: 2. sír 1. melléklet; 2: 4. sír 1. melléklet; 3: 34. sír 1. 
melléklet; 4: 21. sír 2. melléklet18/A 

16. Tábla Kisköre-Gát: 1: 9. sír 2. melléklet; 2: 36. sír 4. melléklet; 3: 9. sír 5. 
melléklet; 4: 36. sír; 5: 21. sír 1. melléklet; 6: 24. sír 2. melléklet; 7: 18. sír 
1–2 melléklet 

17. Tábla Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1926. évi feltárás leletanyaga 

18. Tábla Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1926. évi feltárás leletanyaga 

19.Tábla Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga 

20. Tábla Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga 

21.Tábla Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga 

22. Tábla Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga 

23. Tábla Bodrogzsadány-Templomdomb: 1944. évi feltárás leletanyaga 
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24. Tábla Bodrogzsadány-Templomdomb: 1–4, 6–10: 1944. évi feltárás leletanyaga; 
5: 1941. évi feltárás leletanyaga 

25. Tábla Bodrogzsadány-Templomdomb: 1–17, 19: 1944. évi feltárás leletanyaga; 
18: 1941. évi feltárás leletanyaga 

26. Tábla Bodrogzsadány-Templomdomb: 1–3: 1944. évi feltárás leletanyaga; 5: 
1941. évi feltárás leletanyaga; 4, 6–8: 1951. évi feltárás leletanyaga 

27. Tábla  1–8: Kisgyır; 9–10: Cserépfalu; 11: Örvény 

28. Tábla Kenézlı-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga 

29. Tábla Kenézlı-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga 

30. Tábla Kenézlı-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga 

31. Tábla Kenézlı-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga 

32. Tábla Kenézlı-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga 

33. Tábla Kenézlı-Fazekaszug  

34. Tábla Kenézlı-Fazekaszug 

35. Tábla Kenézlı-Fazekaszug 

36. Tábla Kenézlı-Fazekaszug, Tompa 1929 nyomán 

37. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

38. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga  

39. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

40. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

41. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

42. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

43. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

44. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

45. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

46. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

47. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

48. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

49. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

50. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

51. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

52. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

53. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

54. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

55. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

56. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 
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57. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

58. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

59. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

60. Tábla Kisköre-Gát: 1963–66. évi feltárások leletanyaga 

61. Tábla Kisköre-Gát: edénytípusok 

62. Tábla Kisköre-Gát: edénytípusok 

63. Tábla Kisköre-Gát: edénytípusok 

64. Tábla Kisköre-Gát: edénytípusok 

65. Tábla 1–3: Tiszavalk-Kenderföldek, 1966–67. évi feltárások leletanyaga; 4–6: 
Kisköre-Gát 1963–66. évi feltárások leletanyaga; 8–9: Mád 

66. Tábla Sárospatak-Vár: 1–7, 10: 1961–62. évi feltárások leletanyaga; 8–9, 11–13: 
1963. évi udvar feltárás 

67. Tábla Sárospatak-vár: 1963. évi Vöröstorony-Olaszbástya közötti terület feltárása 

68. Tábla Sárospatak-vár: 1–2: 1963. évi Vöröstorony-Olaszbástya közötti terület 
feltárása; 3–8 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok – bolygatatlan réteg 

69. Tábla Sárospatak-vár: 1964. évi feltárás, Olaszbástya északi oldal 

70. Tábla Sárospatak-Vár: 1–5: 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok – bolygatatlan réteg; 
5–12: 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok  

71. Tábla Sárospatak-vár: 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok  

72. Tábla Sárospatak-vár: 1–3: 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok; 4–8: 1969. évi 
feltárás, III. szelvény 

73. Tábla Sárospatak-vár: 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok 

74. Tábla Sárospatak-Vár: 1971. évi feltárások leletanyaga 

75. Tábla Sárospatak-Vár: 1971. évi feltárások leletanyaga 

76. Tábla Sárospatak-Vár: 1971. évi feltárások leletanyaga 

77. Tábla Sárospatak-Vár: 1971. évi feltárások leletanyaga 

78. Tábla Sárospatak-Vár: 1971. évi feltárások leletanyaga 

79. Tábla Sárospatak-Vár: 1–2, 4: 1971. évi feltárások leletanyaga; 3, 5–8: 1974. évi 
feltárások leletanyaga 

80. Tábla Sárospatak-Vár: 1974. évi feltárások leletanyaga 

81. Tábla Sárospatak-Vár: 1974. évi feltárások leletanyaga 

82. Tábla Sárospatak-Vár: 1–3: 1974. évi feltárások leletanyaga; 4–7: 1981. évi 
feltárások leletanyaga 

83. Tábla Sárospatak-Vár: 1, 4: 1976. évi feltárás, belsı udvar; 2–3, 5: 1981. évi 
feltárás, belsı udvar; 6: Olaszbástya, 1985. évi győjtés; 7: Tiszabı 

84. Tábla  Sárospatak-Vár: edénytípusok 

85. Tábla Sárospatak-Vár: edénytípusok 
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86. Tábla Tiszakeszi-Szódadomb: 1936. évi feltárás leletanyaga 

87. Tábla Tiszakeszi-Szódadomb: 1, 3–8: 1936. évi feltárás leletanyaga; 2: 1965. évi 
győjtés 

88. Tábla Tiszakeszi-Szódadomb: 1–6, 8, 12: 1936. évi feltárás leletanyaga; 7, 9: 
1970. évi győjtés; 10–11: 1965. évi győjtés 



1. Tábla A kutatási területen és Délkelet-Szlovákiában
található késõ neolitikus lelõhelyek
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1.Abádszalók-Bere
2.Besenyszög-Szórópuszta
3.Bodrogkeresztúr-Kutyasor
4.Bodrogzsadány-Akasztószer
5.Bodrogzsadány-Templomdomb
6.Cserépfalu
7.Èièarovce
8.Èièarovce II
9.Èièarovce, Vel'ká Mol'va
10.Egreš
11.Fegyvernek-Homokbánya
12.Gönz
13.Hajdúböszörmény-Pródi-halom
14.Hrèe¾ „Nad Baòou”
15.Ibrány-Szõlõhomoka
16.I�kovce
17.Kenézlõ-Fazekas-zug
18.Kenézlõ-Báji-homok (Alsó-rét)
19.Kisgyõr
20.Kisköre-Gát

21.Malé Raškovce

.

22.Mád
23.Meszes
24.Nagykörü-Tsz Gyümölcsös
25.Oborín
26.Olaszliszka 001
27.Paszab-Öved
28.Polgár-Csõszhalom
29.Polgár-Bosnyákdomb
30.Poroszló-Aponhát
31.Pusztataskony-Ledence 1.
32.Rakamaz 001. lelõhely
33.Sárospatak-vár
34.Slavkovce
35.Szerencs-Taktaföldvár
36.Szolnok-Tûzköves
37.Tiszabõ-Galamb-dûlõ
38.Tiszafüred-Külsõfokpart út
39.Tiszakeszi-Szódadomb
40 Tiszalúc-Vályogos

41.Tiszaörvény
42.Tiszapüspöki, Karancs,

Háromág-dûlõ
43.Tiszatarján-Tanári-földek
44.Tiszavalk-Kenderföldek
45.Vel'ké Raškovce
46.Vojèice
47.Zalkod-Jakab-domb
48.Zalkod 007
49.Zemplín-Rétrejáró



2. Tábla   Elterjedési térkép - déli terület

1.Abádszalók-Bere
2.Besenyszög-Szórópuszta
3.Fegyvernek-Homokbánya
4.Hajdúböszörmény-Pródi-halom
5.Kisköre-Gát
6.Nagykörü-Tsz Gyümölcsös
7.Polgár-Csõszhalom
8.Polgár-Bosnyákdomb
9.Poroszló-Aponhát
10.Pusztataskony (Tiszabura)-Ledence 1.

11.Szolnok-Tûzköves
12.Tiszabõ-Galamb-dûlõ
13.Tiszafüred-Külsõfokpart út
14.Tiszakeszi-Szódadomb
15.Tiszapüspöki, Karancs, Háromág-dûlõ
16.Tiszatarján-Tanári-földek
17.Tiszavalk-Kenderföldek
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1.Bodrogkeresztúr-Kutyasor
2.Bodrogzsadány-Akasztószer
3.Bodrogzsadány-Templomdomb
4.Èièarovce
5.Èièarovce, Vel'ká Mol'va
6.Cserepeskenéz
7.Egreš
8.Gönz
9.Hajdúböszörmény-Pródi-halom
10.Hrèe¾ „Nad Baòou”
11.Ibrány-Szõlõhomoka
12.I�kovce
13.Kenézlõ-Fazekas-zug
14.Kenézlõ-Báji-homok (Alsó-rét)
15.Malé Raškovce

16.
17.
18.Paszab-Öved
19.Polgár-Csõszhalom
20.Polgár-Bosnyákdomb
21.Rakamaz 001. lelõhely
22.Sárospatak-vár
23.Slavkovce
24.Szerencs-Taktaföldvár
25.Tiszaadony
26.Tiszalúc-Vályogos
27.Vásárosnamény
28.Vel'ké Raškovce
29.Vojèice
30.Zalkod-Jakab-domb

Oborín
Olaszliszka 001

3. Tábla   Elterjedési térkép - északi terület

31.Zalkod 007
32.Zemplín-Rétrejáró

0 10 km

15



1.Abádszalók-Bere
2.Besenyszög-Szórópuszta
3.Bodrogkeresztúr-Kutyasor
4.Bodrogzsadány-Akasztószer
5.Bodrogzsadány-Templomdomb
6.Cserépfalu
7.Èièarovce
8.Èièarovce II
9.Èièarovce, Vel'ká Mol'va
10.Egreš
11.Fegyvernek-Homokbánya
12.Gönz
13.Hajdúböszörmény-Pródi-halom
14.Hrèe¾ „Nad Baòou”
15.Ibrány-Szõlõhomoka
16.I�kovce
17.Kenézlõ-Fazekas-zug
18.Kenézlõ-Báji-homok (Alsó-rét)
19.Kisgyõr
20.Kisköre-Gát

21.Malé Raškovce

.

22.Mád
23.Meszes
24.Nagykörü-Tsz Gyümölcsös
25.Oborín
26.Olaszliszka 001
27.Paszab-Öved
28.Polgár-Csõszhalom
29.Polgár-Bosnyákdomb
30.Poroszló-Aponhát
31.Pusztataskony-Ledence 1.
32.Rakamaz 001. lelõhely
33.Sárospatak-vár
34.Slavkovce
35.Szerencs-Taktaföldvár
36.Szolnok-Tûzköves
37.Tiszabõ-Galamb-dûlõ
38.Tiszafüred-Külsõfokpart út
39.Tiszakeszi-Szódadomb
40 Tiszalúc-Vályogos

41.Tiszaörvény
42.Tiszapüspöki, Karancs,

Háromág-dûlõ
43.Tiszatarján-Tanári-földek
44.Tiszavalk-Kenderföldek
45.Vel'ké Raškovce
46.Vojèice
47.Zalkod-Jakab-domb
48.Zalkod 007
49.Zemplín-Rétrejáró

4. Tábla A doktori disszertációban szereplõ lelõhelyek
településtípus szerinti  eloszlása
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I Orosz György földje
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Sajgó Károlyné földje
Ungvári Gusztáv földje
Sikora András földje
Hajdú József földje

Ásatási terület

Épület

Gödör

5. Tábla   Bodrogzsadány-Templomdomb: 1941. évi  feltárások
alaprajza Petróczi J. nyomán



0m 10m

Kovalovszki Júlia 1961-1963

Molnár Vera 1963-1964

Gömöri János 1968-69

Dankó Katalin 1971, 1976

2. kutató
árok

Sír

III.
szelvény

Õskori rétegek

6. Tábla   Sárospatak-Vár: a lelõhelyen végzett régészeti feltárások
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7. Tábla   Sárospatak-Vár 1: 1969. évi ásatás, 2. kutatóárok metszetfala
(kézzel készült vázlat); 2: 1969. évi ásatás, 2. kutatóárok metszetfalának részlete

Bolygatatlan altalaj

Középkori rétegek



1

2

8. Tábla  Sárospatak-Vár: 1: 1971. évi ásatás, õskori gödör;
2: 1971. évi ásatás, Olaszbástya, K-i rész földkitermelés

Õskori réteg

Õskori réteg

Õskori gödör



 



Sárga színû földréteg

Cölöplyuk

Temetkezés

Égett földréteg

Gödör

10. Tábla   Kisköre-Gát: a tiszai kultúra objektumait ábrázoló felszínösszesítõ térkép
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11.Tábla   Kiskör-Gát: az épületek elhelyezkedése

Sárga színû földréteg

Cölöplyuk

Temetkezés

Égett földréteg

Gödör
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12. Tábla   Kisköre-Gát lelõhely leletanyaga
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13. Tábla Kisköre-Gát: 1, 6: 4. sír 3. melléklet; 2: 28. sír 1. melléklet;

3: 9. sír 1. melléklet; 4: 9. sír 4. melléklet; 5: 1. sír 3. melléklet
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14. Tábla Kisköre-Gát: 1: 1. sír 2. melléklet; 2: 9. sír 3. melléklet;

3: 4. sír 2. melléklet; 4: 21. sír 4. melléklet; 5: 21. sír 3. melléklet
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15. Tábla Kisköre-Gát: 1: 2. sír 1. melléklet; 2: 4. sír 1. melléklet;

3: 34. sír 1. melléklet; 4: 21. sír 2. melléklet
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16. Tábla Kisköre-Gát: 1: 9. sír 2. melléklet; 2: 36. sír 4. melléklet;

3: 9. sír 5. melléklet; 4: 36. sír; 5: 21. sír 1. melléklet; 6: 24. sír 2. melléklet;

7: 18. sír 1-2 melléklet



17. Tábla   Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1926. évi feltárás leletanyaga
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18. Tábla   Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1926. évi feltárás leletanyaga
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19.Tábla   Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga
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20. Tábla   Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga
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21.Tábla   Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga
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22. Tábla   Bodrogkersztúr-Kutyasor: 1935. évi feltárás leletanyaga
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23. Tábla   Bodrogzsadány-Templomdomb: 1944. évi feltárás leletanyaga
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24. Tábla   Bodrogzsadány-Templomdomb: 1-4, 6-10: 1944. évi feltárás leletanyaga;
5: 1941. évi feltárás leletanyaga
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25. Tábla   Bodrogzsadány-Templomdomb: 1-17, 19: 1944. évi feltárás leletanyaga;
18: 1941. évi feltárás leletanyaga
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26. Tábla   Bodrogzsadány-Templomdomb: 1-3: 1944. évi feltárás leletanyaga;
5: 1941. évi feltárás leletanyaga; 4, 6-8: 1951. évi feltárás leletanyaga
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27. Tábla   1-8: Kisgyõr; 9-10: Cserépfalu; 11: Örvény
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28. Tábla   Kenézlõ-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga
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29. Tábla   Kenézlõ-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga
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30. Tábla   Kenézlõ-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga

1

2

3



31. Tábla   Kenézlõ-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga
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32. Tábla   Kenézlõ-Báji-homok: 1930. évi feltárás leletanyaga
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33. Tábla   Kenézlõ-Fazekaszug
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39. Tábla 1963-66. évi feltárások leletanyagaKisköre-Gát:
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47. Tábla Kisköre-Gát: 1963-66. évi feltárások leletanyaga

6



1

2

3 4

5 6
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51. Tábla   Kisköre-Gát: 1963-66. évi feltárások leletanyaga
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53. Tábla Kisköre-Gát: 1963-66. évi feltárások leletanyaga
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59. Tábla   Kisköre-Gát: 1963-66. évi feltárások leletanyaga
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60. Tábla Kisköre-Gát: 1963-66. évi feltárások leletanyaga
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63. Tábla  Kisköre-Gát: edénytípusok
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65. Tábla   1-3: Tiszavalk-Kenderföldek, 1966-67. évi feltárások leletanyaga;
4-6: Kisköre-Gát 1963-66. évi feltárások leletanyaga; 8-9: Mád
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67. Tábla  Sárospatak-vár: 1963. évi Vöröstorony-Olaszbástya
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68. Tábla  Sárospatak-vár 1963. évi Vöröstorony-Olaszbástya
közötti terület feltárása; 3-8 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok - bolygatatlan réteg
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69. Tábla  Sárospatak-vár: 1964. évi feltárás, Olaszbástya északi oldal
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70. Tábla  Sárospatak-Vár: 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok - bolygatatlan
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72. Tábla  Sárospatak-vár: : 1969. évi feltárás, 2. kutatóárok;
4-8: 1969. évi feltárás, III. szelvény
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79. Tábla   Sárospatak-Vár: 1-2, 4: 1971. évi feltárások leletanyaga;
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82. Tábla   Sárospatak-Vár: 1-3: 1974. évi feltárások leletanyaga;
4-7: 1981. évi feltárások leletanyaga



83. Tábla   Sárospatak-Vár: 1, 4: 1976. évi feltárás, belsõ udvar; 2-3, 5:
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86. Tábla 1936. évi feltárás leletanyagaTiszakeszi-Szódadomb:
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87. Tábla 1, 3-8: 1936. évi feltárás leletanyaga;
2: 1965. évi gyûjtés
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88. Tábla 1-6, 8, 12: 1936. évi feltárás leletanyaga;
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