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Doktori értekezés tézisei 

 

 

Témaválasztás, a kutatási helyzet ismertetése 

 

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. 

Bár Tompa Ferenc és Bognár-Kutzián Ida a neolitikumra és rézkorra vonatkozó kronológiai 

rendszerezı munkájukban leginkább az innen származó leletanyagokra támaszkodtak, mégis 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. Ennek megfelelıen 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.  

 

Kutatási célok  

 

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. 
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Felhasznált adatok 

 

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.  

 

Elért eredmények 

 

A tiszai kultúra – a korábbi elképzeléseknek megfelelıen – 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. 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. 

Az elsı idıszak szórványos betelepülését a következı, a tiszai kultúra II fázisára datálható 

idıszakban erıs migrációs hullám követte, a térségben található lelıhelyek jelentıs része ekkor 
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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. 

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. 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. 

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 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, 



 6 

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.  

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. 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 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. A csıszhalmi tell elemzése 

kimutatott olyan jelentıs különbségeket a horizontális településsel szemben, 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 
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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.  

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 jellegzetesség nem jelentkezik, de ezt a csıszhalmi kultúra hatása mellett 
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nem tartom valószínőnek. Sokkal inkább számolni kell a települések lassú megszőnésével, 

elnéptelenedésével.  

 A késı neolitikum záró fázisát a leginkább telleken azonosított proto-tiszapolgári idıszak 

jelöli. 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. 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 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.  
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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 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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