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1. Az elemzés keretei 
 
1.1 Témaválasztás 
 
 Jelen dolgozat témájának alapja a tiszai kultúra  agyagtárgyain, főként a 

kerámiaedényeken megjelenő „textildíszes” mintarendszer szerkezeti- és stílusjegyeinek 
vizsgálata. Az elemzés elsődleges célja az eltérő funkciójú és kontextusú hordozó formák 
látszólag azonos szerkezetben, közös mintakincs elemeivel kitöltött díszítései által 
meghatározható viszony leírása. A hétköznapi, valamint elsősorban szakrális jellegű 
tárgyakon egyaránt megjelenő minta önálló, elsődleges régészeti forráscsoportként 
történő kezelésének ötletét épp a hordozó formák funkcionális heterogenitása adta. A 
vizsgálat elsődlegesen a mintarendszer eredetének, felépítésének, fejlődésének leírására, 
valamint az egyes területi és kronológiai alapon elkülönülő stíluscsoportok elkülönítésére 
irányul. Lehetőség szerint bizonyítani kívántuk a rendszernek, illetve egyes elemeinek 
esetleges jelentéshordozó voltát is. 

 A téma és a vonatkozó leletanyag nagysága súlypontozásra késztetett; ez az 
anyaggyűjtés során, több lépcsőben zajlott le. 

 Az elemzés alá vont leletek, illetve bevonni kívánt források körét már a gyűjtés 
elején erőteljesen le kellett szűkítenünk. Az összes ismert tiszai lelőhely teljes textildíszes 
kerámiaanyaga több tízezer értékelhető töredéket jelent; ekkora, jórészt publikálatlan 
adatmennyiség felgyűjtése és elemzése azonban túl nagy feladat egy ember számára, vagy 
akár e dolgozat témájául. Ezért kutatásunkat összesen nyolc lelőhelyre fókuszáltuk: 

 A tiszai kultúra déli törzsterületéről három, egymáshoz viszonylag közeli 
települést válaszottunk ki; ezek Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Szegvár-Tűzköves és 
Tápé-Lebő. Az északi területről szintén három lelőhely anyagát dolgoztuk fel: Kisköre-
Gát, Szerencs-Taktaföldvár és Tiszakeszi Szódadomb síktelepeiét. E hat lelőhely 
stílusának leírása révén megkíséreltük meghatározni a textildíszítés használatában 
mutatkozó lokális és regionális jellemzőket, valamint a két terület stílusának különbségeit. 

 A díszítés jelentéshordozó volta legélesebben idegen kulturális közegben 
mutatkozik meg; ezért egyrészt a szerkezet jelentésrétegeinek feltárására elemzésünket 
két kevert jellegű, erős tiszai jelenléttel bíró lelőhely: Aszód-Papi-földek és Polgár-
Csőszhalom-dűlő textildíszes leleteinek stíluselemzésével egészítettük ki. 

 Elsődleges céljaink eredetileg a mintarend tipológiájának megalkotása mellett a 
díszítés belső logikájának követése: a minta felépítésének és ikonográfiai rétegeinek 
leírása voltak. A térbeli módosulatok és az idegen kulturális hatásokra adott válaszok 
megfigyelésének egyre fontosabbá váló lehetősége azonban a rendszer  viselkedésének, 
illetve használatának vizsgálatát tolta előtérbe. Ezáltal reményeink szerint a textildíszes 
tárgyak, illetve a mintarendszer adott kultúrán belüli pillanatnyi helyére, szerepére, 
esetleg ezek változásaira is következtethetünk.  

 A Csőszhalom-dűlő kerámiaanyagának főként díszítésbeli jellegzetességeiből 
kiindulva megkíséreljük leírni a település és az aszódi fekete festéses kerámia köre, illetve 
a tiszai törzsterület lelőhelyei között fennálló viszonyt is. Ehhez a párhuzamként hozott 
lelőhelyek alapvető jellegzetességeit is meg kellett határoznunk, ami azt jelenti, hogy az 
ezekről előkerült, vonatkozó leletanyag közölt részének értékelhető töredékeit szintén 
integráltuk az egységes szempontok szerinti feldolgozáshoz kialakított modell 
adatbázisába.  

 Az egyes tiszai telepek pontos, részletekbe menő díszítéstipológiájának 
megalkotása olyan hatalmas munkát jelent, melyre nem vállalkozhatunk; jelen 
tanulmányban csupán a vizsgálat alá vont lelőhelyek, illetve az egyes részterületekre 
jellemző stílusok képének felvázolására törekedtünk. A rendszer rugalmas és nyitott, azaz 
bővíthető és kiegészíthető; további tiszai lelőhelyek anyagával feltöltve az egyes 



települések és régiók stílusának jellege, kapcsolatai és változásai egyre pontosabban 
leírhatóvá válnak. 

  
1.2 A textildíszes mintarend, mint önálló forráscsoport 
 
 A textildíszes mintarend - ha az alábbiakban többet nem is sikerül mondanunk 

róla - egy zárt, összetett felépítésű és következetes ikonográfiai rendszer, melyen 
keresztül az adott csoport anyagi kultúrájának esztétikai többletét fejezi ki. Megjelenéseit 
egyfajta szándék megnyilatkozásának tekinthetjük, mely a beágyazó kultúra egy 
meghatározott kognitív rétegének egyértelmű leképeződése. Ez a szándék egyrészt a 
minta felépítésében mutatkozik meg; a tárgyak sokfélesége emellett azonban bizonyítja 
egy sajátos, kulturálisan kötött, így számunkra csupán lenyomataiban megfogható 
rendező elv működését is, mely az adott díszítést az anyagi világ meghatározott 
elemeihez kapcsolja. A textildíszes mintarend nagy területen, az emberi életciklus 
viszonylatában igen hosszú időn keresztül használatban van; életében mégsem figyelhető 
meg első pillantásra szembeötlő mértékű másolási hanyatlás vagy más jellegű 
degeneráció. Ebből arra következtethetünk, hogy a kognitív szint, amelyet e tárgyak 
díszítése reprezentál, a kultúra legmélyebb gondolati rétegei közé tartozik. Ezért úgy 
véljük, a mintarend logikájának és főként határterületeken, kulturális stresszhelyzetekben 
való változásainak leírásával érdemben járulhatunk hozzá a tiszai kultúra belső fejlődését 
meghatározó folyamatok megértéséhez. 

 
1.3 A kutatás alapkérdései 
  
 Az elemzés alapvető kérdései két csoportba tagolhatók. Az első csoport („belső” 

kérdések) a textildíszítés rendszerének felépítésére, esetleges jelentéshordozó voltára, 
elemeire vonatkozik, míg a második csoport („külső” kérdések) az annak  használatában, 
megjelenésében bekövetkező változásokat célozza meg. 

 
 Belső kérdések: 
1. - Igazolható-e azon feltevés, hogy a kerámia díszítése nem csupán dekoratív 

elemek összessége, hanem önmagában is jelentést hordoz; 
 1a. - elkülöníthetőek-e jelentésrétegek a díszítésen belül; ha igen: 
 (1b. - A textildíszes mintarend, mint kommunikációs közeg helye a tiszai 

 kultúrában.) 
2. - Van-e különbség az egyes hordozó formákon megjelenő díszítés felépítésében, 

különös tekintettel az elsődlegesen szakrális kontextusú tárgyakra; van-e szabályszerűség 
(és leírható?) abban, hogy az adott művelődés anyagi kultúráján belül mely tárgyak 
milyen díszítést kapnak; 

3. - A textildíszes kerámia helye a díszített kerámiaanyag, illetve a teljes tiszai 
kerámiaanyag viszonylatában. 

 
 Külső kérdések 
4. - Milyen viszonyban áll a korai csőszhalmi fekete festés, illetve kerámiaművesség 

a környező területek egykorú művelődéseivel? 
 4a. - A tiszai textildíszítés, illetve fekete festés és az egykorú csőszhalmi fekete 

 festés viszonya; 
 4b. - Hogyan reagál a textildíszes mintakör a kívülről érkező kulturális 

(ikonográfiai, ideológiai) hatásokra, és milyen következtetések vonhatók le ebből? 
5. - Megragadhatóak-e eltérések, változások a textildíszítés rendszerében, 

alkalmazásában idő- és térbeli viszonylatban? 



 5a. - A textildíszes mintarendszer eredete, kialakulása és kapcsolódása a beágyazó 
kultúra szakrális szférájához. 

 
1.4 A kutatási terület behatárolása 

 
1.4.1 - Kronológiai terminológia 

 
 A tiszai kultúra élete összesen öt fázisba tagolódik; ezek behatárolása viszonylag 

egységes, ám a nevezéktan - különösen a viszonylag hosszú formatív időszak sokáig 
bizonytalan besorolása miatt - meglehetősen heterogén. Polgár-Csőszhalom és a 
Csőszhalom-dűlő kronológiai helyzetét az ásatók már számos tanulmányban leírták (pl. 
RACZKY 1998, 486-487, RACZKY ET AL. 2002, 837; 2007, 61-67); ezért a dolgozat további 
részében az egyes periódusok általuk használt elnevezéseit kívánjuk használni. Az öt fázis 
a következő: 

 
Tisza 1 (korai tiszai kultúra, formatív időszak) = kb. Tisza 1 (KOREK 1973, 375-

377; 1989, 62) = szakálhát-tiszai átmenet (SELEANU 1978, 36) = kialakuló tiszai kultúra 
(GOLDMAN-SZÉNÁSZKY 1984, 103-105; MAKKAY 1982, 61) = Tisza 1 (KALICZ-RACZKY 1987, 
26; RACZKY 1992, 164-165, 171, 8. kép) = Tisza I vagy formatív, illetve proto-tiszai periódus 
(HORVÁTH 2005, 61) 

 C14: kb. 5200/5150-5000 BC (területenként is változó) 
 Horizont: Vinča B2-B2/C1, Zseliz III-Vorlengyel, Lumena Nouă, Precucuteni 
 Lelőhelyek: Battonya-Gödrösök; Battonya-Parázs-tanya felső rétegei; Békés-

Povád; Dévaványa-Sártó felső szint; Hódmezővásárhely-Gorzsa D1 kezdete; Öcsöd-
Kováshalom A szint; Polgár - Csőszhalom-dűlő kezdete; Szeghalom - Kovácshalom alsó 
szint; Szegvár-Tűzköves I. szint; Tápé-Lebő-Felsőhalom legfelső rétegei; Vésztő-Mágor 2-
3. szintje. 

 
Tisza 1/2 (korai klasszikus tiszai kultúra) = kb. Tisza 1 vége vagy korai 

klasszikus tiszai kultúra (KOREK 1973, 375-377; 1989, 63) = korai tiszai kultúra (GOLDMAN-
SZÉNÁSZKY 1984, 105-106; Makkay 1982, 132) = Tisza 1/2 (KALICZ-RACZKY 1987, 26; 
RACZKY 1992, 165, 172, 9. kép ) = Tisza 2 vagy korai tiszai periódus (HORVÁTH 2005, 61) 

 C14: kb. 5000 - 4800/4850 BC 
 Horizont: Vinča C1, Protolengyel (Sé, Bicske)/Lengyel I (Aszód Ia), Samborzec-

Opatów, Berettyóújfalu-Herpály 9-10. szint, Lumena Nouă vége 
 Lelőhelyek: Hódmezővásárhely-Gorzsa D1(-D2); Kisköre-Gát kezdete; Öcsöd-

Kováshalom (A4?-)B szint; Polgár-Csőszhalom I. periódus; Polgár-Csőszhalom-dűlő; 
Szeghalom-Kovácshalom felső szint; Szegvár-Tűzköves 2-5. rétegek kezdete; Szerencs-
Taktaföldvár;  Tápé-Lebő, Alsóhalom (B) kezdete; Tiszaluc-Vályogos. 

 
Tisza 2 (klasszikus tiszai kultúra)  = Tisza 2 vagy klasszikus tiszai kultúra 

(KOREK 1973, 377-379; 1989, 65) = Tisza 2 (KALICZ-RACZKY 1987, 26, 30; RACZKY 1992, 174-
175, 10. kép) = Tisza 3 vagy klasszikus tiszai periódus (HORVÁTH 2005, 62) 

 C14: kb. 4850/4800 - 4700 BC 
 Horizont: Vinča C2, Lengyel I (Aszód Ia vége-b) / Santovka-fázis, Samborzec-

Opatów vége/Malice Ia-b, Berettyóújfalu-Herpály 8. szint 
 Lelőhelyek: Hódmezővásárhely-Gorzsa D3, Kisköre-Gát, Öcsöd-Kováshalom B, 

Szegvár-Tűzköves 2-5. szintek, Tápé-Lebő, Alsóhalom (B) alsó szintjei. 
 
Tisza 3 (késő-klasszikus tiszai kultúra) = Tisza 3 (KALICZ-RACZKY 1987, 26, 30; 

RACZKY 1992, 174-176, 10. kép; = Tisza 4 vagy késő tiszai periódus (HORVÁTH 2005, 62) 



 C14: kb. 4700 - 4500/4550  
 Horizont: Vinča D1-D2 eleje, Lengyel II, Malice 1c, Berettyóújfalu-Herpály 7-6. 

szintek 
 Lelőhelyek a korábbi időszak tiszai törzsterületén: tiszai kultúra: Szegvár-

Tűzköves 2-5. szintek(?); Tápé-Lebő, Felsőhalom (A) 2. periódus; Tápé-Lebő, Alsóhalom 
(B); Gorzsa-csoport (HORVÁTH 2005, 62-63 után): Hódmezővásárhely-Gorzsa C-B, Deszk-
Ordos, Ószentiván III 

 
prototiszapolgári időszak   = prototiszapolgári időszak (KALICZ-

RACZKY 1987, 26, 30; RACZKY 1992, 174, 11.kép = Tisza V (HORVÁTH 2005, 62) 
 C14: kb. 4550/4500 BC- 4450/4400 [Uivar: SCHIER-DRAŞOVEAN 2004, 201-205; 

Vésztő-Bikeri: PARKINSON-YERKES-GYUCHA 2004, 106 (HORVÁTH 2005, 62 után)] 
 Horizont: Vinča D2 eleje, Lengyel IIIa, Malice 1c, Berettyóújfalu-Herpály 7-6. 

szintek 
 Lelőhelyek a korábbi időszak tiszai törzsterületén: tiszai kultúra: Tápé-Lebő, 

Alsóhalom (B) felső szint; Gorzsa-csoport (HORVÁTH 2005, 62-63 után): 
Hódmezővásárhely-Gorzsa C-B, Deszk-Ordos, Ószentiván III. 

 
 Az egyes periódusok abszolút időrendi helyzetének meghatározásánál 

HERTELENDI ET AL. 1998, 659-665; HERTELENDI-HORVÁTH 1992, 864; HORVÁTH 2005, 62-63; 
RACZKY 1987, 28-29; RACZKY ET AL. 2007, 61-66 adataira támaszkodtunk. 

 A lelőhelyek pontos időrendi viszonyát a 127. táblában rögzítettük. 
 

1.4.2 - A kutatási terület időbeli behatárolása 
 
 A tiszai textildíszes kerámia nagyobb arányban a kultúra 1/2. fázisában, látszólag 

különösebb előzmények nélkül jelenik meg annak teljes elterjedési területén (HORVÁTH 

2005, 61; KALICZ-RACZKY 1987, 20; RACZKY 1985, 106; 1992, 172); a bekarcolt textildíszítés 
ebben a periódusban hirtelen a tiszai lelőhelyek meghatározó díszítésmódjává is válik. Ez 
a díszítés nem jellemző a kultúra összes fázisára, illetve minden lelőhelyének minden 
rétegére. Virágkora a tiszai 1/2 és 2. időszakokra tehető, melynek végén a csoportokra 
szakadó kultúra egyes területein eltérő módon szűnik meg, illetve alakul át. Jelen 
dolgozatban elsősorban a mintarendszer kialakulására és elterjedésére szeretnénk 
koncentrálni. Ennek a lezárásnak több oka van: 

 1. A Tisza 1. vége, 1/2 és 2. periódusok jelentik azt az időszakot, amikor a 
díszítésrendszer a kultúra egész területén elterjed, így az egyes területi variánsok 
elkülönítése lehetséges. A kultúra kései klasszikus (3.) fázisának megjelenése igen sok 
szempontból törést jelent. Jelentősen megváltozik az egyes területek kerámiája: délen 
(Gorzsa-csoport) a fényezett, bütyökdíszes típusok, északon (csőszhalmi komplexum) a 
pasztózus festés válik uralkodóvá, míg a - jóval kisebb számban megjelenő - textildíszítés 
fokozatosan leegyszerűsödik, illetve eltűnik. A klasszikus időszak során, illetve végén 
számos tell-település (Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Öcsöd-Kováshalom, Szegvár-
Tűzköves, Vésztő-Mágor) megszűnik; az észak-alföldi területek síktelepeinek (Tiszaluc-
Vályogos, Kisköre-Gát) élete a Tisza 2. periódus során fokozatosan, kivétel nélkül véget 
ér. Ez az egyes területek kapcsolatrendszerében bekövetkező változások következménye. 
A Tisza 3. időszak a kultúra belső fejlődése szempontjából tehát a korai és klasszikus 
periódusokat átívelő fejlődéstől elkülönülő, önálló fázist képvisel, melyben a - 
tulajdonképpen "maradvány" - textildíszítés szerepe marginális. 

 2. A Csőszhalom-dűlő élete a rendelkezésre álló radiokarbon adatok, az importok 
és a telepanyagnak a csőszhalmi tell rétegsorából előkerült leletekkel való megfeleltetése 
alapján főként a Tisza 1/2. periódusra tehető (RACZKY ET AL. 2002, 843, 849, 10. kép; 2007, 



61-65, 10. kép). Kezdete valószínűleg visszacsúszik a formatív fázis végére: a 
leletanyagban feltűnik néhány archaikus edényforma, de a legkorábbi időszakra jellemző, 
vagy szakálháti jellegű típusok csak esetlegesen, derivált formában jelennek meg. Számos 
objektumból került elő azonban a más tiszai lelőhelyeken kizárólag a Tisza 1. időszakra 
jellemző „bitumenbevonatos” kerámia1. Csupán néhány gödörből került elő a tell II., 
kerámiastílus szempontjából átmenetinek tekinthető fázisába sorolható vörös-fehér festett 
töredék, így valószínű, hogy a külső telepet lakói valamikor ezen időszak kezdetén 
hagyták fel. Ez a Tisza 2. periódus elejére tehető. A lelőhely tehát a korai-klasszikus és 
klasszikus periódusok alkotta fázisba sorolható, azaz az itt megjelenő fekete festés 
mintarendje ezen időszak textildíszes kerámiájának mintarendjével vethető össze. A 
csőszhalmi tell II. periódusában formálódó, III. periódusától pedig uralkodóvá váló vörös-
fehér pasztózus festésű kerámia formavilága és mintarendje nem őrzi a korábbi időszak 
kerámiadíszítésének hagyományait, és a többi lelőhely (Aszód-Papi-földek, Zalkod, 
Bodrogkeresztúr), ahol a fekete festés megjelenik, szintén nem éli meg a tiszai kultúra 
klasszikus fázisának végét. 

 Összességében tehát a karcolt textildíszes és a széles sávos fekete festéssel díszített 
kerámia területi és időbeli elterjedése természetes egységet választ le a tiszai kultúrán 
belül. Ez az egység a kultúra kialakulásának, valamint fejlődésének a Vinča D1 időszak 
kezdetére tehető törést megelőző időszakát jelenti. Ezután a textildíszes mintarend 
hasonlóképpen szorul háttérbe, illetve tűnik el, mint ahogyan előzőleg a tiszai jellegű 
leletanyag megjelenése a kultúra formatív fázisában hirtelen kiszorítja a szakálháti jellegű 
kerámiát. Ez az az egység, melynek modellezése, eredetének meghatározása egyetlen, 
összefüggő rendszeren belül valósítható meg; ezért dolgozatunkban elsősorban erre 
teszünk kísérletet, elő- és utóéletét olyan mértékig követve, amíg a megragadható belső 
fejlődéséhez közvetlenül kapcsolódó leletegyüttesek ezt szükségessé teszik. 

 
1.4.3 A kutatási terület földrajzi behatárolása 

 
 Az elemzés földrajzi szempontból a tiszai kultúra alföldi lelőhelyeinek 

leletanyagára terjed ki. Nem kívántunk foglalkozni a bánáti lelőhelyek anyagával, mivel e 
terület kulturális előzményei jelentős mértékben különböznek a kultúra kialakulási 
területének hagyományaitól. Az ott érvényesülő külső (elsősorban vinčai) hatások jellege 
és mértéke is leválasztja a régiót a tiszai törzsterületről, melynek viszonylatában a bánáti 
lelőhelyek csoportja a csőszhalmi anyaghoz hasonlóan maga is egy interferenciaterületen 
megjelenő, sajátos, önálló változatként értelmezhető. Az elemzés közvetett célja jelen 
esetben a törzsterület kerámia- és díszítéstipológiai alapjának megalkotása volt az észak-
alföldi részek anyagával való összevetés lehetőségének megteremtésére; erre e különálló 
változat anyaga nem alkalmas. A déli periféria anyagának összehasonlító elemzése jelen 
dolgozat tárgyához hasonló, független feladat, mely egy későbbi, önálló munka témája 
lehet. 

 A korai csőszhalmi típusú széles sávos fekete festéshez hasonló technikájú és 
jellegű díszítés igen kevés lelőhelyen fordul elő; legjobb párhuzamát az Aszód-Papi-
földek feltárásán előkerült leletek jelentik. Ezt a telepet Kalicz N. korábban a korai 
lengyeli kultúrához tartozónak vélte (KALICZ 1985, 75-81), de legutóbbi cikkeiben már 
önálló, lengyeli, tiszai és csőszhalmi hatásokat egyaránt mutató telepként ír róla, és 
hangsúlyozza a Csőszhalom-dűlő kerámiájával való szoros kapcsolatát (KALICZ 2006, 135; 
KALICZ 2008, 5). Ezért is feltétlenül szükségesnek tartjuk az aszódi telep közölt 
leletanyagának bevonását az északi területek összehasonlító elemzésébe annak ellenére, 

                                                      
1 Bár a Csőszhalom-dűlő anyagában a bitumen- pontosabban gyantabevonat készítésének 

szokása - különösen a keresztmetszetváltó edények csoportjánál - továbbélni látszik; talán a 
település teljes életét véigkíséri. 



hogy a lelőhely szintén interferenciaterületen helyezkedik el, és kapcsolatrendszere 
jelentősen eltér a csőszhalmi településétől.  

 
1.4.4 Az elérhető leletanyagok forrásértéke 

 
  Az egyes lelőhelyek, illetve részterületek feldolgozottságának szintje eltérő; az 

elérhető adatok forrásértékében is jelentős különbségek mutatkoznak. Ennek egyik oka 
az, hogy a tiszai kultúra számos lelőhelyének feltárása módszertani szempontból igen 
„korán”, a múlt század középső harmadában zajlott. Az ezek révén nyert régészeti adatok  
használhatóságát számos tényező korlátozza. 

 A többrétegű telepek feltárásából származó leletanyag pontos kronológiai 
besorolásánál sok esetben jelent problémát a feltárásnál alkalmazott ásónyomos módszer. 
A finom településrétegek, járószintek pontos elkülönítése csupán a kultúra néhány 
rétegzett telepén történt meg (Hódmezővásárhely-Gorzsa, Öcsöd-Kováshalom, Polgár-
Csőszhalom); ezek kerámiaanyagának közlése azonban még folyamatban van. A 
természetes rétegek ásónyomonkénti összebontása révén - még ha a metszetfalak alapján 
a pontos rétegsor le is írható - a kerámiaanyag változásai jó eséllyel követhetetlenné 
válnak, hiszen az egyes, mesterségesen leválasztott mélységekből származó 
kerámiaanyag összetartozása, illetve pontos rétegtani és kronológiai besorolása 
megkérdőjeleződik. Ez a probléma fennáll Szegvár-Tűzköves 2-5. rétegeinél (SELEANU 

1978, 48), valamint Tápé-Lebő és Vésztő-Mágor telepeinél is. Hasonlóan bizonytalan 
Hódmezővásárhely-Kökénydomb síktelepének belső időrendje. 

 A terepbejárásból származó, illetve szórványként előkerült leletek, valamint az 
olyan, feltárásból származó leletanyagok, melynek dokumentációja elveszett vagy nem 
kielégítő (pl. Móra Ferenc Tápé-Lebőn 1930-ban végzett ásatása, vagy Tompa Ferenc 1936. 
évi feltárása Tiszakeszi-Szódadombon) szintén csak korlátozottan használhatóak; a 
„korlát” kronológiai szempontból elsősorban a Tisza 1/2 és 2. fázisok elkülönítését jelenti. 
Ez a forráscsoport tehát elsősorban az egyes formaváltozatok, mintaalkotó- vagy 
mintaszerkezet-változatok adott területen való meglétének bizonyítására, valamint a 
lelőhely tipológiai jellegzetességeinek leírására alkalmas, kronológiai jellegű 
megállapítások alapjául azonban nem, vagy csak igen korlátozottan. 

 A fentebb vázolt a körülmények egyben arra is késztetnek bennünket, hogy a 
vonatkozó periódus horizontjait (Tisza 1/2 - 2) együtt kezeljük, hiszen önmagában saját 
kiindulási anyagunk sem alkalmas más lelőhelyek tárgyi leletanyagának kronológiai 
finomtagolására. 

 Szintén a korai ásatások jellegzetessége a leletanyag meglehetősen sajátos 
szelekciója; ennek mértéke a kutatás módszertani fejlődésével mérséklődik. A század első 
harmadában a tiszai kultúra számos lelőhelyén folytak feltárások2; az ezekből ránk 
maradt tárgyi anyag kiválasztása alapvetően önkényes módon történt. A szempontok 
elsősorban esztétikai jellegűek, így elsősorban az ép, gazdagon díszített vagy különleges 
tárgyak maradtak fenn a rostán. Ezt a gyakorlatot erősítette az egyes forráscsoportok 
értékelése is: az elméleti háttér, vagyis a kronológiai viszonyok tisztázásának és az 
egykori kapcsolatrendszer rekonstruálásának alapját a kő- és csonttárgyak tipologizálása 
mellett elsősorban az agyagtárgyak plasztikus díszítéseinek és festett, illetve karcolt 
mintáinak összehasonlító elemzése jelentette. A leletegyüttesek és a kontextus jelentősége 
e korszakban igen csekély. Ide sorolható a fentebb már említett ásatásból, Tiszakesziről 
származó leletanyag, melyet a Nemzeti Múzeum őriz: ez öt doboznyi, szinte kizárólag 
textildíszes töredékeket tartalmazó kerámia, a pontos leletkontextusra (réteg, objektum, 
ásónyom, mélység) vonatkozó megjelölés nélkül. Az ilyen jellegű leletek 

                                                      
2 BANNER 1930A: Békés-Povád, Vésztő-Mágor; uő, 1931: Hódmezővásárhely-Kökénydomb, 

JANKOVICH 1931: Munkačevo; MÓRA 1931: Čoka-Kremenak;  REIZNER 1904: Tápé-Lebő stb. 



felhasználhatósága a leginkább korlátozott: nem alkalmasak az adott lelőhely tipológiai 
profiljának felvázolására vagy időrendi helyének pontos meghatározására. Megfelelő 
minőségű leletanyag esetén azonban még így is leírhatók a település mintahasználatának 
jellemzői. A meglévő töredékek információi beilleszthetők a mintaelem-katalógusba, a 
rekonstruálható formák pedig összevethetők az alapként használt tipológiával; ennek 
révén esetleg a forrás kronológiai helyzete is megbecsülhető. 

 A század középső harmadában végzett feltárások módszertani szempontból már 
többé-kevésbé megfelelőek; ám - amint arra disszertációjában Korek József (KOREK 1973, 
37) is felhívja a figyelmet - a leletanyag selejtezése még mindig dokumentálás nélkül 
zajlik. Ez a leletanyag belső arányainak torzulását okozza, ismét az „érdekesebb” 
töredékek javára; tipológiai megfigyelésekhez ezek a források azonban már viszonylag jól 
használhatóak. 

 Itt kell megemlítenünk a kb. az 1970-es évekig született publikációk képminőségét 
is, mely - legtöbbször apró, rossz minőségű fotók, profilok és többnyire méretarány nélkül 
- gyakran lehetetlenné teszi a pontos leírást és formai azonosítást.  

 
1.5 A kutatás iránya: a különféle megközelítések modelljeinek fejlődése 

 
 A kerámiatárgyakon megjelenő mintaelemek értelmezésének jelenlegi elméleti 

háttere olyan, meglehetősen új irányzatot képvisel a régészeten belül, mely több, 
párhuzamosan fejlődő kutatási ág szintéziseként jött létre és alakul ma is. Ezek helyzete és 
értékelése a kezdetektől fogva különbözik, így értelmezésük jellegét sokáig eltérő 
elvárások és prekoncepciók határozták meg, melyek egy része ma is jelen van. Ezért 
szükségesnek tartjuk a régészet általános ismeretelméleti nézőpontjának, illetve az egyes 
megközelítések kutatástörténetének rövid, súlypontozott leírását, hogy az elméletek 
fejlődését, változásait végigkövetve láthatóvá váljon az alábbiakban a gyakorlatban is 
alkalmazott elméletek és modellek eredete (így kontextusa) és belső logikája. 

 A főként szakrális kapcsolatú tárgyak és a kerámia díszítése, mint az emberi 
szándék vagy szándékoltság legtisztább, régészeti módszerekkel megfogható 
kifejeződései a régészet egyik legkorábban felismert információhalmazát jelenik. E csoport 
elemeinek értelmezése a „hagyományos” régészetben a többi régészeti adattal együtt 
főként a történeti rekonstrukciót szolgálta (pl. CHILDE 1929, 386) vagy a „primitív” 
kultúrák „mágikus” vallásába engedett betekintést (pl. HORNBLOWER 1929, 31). Az 
előítéletekkel terhelt történeti rekonstrukció igényének, modelljeinek és szempontjainak 
kényszerétől a régészet és a párhuzamosan fejlődő kulturális antropológia a 20. század 
második felében bekövetkező két nagy változás során szabadul meg. 

 Az új régészettel megjelenő első nézőpontváltás jelenti azt a fordulatot, melynek 
révén megkezdődhetett a díszítések mai kutatási irányzatainak kialakulása is. E változás 
kezdetét a 20. század középső harmadában a kontextualitás fogalmának megjelenése 
jelentette: annak felismerése, hogy minden régészeti lelet és jelenség túlmutat önmagán, 
és az egykori beágyazó kultúra nyomait hordozza. Ez az új kiindulópont megnyitotta az 
utat az egykori kultúra régészeti módszerekkel nem megfigyelhető részeinek 
rekonstrukciójához; ám a mindaddig a történelemtudomány fogalmi és módszertani 
alapján fejlődő régészetnek nem voltak meg az eszközei e lehetőség megragadására. 
Szükségszerű volt a kitekintés, mely a különféle tudományágak felé fordulásban 
nyilvánult meg; ez módszertani szempontból a természettudományok 
segédtudományként való alkalmazásához, ezen keresztül a rendszerszemlélet 
megjelenéséhez vezetett. Elméleti vonatkozásban a társadalomtudományok is segítettek: 
ez elsősorban az - a régészethez hasonlóan az emberi társadalmak szerkezetét és 
működését vizsgáló - szociológiát és kulturális antropológiát jelentette, melyek irányelvei 



és modelljei leginkább alkalmasnak tűntek a régészetbe való közvetlen átemelésre3. A 
nyitás 1960-as évek fordulójára tehető; az antropológia ez időszakban maga is jelentős 
elméleti és módszertani átalakuláson megy keresztül4, melynek alapproblémái a nézőpont 
kérdése és az emberi kultúrák struktúrájának leírása. E tudomány elsődleges céljává 
általános érvényű, a társadalmak működését meghatározó vagy jellemző 
szabályszerűségek megragadása válik; fő eszköze az összehasonlítás. Mind az 
antropológia, mind a régészet számára szükséges lesz - a korábban bevett gyakorlattal, a 
jórészt minősítetlen párhuzamok többé-kevésbé kontrollálatlan használatával szemben - 
egy egységes „külső” látószög meghatározása, melyből, illetve egy általános 
kultúramodell felállítása, melynek irányelvei és tagolódása alapján az összehasonlítás 
elvégezhető. Az átvett strukturalista módszer alkalmazása azonban a kezdetektől fogva 
számos problémát vet fel. Ez egyfelől az interpretációhoz használt modellek és a régészeti 
jelenségek viszonyának átgondolását (pl. a tafonómiai „szűrő” felismerése), másrészt az 
az alkalmazás érvényességének és korlátainak felismerésén keresztül saját elméleti háttér 
és módszertan kialakítását vonja maga után. A régészeti elméletek célja továbbra is az 
egyes kultúrák mögötti „egyetemes modell” megalkotása, illetve az anyagi kultúra és a 
kultúra viszonyát egyértelműen meghatározó (leképező) szabályszerűségek, univerzálék 
leírása. 

 A régészetben a második nagy változást az 1980-as évek kezdetétől fokozatosan 
lezajló interpretatív fordulat jelenti; ennek nyomán jelentősen mérséklődik a kulturális és 
történeti univerzáléknak az értelmezésben betöltött jelentősége. Az e változással járó 
másik nagy „veszteség” annak felismerése, hogy a régészet adatai (a 
természettudományokkal ellentétben) nem objektív tények; a régészeknek el kell 
fogadniuk, hogy - akár az antropológusok - alapvetően gondolati konstrukciókkal 
dolgoznak. A posztprocesszualista irányzatok elsődleges vizsgálati szempontjai ennek 
megfelelően az információ minősége (objektivitása), a megfigyelő helyzete, az értelmezés 
célja és a modellek alkalmazhatósága, valamint a kultúra, az anyagi kultúra és a régészeti 
kultúra viszonya lesznek; a tipokronológián túlmutató értelmezés módszertana, illetve 
lehetőségeinek kutatása önálló elméleti ágakká válnak5. 

                                                      
3 A régészet és a kulturális antropológia együttes fejlődését és viszonyának változását 

összefoglaló munkában tárgyalja C. Gosden (GOSDEN 1999). 
4 A kulturális antropológia az alapvetően funkcionalista Malinowski vagy Radcliffe-Brown 

munkásságával jellemezhető klasszikus felfogásában olyan tudomány, mely a terepmunkán 
keresztül hozza létre magát, amennyiben lényege és célja a vizsgált kultúra (rendszer) tökéletes, 
objektív leírása. Ennek oka a talán elsősorban Durkheim pozitivizmusából táplálkozó 
ismeretelméleti kiindulópont, mely szerint a környező világ megismerhető (objektív) tények 
összessége, melyek összegyűjtésével annak rendszere is teljességében megismerhető. Az 1960-as 
években meginduló interpretatív fordulat épp ezt érvényteleníti. A változás, mely fokozatosan a 
régészet ismeretelméleti alappontját is megváltoztatja, négy lényegi ponton ragadható meg. Az 
első az a felismerés, hogy az objektív megfigyelés nem lehetséges, hanem minden adat a 
megfigyelt és a megfigyelő interakciójának eredménye; ez magával vonja a kontextustól független 
kategóriák létezését kimondó tétel érvényvesztését is. Ugyanezen okból minden szituáció egyedi és 
megismételhetetlen, vagyis a hipotézisek nem tesztelhetők, mivel az adatok/eredmények 
reprodukálása nem lehetséges. A negyedik, legfontosabb változást a teljes megismerhetőség és 
leírhatóság képzetének összeomlása jelenti. Ennek eredményeként az új megközelítés fókuszába a 
kulturális jelentés és rendszerek, illetve a társadalmi gyakorlat mellett a vizsgáló által létrehozott 
konstrukcióknak a valósághoz való viszonya, azaz a megismerhetőség problémája kerülnek (pl. a 
szociálantropológus Evans-Pritchard, vagy a szimbolikus anthropológiát megteremtő Clifford 
Geertz tanulmányai említhetők: EVANS-PRITCHARD 1950, GEERTZ [1978] 1993). 

5 A régészet elméleti fejlődéséről és a posztprocesszualista irányzatokról összefoglalóan ld. 
RENFREW-BAHN 1999, 36-44. 



 Leach-nek a hasonló átalakuláson átesett antropológia helyéről és céljáról vallott 
nézete jól tükrözi a „legújabb régészet” szerepét is:  

 
 „A szociálantropológia nem tudomány a szó természettudományos értelmében, és 

nem is szabad azt célul kitűznie. Ha valami, akkor leginkább a művészet egyik formája. 
(...) a szociálantropológusok (...) célja, hogy betekintést nyerjenek (más emberek 
viselkedésébe, vagy éppenséggel a sajátjukba.) A betekintés (...) olyasmi, amit más 
kontextusokban nagyon is sokra becsülünk; ez a mély megértés képessége, amit mi, 
kritikusok, azoknak tulajdonítunk, akiket nagy művészeknek tartunk. (...) Ez azonban 
csak a kezdet. Ha reményei szerint „betekintést” nyert abba, amit megfigyelt, a[z 
antropológus] következő feladata lefordítani azt egy olyan nyelvre, amelyet olvasói, aki 
nem voltak élményének részesei, várhatóan megértenek majd.” (LEACH 1982, 44) 

 
1.5.1 A szimbólumok kutatásának elméleti háttere és módszertana 

 
 Szimbólumként értelmezhető önálló mintaelemek hétköznapi és kultikus 

tárgyakon, önállóan vagy összetett díszítés részeként is megjelenhetnek. 
Kutatástörténetük önálló irányokat jelölt ki e két leletcsoport vonatkozó információinak 
értékelésére; ezért szeretnénk ennek néhány számunkra fontos pontját kiemelni. Ennek 
elsődleges oka az, hogy megmutassuk, miért nem kívánunk a későbbiekben a díszítés 
felépítésének elemzése kapcsán az újkőkori vallást vagy kommunikációs közeget érintő, a 
szimbólumok értelmezéséhez hagyományosan hozzátartozó szempontok szerinti 
magyarázó fejtegetésekbe bocsátkozni. 

 A kultikus tárgyakon megjelenő mintaelemeknek az „istenség” különböző 
„aspektusait” megjelenítő szimbólumként való, közvetlen értelmezése a 19. század 
végétől meghatározó irányzat. A szakrális kapcsolatú régészeti leletek értelmezésének 
kezdetben alapvető módszere az ókori görög és római vallások alakjaival és jeleneteivel 
való összevetés; a vallástörténet fogalmi készlete és viszonyrendszere sokáig 
meghatározza a kognitív szféra bármely elemére vonatkozó értelmezési és rekonstrukciós 
kísérletek jellegét. Az őskori pantheon kialakítása mellett fontos tudománytörténeti 
esemény a „Nagy Anyaistennő” képzetének kialakulása és elterjedése6. Ebből  a 
szempontból a kulturális antropológia felé való nyitás is inkább csak az értelmezési 
sablonként használt segédanyag készletének bővülését jelenti: az ezen a területen sokáig 
meghatározó Marija Gimbutas az idolok díszítését alkotó különféle kiegészítő 
mintaelemeket egyként az adott entitás7 aspektusaiként magyarázza, elméleteinek 
támogatásához szükség szerint használva a formai analógiákat, illetve Frazer és Eliade 
munkáinak kiragadott elemeit is. Ez jó időre behatárolja a kultikus tárgyakon megjelenő 
kiegészítő mintaelemek értelmezési lehetőségeit. A módszer alternatívája az 1980-as 
évektől, a komplex díszítések és a stílus kutatásának önálló irányzattá válásával, 
fokozatosan nyer teret; de a régészet korai időszakának közvetlen összehasonlító 
magyarázata - a sokasodó kritikák8 ellenére - helyenként máig tartja állásait. Saját témánk 
vonatkozásában itt kell megemlítenünk Makkay Jánosnak a tiszai kultúra anthropomorf 
ábrázolásairól írott munkáit, melyekben szintén a közvetlen összehasonlítás módszerével 
kívánja rekonstruálni a neolit „vallás” elemeit (MAKKAY 1978, 180; 1978A, 29-33; 1988, 21; 
1988A, 22-23; 2005, 95-98). 

                                                      
6 Ennek kialakulását és történetét szépen végigköveti R. Hutton elemzése: HUTTON 1997, 91-

7. 
7 Kezdetben istennők (pl. GIMBUTAS 1974), később az Anyaistennő: munkáiban csak élete 

végén jelenik meg az egyetlen, az egész, idealizált neolit- és rézkori civilizációt uraló felsőbbrendű 
lény képzete (vö. GIMBUTAS 1989, 1991).  

8 pl. Conkey & Tringham 1995, 216; Meskell 1995; McPherron 1991. 



 A hétköznapi tárgyakon megjelenő önálló motívumok jelentésének magyarázata - 
az értelmezés céljától függően - több irányba mutathat. Szakrális kontextusban gyakori a 
mágikus, totemikus jelként való értelmezésük, mely önmagában azonban nem tekinthető 
kielégítő, valóban informatív magyarázatnak; a továbbgondolásnál általában ismét a 
kulturális antropológia leírásaiból vett párhuzamok kerülnek előtérbe. Ez ellen a 
gyakorlat ellen kel ki híres tanulmányában Leroi-Gourhan (LEROI-GOURHAN [1964] 1985, 
138-139).  

 Az önállóan megjelenő mintaelemek esetében néhány esetben további 
lehetőségként merül fel az írásjelként való magyarázat; ezen irányzat változásai azonban 
nem érintik kutatásunk tárgyát. 

 A fenti értelmező irányzatok a pozitivista-evolucionista történelemszemlélet 
maradványait hordozzák; feltételezik, hogy az adott mintaelem (ábrázolás, jel, 
szimbólum) egyedülálló, azaz kontextusától függetlenül, önmagában értelmezhető; 
fogalmi alapja (az „ősvallás”) pedig megfeleltethető az általunk is ismert vallási képzetek 
elemeivel. Ezek mellett továbbra is számos visszafogott, alapvetően tipologizáló jellegű 
munka születik, melyeknél a főként az idolokon feltűnő önálló mintaelemeket a szerzők 
ábrázolásként: a testrészek megjelenítéseiként, testfestés/tetoválás jelzéseként, a ruházat 
elemeiként, illetve kiegészítőkként (ékszer) próbálják értelmezni (pl. MARANGOU 1992, 
170-178; NIKOLOV 1970, 66). 

 Elsőként Leroi-Gourhan és Hodder (HODDER 1979, 34-36, 204-210; 1982, 46-48) 
elemzései világítanak rá a szimbolikus mintaelemek és díszítések jelentésének 
rétegzettségére, illetve kulturális beágyazottságára. Mindketten hangsúlyozzák, hogy az 
egyes tárgyakon megjelenő motívumok releváns értelmezése semmilyen szinten sem 
lehetséges a tárgyat létrehozó kultúra szociális és ideológiai szerkezetének, 
viszonyrendszerének ismerete nélkül; az esetleges formai értelmezések pedig (pl. 
felismerhető ember- vagy állatábrázolásoknál) legjobb esetben is csupán az adott 
motívum jelentésének egyetlen, felszíni rétegére vonatkoztathatók. Kiemelik az 
ismétlődés fontosságát is: Leroi-Gourhan (LEROI-GOURHAN [1964] 1985, 80) a visszatérő 
megjelenések statisztikus feltérképezése nyomán meghatározott stílusok elemzését tekinti 
az értelmezés lehetséges alapjának, míg Hodder (HODDER 1982, 73, 212-217) emellett a 
materiális szimbólumok aktív társadalmi szerepét és reflexív jellegét (HODDER 1979, 449-
450) is hangsúlyozza. Ez a megközelítés összecseng és lassanként eggyé is olvad a stílus 
kutatásának nagyjából ugyanebben az időszakban kialakuló irányzatával.  

  
1.5.2 A stílus kutatásának elméleti háttere és módszerei9 

 
 Deetz (DEETZ 1965, 22) antropológiai tanulmányában a kerámiadíszítés stílusát 

elemezte a kultúra és az anyagi kultúra mintázatainak viszonyát meghatározó 
szabályszerűségek leírásához. Munkája a régészek számára a kerámiastílus 
forráscsoportjának új használati perspektíváját nyitotta meg: modelljein keresztül hirtelen 
valós lehetőséggé vált a társadalom működésére vonatkozó törvényszerűségek 
megragadása10. Eredményeinek régészeti környezetben való reprodukálására az 1970-es 
évekig több, jórészt támadható kísérlet született: a stílus kutatásának szempontjából 
Longacre (LONGACRE 1968, 89) és Leone (LEONE 1968, 1150-1151) munkái említhetők.  

                                                      
9 A téma átfogó összefoglalását adja W. Parkinson: PARKINSON 1999, 64-73. 
10 Deetz tanulmányában az arikara indiánok házasulási szokásainak és kerámiastílusának 

változásait vetette össze. Egyértelmű kapcsolatot írt le a 18. század előtt jellemző martilokalitás és a 
lokális kerámiastílus között (a kerámiát a nők készítik). A házasulási szokások változása (a 
patrilokalitás megjelenése) az arikaráknál a kerámiastílus feloldódásával jár: az új, nagyobb 
területű regionális stílusegységek a házasulási körzeteket jelzik. 



 A stílus mint önálló információcsoport értelmezése a technológiai és gazdasági 
rekonstrukcióra fókuszáló „új régészet” szempontjából marginális irányt képviselt; 
fejlődésében a meghatározó célt a következő évtizedben is a társadalmi viselkedés 
összefüggéseinek leírása jelentette (ezt nevezi Sackett „kerámiaszociológiának”: vö. 
SACKETT 1977, 376). Plog a stílusok használati mintázatait az egyes kultúrák között 
fennálló kapcsolat jellegének és intenzitásának meghatározásához próbálta felhasználni 
(PLOG 1978, 26-34, 54). Modelljében a díszítés társadalmilag passzív elem, vagyis nem 
meghatározó része az azt létrehozó közösség szociális önképének; a tárgyat létrehozó 
egyén döntése pedig a szociális adaptáció kényszerének rendelődik alá11. Ennek 
megfelelően az általa feltételezett viselkedési mintázat is egyszerű és egyértelmű: minél 
szorosabb két kultúra viszonya, stílusuk annál jobban összeolvad. Renfrew (RENFREW 

1977, 35) nyomán a stílus terjedési mintázatainak anomáliáiból M. Cohen az egyes 
csoportok izoláltságának mértékére próbált következtetni (COHEN 1977, 82). Az ilyen 
jellegű általánosítások kritikái azonban viszonylag korán megjelentek (pl. DOLE 1968, 92;  
HODDER 1980, 42-46). 

 Hodder korai munkáiban a stílusnak a társadalom szempontjából aktív jellege 
mellett érvel, és kiemeli annak az adott csoport szociális önképében betöltött szerepét. 
Esettanulmányaiban rámutat arra, hogy stresszhelyzetekben (pl. más csoportokkal való 
találkozás során) a stílus, (kifelé) mint az eltérő kulturális identitás kommunikációja, 
illetve (befelé) mint a csoport belső összetartozását megerősítő elem gyakran épp 
megmerevedik vagy kifejezettebbé válik (pl. HODDER 1979, 450). 

 A kultúra és az anyagi kultúra viszonyának meghatározásában az úgynevezett 
„kulturális univerzálék”, azaz az emberi viselkedés elemeit és az anyagi kultúra 
mintázatait egyértelműen megfeleltető szabályosságok csak az 1980-as években kerültek 
reális helyükre (vö. WIESSNER 1989, 56, 62)12. Párhuzamosan Hodder a gazdasági és 
társadalmi stressz materiális leképeződéseinek összefüggéseit kutató etnoarcheológiai 
munkái (HODDER 1979, 1982) új irányt mutatnak: a (törzsi jellegű) csoporthatárok 
leírásának lehetőségét körvonalazzák. A stílus helyének és szerepének meghatározását 
kísérő vita fő alakjai J. R. Sackett13 és P. Wiessner14. Ennek során előtérbe kerül a 
(társadalmi kontextusba ágyazott) egyén, mint döntéshozó, aktív tényező jelentősége. 
Sackett feltevése szerint az egyén passzív és aktív elemként egyaránt megjelenhet; azt, 
hogy az adott tárgy készítési folyamatánál az egyén izokreszikus (egyéni, saját 
enkulturációján alapuló) döntése vagy a stílus (a beágyazó társadalmi alcsoporthoz való 
tartozás által meghatározott jegyek) kerülnek előtérbe, az adott kultúra habitusa 
határozza meg (SACKETT 1985). Wiessner ezzel szemben az egyén aktív szerepe mellett 
érvel, kiemelve a stílus alkalmazásának az egyén számára, társadalmi önképének 
kialakítása szempontjából érvényesülő előnyeit. Így fogalmaz: 

 
 „I suggest that style is one of several means of communication through which 

people negotiate their personal and social identity vis-á-vis others, whether it be to project 

                                                      
11 Ez ismét a binfordi alapú kultúramodell folyománya, mely a társadalom szerkezetét és 

kifejezési formáit másodlagos elemként, a szellemi igénynek a fizokaihoz hasonló adaptációjaként 
fogja fel. Hasonlóan adaptív szemléletet tükröz Flannery stílusról írott munkája (FLANNERY 1976). 

12 Azaz nyilvánvalóvá válik, hogy az ilyen szabályszerűségek csupán a kultúrát működtető 
mechanizmusok jóval mélyebb, általánosabb szintjén ragadhatóak meg. A rostán fennmaradó 
kulturális univerzálék közül Wiessner a territorialitást, a birtoklás és az irányítás normáinak 
meglétét, az egyének a társadalmi helyzet és fizikai képességek alapján történő egymás közötti 
rangsorolását, valamint a kognitív univerzálék közül az egyén társadalmi önképének 
összehasonlítás útján történő meghatározását emeli ki (WIESSNER 1989, 56). 

13  A vitához kapcsolódó cikkei: SACKETT 1982, 1985, 1986, 1990. 
14 WIESSNER 1983, 1984, 1985, 1989, 1990 



a certain image, to mask an aspect of identity, or to raise questions about a person’s 
identity. The mechanism underlying stylistic development and stylistic change would 
then be social and corresponding stylistic comparison.15” (WIESSNER 1989, 57) 

  
 Ez a vita kiemeli a stílus rétegzettségét is: nyilvánvalóvá válik, hogy minden 

díszítésnek vannak kulturálisan többé, illetve kevésbé kötött elemei és olyan részei is, 
amelyeket a készítő enkulturációs készletének, képességeinek és pillanatnyi szándékának 
megfelelően tölt ki. E rétegeknek a régészeti anyagban történő elkülönítésére, valamint a 
stílus mögötti csoport(ok) interakcióinak leírására Carr (CARR 1995, 173), illetve Voss és 
Young (VOSS-YOUNG 1995, 91-92) a láthatóság16 és a szóródási mintázat tényezői alapján 
önálló kategóriákat dolgoznak ki17. Ezek használhatósága nyilvánvalóan korlátozott és 
esetleges, de megközelítésük helyesnek tűnik. Rendszerük részint átfedő kategóriái közül 
a legmagasabb szintet a magas láthatósági szint/homogén szóródási mintázat18 jelenti, melyet 
mindhárman a beágyazó kultúra kötött, a szociális önkép alapjait reprezentáló 
stíluskészletének elemeiként azonosítanak. Ez alatti szintet képvisel a magas 
láthatóság/területenkénti homogén szóródás, melyben a kultúra területi csoportjait, illetve az 
azok közötti kevésbé intenzív kapcsolattartás nyomait vélik felfedezni. A szerintük is 
kissé homályos átmeneti csoportok mellett a szóródás mintázatának esetlegességében 
(magas láthatóság/véletlenszerű szóródás, illetve alacsony láthatóság/véletlenszerű szóródás) 
alapvetően az egyén személyiségének, izokresztikus jellegének megjelenését látják; míg az 
alacsony láthatóság/homogén szóródási mintázat  két csoport között fennálló aktív kapcsolatra 
utalhat (cserekereskedelem, keresztházasságok), melynek révén a stílus másodlagos 
motívumai elterjedhettek. W. Parkinson  e rendszer alkalmazásával próbál meg 
kommunikációs zónákat és törzsi csoportokat meghatározni az Alföld rézkorának 
kialakulási periódusában (PARKINSON 1999, 429-438; 1999A, 1-2; 2006, 35-38; HOEKMAN-
SITES ET AL. 2006, 12-13). 

 
 Az esztétikai munka és a díszített kerámia 
  
 A stílussal foglalkozó munkák sorában utolsóként D. Wengrow (WENGROW 2001, 

168-188) tanulmányára szeretnénk részletesebben kitérni. Wengrow szemlélete 
alapvetően megegyezik Hodderével és Wiessnerével; az anyagi kultúra mintázatának 
értelmezéséhez bevezeti az „esztétikai munka” fogalmát, amely: 

  
 „..the whole complex of techniques, forms of knowledge and material objects 

through which a society imbues the concepts it lives by with sensuous and psychological 
force19.” (WENGROW 2001, 170) 

 

                                                      
15 „Úgy vélem, a stílus azon számos kommunikációs mód egyike, melyeken keresztül az 

egyének közvetlenül mutatják meg egymás felé személyes és szociális önképük elemeit; ez 
jelentheti egy meghatározott kép közvetítését, az identitás bizonyos vonatkozásainak elrejtését 
vagy mások identitásának megkérdőjelezését. A stílus fejlődése és változása mögötti mechanizmus 
ezáltal társadalmi jelenségként értékelhető és stilisztikai összehasonlítással megfeleltethetővé 
válik.” 

16 Még inkább „nyilvánvalóság” vagy „szembeötlőség” (visibility). 
17 Bár ők kissé visszalépve a törzsi/etnikai határok rekonstrukciójának lehetőségét is látják e 

kategóriák alkalmazásában. Rendszerük összefoglalását PARKINSON 1999, 172-175 alapján idézzük. 
18 A vizsgált kultúra teljes területén. 
19 „[Az esztétikai munka] a technológia, a tudás különféle formái és az anyagi kultúra 

tárgyai alkotta komplex rendszer, melynek segítségével a társadalom érzelmi és pszichológiai 
erővel felruházva jeleníti meg mindennapjaiban  a koncepciókat, melyek szerint él.” 



 Cikkében azt az összefüggést írja le, mely szerint az összetett szerkezetű, 
centralizált társadalom kialakulásával az esztétikai munka eloszlása is heterogénné válik, 
és az esztétikum többlete eltűnik a hétköznapok tárgyi készletéből. Esettanulmányként a 
Hasszuna-Szamarra-Halaf kultúrák festett kerámiájának szociális helyzetét és változásait 
elemzi, és bemutatja azt a folyamatot, melynek révén az Ubaid-korra az ezeket jellemző 
kifinomult díszítésmód teljesen eltűnik. Munkájának számunkra igazán fontos részét 
azonban - a leletanyag kontextuális karakterének feltűnő hasonlóságai miatt - a neolitikus 
festett kerámia megközelítése és leírása jelenti.  

 A kései Hasszuna/Szamarra-Halaf időszakban az aprólékos díszítés az alapvetően 
reprezentatív jellegű, ám hangsúlyozottan viszonylag nagy tömegben készülő, használati 
tárgyként kezelt tálalóedényekre szorítkozik. Az edények készítése házilag történhetett; 
kivitelezésük minősége széles skálán változik. A megjelenő minták szerkezete és a 
mintaelemkészlet egy része szigorúan (kulturálisan) kötött; a díszítés fennmaradó helyeit 
azonban a készítő - egy jóval bővebb mintaelem-készletből válogatva - saját ismeretei és 
képességei szerint variálva tölti ki. Párhuzamosan ugyanez a technika és mintakincs 
jelenik meg a korszak anthropomorf ábrázolásain is. Ebből Wengrow arra következtet, 
hogy ezek a tárgyak (főként az edények) az egyén számára annak lehetőségét jelentik, 
hogy személyiségét és képességeit elismertesse a közösségben annak vizuális és formai 
normáin keresztül. A (halaf kori) kerámiadíszítés értelméről és szerkezetéről így ír: 

 
 „In so far as it provided a framework for the organization of symbols into 

consistent and replicable relations, the decoration of vessels made manifest the operation 
of a cosmology in the world of tangible things, where ideas could be envisaged, meditated 
upon and transmitted across the boundaries of individual life-cycles. It should not be 
assumed that the only meaningful images encoded within were those with iconic values that are 
recognizable to us ”.20 (WENGROW 2001, 176) 

 
 Ebben az értelmezésben tehát az összetett díszítésű tárgy az egyén társadalmi 

kibővítése, szociális önképének kivetített eleme; ezen önérvényesítő stratégia jelenléte 
régészeti szempontból pedig az esztétikai munka eredményén, az összetett díszítésű 
hétköznapi tárgyakon keresztül fogható meg. A kerámiadíszítés elemeinek viselkedési 
mintáiban a szigorúan ismétlődő részeket szimbolikus, kulturálisan kötött elemekként 
értelmezi, míg a motívumkincs magas variabilitású részében az egyén megjelenését látja. 

 
1.5.3 A díszítés elemzésének módszertani lehetőségei 

 
 Bár a kerámia kutatásában - különösen a gazdagon díszített edénykészlettel 

rendelkező kultúrák leírásánál - a formai- és mintaelemek katalógusának elkészítése az 
alapvető feldolgozási eljárások részét képezi, mégis kevés olyan módszer van, amely 
túlmutat a leletanyag tipokronológiai finomításhoz való alkalmassá tételén, és lehetőséget 

                                                      
20„Amennyiben olyan keretet nyújt, mely lehetővé teszi a szimbólumok 

következetes és megismételhető viszonyrendszerbe tagolását, a kerámiadíszítés a 
kozmológia működését a megfogható dolgok dimenziójában mutatja meg; e közegben a 
képzetek láthatók és láttathatók, átgondolhatók és az egyén életciklusán túl is átadhatóvá 
válnak. Nem feltételezhetjük, hogy [a kerámiadíszítésben] csak azok a mintaelemek 
hordoznak jelentést, melyeket képi ábrázolásuk módja számunkra is felismerhetővé tesz.” 
A stilizált, szimbolikus jellegű motívumokat is magába foglaló kerámiadíszítés 
számunkra nem érzékelhető, „elérhető” jelentéshordozó elemeire többen felhívják a 
figyelmet: pl. UCKO 1977, 112; HODDER 1982, 171-2; további irodalom: WENGROW 2001, 
176. 



ad a díszítés mint önálló információcsoport vizsgálatára. Ennek oka - amint azt az előző 
alfejezetek összefoglalásai bemutatják - jórészt kutatástörténeti eredetű. Az alábbiakban 
az általunk ismert három fő megközelítési irányt kívánjuk röviden bemutatni. 

 A kerámiadíszítés elemzésének egyik lehetséges módja a szimmetriastruktúrák 
vizsgálata. Ezen irányzat legjelentősebb képviselője B. Otto, aki nagyarányú munkáiban 
az anatóliai, illetve thesszáliai (OTTO 1976, 1985) festett kerámiák díszítését elemezte 
szimmetriákra bontás segítségével. Az elemzéshez az edény mintaszerkezetét a megjelenő 
motívumok ismétlődésének rendjét leíró matematikai kifejezésekké alakítja, míg magát a 
motívumot szintén legkisebb elkülöníthető elemeinek („elemi rész”: háromszög, kör stb.) 
rendező elvét leíró képlettel jeleníti meg (OTTO 1976, 4-9). Az egységek (lelőhelyek, 
periódusok) viszonyának meghatározásánál az egyes kompozíciókat leíró matematikai 
kifejezéseket, illetve az elemi részek használati mintáit veti össze; a mintaelemek 
megjelenési szintje, variabilitása és használatának, illetve a mintaszerkezetekhez való 
viszonyának ismétlődési mintázatai másodlagosak. Megpróbálja meghatározni a vizsgálat 
alá vont 12 lelőhely díszítőstílusát (OTTO 1976, 107-156), illetve az egyes mintaelemek 
elterjedését. 

 V. Podborský a lengyeli körbe tartozó morva festett kerámia kultúrájának 
kerámiaanyagát, illetve idoljait próbálja egyértelmű módon leírni. Ehhez a két 
tárgycsoportot leletkontextusuk, valamint formai, illetve technológiai részleteik és 
díszítésük megjelenő elemeinek készletére bontja (PODBORSKÝ ET AL. 1977, 9-265; 1983, 19-
28), majd az egyenértékű adatokból álló halmazt szeriáció segítségével próbálja 
értelmezni. Akárcsak Otto, ő is elsősorban a tipokronológiára koncentrál; nem figyel a 
mintaelemek szerkezeti kontextusára és ismétlődéseire, és a kompozíciós változatok közül 
is csupán a négy alapvető lehetőséggel21 számol. Katalógusában a mintaelemek lehetőség 
szerint megjelenésük szintjén, izomorfiáik szerint csoportosítva szerepelnek. 

 Biehl (BIEHL 1996, 154-158; 2003, 38-44) megközelítése több ponton is jelentősen 
különbözik a két fentebb vázolt módszertől. Rendszerét idolok díszítésének elemzésére 
dolgozta ki; célja az azon önállóan megjelenő mintaelemek lehetőség szerinti értékelése 
(nem szükségszerűen magyarázata). Elsősorban az egyes motívumok szerepét kutatja; 
használati és viselkedési mintázataik alapján próbál következtetni a díszítésben, mint a 
szimbólumok segítségével közvetített tartalom keretét adó struktúrában betöltött 
szerepükre. Foglalkozik a díszítés jelentéstartalmával és rétegzettségével, és a tipológiai 
rendszerezés mellett megpróbálja rekonstruálni a minta felépítésének belső logikáját is. 
Ehhez az önálló mintaelemeket megjelenésük szintjén, alaki jellemzőik szerint 
rendszerezi, majd a forma viszonylatában elfoglalt helyük, illetve az eltérő területeken 
való megjelenésük szóródási mintázatai alapján csoportosítja (kontextuális 
tulajdonságelemzés).  

  Saját munkánkhoz megközelítését, témáját és módszertanát tekintve is igen közel 
áll Andrea Zeeb-Lanznak az epi-rösseni csoportok kerámiadíszítését vizsgáló elemzése. 
Biehlhez hasonlóan a megjelenő díszítések rendszerét ő is az aktív (szociális) 
kommunikáció közegeként értelmezi; megjelenés és szerkezet alapján csoportosítja az 
egyes motívumokat (ZEEB-LANZ 2003, 35), majd szerkezeti hasonlóságaik és használatuk 
ismétlődési mintáinak leírásán keresztül kísérli meg az egyes mintaelemek 
jelentésrétegének elkülönítését. Foglalkozik a kultúrák szintje alatti szimbolikus horizont 
rétegével is. Elemzése az elsők egyike az európai szakirodalomban, mely a gyakorlatban 
próbálja hasznosítani az 1980-1990-es években a stílust érintően lezajlott elméleti vita 
eredményeit. 

 Jelen tanulmány módszertani felépítése szinte pontosan megegyezik Michael 
Strobel munkájával. Strobel az Alföldi Vonaldíszes Kultúra településein, illetve az 

                                                      
21 Tagolatlan mintatér; vízszintesen tagolt; függőlegesen tagolt; mindkét irányban 

(metopészerűen) tagolt. Vö. PODBORSKÝ 1977, 189-191. 



utódcsoportokban és ~kultúrákban megjelenő díszítések statisztikai alapú stíluselemzése 
révén próbál meg stíluscsoportokat és fejlődési irányokat meghatározni az Alföld középső 
neolitikumában. Ehhez a tárgyakat formai- és mintaelemeikre bontja (STROBEL 1996, 21-
43), majd az egyes változók között többszörös korrespondenzia analízis segítségével 
próbál összefüggéseket felvázolni. 

 
1.5.4 Az értelmezés lehetőségei és modelljei  

 
 A kerámia stíluselemzésénél alapvetően Biehl és Zeeb-Lanz megközelítését és 

módszertani alapjait alkalmazzuk. Célunk - hozzájuk hasonlóan - a díszítés eltérő 
rétegeinek feltárása, illetve belső logikájának leírása. A kontextualizált 
tulajdonságelemzés módszere ehhez alapvetően megfelelőnek tűnik; ezt azonban Biehl 
eredetileg idolokra dolgozta ki, így a gyakorlati módszer mechanikus átemelése a 
hétköznapi edényformákon való alkalmazásához nem lehetséges. Veit módszere 
önmagában azért nem alkalmas mechanikus átemelésre és alkalmazásra, mert az általa 
vizsgált minta szerkezetének egyszerűsége és változatosságának saját anyagunkhoz 
képest csekély volta miatt az erre az anyagra kidolgozott rendszer nem képes összetett 
mintarendek változóinak leírására. Biehl elemzésének célcsoportjánál a különbséget a 
mintaelem és a forma viszonyának eltérése jelenti. Az idolok esetében a forma értelmezi 
önmagát, így nincs szükség közvetítőre; az edényeken azonban a forma egyes részeivel 
nem a mintaelem, hanem a mintaszerkezet áll közvetlen, jól leírható kapcsolatban: 

 
idolok:  forma >>> mintaelem 
edények:  forma >>>       mintaszerkezet <<< mintaelem 
 
 Ugyanezen okból a mintaelemek sem közvetlenül a forma, hanem a 

mintaszerkezeten belül elfoglalt helyük viszonylatában értelmeződnek. Itt kívánjuk 
hangsúlyozni, hogy a rendszert problémacentrikusan dolgoztuk ki, így ez a megfeleltetés 
teljes bizonyossággal csak az általunk vizsgálni kívánt anyagra érvényes. 

 Az egyes tárgyak leírásának fő elemei így a forma tipológiai besorolása, a 
díszítésszerkezet változatának meghatározása, illetve az adott mintahelyeken megjelenő 
motívumok leírása. A mintaelemek leírása megjelenésük szintjén, rendszerezésük 
alapvetően a síkhoz való viszonyuk szerint történik; ezen belül az egyes alapszerkezetek 
izomorfiái kerülnek egy csoportba. 

 A mintaelemkatalógusban az összetett mintaelemek (összetett egyedi 
mintaelemek, szalag- és felületkitöltő minták) felsorolásánál leírjuk azok felépítését is. Így 
válnak meghatározhatóvá azok az önállóan esetleg nem megjelenő elemi mintaalkotók is, 
melyek készletéből a heterogén szerkezetű összetett minták felépülnek. 

 Az elemzés keretfeltételeinek megteremtéséhez szükséges volt a vizsgálat alá vont 
területet átfogó, egységes szempontrendszerű kerámiatipológia megalkotása is; ehhez 
saját, a Csőszhalom-dűlő kerámiatipológiáját leíró tanulmányunk (SEBŐK 2007, 98-107) 
mellett Korek József (KOREK 1973, 28-30. t.) és Seleanu Magdalena (SELEANU 1981, 1-9. t.) 
táblázatait vettük alapul.  

 



2. Módszertan 
 

2.1 Fogalmak és rövidítések (áttekintés) 
 

a  Egységnyi alapszélesség. Az aktuális elemi minta legkisebb egységnyi 
szélessége (pl. zárt S-meandernél az S-t alkotó sáv szélessége). Rövidítése az 
egyes minták felépítését leíró kifejezésekben jelenik meg. 

 
állandó mintaelem-kapcsolat ld. téma 
 
A  Alapszélesség. Az elemi minta arányait leíró fogalom; azt jelöli, hogy az 

adott elemi minta hány egységnyi alapszélesség kiterjedésű vízszintesen, 
illetve függőlegesen (az elemi minta arányai – különösen a hálós 
szerkezetekben - meghatározhatják a minta arányait). Rövidítése az egyes 
minták felépítését leíró kifejezésekben, a mintaelem-katalógus mintákat leíró 
részében jelenik meg. 

 
belső osztósáv ld. osztósáv 
 
c = körkörös (circular).  A mintaszerkezetek leírásánál használt módosító;  azt 

jelzi, hogy az adott sávban a rendelkezésre álló felület függőlegesen nem 
tagolt (Pl. csőtalpak díszítéseinél). 

 
d   Eltolás. Rövidítését az egyes minták felépítését leíró kifejezésekben 

használjuk. Lineáris síktranszformáció, melyben az elemi minta 
sokszorozása adott vektor szerinti ismétlésével történik. 

 
D = degenerált változat. A D módosító az egyes minták azonosítójának végén 

azt jelzi, hogy az adott megjelenés – bár visszavezethető az aktuális mintára – 
igen rossz minőségű, azaz az ábrázolásban az eredeti mintaszerkezet sérül. A 
hibás szerkezetű „utánzatok” különösen összetett meandrikus mintáknál 
gyakoriak. 

 
díszítés  Az adott tárgy felületén megjelenő, mintaszerkezetbe tagolt mintaelemek 

összessége. Lebontható szerkezetre és tartalomra. A szerkezet határozza meg 
a tartalmi elemek egymáshoz való viszonyát, illetve a tartalmi elemek és a 
forma viszonyát. Legkisebb egysége a mindig egyetlen mintával kitöltött 
mintahely. A tartalmi elemek felépítésük szerint több szintre bonthatók: a 
szerkezet egyes mintahelyeit kitöltő egység, tehát a megjelenés szintje a minta, 
melyet (esetleg témákba csoportosuló) elemi minták alkotnak. 

 
elemi minta  A minta elemi egysége. Azon egyszerű geometrikus alakzatok összessége, 

amelyből az egyes minták felépülnek. Az elemi minták önállóan nem 
jelennek meg, csak minta részeként. Az elemi minta lehet nyitott vagy zárt; 
az egyes elemi mintákat külön, a mintaelem-katalógus első részében 
rendszerezzük. A katalógusban az azonos alapformák változatai kerülnek 
egy csoportba; ezen belül az egyes változatokat folyamatos, két karakterre 
konvertált sorszámmal különítettük el. 

Az elemi minták azonosítója em.csoport.változat: pl. ferdén vonalkázott 
háromszög: em3.02 

 
felső zárósáv ld. zárósáv  



 
főpanel  Textildíszes mintaszerkezetekben megjelenő felületi egység. A textildíszes 

minta alapszerkezete a rendelkezésre álló felületet vízszintesen és 
függőlegesen is tagolja; így nagyjából téglalapos, minden oldalról zárt 
díszítőmezők – panelek - jönnek létre. Az alapszerkezetben a függőleges 
tagolás az edény két oldalsó, átellenes sávjának leválasztását jelenti; ezzel az 
elő- és hátoldalon nagyobb felületi egységek alakulnak ki. E nagyobb felületi 
egységeket nevezzük főpanelnek, az oldalsó, kisebb mezőket osztópanelnek. 

  Legegyszerűbb változatában a főpanel tovább már nem tagolt, azaz 
egyetlen mintahelyet jelent. Összetettebb szerkezeti változatoknál a főpanelt 
belső osztósávok tagolják kisebb mezőkre. 

 
g  Forgatás. Rövidítését az egyes minták felépítését leíró kifejezésekben 

használjuk. Lineáris síktranszformáció, melyben az elemi minta 
sokszorozása egy külső vagy belső alappont körüli, meghatározott 
periódusú forgatással történik; a sokszorozott elemek alakilag pontosan 
megegyeznek az eredeti elemi mintával. 

 
gd Eltolásos forgatás. Rövidítését az egyes minták felépítését leíró 

kifejezésekben használjuk. Lineáris síktranszformáció, melyben az elemi 
minta sokszorozása egy külső ponthoz viszonyított elforgatással, illetve egy 
vagy két tengely  mentén való eltolással történik; a sokszorozott elemek 
alakilag pontosan megegyeznek az eredeti elemi mintával. Az eltolásos 
forgatással létrehozott felületkitöltő minták rácsszerkezetűek. 

  
k  Kiegészítő mező vagy elem. Az aktuális mintaszerkezet pontos leírásánál 

az alapszerkezet fölötti és alatti sávokban esetleg megjelenő további 
díszítőmezők kiegészítő mezőket jelző módósító. 

 
minta  A díszítés legkisebb önállóan értelmezett egysége; a szerkezeten belüli 

megjelenés szintje. A minták a szerkezet mintahelyeit töltik ki. A minta elemi 
minták kombinálása és/vagy síktranszformációi révén jön létre; szerkezete 
lehet homogén, illetve összetett. A mintaelem-katalógus második részében a 
mintaalkotó elemeket megjelenésük, azaz a minta szintjén rendszerezzük; az 
egyes minták leírása itt tartalmazza az elemi mintákat, melyek alkotják, 
illetve a minta szerkezeti képletét.  

Az egyes minták a síkhoz való viszonyuk szerint három fő csoportba 
tagolódnak: 

 1. Egyedi minta - önállóan megjelenő, síkban nem végteleníthető 
motívumok. Ezek lehetnek egyszerű egyedi mintaalkotók (önálló, egyedi 
motívumok), valamint összetett egyedi minták (zárt szerkezetű, stabil 
mintaelem-kombinációk). Utóbbiak között megkülönböztethetünk szalagos, 
illetve felületkitöltő jellegű összetett egyedi mintákat. Jele a minták 
azonosítóiban E. 

 2. Szalagminta - a sík egy irányába végteleníthető motívumok. Jelük a minták 
azonosítóiban S. 

 3. Felületkitöltő minta - a sík mindkét irányába végteleníthető motívumok. 
Jelük a minták azonosítóiban F. 

 A főcsoportokon belül egy csoportszámot kapnak az azonos szerkezetű és 
alaptémájú mintaalkotók; az ezen belüli változatok két karakterre konvertált 



sorszámon különülnek el. A minták azonosítója főcsoport.csoport.változat: 
pl. ferde horgas S-meanderháló: F.02.031 

 
mintaelem [motívum] A díszítés önállóan megjelenő tartalmi egysége; mintaelem, illetve 

motívum lehet elemi minta és minta is.  
 

motívum ld. mintaelem A díszítés önállóan megjelenő tartalmi egysége; mintaelem, 
illetve motívum lehet elemi minta és minta is.  

 
mintahely  Az adott tárgyon megjelenő legnagyobb tagolatlan felület, melyet a minta 

tölt ki. A tagolatlan díszítéseknél a tárgy teljes, rendelkezésre álló felülete 
egyetlen mintahely; a  vízszintesen tagolt díszítéseknél ez az edény testén 
körbefutó sávokat jelent. A textildíszes szerkezetben a mintahely a 
mintaszerkezeten belüli legkisebb tagolatlan felületegység; egyben a 
legkisebb értelmezett felületegység is. Mivel a textildíszes mintaszerkezet a 
sík minkét irányában tagolt sablont jelent, a mintahelyek általában 
(tömörebb) téglalaposak, illetve (nyújtottabb) szalagszerűek. 

 
mintaszerkezet A tárgy díszítésének felületi tagolása. A mintaszerkezet a hordozó 

forma felületének viszonylatában értelmezhető; három fő típusa van. A 
tagolatlan szerkezetben a minta szabadon tölti kima tárgy teljes felületét; a 
függőlegesen vagy vízszintesen tagolt szerkezetek a sík egy irányában 
osztják fel a formát; míg a paneles szerkezetekben a sík mindkét irányában 
lezárt díszítőmezők jönnek létre. A textildíszítés mintaszerkezet-változatai 
kivétel nélkül paneles jellegűek. 

 
n   = „nincs”. Az egyes tárgyak díszítését leíró elemző lapokon, illetve az 

egyes minták felépítését leíró képletekben valamely tartalmi vagy szerkezeti 
elem hiányára utaló módosító.  Akkor használjuk, ha az adott töredéken 
vagy tárgyon a vonatkozó szerkezeti vagy tartalmi elem helye (maga a 
felület) szerepel, de azon az ahhoz tartozó díszítőelem nem jelenik meg. 
Ellentéte az x módosító, mely arra utal, hogy az adott töredékről letört a 
vonatkozó szerkezeti elemet feltehetően tartalmazó rész, így annak megléte 
nem bizonyítható. 

 
N természetes szám. A nyitott elemi minták jellemzője, hogy az alapegység 

egyes részeinek hossza egy meghatározott minimumon túl tetszőlegesen 
változhat (pl. nyitott meanderhálóknál ez a hossz szabja meg az elemi minta 
ismétlődésének gyakoriságát, azaz a periódust). Az egyes elemi minták és 
minták leírásánál ezért a minimális hossz után következő N jelöli, hogy az 
adott mintának több eltérő periódusú változata lehet. Ezek külön 
rendszerezése szükségtelen, mivel az egyes periódusok különbségei nem 
változtatják meg alapvetően a mintaszerkezetet, és az egyes változatok 
létrejötte esetleges. 

 
osztópanel  Textildíszes mintaszerkezetekben megjelenő felületi egység. A textildíszes 

minta alapszerkezete a rendelkezésre álló felületet vízszintesen és 
függőlegesen is tagolja; így nagyjából téglalapos, minden oldalról zárt, 
díszítőmezők – panelek - jönnek létre. Az alapszerkezetben a függőleges 
tagolás az edény két oldalsó, átellenes sávjának leválasztását jelenti; ezzel az 



elő- és hátoldalon nagyobb felületi egységek alakulnak ki. E nagyobb felületi 
egységeket nevezzük főpanelnek, az oldalsó, kisebb mezőket osztópanelnek. 

  Legegyszerűbb változatában az osztópanel tovább már nem tagolt, azaz 
egyetlen mintahelyet jelent. Összetettebb szerkezeti változatoknál az 
osztópanelt egyszerű vonalak osztják ketté függőlegesen vagy vízszintesen. 
Az osztópanelhez kétoldalt sávszerű vagy a panellel kb. megegyező méretű 
és arányú kiegészítő mezők is kapcsolódhatnak. 

 
osztósáv  Textildíszes mintaszerkezetekben megjelenő, kiegészítő tagolóelem. 

Összetett változatoknál a főpanel belsejét vízszintesen és/vagy függőlegesen 
is továbbtagoló sávok, melyek önmagukban is különálló, szalagszerű 
mintahelyet alkotnak. Az osztósáv belül már nem tagolt, de a sík mindkét 
irányában továbbosztott főpanelváltozatoknál a két osztósáv találkozását 
gyakran az egyes sávok kiöltését megtörő egyedi minta hangsúlyozza. 

 
p  Periódus. Az egyes minták felépítését leíró kifejezésekben, illetve a díszítés 

pontos szerkezetváltozatának leírásánál használjuk. A vonatkozó 
alapegységek (elemi minta, illetve az aktuális mintaszerkezet-változat) 
ismétlődésének számát jelzi. 

 
P  A „P” módosító az egyes minták azonosítójának végén azt jeli, hogy az adott 

mintaváltozat a gyűjtött anyagban csak Polgár-Csőszhalom-dűlő textildíszes 
kerámiáján fordult elő. 

 
panel  Azon mintaszerkezetekben, melyek a rendelkezésre álló felület síkját 

mindkét irányban tagolják, a felosztás eredményeként kialakuló, mindkét 
irányból lezárt díszítőmező. A vizsgált anyagban paneles jellegű díszítés csak 
a textildíszes mintarendben fordul elő; itt a mezők általában téglalaposak. 

 
r  Tükrözés. Rövidítését az egyes minták felépítését leíró kifejezésekben 

használjuk. Lineáris síktranszformáció, melyben az elemi minta 
sokszorozása egy külső tengelyhez viszonyított tükrözéssel történik; a 
sokszorozott elemek alakilag pontosan megegyeznek az eredeti elemi 
mintával. A tükrözés irányát külön jelezzük (pl. vízszintes tükrözés: ry). 

 
rd  Eltolásos tükrözés. Rövidítését az egyes minták felépítését leíró 

kifejezésekben használjuk. Lineáris síktranszformáció, melyben az elemi 
minta sokszorozása egy külső (x) tengelyhez viszonyított elolás, illetve 
tükrözés révén történik; a sokszorozott elemek alakilag pontosan 
megegyeznek az eredeti elemi mintával. Az egymás után megjelenő elemi 
minták így egymás tükörképei. 

 
s  Nyújtás. Rövidítését az egyes minták felépítését leíró kifejezésekben 

használjuk. Lineáris síktranszformáció, melyben a sokszorozott elemek 
alakilag eltérnek az eredeti elemi mintától; az új változatok alapszélességeit 
az egyes elemi minták arányait leíró képlet tartalmazza. 

 
téma   Az elemi minták állandó, jellegzetes de még nem mintaszintű kapcsolata. 

Összetett, több lépcsőben felépülő mintákban elkülönülő szintet jelent; az 
egy elemi mintából álló, homogén szerkezetű díszítésekben a téma és a minta 
szintjei egybeesnek. A témák felépítésük szerint két csoportba tagolhatók. Az 
elsőbe (szerkezeti témák) azok témák tartoznak, melyek egyetlen elemi 



mintából lineáris síktranszformáció (eltolás, forgatás vagy tükrözés) révén 
jönnek létre – ide sorolhatók pl. az egymásba forduló meanderhorgok. A 
második csoportba (tartalmi témák) a stabil elemi minta-kapcsolatokat 
soroljuk; ezek esetében a minta alapegysége nem egy, hanem kettő vagy több 
elemi minta. 

 
x  Vízszintes koordinátatengely (a mintákat leíró képletekben). 

 
X  = „hiányos”. Az egyes tárgyak díszítését leíró elemző lapokon, illetve az 

egyes minták felépítését leíró képletekben valamely tartalmi vagy szerkezeti 
elem hiányára utaló módosító.  Akkor használjuk, ha az adott töredéken 
vagy tárgyon a vonatkozó szerkezeti vagy tartalmi elem helye sérült vagy 
hiányzik, így a díszítőelem megléte nem bizonyítható. Ellentéte az n 
módosító, mely arra utal, hogy adott töredéken vagy tárgyon a vonatkozó 
szerkezeti vagy tartalmi elem helye (maga a felület) szerepel, de az ahhoz 
tartozó díszítőelem nem jelenik meg.  

  A minták kódjában az x módosító azt jelzi, hogy az adott mintát csak 
töredékes állapotában rögzíthettük. 

 
y  Függőleges koordinátatengely (a mintákat leíró képletekben). 

 
zárósáv  Textildíszes mintaszerkezetekben megjelenő felületi egység. A textildíszes 

mintaszerkezet a rendelkezésre álló felületet vízszintesen és függőlegesen is 
tagolja; így nagyjából téglalapos, minden oldalról zárt, díszítőmezők – 
panelek - jönnek létre. Az alapszerkezetben a függőleges tagolás az edény 
két oldalsó, átellenes sávjának leválasztását jelenti; ezzel az elő- és hátoldalon 
nagyobb felületi egységek alakulnak ki. Ezek tetejéhez felül gyakran, alul 
ritkábban  további vízszintes, szalagszerű, zárt mintahelyek, zárósávok 
illeszkednek. Ezek megnevezése felső zárósáv, illettve alsó zárósáv. 

  A zárósáv tovább már nem tagolt, azaz egyetlen mintahelyet jelent. A 
zárósávok változatait a fő- és osztópanelhez való viszony alapján 
rendszerezzük. 

 
 



2.2. - A tárgy felbontása 
 
 A textildíszes mintarend alapvető jellegzetessége, hogy - bár igen változatos 

formákon jelenik meg - szerkezete, ha a mezők arányai torzulnak is, alapvetően sohasem 
sérül. A különféle formákon az alapszerkezet eltérő helyeken és módokon, ám mindig 
egyetlen vízszintes sávba tagoltan jelenik meg; szükség szerint (pl. a csőtalpas vagy 
anthropomorf formákon) kiegészítő mezők fedik le az ez alatti és feletti felületeket. 
Emellett - különösen a Tisza I. periódusban, illetve a korai csőszhalmi típusú, kevert 
jellegű anyagban - megjelennek olyan, átvett (pl Iclod-típusú tálak) vagy öröklött (pl. 
egyszerű körbefutó minták) szerkezetű minták is, melyek nem sorolhatók be a textildíszes 
mintarendbe. E tárgyakat mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül; egyrészt, mivel díszítésük 
az adott lelőhely (így a kultúra) stílusának szerves részét képezi, másrészt pedig, mivel a 
felületükön megjelenő mintaelemkincs viszonya a textildíszes mintarend motívumaival 
maga is az elemzés tárgyát képezi. Ezek elemzését külön, az egyes lelőhelyek anyagának 
értékelésénél végezzük el. 

 Az egyes tárgyakra vonatkozó információkat három halmazba tagoltuk: ezek a 
forma, a díszítés szerkezete és a mintaalkotók összessége. 

 
2.2.1 - Forma 

 A textildíszítés helyzetének és szerepének pontos meghatározásához nem csak a 
díszítést hordozó edénytípusok egységes leírásárt tartottuk szükségesnek, de azt is, hogy 
ezek helyét meghatározzuk az adott terület és időszak teljes formakincsének 
viszonylatában. Ezért kialakítottunk egy egységes szempontrendszerű, minden megjelenő 
formai-funkcionális típust befoglaló tipológiai összefoglalást. Ez az áttekintés nem 
tekinthető teljesnek: tulajdonképpen a vizsgálat alá vont lelőhelyeken fellelhető 
kerámiatípusok rendszere, ezáltal csupán a Tisza 1-3. időszakokat fogja át. Nem 
tartalmazza a speciális csoportok, pl. a Gorzsa-csoport jellegzetes kerámiáját sem. 

 A formai tipológia kialakításánál alapvetően  Seleanu Magdolna (Seleanu 1978, 1-
9. t.) és Korek József (Korek 1973, 28-30. t.) munkájára támaszkodtunk; az általa felvázolt 
rendszert lehetőség szerint változatlanul hagyva igyekeztünk kiegészíteni a vizsgált 
anyagban megjelenő új típusokkal. 

 Az egyes típusokat alapvetően formai-funkcionális alaptípus, ezen belül pedig 
mérettartomány, illetve technológiai- és díszítőjegyek szerint soroltuk be; azon 
változatoknál, amelyen a textildíszes mintarend szabályosságait követő, bármilyen 
technikával (festett, karcolt) készített díszítés megjelenik, jelöltük azt a vízszintes sávot, 
amely az alapszerkezet elemeit tartalmazza. A kerámiatipológia leíró része tartalmazza az 
egyes formákra vonatkozó információkat; az egyes típusokra a továbbiakban ennek 
megnevezései szerint hivatkozunk. 

 Az elemzésbe bevont lelőhelyek között szerepelnek Aszód-Papi-földek és Polgár-
Csőszhalom dűlő kevert jellegű telepei; ezek kerámiainventárja jelentősen eltér az 
egykorú tiszai kultúrában használt edényformák készletétől. Mindkét lelőhelynek van 
azonban kidolgozott alaptipológiája (Aszód-Papi-földek: Kalicz 1985, 41-52; Polgár-
Csőszhalom-dűlő: Sebők 2007, 97-116), így a textildíszes tárgyak helyzetének 
meghatározását, illetve a tiszai kultúra edénytípusaival való összevetést ezek alapján 
végezzük. A tipológiai áttekintés részeként az egyes formai változatok leírásánál szükség 
szerint külön utaltunk a két kevert jellegű településen megjelenő változatok sajátosságaira 
is. 

 
2.2.2 - A textildíszítés alapszerkezete (1. t. 1) 
 



 A textildíszes minta alapszerkezete a rendelkezésre álló felületnek mindig egy 
vízszintes sávjában helyezkedik el; ezt függőlegesen is tagolja.  Ez a felosztás az oldalak 
keskenyebb sávjának leválasztását jelenti; ilyen módon alapesetben négy - két nagy 
felületű és két kisebb - téglalapos mező jön létre. A leválasztott elő- és hátoldali nagyobb 
díszítőmezők (főpanelek), valamint a két oldalsó mező (osztópanelek) mérete és formája 
megegyezik. Ebből következően a mintaszerkezet alapja az [1 főpanel + 1 osztópanel] 
egysége (vö. mintaelem-katalógus, 1. tábla 1). 

 Az alapszerkezet mezőit felülről gyakran szalagszerű, a fő- és az osztópanel 
tetejéhez közvetlenül csatlakozó sáv zárja le (felső zárósáv). Ez a változat textildíszes 
mintával ellátott agyagtárgyak mintegy felénél megjelenik, és a felső zárósáv megléte, 
illetve a fő-és osztópanelhez való viszonya maga is típusonként változó jellegzetesség. 

 Az alapszerkezet mezőit alulról esetenként a felső zárósávhoz hasonló szalagszerű 
mezőbe tagolt minta zárja; ennek megjelenése azonban csekély és esetleges, így az alsó 
zárósáv nem tekinthető az alapszerkezet részének. 

 Az egyes szerkezetváltozatokat az alapszerkezet három fő egységének belső 
tagolása és egymáshoz való viszonya jellemzi. A lehetséges variációk száma igen nagy, és 
ebből sok igazából nem jelenik meg; ezért a dinamikus leírás mellett döntöttünk: az egyes 
alapegységek változatait külön írtuk le, és az ezekből összeálló teljes szerkezeteket 
vetettük egybe. Erre a számos töredékes lelet miatt is szükség volt: a rendelkezésre álló 
tárgyak legnagyobb részén a szerkezet csupán egyes részei láthatóak, melyek leírása így a 
teljes mintaszerkezet ismerete nélkül is lehetséges. 

 A főpanelek változatait a mező belső tagolása alapján határoztuk meg. Az 
osztópanel esetében a változatok egyrészt a mező belső tagolását (pl. függőlegesen 
osztott), másrész a főpanel magasságához mért elhelyezkedését (pl. mindkét végén, alul 
és felül is „rövidebb”) jelzik. A felső zárósáv nem tagolt; változatai így a fő- és 
osztópanellel, azaz az egyszerű alapszerkezet elemeivel való viszonyát írják le. 

 Az egyes szerkezeti elem-változatok rendszerezésénél nem csak a megfigyelt, de 
az adott alapfelosztásban lehetséges további változatokat is felsoroljuk. 

 
 A textildíszes alapszerkezetet rugalmasan alkalmazzák különféle formákon; így - 

bár a szerkezeti alapegységek viszonya állandó - az egyes tárgyakon megjelenő panelek 
arányai, formája eltérhetnek. A minta legtöbbször lehetőség szerint az edény teljes külső - 
látható - oldalát fedi; ehhez azonban egyes formáknál kiegészítő panelekre van szükség. 
Ilyenek a csőtalpas tálak talprészén, illetve az anthropomorf edényeken az alapszerkezet 
fölött és alatt megjelenő kiegészítő mezők.  

 A csőtalpak díszítése általában körbefutó; ritkábban az alapszerkezet felületi 
tagolását követi. Az anthropomorf ábrázolásoknál a kiegészítő díszítés egy része a 
maradék felületen, szabadon helyezkedik el; ezek részben értelmező elemek (pl. 
arcábrázolás). A kiegészítő panelek lehetőség szerint követik az alapszerkezet tagolását; 
ahol ez nem lehetséges, a formát (pl. lábon).  A csőtalpas edények kiegészítő mezői és az 
anthropomorf edényeken megjelenő mezők az alapszerkezet szempontjából 
másodlagosak, így ezekkel a mintaszerkezet-változatok rendszerezésekor nem 
foglalkozunk. A kiegészítő mezők válzotatait külön rendszereztük. 

 Az anthropomorf edények pontos mintaszerkezet-változatait az egyes tárgyak 
elemzésénél kívánjuk tárgyalni. 

 
A főpanel szerkezetváltozatai (1. t. 2) 

 
 A főpanelt alapvetően kétféle módon tagolják: negyedeléssel, illetve 

harmadolással. A negyedelés változatainál a mező közepén függőleges és/vagy 
vízszintes, általában díszített osztósávok futnak végig, míg a harmadolásnál a főpanel 



középső függőleges harmadát választják le. Utóbbi esetben osztósávok nem jelennek meg, 
csupán három, általában kb. egyforma szélességű, osztóvonallal elválasztott díszítőmező; 
ezek közül a két szélsőt kitöltő minta általában megegyezik. A negyedelt változatoknál az 
egyes mezők  kitöltése sakktáblaszerűen ismétlődik. 

 A főpanel szerkezetváltozatai a következők: 
 
 

0 Tagolatlan mező. 
 
 
1-6:  negyedelt változatok: 

 
1 Vízszintesen tagolt mező. A főpanel közepén vízszintes belső osztósáv fut végig. A 
vizsgált anyagban nem találtunk ilyen variációt. 
 
2 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén függőleges és 
vízszintes belső osztósáv fut végig; a függőleges sáv a vízszintes „előtt” van. 
 
3 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén függőleges és 
vízszintes belső osztósáv fut végig; középen kis négyzetben keresztezik egymást. 
 
4 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén függőleges és 
vízszintes belső osztósáv fut végig; a függőleges sáv a vízszintes „mögött” van. 

 
(5) Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén függőleges és 

vízszintes belső osztósáv fut végig; a két sáv viszonya nem eldönthető. Ez 
valójában nem önálló szerkezetváltozat; a 2-4 változatok valamelyike. Azért volt 
szükség rá, mert a tagolt főpaneles töredékek legnagyobb részénél nem eldönthető 
a belső osztósávok viszonya. 

 
6 Függőlegesen tagolt mező. A főpanel közepén függőleges belső osztósáv fut végig.  
 
 
7: harmadolt változat 
 

7 Függőlegesen tagolt mező. A főpanel közepén kb. 1/3 felületrész függőleges 
záróvonallal leválasztott (kiemelt sáv). A két szélső mező mintája megegyezik. 

 
 

Az osztópanel szerkezetváltozatai (2. t. 1) 
 
 Az osztópanelek változatainak leírásánál a belső tagolást és a főpanelhez való 

viszonyt vettük alapul. 
 Az osztópanel szerkezetváltozatai: 
 
0 Tagolatlan mező. Magassága megegyezik a főpanelével. Felső és/vagy alsó végeit 

esetenként plasztikus elem vagy pontsor zárja. 
 
1k A tagolatlan osztómező két függőleges oldala mellett téglalapos kiegészítő mezők 

jelennek meg; ezek díszítése azonos. Magassága megegyezik a főpanelével. 
 



1s A tagolatlan osztómező két függőleges oldala mellett vékony, sávszerű kiegészítő 
mezők jelennek meg; ezek díszítése azonos. Magassága megegyezik a főpanelével. 

 
2 Az osztópanel középen függőlegesen kettéosztott. Magassága megegyezik a 

főpanelével. 
 
3 Az osztópanel tagolatlan. Alsó vége a főpanellel egy vonalban zár, felső vége 

rövidebb; itt esetleg kiegészítő elemek találhatóak (pl. bütyök, fül). 
 
4 Az osztópanel tagolatlan. Mindkét vége rövidebben zár, mint a főpanel széle. A 

két fennmaradó helyen esetleg kiegészítő elemek találhatóak (pl. bütyök, fül). 
 
5 Az osztópanel vízszintesen kettéosztott. Magassága megegyezik a főpanelével. 
 
6 Az osztópanel tagolatlan. Alsó vége rövidebben zár, mint a főpanel. A fennmaradó 

helyen plasztikus kiegészítő elemek találhatóak (bütyök, fül). 
 
7 Az osztópanel gyakorlatilag nem, vagy csupán keskeny, nyitott sávként jelenik 

meg a két, majdnem összeérő főpanel között. A főpanelek kerezetése ilyen 
osztópanelnél jellemzően a felső zárósáv 3. változata (lefutó zárósávok). Ezt a 
változatot a vizsgált anyagban kizárólag a galléros virágcserép alakú edényeken 
figyelhettük meg. 

 
A felső zárósáv szerkezetváltozatai (2. t. 2) 

 
 A felső zárósáv tulajdonképpen már kiegészítő elem; nem tagolt. Változatait ezért 

a két szerkezeti alapegységgel fennálló viszonyuk alapján írjuk le. 
 A felső zárósáv szerkezetváltozatai a következőek: 
 
 
0 Körbefutó sáv; a fő- és az osztópanelek tetejét megszakítás nélkül zárja. 
 
1 A főpanel tetejét záró sáv. Az osztópanel határán megszűnik. 
 
2 Négyes periódusú szerkezeteknél megjelenő változat: a felső zárósáv két egymás 

melletti főpanelt és a köztük lévő osztópanelt „összefogva” zárja, míg minden 
második osztópanel kimarad. Ilyen módon a minta 4, míg a zárás 2-periódusú 
lesz. 

 
3 A főpanel tetejét záró, díszített sáv, mely annak mindkét függőleges oldalán 

megszakítás nélkül végigfut. 
 
4 A főpanel tetejét záró, díszített sáv, mely annak mindkét függőleges oldalán 

megszakítás nélkül végigfut. A panel belsejének közepén függőleges sávban 
ismétlődik a zárósáv mintája. 

 
5 A sáv a főpanel tetejét zárja, széleinél megszűnik. A rövidebben záródó osztósáv 

tetejét önállóan zárja. 
 

A szerkezet modellje 
 



 A pontos szerkezetváltozatot - amennyiben leírható - a forma és a három 
alapegység megfelelő változatának kombinációja adja; a formai változatokat külön 
tipológiai táblázatban rögzítettük. Az egyes formai változatok leírásánál határoztuk meg a 
forma és a mintaszerkezet viszonyát is, tehát azt, hogy a textildíszítés alapszerkezete a 
tárgynak pontosan melyik részén helyezkedik el, és vannak-e kiegészítő paneljei. 

 A modell része még a periódus, azaz annak meghatározása, hogy az így kapott 
szerkezeti változat egysége hányszor ismétlődik a felületen. Ez minden esetben 2 vagy 4 
ismétlődést jelent. Azon töredékeknél, ahol az ismétlődések száma nem meghatározható, 
mindkét lehetőséget jelöljük (24). 

 A kiegészítő panelekkel ellátott szerkezeteknél ezután külön, ugyanazon rend 
szerint írjuk le a további mezőket.; ez az alapszerkezet leírása után következik. 

 Az elemzés alá vont tárgyak szerkezeti modelljét a tárgyleíró táblák tartalmazzák.  
 
Módosító betűjelek a leírásban: 
 A töredékes daraboknál a hiányzó információkat „x” jelzi. Ha az adott szerkezeti 

alapegység (legtöbbször felső zárósáv) nem ábrázolt, a helyére „n” (=nincs) kerül. A 
körkörös megoldásokat (kiegészítő mezőknél) „c” (= circular)22 jelöli. 

 
Példák: 
 1. példa: „átlagos” szerkezetváltozat 
  

  
 Forma:     vc 9a1 
 Mintaszerkezet: főpanel: 6 
          osztópanel: 3 
    zárósáv: 1 
           periódus(p): 2 
  
 teljes szerkezeti modell: vc9a1  [631]p2 
 A példa szöveges feloldása: kisméretű, enyhén kifelé dőlő, egyenes falú, virágcserép 

alakú edény [vc9a1]. Teljes külső felületét textildíszes minta borítja. A minta alapegysége 
középen függőleges sávval tagolt főpanel [6] + tagolatlan, felül röviden záródó osztópanel 
[3]. A felső zárósáv csak a főpanel tetején fut végig [1]. Kiegészítő mezők nincsenek. A 
felületen az alapszerkezet kétszer ismétlődik [p2]. 

 
  
 

                                                      
22 A „k” jelzet a kiegészítő elemekre vonatkozó módosító; már foglalt volt. 



 
2. példa: különleges forma kiegészítő panelekkel 
               

 
 
Forma:     sp 3a3 
Mintaszerkezet: főpanel: 7; 023 
         osztópanel: 0 
   zárósáv: n 
          periódus(p): 2 

   kiegészítő elemek: főpanel: 0 
      osztópanel: 3 
  zárósáv: n 
        periódus(p): 2 
 
teljes szerkezeti modell: sp3a3 [7;04n]p2 k[03n]p2 
 
A példa szöveges feloldása: Bikonikus testű, hengeres nyakú, rövid konikus csőtalpon 

álló edény. A textildíszítés alapszerkezete a felső kónuszon helyezkedik el; kiegészítő sáv 
jelenik meg a nyakon [sp3a3]. Az edény vállrészét tagolatlan mező [1] osztja elő-és 
hátoldalra [p2]. Az előoldali főpanel közepén kiemelt sáv helyezkedik el [7]; a hátoldal 
tagolatlan [0]. A nyak díszítése követi a test felosztását [p2]: az elő- és hátoldali panelek 
tagolatlanok [0], a két oldalsó osztópanel felül röviden zárt [3]. Díszített zárósávok sem az 
alapszerkezetben, sem a kiegészítő mezőknél nem jelennek meg [n]. 

 
2.2.3 - A minta felépítése 

 
 A díszítés tartalmi elemei több szinten ragadhatóak meg; ezek (lefelé haladva) az 

egyes mintahelyeket kitöltő minták, illetve az ezek tartalmi alapegységeit jelentő elemi 
minták. Mind a minták, mind az elemi minták rendszerezésénél a megjelenés, nem pedig 

                                                      
23 Ha a főpanelek belső tagolása nem egyezik, elsőként mindig az összetettebb szerkezetű 

panel kerül leírásra. 



a struktúra szintjeit vettük alapul; ennek megfelelően a két szint viszonya esetenként 
változhat. Lehetséges tehát, hogy egy elemi minta önmagában is mintaként jelenjen meg; 
de egy mintát több elemi minta is alkothat. 

 

nderek stb.); az egyes csoportokon belüli 
változa

inták azonosítója em.csoport.változat: pl. ferdén vonalkázott 
háromszög: em3.02 

ek esetében a minta alapegysége 
nem e agy több elemi minta. Például: 

Az elemi minták (3-17. táblák) a díszítés legkisebb elkülönülő ikonográfiai 
egységei. Ezek egyszerű, síkbeli geometrikus alakzatok és kombinációk, melyek egyszerű 
síktranszformációk (eltolás, tükrözés, forgatás, nyújtás) révén történő sokszorozásával 
jönnek létre a díszítés tartalmi alapegységét jelentő minták. Az egyes elemi minták 
önmagukban kizárőlag grafikus egységek, azaz nem értelmezettek; különféle mintákban 
eltérő helyzetben és használattal jelenhetnek meg. Elemi mintaként azokat az önállóan 
megjelenő képi egységeket különítettük el, melyekre a minta lebontható; ezért az elemi 
minta is lehet összetett, több egyszerű síkidom vagy vonal alkotta grafikus egység (pl. 
vonalkázott háromszög ponttal a csúcsa felett). Az egyes lelőhelyeken, illetve 
időszakokban használt elemi minták – tulajdonképpen ikonográfiai megoldások – 
készlete részben eltér; így az elemi minta is alkalmas a szorosan grafikai értelemben vett 
stílus meghatározására. Az elemi minta lehet zárt vagy nyitott; zárt elemi minták pl. a kör, 
háromszög, téglalap és változataik. A nyitottak között főként a szalagminták, illetve a 
nyitott meanderhálók alapegységeit említhetjük.  Az elemi mintákat külön, a mintaelem-
katalógus első részében rendszereztük, ahol tulajdonságaik, arányaik is leírásra kerültek. 
Az elemi minták alapformáik szerint kerültek csoportosításra (pl.: kör alapú elemi minták; 
háromszög alapú elemi minták; zárt mea

tokat folytatólagosan sorszámoztuk. 
Az elemi m

 
Összetett, több lépcsőben felépülő mintákban az elemi minták stabil, de még nem 

mintaszintű kapcsolatai a témák. A témák felépítésük szerint két csoportba tagolhatók. 
Az elsőbe (szerkezeti témák) azok témák tartoznak, melyek egyetlen elemi mintából 
lineáris síktranszformáció (eltolás, forgatás vagy tükrözés) révén jönnek létre – ide 
sorolhatók pl. az egymásba forduló meanderhorgok. A második csoportba (tartalmi 
témák) a stabil elemi minta-kapcsolatokat soroljuk; ez

gy, hanem kettő v
szerkezeti téma: 
 elemi minta   téma    minta 

     
 
tartalmi téma: 
 elemi minták   téma    minta 

       



 Mivel a minta a megjelenés szintjén értelmezett egység, az egyszerű, homogén 
szerkezetű mintáknál a téma szintje önállóan nem jelenik meg (vagyis a téma és a minta 
szintje egybeesik). 

 
 A minták a díszítés önálló tartalmi egységei; a textildíszítés szerkezeti sablonja 

által kijelölt téglalapos mintahelyeket töltik ki. Egy mintahelyet mindig egy minta foglal 
el. A minták elemi mintákból épülnek fel; egy mintát több elemi minta is alkothat. A 
minták a síkhoz való viszonyuk szerint három csoportba sorolhatók: ezek a nem 
végteleníthető egyedi minták, a sík egy irányába végteleníthető szalagminták és a 
mindkét irányba végteleníthető felületkitöltő minták. Felépítésük szerint 
megkülönböztetünk zárt (heterogén szerkezetű) és nyitott (homogén szerkezetű) mintákat 
– az első csoportba kizárólag egyedi minták tartoznak, míg a szalag- és felületkitöltő 
minták szükségszerűen homogén szerkezetűek. 

 A mintákat a mintaelem-katalógus második részében rendszereztük; itt írjuk le az 
egyes minták szerkezetét is. A katalógus három szintbe tagoltan csoportosítja az egyes 
mintákat. A legmagasabb szint a főcsoport, melynél a síkhoz való viszonyt vettük alapul. 
Így a három főcsoport betűjele az egyes minták azonosítóiban E (egyedi minták: 18-20. 
táblák), S (szalagminták: 21-26. táblák), illetve F (felületkitöltő minták: 27-54. táblák). 

 A főcsoportokon belül egy csoportszámot kapnak az azonos szerkezetű és 
alaptémájú minták; az ezen belüli változatok három karakterre konvertált sorszámon 
különülnek el. Az egyes változatok sorszámozása nem folyamatos; az egymáshoz 
közelebbi módosulatok lehetőség szerint hasonló értékeket kaptak. A minták azonosítója 
főcsoport.csoport.változat: pl. 45°-os ferde, horgas S-meanderháló: F.02.031 

 
Az elemi minták arányait és az egyes minták felépítését leíró képletek  
 
 Az elemi minták és a minták pontos viszonyát, azaz a minta felépítését 

legpontosabban matematikai alapú leíró képlet segítségével fejezhetjük ki. Ennek részei az 
elemi minták azonosítói, illetve a transzformációkat jelölő operátorok.  

A leíráshoz elsőként a  mintát alkotó elemi minták arányait és irányát határozzuk 
meg azok egységnyi alapszélességének viszonylatában. Ez azért szükséges, mert a 
mintákban az egyes elemi minták minden esetben az egységnyi alapszélesség (a), illetve 
az alapszélesség (A) többszöröse szerint ismétlődnek  Az arányokat az elemi minta 
leírásánál rögzítjük, a mintát leíró képletekben így már csupán az elemi minta azonosítója 
szerepel. 

A matematikai modell alkalmazása különösen a meanderhálók pontos 
szerkezetének leírásánál hasznos. Az egyes mintákat leíró képletek és szöveges feloldásuk 
a mintaelem-katalógusban, az adott minta leírásánál szerepelnek. 

 
A képletekben használt fogalmak, operátorok és jelöléseik használata 
 

Fogalmak: 
 

a Egységnyi alapszélesség. Az aktuális elemi minta legkisebb egységnyi szélessége 
(pl. zárt S-meandernél az S-t alkotó sáv szélessége). Az elemi mintákat leíró 
katalógus pontosan meghatározza az egyes elemi minták alapszélességét. 

  A homogén szerkezetű mintáknál az elemi minta ismétlődése 
kitolódhat az egységnyi alapszélesség egész számú sokszorosával; ezért a minta 
felépítését leíró képletekben a transzformációt jelző operátor után jelöljük az elemi 
minta két ismétlődése között esetlegesen kimaradt hely egységnyi alapszélességre 
vetített méretét is: 



 
 pl. F02.001  = em06.02 d(a4;A) 0° 

  Tehát az F02.001 (vízszintes zárt S-meanderháló) leírása: alapja (5;4) arányú 
zárt, merőleges, vízszintes S-meander (em06.02), melyet vízszintesen 4 egységgel 
(a4), függőlegesen a teljes alapszélesség egységével (A, itt szintén 4 egység) toltak 
el, és nem forgattak (0°). 

 
A Alapszélesség. Az elemi minta arányait leíró fogalom; azt jelöli, hogy az adott 

elemi minta hány egységnyi alapszélesség kiterjedésű vízszintesen, illetve 
függőlegesen (az elemi minta arányai – különösen a hálós szerkezetekben - 
meghatározhatják a minta arányait). Az elemi minták arányait a katalógus 
vonatkozó részében, az egyes elemi minták ábráinál írtuk le: pl. em06.03 A = a(5; 
3) 0°. 

 
p Periódus. A mintán belül az egyes elemi minták ismétlődésének száma. 

 
Lineáris transzformációk és operátoraik: 

 
 Az elemi minták sokszorozása a négy alapvető síktranszformáció, illetve ezek 

kombinációinak segítségével történik. Ezek: 
 

eltolás   d (x; y)  Az aktuális elemi minta változatlan formában, 
meghatározott távolságonként ismétlődik. A két elemi minta közötti 
távolságot külön,  az egységnyi alapszélesség viszonylatában rögzítettük. 
Például:   

   elemi minta     minta 

em04.02        
     

       S04.021 = em04.02 d(A; n) 0°        
Tehát az S04.021 minta az em04.02 elemi minta eltolásos sokszorozásával 

jön létre (d); az egyes elemek ismétlődésének távolsága az x tengelyen az 
alapszélességnek megfelelő egység, az y tengelyen nem értelmezhető. A 
minta vízszintes (nem elforgatott). 

Minden meanderháló eltolással jön létre; az összetett meanderhálók 
témáinak kialakításánál jellemzően forgatást, pontosabban átfordítást (180°-
os elfordítás) alkalmaznak. 

 
forgatás  g Az aktuális elemi minta változatlan formában, egy megadott 

ponthoz képest elforgatva ismétlődik. Az ismétlések száma és a sugár 
vektorának meghatározása a transzformáció betűjele után következnek. Az 
elemi minta egyszerű forgatásával kialakított mintát nem figyelhettünk meg 
a vizsgált anyagban; eltolással és tükrözéssel kombinálva azonban gyakran 
alkalmazzák. A legtöbb meanderháló alaptémáját egymásba forgatott 
meandrikus elemi minták adják. Példa: 
 
 
 
 
 
 



elemi minták      téma  

        
em02.04, em01.03    em01.03(0;0), em02.04 g4(8;8) 

   
Tehát az adott téma két elemi mintából áll (em02.04-vonalkázott 

háromszög és em01.03 – kettős koncentrikus kör). A koncentrikus kör a téma 
közepén (0;0) helyezkedik el; a forgatással négyszer ismételt háromszög a 
középponttól számított (8;8) egységnyi távolságban jelenik meg. 

 
tükrözés  r Az elemi minta sokszorozása egy külső tengelyhez viszonyított 

tükrözéssel; a sokszorozott elemek alakilag pontosan megegyeznek az 
eredeti elemi mintával. Például: 

 elemi minták   téma    minta 

      
em02.04, em01.03 em01.03(0;0), em02.04 r4(8;8)  {em01.03(0;0), em02.04 r4(8;8)} ry 

Tehát a forgatásnál leírt szerkezetű  téma a mintában az y  tengelyre 
tükrözve jelenik meg. 

 
nyújtás  s (x; y) Eredetileg az elemi minta sokszorozása az alapelem ugyanazon 

lineáris transzformációjával; a sokszorozott elemek alakilag eltérnek az 
eredeti elemi mintától. Ilyen transzformációt az általunk vizsgált anyagban 
az elemi minta szintjén fedeztünk fel. A nyújtott elemek sokszorozásával 
létrehozott minták torzult, homogén rácsszerkezetbe rendeződnek. Például: 

   
  elemi minta:      minta: 

            em06.09   F02.024  
 
      A((4;8)) sA(4;9) 30° 
 
Tehát az F02.021 meanderháló em06.10 (függőlegesen nyújtott, zárt 

horgas S-meander) elemi mintákból áll. Az S-meander leírásából kiderül, 
hogy az elemi minta 4:8 arányú, azaz vízszintesen 4, függőlegesen 8 
egységnyi alapszélesség hosszúságú ((4;8)). A mintaelem az x tengelyen 
45°-ban nyújtott; ennek következtében arányai 4:9-re módosulnak. A 
mintaelem 30°-ban elforgatott. 

Az em06.09-ből képzett egyszerű meanderháló (F02.24) alap 
rácsszerkezete nem merőleges; mivel az elemi minták mindkét tengelyen 



egymáshoz kapcsolódóan végtelenítettek, a háló arányai megtartják a 
nyújtott elemi minta arányait. 

 
eltolásos forgatás gd Az elemi minta sokszorozása egy külső ponthoz viszonyított 

elforgatással, illetve egy vagy két tengely  mentén való eltolással történik; a 
sokszorozott elemek alakilag pontosan megegyeznek az eredeti elemi 
mintával. Az eltolásos forgatással létrehozott felületkitöltő minták 
rácsszerkezetűek. Például: 

  elemi minta:      minta: 

 em03.10    F05.022   
       F05.022 =  em03.10 g4d(A;A) 45° 
 
  Tehát az F05.022 vonalkázott négyzetes rácsháló em03.10 elemi mintákból 

(vízszintesen vonalkázott négyzet) áll. A rács kialakításához a mintaelemet 
90°-ban elforgattuk (g4, azaz a teljes körben az adott elem négyszer 
ismétlődik) és a sík mindkét irányában saját alapszélességével toltuk el 
(A;A). A háló 45°-ban elforgatott. 

 
eltolásos tükrözés rd Az elemi minta sokszorozása egy külső (x) tengelyhez 

viszonyított tükrözéssel és eltolással történik; a sokszorozott elemek alakilag 
pontosan megegyeznek az eredeti elemi mintával. Az egymás után 
megjelenő eltolt elemi minták egymás tükörképei. Példa: 

 elemi minta:       minta: 

em05.08     F07.003   
  
  F07.003 = em05.08 r2d(A; a) 

  Tehát az F07.003 szalagszerű felületkitöltő minta em05.08 elemi mintákból 
áll. A minta kialakításához ezt 180°-ban elforgattuk (g2), majd vízszintesen 
saját alapszélességével, függőlegesen pedig a minta egységnyi 
alapszélességével toltuk el (A; a). 

  
A minta felépítését leíró képlet 
 
 Az egyes minták esetében nem csupán a tartalmi, de a szerkezeti hasonlóság is 

fontos. A bonyolultabbnak tűnő meanderhálóknál az alapelem és a szerkezet ránézésre 
gyakran nem meghatározható; a leíró képlet azonban pontosan definiálja az egyes 
mintaelemeket és a mintát szervező elvet is. A meandrikus minták és a homogén 
szerkezetű felületkitöltő- és szalagminták jó része valószínűleg szkeuomorf jellegű; ezek 
esetében a szerkezet egyben fonás- illetve szövéstechnikai tudást is jelent; az egyes 
„fogások” pedig csak a szerkezetből vezethetőek vissza. Végül az egyes szerkezeti 
sablonok összehasonlításával esetleg elkülöníthetőek olyan állandó mintaelem- vagy 



mintaelemcsoport-kapcsolatok, melyek az egyes tartalmi elemek nagyfokú variabilitása 
miatt csupán a megjelenés szintjén nézve nem mutathatóak ki. 

 A minták felépítését leíró képletek alapja az adott mintát felépítő elemi minta. A 
legtöbb minta egyetlen elemi minta transzformációi révén képződik; az egyedi mintákat 
kivéve  nem találtunk olyan mintát, amelyet kettőnél több alkotna.  

 A leíráshoz elsőként meghatároztuk az elemi minta arányait (az egyes elemi 
minták pontos arányai a mintaelem-katalógus leíró részében, az adott elem azonosítója és 
megnevezése után szerepelnek). Mivel az egyes elemi minták mérete, helyzete és 
méretaránya is eltérő lehet a különféle mintákban, az alapszélesség meghatározásához az 
adott elemet képzeletben derékszögű koordinátarendszer origójába helyeztük és 
beforgattuk (tehát az elemi minták a képletekben is így szerepelnek). Az arányokat ilyen 
módon kizárólag az adott elem viszonylatában, a vízszintes és a függőleges kiterjedés, 
vagyis az alapszélesség (A) leírásával adhattuk meg (tehát az elem arányai A(x; y)). Az 
elemi minták egy része „oszthatatlan”, azaz tovább nem tagolható (pl. kör, háromszög); 
ezek esetében a vízszintes alapszélességet vettük 1-nek, míg a függőlegeset ehhez képet 
definiáljuk (kisebb, nagyobb, kb. ugyanakkora, ugyanakkora, egész számú többszörös). 
Pl. a kör (em01.01) arányai  A(1; 1). Az elemi minták másik csoportja tovább tagolható; 
erre a legjobb példát a meanderek jelentik, melyeknél az arányok nem csupán kötöttek, de 
meghatározásuk nélkül nem is rekonstruálható a szerkezet. Ezeknél a legkisebb 
elkülöníthető kiterjedési egység az egységnyi alapszélesség (a). A tagolható mintákban az 
alapszélességet az egységnyi alapszélességek számával adjuk meg: pl em06.03 A(5; 3), 
azaz az adott elemi minta (zárt S-meander) a mintákban vízszintesen 5, függőlegesen 3 
egységnyi helyet foglal. 

 
        em01.01 A(1; 1)       em06.03 A(5; 3) 

          
 Ha a mintában egy elemi téma szerepel, azt tekintjük a minta origójának. Ha több 

elemi minta egymással lineáris viszonyban szerepel, ez a viszony leírható az egyes elemek 
pozíciójának meghatározásával. Ilyen esetben az egyik elemi mintát a minta origójának 
tekintjük, a másik origóját pedig ehhez képest hatázozzuk meg:  

Például az F06.024 felületkitöltő mintában origó a koncentrikus kör 
(em01.03), míg a vonalkázott háromszög (em02.04) tőle függőlegesen kb. 8 
egységnyire helyezkedik el. Így kapcsolatuk, vagyis a minta tartalmi alapja  
em01.03, em02.04(0; 8).  

A leíró képletekben a tartalmi egységet jelentő elemi minták és a négy alapvető 
síktranszformáció (eltolás, forgatás, tükrözés, nyújtás), illetve ezek aktuális kombinációi  
szerepelnek; a leírásban nem alkalmaztunk semmilyen magasabb matematikai műveletet. 
Az egyes transzformációkat pontosító kiegészítések mindig az adott művelet betűjele 
után állnak; a tartományra és pozícióra vonatkozó értékeket az elemi minta arányainak 
felhasználásával határoztuk meg. A kiegészítések a következőek lehetnek: 

 
eltolás (d): mögötte zárójelben megadható az eltolás mértéke.  

pl. d(A; 0) = az elem vízszintesen saját 
alapszélességével eltolt, függőlegesen nem. A 
legtöbb szalagminta ilyen szerkezetű:   S04.003 

 



d(A; A) = az elem mindkét irányban saját alapszélességével eltolt (ez 
a sakktáblaminta alapja): 

 
F05.012 

         
 
forgatás (g): mögé kapcsolt számmal megadható a forgatás mértéke. Ezt annak  

  viszonylatában írjuk le, hogy az adott elem hányszor ismétlődik egy teljes 
  körben.  

pl.  g4 = 90°-os elforgatás    g2 = átfordítás. 

F06.022    F06.051  
 Ha nem esik egybe a minta origójával, külön, a betűjel után kapcsolt 
zárójelben megadható a forgatás középpontja is; ilyen mintával az eddig 
felvett anyagban nem találkoztunk. 

 
tükrözés (r): mögé kapcsolt betűjellel megadható a tükrözés iránya. 
  pl. rx = függőleges tükrözés (az x a tükörtengely). 

 Ha nem esik egybe a minta csúcsával, a betűjel után kapcsolt zárójelben 
megadható a tükrözés középpontja is. 

pl. em02.08 rx(A/2) = a háromszög függőlegesen 
tükrözött; a tükörtengely a mintaelem felénél 
helyezkedik el (ez a zegzugalapú szalagminták 
szerkezeti alapja).       S05.004 

 
nyújtás (s): A nyújtásnál az adott elemi minta arányai változnak meg; az ilyen 

alapú homogén szerkezetű minták torzult rácsszerkezetűek; ezek 
leírásához az elemeket transzformálnunk kell derékszögű 
koordinátarendszerbe. A nyújtással adjuk meg azt az új arányt, amelyet a 
megjelenő elemi minta elfoglal a mintán belül. Így a torzított elemek is 
visszavezethetőek „eredeti formájukra”. Tehát ez esetben először a 
derékszögű rendszerbe transzformált elemi minta arányait adjuk meg 
(kettős zárójelben, jelezvén, hogy ezek az elemek ilyen formában nem 
jelennek meg), majd a nyújts utáni arányokat. 

 pl. em06.16 A((14; 14)) sA(14; 16) tehát az em06.16 
(füles zárt H-meander) eredetileg 14:14 egység arányú 
(tehát négyzetbe foglalható) elem volna, de függőleges 
nyújtással ez az arány 14:16-ra változott. Ezzel 
természetesen a belüle felépülő meanderháló is 
függőegesen enyhén nyújtott lesz. A nyújtást, mivel az 
alapegység kiterjedését befolyásolja, az elemi minták 
leírásánál tüntetjük fel; a minták leírásánál külön már 
nem számolunk vele.   

 
A legtöbb minta felépítése két lépésben leírható. Az első az elemi minta vagy 

~mintakapcsolat ismétlődését meghatározó transzformáció; a második a már kész minta 
irányát meghatározó szám (fokokban). 

 Például:F02.031 (átlós, zárt „átforduló” S alapú meanderháló) 
    em06.13 d(A-4; A) 45° 



 tehát az elemi mintát vízszintesen saját alapszélességénél 
néggyel kisebb távolsággal, függőlegesen saját 
alapszélességével toltuk el; a kapott mintát átlósan 
elforgattuk.            
em06.13 

   em06.13 d(A-4;A)   em06.13 d(A-4;A) 45° 

       
 

  S04.003 (rombuszos szalagminta apró körrel) 
  em04.08 d(A; 0)  

 tehát a rombuszt vízszintesen saját alapszélességével 
toltuk el (függőlegesen nem ismétlődik).    

 
Összetettebb szerkezetű minták leírásánál belülről kifelé haladunk: az elemi mintát 

érintő transzformációk után következnek a mintára vonatkozó műveletek, végül a 
forgatás mértéke. Az elemi mintákat érintő transzformációk révén kialakuló mintaelem a 
téma (ez a szint az egyszerű felépítésű elemeknél egybeesik az elemi mintával). A 
különálló téma szintjének képlete kapcsos zárójelben szerepel; ez után következnek a  
mintát érintő műveletek. 

Például:F03.018 átlós, nyitott S alapú meanderháló 1 
közvonallal 
   {em07.09 g(3; 5)2} d(A; A) 45°     
          em07.09 

 kapcsos zárójel: az alapelemet a (3;5) pont körül 
átfordítva (g2) alakul ki a minta témáját  jelentő 
összeforduló horgas spirál; 

       téma: em07.09 g(3;5)2 
ezt a saját alapszélességével mindkét irányban eltolva ( d(A; A) ) 

képződik a meanderháló, melyet végül 45°-ban elforgatva kapjuk meg a 
megjelenő mintát: 

  
  {em07.09 g(3; 5)2} d(A; A)   {em07.09 g(3; 5)2} d(A; A) 45° 

   
 

  
A mintaelem-katalógus rendszere és állapota 
 
 A mintaelem-katalógus a feldolgozott 10 lelőhely textildíszes agyagtárgyain 

megfigyelt szerkezeti (1-2. táblák) és tartalmi változatok (3-54. táblák) leírását tartalmazza. 
Az egyes elemi minta- és mintaváltozatok leírásánál szerepel azok viszonyának jelzése. 
Az elemi minták esetében ez azon mintaváltozatok felsorolását jelenti, amelyekben az 
adott grafikus elem előfordul; míg a mintaváltozatoknál lehetőség szerint a felépítést leíró 



képlet, esetleg egyszerű felsorolás mutatja meg, hogy az adott változat milyen elemi 
mintákból épül fel. 

 A mintakódok szerkezetének kialakításánál fontosnak tartottuk a bővíthetőséget és 
a változatok hasonlóság szerinti csoportosíthatóságának lehetőségét. A két 
(szám)karakterre konvertált mintacsoport-azonosító főcsoportonként 100 változat (=eltérő 
alapszerkezet) elkülönítését teszi lehetővé; ezekben a három, szintén számkarakteres 
mintaváltozat-azonosítókkal egyenként 999, azaz főcsoportonként összesen 99 900 
változat rögzíthető. A minták alapköveit jelentő elemi minták kódjai két-két 
számkarakteres csoport- illetve változat-azonosítóból állnak; ezek lehetséges variációinak 
száma 9081. Ezt elméletben  természetesen korlátozza a csoportok szerinti tagolás, de az 
eddigi tapasztalatok alapján valószínűtlen, hogy bármely alapszerkezet változatainak 
száma meghaladná a rendelkezésre álló kereteket (az eddig feldolgozott leletanyagban a 
legtöbb változatot a zárt meanderhálóknál sikerült megfigyelnnk; ezek száma 34). 

 A jelen munka során 9 lelőhely anyagából összesen 532 textildíszes agyagtárgy – 
főként edények -  mintájának modellezését végeztük el. Ezeken  9 szerkezeti csoportban 
mintegy 228 elemi minta-változatot, illetve összesen 366, 32 eltérő mintacsoportba 
tagolható mintaváltozatot különítettünk el; tehát a rendszer kihasználtsága 10% körüli. A 
mintaváltozatok között összesen 58 különféle egyedi mintát, 128 szalagmintát és 180 
felületkitöltő mintát és töredéket rögzítettünk. Utóbbi csoportban szerepelnek a 
„textildíszes” mintarend jellegzetes meanderhálói; ezek változatait alapszerkezetük 
alapján két csoportba tagoltuk. A feldolgozott leletanyagban a zárt meanderhálóknak 
(F02) összesen 34, míg a nyitottaknak (F03) 26 változatát figyelhettük meg. 
 
2.3 - Az elemzés menete 

 
 A leletanyag feldolgozását és kiértékelését több lépcsőben végeztük. Az elemzésbe 

bevont lelőhelyek kerámiaanyagának átvizsgálása során elsőként kiválasztottuk azokat az 
agyagtárgyakat és töredékeket, melyeken étékelhető (rekonstruálható, illetve 
azonosítható) mintarészlet látható. 

 A következő lépésben a fent vázolt szerkezeti és tartalmi modell segítségével 
elkészítettük a kiválasztott leletek leírását. Az alapvető információk között szerepelnek a 
díszítéstechnológiai adatok (elsősorban az esetleges kiegészítő festés jellemzői); a 
mintaszerkezet-változat, illetve az egyes mintahelyeken megjelenő mintaelem-változatok. 
Az egyes tárgyak leírását tartalmazó táblázatban rögzítettük az azokra vonatkozó 
kiegészítő adatokat is: ezek a leletkontextus (ahol ismert), a leltári szám, illetve az 
esetleges irodalmi hivatkozás. Az egyes lelőhelyek feldolgozott agyagtárgyainak leírását 
tartalmazó táblázatokat a dolgozat táblái között szerepeltetjük. 

  
 A kiértékelés első körében meghatároztuk az egyes lelőhelyek textildíszes 

kerámiájának sajátosságait. A szerkezeti- illetve mintaelemek különféle szintjeit 
csoportosító grafikonokkal ennek eltérő pontjait próbáltuk meg tisztázni. A kiértékelő 
grafikonok első két csoportjában önállóan, a rendelkezésre álló információk több szintjén 
vizsgáljuk a minta tartalmi, illetve szerkezeti elemeit a mintahasználat alapjainak 
meghatározásához: 

 1. Minták változatonkénti megjelenése (oszlopgrafikon): Minden lelőhely esetében 
készítettünk egy mintaelemhasználati oszlopgrafikont. Ezen a lelőhely anyagában 
megtalálható mintaváltozatok és megjelenéseik száma szerepelnek. Ennek segítségével 
meghatározhatóak az adott lelőhelyen különösen kedvelt minták, illetve 
mintakapcsolatok. Ilyen csúcs jelenik meg pl. a zárt átforduló S-meanderhálók (F02.031) 
esetében Kisköre-Gát textildíszes anyagában (106. t. a). Ugyanezen ábrák természetesen 
azt is megmutatják, melyek azok a mintaváltozatok, illetve~csoportok, melyek az adott 



lelőhely anyagában egyáltalán nem jelennek meg. E grafikonokon a hiányokat a 
láthatóság miatt nem jelenítettük meg; az értékelésnek egyes lelőhelyek mintahasználati 
szokásait összehasonlító részében szerepelnek az egyes lelőhelyeken megjelenő 
mintaváltozatok számát a teljes rögzített mintaelem-készlet viszonylatában bemutató 
ábrák. 

 2. Minták mintacsoportonkénti megjelenése (oszlopgrafikon): Az egyes motívumok 
preferenciája gyakran nem a mintaváltozatok, inkább az egyes szerkezetek szintjén 
fogható meg - azaz a készítők nem annyira egy-egy szigorú, kanonikus megjelenéshez, 
inkább egy meghatározott szerkezethez ragaszkodtak, melyet aztán szabadon variáltak. 
Az egyes szerkezetekhez való ragaszkodás a mintaváltozatok szintjén nem jelenik meg, de 
csúcsként jelentkezik a megjelenő minták csoportonkénti megjelenését ábrázoló 
grafikonokon. Ilyen  kiugrás látható pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb anyagánál az 
F06 mintacsoport esetében (zárt kör-háromszög témájú minták; 86. t. a). 

 3. Minták változatonkénti megjelenése (térhatású oszlopgrafikon): A megjelenő 
mintaváltozatok mintahelyenkénti elhelyezkedését térbeli oszlopgrafikonokkal 
illusztráljuk. Ennek segítségével meghatározható az egyes mintaelemek jellemző 
elhelyezkedése a szerkezeten belül; illetve az egyes kiegészítő mintahelyek 
alkalmazásának szokásai az adott lelőhelyen. Például Aszód textildíszes tárgyainak 
jellegzetessége a rombuszalapú (S04), zegzugos (S05) vagy meandrikus (S09) 
szalagmintával kitöltött felső zárósáv megjelenése (117. t. b); ez a szerkezeti elem például 
Kisköre-Gát anyagában szinte egyáltalán nem jelenik meg (106 t. b). 

 4. Mintaszerkezet-változatok megjelenése (oszlopgrafikon): A számos erősen töredékes 
lelet miatt viszonylag kevés teljes szerkezet rekonstruálható; a mintaszerkezet valamely 
alapelemének megjelenő változata azonban szinte minden esetben azonosítható. Ezért a 
kedvelt szerkezetek meghatározásához elsőként külön ábrázoltuk a megjelenő szerkezeti 
elemek változatainak megjelenéseit.  Pl. Tápé-Lebő, Alsóhalom vonatkozó értékelő 
ábrájából (104. t. a) jól látszik, hogy a lelőhelyen igen kedvelt volt a tagolatlan főpanel (F0) 
és a főpanelt oldalról is záró felső zárósáv (Z3) használata. Előbbi esetében 26 megjelenést 
rögzíthettünk, tehát a tagolatlan főpaneles töredékek a teljes anyag 69%-át adják (26/38 
megjelenés); ez az arány a felső zárósáv esetében több mint 85% (29/34 megjelenés). A 
lelőhely textildíszes anyagában csupán összesen 18 teljes mintaszerkezet volt 
rekonstruálható; csupán ezekből kiindulva a tagolatlan főpanelek aránya 100%, és az 
egyéb változatok megjelenését nem is rögzíthettük volna. A lefutó felső zárósávok aránya 
a teljes szerkezeteknél ez esetben 72%. 

  5. Alapszerkezet-változatok megjelenése (oszlopgrafikon): A töredékek jelentős részénél 
hiányzik a felső zárósávot tartalmazó rész; a minta alapszerkezete, azaz a főpanel és az 
osztópanel, illetve a közöttük lévő viszony azonban rekonstruálható. Ezért az egyes 
lelőhelyeken használt, esetleg kedvelt szerkezeti változatok megragadásához külön 
grafikonon ábrázoltuk a rekonstruálható főpanel+osztópanel kapcsolatok 
előfordulásainak gyakoriságát. Például Tápé-Lebő-Felsőhalom esetében jól látszik, hogy 
az osztópanel nélküli (0n), illetve a főpanellel megegyező magasságú osztópaneles 
szerkezetek (00) nagyjából egyforma gyakorisággal fordulnak elő a lelőhely textildíszes 
kerámiaanyagában, míg az egyéb szerkezetváltozatok megjelenése szórványosnak 
mondható (104. t. n).  

  6. Teljes szerkezeti változatok megoszlása (oszlopgrafikon): A nagyobb, több teljesen 
rekonstruálható szerkezetet adó lelőhelyek esetében a teljes szerkezeti változatok 
megjelenéseinek számát összehasonlító ábrában kiugrásként jelentkeznek az adott 
lelőhelyen különösen gyakran használt mintaszerkezetek. Például Szegvár-Tűzkövesen a 
leggyakrabban használt textildíszes mintaszerkezet a legegyszerűbb, azonos magasságú, 
tagolatlan fő- és osztópaneles, zárósávok nélküli (00n) változat (95. t. c). Ez a csoportosítás 



a kisebb, kevés értékelhető mintát szolgáltató lelőhelyek esetében általában kevéssé 
informatív. 

 Az elemzés egyik közvetett célja az esetleges állandó, zárt edénytípusok 
vizsgálata.  Ezek olyan tárgytípusok, melyekben a forma, a hozzátartozó díszítésszerkezet 
és az ezekhez kapcsolódó motívumkincs kötött, azaz valamely szigorú szabályszerűséget 
követve, a lehetőségek viszonylag szűk skáláján változik (és esetleg elkülönül a többi 
textildíszes tárgytól). Ezek megléte, illetve az egyes típusok zártságának mértéke utal a 
textildíszes mintarend használatára, következésképpen funkciójára is: amennyiben a 
forma, a szerkezet és a mintakincs az egyes lelőhelyeken belül, esetleg az egyes régiókban 
szabadon variálható, a minta szerepe nyilvánvalóan más, mint ha például az egyes 
településekhez egy-egy állandó típus tartozik. 

 A zárt típusok meghatározása két lépcsőben lehetséges. A 3. pontban leírt 
mintahasználati ábrával meghatározható a mintaszerkezet és a mintaváltozatok viszonya; 
emellett azonban szükséges a szerkezeti információknak a forma viszonylatában történő 
értékelése is. A számos erősen töredékes lelet miatt a mintaszerkezet kiértékeléséhez 
hasonlóan ez esetben is több szinten végeztük el a mintaszerkezet és a forma viszonyának 
kiértékelését: 

 7. Szerkezeti elemek megjelenése a forma viszonylatában (térhatású oszlopgrafikon): A 
formai szempontból azonosítható töredékek és a rajtuk megjelenő mintaszerkezeti elem-
változatok viszonyát bemutató ábra. Az értékelésbe ennek segítségével bevonhatóak azok 
a töredékek is, melyek csupán egy-egy azonosítható szerkezeti elemet tartalmaznak (pl. 
Aszód-Papi-földek: 119. t.).  

 8. Teljes mintaszerkezetek megjelenése a forma viszonylatában (térhatású oszlopgrafikon). 
A teljes szerkezeti változatok megoszlását bemutató ábrához hasonlóan ez is inkább a 
nagyobb, több teljesen rekonstruálható mintaszerkezetet adó lelőhelyek esetében 
értékelhető; adott esetben megerősítheti azonban a töredékekből kirajzolódó 
mintaszerkezet-használati jellegzetességeket (pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb: 91. t.). 

 A legtöbb vizsgált lelőhely anyaga a település jellege (síktelepek), az ásatási 
módszerek és a dokumentáció hiányosságai, vagy a rendelkezésre álló leletanyag csekély 
száma miatt nem voltak alkalmasak az egy településen belüli stílusfejlődés követésére; a 
textildíszes anyagon belül elkülönülő csoportokat csupán Tápé-Lebő-Felsőhalom és 
Polgár-Csőszhalom-dűlő anyagában sikerült megragadnunk. Ezek leírásai szintén a 
lelőhelyek textildíszes anyagának kiértékeléseinél szerepelnek. 

 Az egyes lelőhelyek kiértékelésénél a felvázolt tipológia segítségével leírtuk a 
textildíszes leletek körének a teljes kerámiaanyaghoz való viszonyát. Ennek révén 
megkíséreltük behatárolni a lehetséges funkciók azon körét, melyek speciálisan ezekhez a 
tárgyakhoz, illetve magához a díszítéshez kötődhetnek. A legtöbb lelőhelyen a 
textildíszítés mellett legalább néhány edényen megjelenik a korai tiszai széles sávos fekete 
festés, illetve a gyantabevonatos, szalmaintarziás díszítés. Az egyes települések 
mintahasználati szokásainak elemzésénél ezeket sem hagyhattuk figyelmen kívül, ezért a 
lelőhely leírásánál a megjelenő egyéb díszítések előfordulásait is összegeztük. 

 
 A kiértékelés második lépcsőjében az egyes lelőhelyek mintahasználati szokásait 

és textildíszes tárgyainak jellegzetességeit vetettük össze. Az egyes településeken kedvelt 
formai, szerkezeti és tartalmi változatok előfordulásainak, elterjedésének mintázatai 
alapján kíséreltük meg kapcsolati utak, szorosabb kommunikációs zónák, illetve 
határterületek rekonstruálását. 

 A hétköznapi formák és a speciális tárgyak díszítésének összevetése révén 
meghatároztuk azok viszonyát; erre az egyes csoportok esetében használt mintaelem-
készlet eltéréseiből következtethettünk. Megpróbáltuk rekonstruálni a textildíszes 



mintarend eredetét, illetve visszakövetni az egyes tartalmi elemek és szerkezetváltozatok 
első megjelenéseit is. 

 
 Végül az összegzésben tárgyaljuk a textildíszes tárgycsoport egyéb felmerülő 

vonatkozásait. Kontextualizált tulajdonságelemzés révén megkíséreltük feltárni a díszítés 
esetleges jelentésrétegeit. Ehhez megvizsgáltuk, hogy a minta szerkezetében és a 
motívumkincsben vannak-e olyan szigorúan kötött használatot mutató, visszatérő 
elemek, melyek az egész kultúra területén vagy meghatározott régiókban homogén 
szóródást mutatnak. Ezáltal reményeink szerint - amennyiben léteznek ilyen, a teljes 
kultúra területét lefedő univerzális szimbólumok - azonosíthatóvá válik a tiszai kultúra 
képi világának alapját képező mintaelemek készlete. 

 Azokon a lelőhelyeken, ahol több eltérő hagyományú csoport találkozik vagy él 
együtt (Aszód-Papi-földek, Polgár-Csőszhalom-dűlő) megvizsgáltuk az egyes stílusok 
viselkedését; ebből reményeink szerint következtethetünk a díszítés társadalmi 
aktivitásának mértékére, illetve az egyes csoportok kapcsolatának jellegére is. Erre 
elsősorban a jellegzetes formai- és mintaelemek keveredésének mintázatai utalhatnak.  

 A textildíszes tárgyak szociális szerepére a csoportnak a kerámiaanyagon belül 
elfoglalt helyzetéből, a tárgyak díszítéseinek minőségéből és minőségbeli 
különbségeikből, valamint a díszítés tartalmi elemeinek kötöttségéből következtethettünk. 
 A technológiai vonatkozású megállapítások főként egy közvetlenül nem 
megfogható tárgycsoportra vonatkoznak. A minták egy csoportjának bizonyosan alapját 
képező gyékényfonás-, esetleg szövéstechnikák rekonstruálhatók az adott minták 
szerkezetéből; az egyes minták kialakításához szükséges „fogások”, technológiai 
ismeretek halmaza valószínűleg településenként, illetve régiónként is eltér. Az agyag 
díszítés szempontjából alapvetően megengedő közeg, azaz szerkezete nem korlátozza, 
ugyanakkor nem is határozza meg a kialakítható síkbeli minták jellegét; ezért okkal 
feltételezzük, hogy az összetett, elsősorban a szerkezet által értelmezhető meandrikus 
hálóminták esetében a minta alapvetően az eredeti közegben őrződött meg és mentődött 
át.  Ennek folyományaként arra a megállapításra juthatunk, hogy amíg az adott minták 
számottevő degradálódás nélkül jelennek meg a kerámiatárgyakon, addig az adott 
településen a megfelelő fonástechnika is használatban van.



3. Értékelés 
  
Az értékelő fejezetben az egyes leletek azonosítóit szögletes zárójelben tüntetjük fel: 

pl. [835]. 
 

3.1 A tiszai kultúra kialakulási területe – déli telepek 
 
3.1.1 Hódmezővásárhely-Kökénydomb 
 
A mintegy 9 hektár kiterjedésű24 lelőhelyen 1929 – 1944 között Banner János, később 

Foltiny István és Korek József végeztek feltárásokat25; ezek során összesen mintegy 23 
ház, 39 tűzhely és 19 temetkezés került elő (BANNER-KOREK 1949, 23)26. A tell jellegű 
település élete a Tisza 1-2 időszakokra keltezhető;  ezalatt legalább  két önálló 
megtelepedési horizonttal számolhatunk (BANNER 1931, 10-11, 17). Ezek anyagának teljes 
elkülönítése nem lehetséges, mivel a két periódus jelenségeinek viszonyát az eddigi 
feltárások szelvényeiben csak igen kis felületen sikerült pontosan megfigyelni. A 
legkorábbi leletek között néhány jellegzetes szakálháti töredék (pl. BANNER 1931, 20-21. 
kép, 38. t. 3, 5, 6) is megtalálható, ami arra utal, hogy a település már a tiszai kultúra 
kialakulásának időszakában is lakott volt (MAKKAY 1982, 60-61, 12. lábjegyzet).  

                                                     

Jelen elemzésben a lelőhely gazdag anyagából összesen 192 textildíszes agyagtárgy, 
illetve töredék került feldolgozásra (a tárgyak leíró modelljeit a 62-67. táblák 
tartalmazzák). Ezek egy részét a feltárások közléseinek képtáblái alapján rögzítettük;  a 
közöletlen leletanyag saját gyűjtésből származik. 

 A leletanyag elemzésénél a telep bizonytalan belső kronológiája miatt elsősorban 
inkább az esetleges lokális mintahasználati jellemzők meghatározását tartottuk szem előtt.  

 
3.1.1.1 Értékelés 
 
Formák (92. tábla) 
A kökénydombi telepen a textildíszítés és elemei – ha szórványosan is - meglepően 

sokféle tárgytípuson tűnnek fel. Ezek közül magasan kiemelkedik a virágcserép alakú 
edények csoportja, ezen belül is a szögletesen záródó talpú, egyenesfalú, klasszikus, 
konikus „virágcserép alakú” változatok (V1-3 típusok; 16+17+59, összesen 92 
megjelenés)27. A lelőhely anyagában a virágcserép alakú edények íveltebb záródású 
változatai (V6-9) ritkán tűnnek fel (12+1+1, összesen 14 megjelenés); a galléros típus (V10-
12) egyáltalán nincs jelen. A virágcserép alakú edények mellett a  textildíszítés 
szórványosan (1-4 db) feltűnik profilált hasú, egyenes vagy kissé behúzott falú, rövid 
csőtalpas tálakon (T15r, T19, összesen 4 db) és ezek íveltebb, lapos talpon álló változatán 
(T19, 1 db). Valamivel gyakrabban fordul elő a zártabb, függőleges peremű, rövid 
csőtalpon álló bikonikus edényeken (E5r, E6r). Az összetett formáknál a díszítés minden 
esetben az edény hasvonal feletti részét borítja; néha fedi a has vonalát is. A gyűjtés során 
nem találtunk olyan, virágcserép alakú edényből származó töredéket, amelyet ne díszített 
volna textilminta; elmondhatjuk tehát, hogy ezek esetében a típust a forma és a díszítés 

 
24 BANNER 1931,  4 adata alapján. 
25 1929: BANNER 1930, 1930a, 1931; 1940: BANNER-FOLTINY 1945; 1941: BANNER 1951; 1942, 

1944: BANNER-KOREK 1949 
26 Az ásatások során begyűjtött leletanyagot – összesen 210 ép vagy kiegészíthető edényt és 

egyéb agyagtárgyat, valamint többezer töredéket (BANNER-KOREK 1949, 23) -  a hódmezővásárhelyi 
Tornyai János Múzeum őrzi (Inv. TJM32., TJM40., TJM41., TJM42., TJM43). 

27 A „V2/3” azonosító azon töredékeket jelzi, melyek vagy a V2, vagy a V3 típusba 
tartozhatnak. 



egysége jelenti. A textildíszes változatban megjelenő tálformák egyszerű, simított felületű, 
bütyökdíszes példányai a karcolt mintájú daraboknál jóval nagyobb számban jelennek 
meg a lelőhely anyagában28; a ritkább, zártabb E5 edénytípusoknál is találkozunk 
díszítetlen példánnyal (BANNER-FOLTINY 1945, 8. t. 24). 

A közepes méretű edények csoportjában az alapvetően díszítetlen, nyújtott, 
tojásdad testű, hasas palackok (F1 típus) között találtunk még egy karcolt textildíszes 
töredéket ([156]; BANNER-KOREK 1949, 3. t. 9). A minta alapszerkezete az edény testét 
borítja; a nyakrész aljánál záródik. 

A nagyméretű, hengeres nyakú hombárok (H8) általában szintén díszítetlenek; 
néhány esetben a vállrészt fedi textildíszes alapszerkezetbe talgolt geometrikus minta 
([127]; pl. TROGMAYER ET AL. 2005, kat. 154-155)29. 

Szabályos, lezárt panelekbe tagolt textilminta látható két nagyméretű, téglatest 
alakú épített tároló külső felületén is (H10, H11 – 1-1-db); e forma díszítetlen változatai 
szintén jelen vannak a telep anyagában (pl. BANNER 1934A, 14. t. 1). Textilminta fedi a 
nagy- és kisméretű, agyaglapokból álló,  téglatest alakú oltárokat (Sp4, Sp6 – [127], [186]) 
és a három „Vénuszt” (Sp1 – [187], [188], [189]).  

Panelekbe zárt meanderháló jelenik meg a lelőhelyről ismert két díszített 
faltöredéken ([5], [183]). 

 
Mintaszerkezetek (89-90. táblák) 
A lelőhelyen megjelenő textildíszes anyagban nagyjából egyforma arányban van 

jelen a tagolatlan (0) és a mindkét irányban tagolt (4-5-6) főpanelváltozat (89. t. a). 
Összesen 48 tárgyon azonosítottunk tagolatlan, 55-ön tagolt főpanelváltozatot; a csak 
függőlegesen (1) vagy vízszintesen (2) tagolt főpanelváltozatok megjelenése szórványos 
(2, ill. 1). A főpanelváltozatokat az egyes formatípusok viszonylatában vizsgálva (90. t. a) 
láthatóvá válik, hogy a tagolatlan változat alkalmazása minden tárgytípuson kb. azonos 
gyakorisággal fordul elő, míg a mindkét irányban tagolt változat csak az egyenes vonalú 
virágcserép alakú edényváltozatoknál (V1-3) van jelen, azok esetében azonban szinte 
kizárólagos. 

A mintaszerkezetekben szinte minden lehetséges osztópanel-változat egyforma 
gyakorisággal (1-5 db) látszik megjelenni (89. t. a);  20 előfordulással kivételt képez a 0 jelű 
variáns (az osztópanel tagolatlan, mindkét végén a főpanel vonalában záródik). Az 
osztópanel-változatok formatípusok szerinti megjelenésének mintázatából (90. b. t.) 
látszik, hogy ez a kiugrás is a szögletes virágcserép alakú edényekhez kapcsolható30. 

A zárósávoknál (89. t. a) a legegyszerűbb megoldások jellemzőek: a leggyakoribb az 
önállóan díszített felső zárósáv teljes hiánya (Zn, 32 db); nagyjából egyforma arányban 
jelennek meg a körbefutó (Z0) és a főpanel vonalában záródó (Z1) változatok. A 
zárósávok használatát a forma viszonylatában vizsgálva (90. c. t.) jól látszik, hogy - 
legalábbis a nagyobb számban megjelenő virágcserép alakú edények esetében - ugyanez 

                                                      
28 Pl. T15r: BANNER-KOREK 1949, 4. t. 5; 8. t. 13; 12. t. 1; T19: BANNER-KOREK 1949, 2. t. 7, 4. t. 6. 
29 A kat. 154 szám alatt közölt hombáron a panelekbe tagolt geometrikus díszítés a 

hasvonalnál záródik, alatta szögletes, egymásba forduló U alakú szalagokból álló bekarcolt minta 
látszik. Ez a szalagminta szerkezetében megegyezik a legkésőbbi szakálháti kultúra arcos 
edényeinek alsó részén megjelenő szalagminta-változatokkal: vö. Appendix (App)., 26.t. – S10.14 
szalagminta-változat; párhuzamként Battonya-Gödrösök anyagából származó hombárt 
említhetünk: App. 1. t. 1, 1. t. 6 (GOLDMAN 1978, 1. és 6. edények). 

30 A 90.b grafikonon a V1-V2/3 tartományban látható kiugrás nem abból adódik, hogy a 
rögzített textildíszes tárgyak legnagyobb része e formacsoportba tartozik: ezeken az edényeken a 
többi osztópanel-változat  is megjelennek,  ám jóval csekélyebb számban. Ha nem egy adott 
osztópanel-típus szándékos preferenciájáról lenne szó,  az egyes változatok eloszlása homogén 
mintát mutatna. 



az arány, míg a kisebb, zárt edényeken (E), különösen a rövid csőtalpas formákon (E5r, 
E8r) megjelenő szerkezetekre alapvetően a zárósáv hiánya jellemző. Szintén a virágcserép 
alakú edényekhez, ezen belül is a szögletes formákhoz kötődik a „lefutó” zárósáv-
változatok (3, 4 – vö. 2. t. a) használata; ezeket a függőlegesen tagolt főpaneles szerkezetek 
keretezésére használják. 

A mintaszerkezet alapelemeinek önálló vizsgálatánál kapott csúcsok jelennek meg a 
főpanel-osztópanel kapcsolatok megoszlását mutató grafikonon (89. t. b) is: kiugróan 
magas, nagyjából egyenlő számú megjelenést mutatnak az alapszerkezetnek a két 
uralkodó főpanel- (0, 5) és a leggyakoribb osztópanel-változat (0) kapcsolatával kialakuló 
típusai. 

A teljes szerkezeteknél (89. t. c) a leggyakoribb 00n változat mellett kiemelkednek az 
503 és 50n változatok csúcsai. A teljes szerkezetváltozatokat a forma viszonylatában 
vizsgálva (91. t.) jól látszik, hogy a legegyszerűbb alapszerkezet, a 00n31 használata 
általános, ám különösen jellemző a zárt edényekre, melyeknél összetett főpaneles 
alapszerkezet nem is jelenik meg.  A tagolt főpaneles, zárósáv nélküli szerkezetek (50n, 
51n, 53n) kizárólag a szögletes virágcserép alakú edényeken  (V1-3) tűnnek fel, ezeknél 
azonban jellemzőek. 

 
Mintaelemek 
A településen az egyedi minták használata nem mondható jellemzőnek (85. t.); 

mintacsoportonként 1-3 megjelenéssel számolhatunk (86. t. a). Kivételt képez az E05 
csoport: csupán egyetlen, önállóan, nem textildíszes szerkezetbe tagoltan ábrázolt 
svasztika alapú egyedi minta tűnik fel a lelőhely anyagában (TROGMAYER ET AL. 2005, kat. 
220)32. Az E02-E04 csoportokba tagolt stilizált emberábrázolások (18-19. t.) jellemzően az 
osztópanelekbe illeszkednek (86. t. b; pl. [148], [151], [155], ); a rombusz- és kereszt alapú 
változatok (E04) esetenként önállóan is megjelennek (pl. BANNER 1930, 36.t. 7).  Önálló 
felületen jelennek meg az 

A szalagminták között az egyszerű vonalkötegek (S00) mellett különösen kedvelt 
(85. t.) a kettős tűzdelt szalagmotívum (S01.002; 21. t.) és az egyszerűbb rombuszalapú 
szalagváltozatok (S04.001 – S04.003; 22. t.). Osztott, négyzetes kereszt alapú szalagminták 
(S03) egyáltalán nem fordulnak elő a lelőhely anyagában.  

A mintaelemek csoportonkénti eloszlását vizsgálva (86. t. a) újabb csúcs jelenik meg 
az S09 mintacsoportnál; hasonló kiugrás az ide tartozó mintaváltozatok egyikénél sem 
volt megfigyelhető, így ez arra utal, hogy a különféle meandrikus szalagminták 
viszonylag sok változatban, de szintén kedveltek a településen. A szalagminták 
mintahelyenkénti előfordulását vizsgálva (87. t.) jól látszik, hogy az egyes változatok 
eloszlása nagyjából homogén, illetve a vártnak megfelelő mintázatot mutat (azaz 
szalagminták elsősorban a szalagszerű mintahelyeken: az osztósávban, a belső 
osztósávokban, valamint a felső és alsó zárósávban jelennek meg).  

A felületkitöltő minták között igen magas a kör-háromszög kombinációk aránya (86. 
t. a, F06 csoport; 72 db); a másik, kisebb csúcs az F02 mintacsoportnál (zárt meanderhálók) 
tűnik fel.  Utóbbi eloszlását mintaváltozatonként nézve jól látszik, hogy a viszonylag 
nagyszámú megjelenés elsősorban két változat kedveltségéből ered: ezek az F02.022, 
illetve F02.031 számú minták (zárt horgas, ill. átforduló S-meander; vö. 32. t.). Az F06 
változatai közül talán az F06.022, illetve a hozzá igen hasonló 024 (vö. 48. tábla) tűnnek ki, 
ám ennél a mintacsoportnál inkább az összes változat, tehát az alapszerkezet kedveltsége 

                                                      
31 00n: tagolatlan főpanel; vele egy vonalban záródó, tagolatla osztópanel; nincs önálló 

zárósáv. 
32 Ez az egy vonallal rajzolt, egyszerű svasztika jellegében eltér a meandrikus hatású, zárt 

vonalkötegekből kialakított változatoktól (E05. mintacsoport, 20. t.), melyek Szegvár vagy Aszód 
anyagában tűnnek fel. 



jellemző. A főpanel mintáinak eloszlását a formák viszonylatában ábrázoló grafikonon 
(92. t. b) láthatóvá válnak az egyes mintacsoportok elemeinek használatában mutatkozó 
különbségek: míg az F02 csoport elemei – a fedőket kivéve - minden textildíszes típus 
esetében nagyjából ugyanazon arányban fordulnak elő, az F6 mintaváltozatai csupán a 
közepes méretű, zártabb edényekre ( E2, E3, E5r, E6, E8) és mindenekelőtt az egyenesfalú, 
szögletes aljú virágcserép alakú edényekre jellemzőek. Ezt az eloszlást a főpaneltípusok 
alkalmazását a forma viszonylatában ábrázoló grafikonnal (90. t. a) összevetve láthatóvá 
válik, hogy az F6 csoportba tartozó minták virágcserép alakú edényeken minden esetben 
osztott főpaneles (F4-F6) szerkezetekben jelennek meg. A tagolt főpanelek jellegzetessége, 
hogy a mintahelyeiket kitöltő díszítés két elkülönülő, sakktáblaszerűen váltakozó 
mintából áll; ez jelen típusnál elsősorban szintén F06, illetve F07 (váltakozó hasáb alapú 
minták) szerkezetű változatokat jelent.  Bár a leletanyag töredékessége miatt igen kevés a 
rekonstruálható kapcsolat, az egyes tárgyak leírásából (62-67. t.) az is kiderül, hogy az F06 
csoportba tartozó mintaváltozattal kitöltött főpaneles szerkezetekben az osztópanel 
leggyakrabban valamilyen tűzdelt vagy vonalkázott szalagminta (S01 csoport, 21. t.), 
illetve rombuszalapú szalagminta (S04 csoport, 22. t.); a csoport heterogén kitöltésű 
változatai (S01.012, 013, 015) szinte csak erre a lelőhelyre jellemzőek. A sávos kitöltések 
(F01 csoport) és zárt meanderhálók (F02 csoport) alkalmazása ezzel szemben a tagolatlan 
felületekhez kötődik: tagolt szerkezetű főpaneles változatokban sohasem használnak 
homogén felületkitöltést. 

A lelőhely jellegzetessége a felületkitöltő minták osztópanelben való alkalmazása is 
([151], [167]; BANNER 1931, 23. T. 1, 3); ez azonban elsősorban összetett tálak (T15) esetében 
jellemző. 

 
3.1.1.2 Összegzés 
 
Hódmezővásárhely-Kökénydomb telepén a textildíszítés az agyagból készült 

tárgyak számos típusára kiterjed; használata két jól elkülönülő, egymást kiegészítő körbe 
tagolódik. 

A nagyobb variabilitású első csoportot a tálakon, hombárakon, házfalakon, egyéb 
agyageszközökön33 és a kultikus tárgyakon megjelenő díszítés jelenti. E csoport elemei 
típusonként kisebb számban tűnnek fel; a változatos mintaelem-használat mellett a 
tagolatlan főpanelben megjelenő zárt, homogén szerkezetű meanderhálók, elsősorban az 
egyszerű, zárt S, horgas S és az átforduló zárt S alapú változatokból kialakított felületek 
(F02.004, 022, 031) használata jellemzi őket. Az edényeken gyakori az átlós vonalas 
kitöltés (F01); ezen belül a vonalköteg-kör kombináció témája több felületkitöltő minta 
alapja (F01.043 [144], [147], F04.010X [156]). 

Az osztópanelekbe leggyakrabban rombuszalapú szalagminták (S05), illetve az ezek 
felül kerek bütyökkel lezárt változatából kialakított, stilizált emberábrázolások kerülnek; 
ritkább, de a vizsgált anyagból szintén csak e településre jellemző az S11 csoport „csomós 
vonal” alapminta változatainak használata34. 

                                                      
33 Agyag nehezékeket, tetősúlyokat is díszíthet a textildíszes mintakincsből származó 

tartalmi elem, ha a szerkezet nem is jelenik meg: pl. TROGMAYER ET AL. 2005, kat. 218, kat. 219. Egy 
korsómodell alakú csörgőt az eredeti, nagyobb formának megfelelő helyen, a vállrészen borít 
szabályos zárt meanderháló: BANNER 1930, 33. t. 1-3. 

34 Ez az alapminta más telepeken is feltűnik: a gyakrabban előfordulók közé tartozik 
Szegváron (vö. 93. t. b) és szórványosan megjelenik Kisköre-Gát, valamint Tiszakeszi-Szódadomb 
telepeinek anyagában is (Tápé-Lebőn azonban pl. egyáltalán nem). Ilyen „csomós vonalminta” 
díszíti a Kökénydombi 1. és 2. Vénuszok [187] oldalának felső, illetve előbbi hátának alsó zárását is; 
vö. BANNER-KOREK 1949, 3. t. 1-2. 



Az önálló zárósávok kialakítása alapvetően nem jellemző, a rövid csőtalpas tálak és 
zárt edények (T15r, E) díszítéséből kivétel nélkül hiányzik (pl. BANNER 1931, 20. t. , 11; 29. 
t. 2-3). Inkább csak kisebb, tagolatlan főpaneles virágcserép alakú edényeken tűnik fel a 
jellemzően „lefutó”, a főpaneleket kettesével keretező zárósáv-változat (Z3) ennek 
kitöltése jellemzően egyszerű vonalas minta (S00; pl. BANNER 1931, 30. t. 5). Ritkábban 
feltűnnek meandrikus szalagminta-változatok (S09) is. 

A díszítés fő tartalmi elemei – amennyiben szerkezetben jelennek meg – nagyjából 
függetlenek a formától. Ez jól látszik a Kökénydombi 2. Vénusz [188], a kiegészített 
háromszögletű oltár [186], az 1928. évi ásatásból előkerült díszített faltöredék [5] és egy 
egyszerű tál ( [117]; BANNER 1931, 29. t. 2) összehasonlításából: 

  Főpanel  Osztópanel   Zárósáv 
[5]  F02.022  S04.011 
[117]  F02.024  S04.012 
[186]  F02.004  S09.012 
[188]  F02.004 / F05.X S01.002   S06.002/S09.010 
 
 Ebbe a csoportba soroljuk még a textildíszes mintakincs egyes motívumainak 
szerkezet nélküli, egyedi megjelenéseit is. Ezek elsősorban edények oldalán, alján  
megjelenő, stilizált emberábrázolások; alapszerkezetük megfeleltethető valamely 
textildíszes mintacsoportnak (pl. BANNER 1930, 36. t. 7 – E04 csoport; BANNER 1930, 3. t. 235 
– E02 csoport). 
 A lelőhelyen feltűnő másik textildíszes csoport igen sok szempontból elkülönül az 
elsőtől. Formai alapját kivétel nélkül közepes méretű, egyenes, alul szögletes záródású 
virágcserép alakú edények adják. Ezek aránya a textildíszes tárgyakon belül igen magas: 
míg a többi formacsoport esetében 18 típusból összesen 47 tárgyat rögzítettünk, a V1-3 
típusokba tartozó töredékek száma 95.  
 Ez a típus nem csupán formai szempontból, de mintaszerkezetét és tartalmi 
elemeit tekintve is igen zárt. Szerkezetének alapvető jellegzetessége a mindkét irányban 
tagolt főpanel, melynek a belső osztósávokkal kialakított négy felületkitöltő jellegű 
mintahelyét mindig két, egymással sakktáblaszerűen váltakozó minta tölti ki. E minták 
egyike minden esetben háromszög-kör témájú alapú; különösen kedvelt a koncentrikus 
körökkel kiegészített szembenéző, vonalkázott háromszögsor motívuma (F06.022, 
F06.024). A másik minta alapszerkezete is kötött: a rekonstruálható töredékeken minden 
esetben az F06 alapszerkezet „apró körös” változatai (F06. 051-től), vagy váltakozó hasáb 
alakú felületkitöltő minták (F07) jelennek meg.  

Az osztósávok esetenként függőlegesen tagoltak, kitöltésük szinte minden esetben 
egyszerű szalagminta-változat. A mintát felül jellemzően kerek bütyök zárja; a lelőhely 
textildíszes tárgyain kizárólag az osztópanelekben feltűnő számos, igen eltérő 
alapszerkezetű, realisztikusabb emberábrázolást figyelembe véve úgy véljük, a felül 
valamilyen plasztikus elemmel zárt egyszerű szalagminta szerkezeti egysége önmagában 
is stilizált emberábrázolásként értelmezhető. Díszítésük összekapcsolja ezeket az 
edényeket és az előző csoportot: akárcsak ott, az osztópanelekben használt egyik 
legkedveltebb motívum ez esetben is a rombuszalapú szalagminta. Emellett igen gyakori 
a meandrikus szalagok (S09) és a tűzdelt szalagminta-változatok (S01) megjelenése az 
osztópanelekben, valamint a felső zárósáv és a belső osztósávok kitöltésében. E három 
mintahely kitöltése (ha az osztósávban nem rombuszalapú minta látható) legtöbbször 
megegyezik. 

                                                      
35 Ezt a leletet csak feltételesen említjük „önálló” megjelenésként; a töredék a mintához 

képest meglehetősen kis méretű, így nem dönthető el biztosan, hogy eredetileg nem textildíszes 
szerkezetbe tagolódott-e. 



Úgy véljük tehát, hogy Hódmezővásárhely-Kökénydomb településén a textildíszes 
mintarend alapvetően két, jól elhatárolódó, egymással mégis kapcsolatban álló 
funkcionális és tartalmi irányzata jelenik meg. A másodikként leírt egység tulajdonképpen 
egyetlen tárgytípus: a szigorú, szűk mintakincsből építkező formát leginkább talán a 
település „vezértípusaként” írhatjuk le (erre utal a töredékek igen magas aránya is). 
Ennek példányait vagy jellegzetes mintaelem-kombinációit csupán két töredéken találtuk  
meg más vizsgált lelőhely anyagában36. Az egyenes falú, virágcserép alakú edényeken 
feltűnő mintakincs alapvetően önálló, csupán kiegészítő motívumaiban igazodik a 
lelőhely textildíszes stílusához; igen fontos, hogy a legnagyobb felületek tartalmi 
elemeinek készlete határozottan elválik a többi textildíszes tárgyon, így az elsősorban 
szakrális kapcsolatú darabokon megjelenő minták csoportjaitól is.  

A másik „irányzat” formai és tartalmi elemeiben is jóval kevésbé kötött, illetve 
jobban illeszkedik a tiszai kultúra más lelőhelyein megjelenő textildíszes leletanyagok 
jellegéhez. Formai-funkcionális alapja igen nagy változatosságot mutat, ám az eltérő 
tárgyakon, eltérő kontextusban megjelenő díszítés meglehetősen egységes. Ennek alapján 
arra következtetünk, hogy a minta, illetve elemei önmagukban is lehetnek 
jelentéshordozók, azaz az esetleges jelentést nem szükségszerűen minden esetben a forma 
és a díszítés egysége testesíti meg; illetve az egyes formák a textildíszes mintarend 
motívumaival való díszítés révén nyerik el esetleges, annak kontextusában értelmeződő 
jelentéstöbbletüket. Az e csoportba tartozó tárgyak között megjelenik az egykori élet 
minden aspektusa: az épített környezet elemei (házfal), a hétköznapi élet „passzív” 
(hombárok, épített agyagládák) és „aktív” tárgyai (kisebb méretű, finom tálalóedények, 
fedők), eszközei (nehezékek), és nem utolsó sorban a kultikus élet tárgyai; mindezek 
számunkra nem elérhető értelmű egységét a közös, zárt díszítésrendszer teremti meg.  
 

3.1.2 Szegvár-Tűzköves 
 
A lelőhelyen 1955-1960 között összesen 6 alkalommal Csalog József, majd 1970-ben 

Korek József, 1978-ban Hegedűs Katalin, 1986-ban pedig Horváth Ferenc végeztek 
feltárásokat. Az 11 hektár kiterjedésű település magját a kb. 100 x 400 m kiterjedésű, 2-2.5 
méteres rétegsorral rendelkező tell alkotja, melyet észak-északkelet felől mintegy 7 
hektáros síktelep övez; az első hét ásatás során a lelőhely északi részéből összesen 27 
kisebb szelvényben 3000 m2 került feltárásra (KOREK 1987, 55-56; SELEANU 1981, 14)37. A 
szelvényekből 15 ház, illetve  házrészlet (A-O házak), valamint 73 temetkezés került elő 
(SELEANU 1981, 14-15).   

A tell rétegsora összesen öt nagyobb egységbe tagolódik; ezek között az ásatók 
három megtelepedési horizontot és egy steril humuszréteget figyeltek meg (KOREK1987, 
55; SELEANU 1981, 9, 36). Az első két réteg a Tisza I, az utolsó három a Tisza II időszakára 
keltezhető; ennek megfelelően a két korai szint átmeneti jellegű anyagában igen sok 
szakálháti típusú töredék található. A feltárásokon itt is az ásónyomos módszert 
alkalmazták, és - a különböző szelvények mélységadatai alapján – az egyes szintek 
rekonstruálását, illetve az ezekhez tartozó objektumok és kerámia elkülönítését utólag 
végezte el Seleanu Magdolna; ennek megfelelően ez a lelőhely sem alkalmas igazán belső 
stílusfejlődés megragadására (vö. SELEANU 1981, 36). 

                                                      
36 Az egyik a Polgár-Csőszhalom dűlő anyagában rögzített aljtöredék [1171]; ez azonban 

mintáját, formáját és  a díszítés kivitelezésének minőségét illetően is igen nagy mértékben elüt a 
település többi textildíszes töredékétől, ezért feltételezzük, hogy importként kerülhetett a 
lelőhelyre. Hasonló a helyzet a településhez jóval közelebbi Szegvár-Tűzköves anyagából előkerült 
oldaltöredék esetében is (ld. lentebb). 

37 Korek József összesen 3000, míg Seleanu Magdolna 1700 m2-t említ. 



A település anyagában a textildíszes kerámia aránya alacsony; összesen 35 edényt, 
illetve töredéket rögzítettünk. Ezek egy része közlésből (KOREK 1987, 53-66), illetve 
Seleanu Magdolna szakdolgozatának anyagából (SELEANU 1981) származik; ezt  saját 
gyűjtéssel: a Csalog József feltárásaiból származó, a Magyar Nemzeti Múzeum raktárában 
őrzött leletanyaggal egészítettük ki. Az egyes leletek leíró modelljeit a 68-69. táblák 
tartalmazzák. 
 

3.1.2.1 Értékelés 
 
Formák 
A szegvár-tűzkövesi telepen a textildíszítés az elsősorban szakrális jelegű tárgyak 

mellett négy formacsoporton jelenik meg (97. t. b). Egy épített, szögletes hombár (H10/11) 
töredékét leszámítva ezek mindegyike jó kidolgozású, közepes vagy kisméretű edény, 
melyeknek elsősorban inkább az étel tálalásánál, mint elkészítésénél juthatott szerep: 
közöttük 7 konikus fedő (L1, L2), 8 virágcserép alakú edény (V2/3, V4, V6, V7, V8) és 13 
függőleges falú, ívelt aljú csőtalpas tál (T15r, T15h), illetve egy hosszú csőtalp töredéke 
található. Utóbbi két formacsoport példányai csak textildíszes változatban fordulnak elő a 
lelőhelyen, így ezek setében is elmondhatjuk, hogy a típust ezek esetében is a forma és a 
díszítés egysége alkotja. 

 
Mintaszerkezetek (95-96. t.) 
A lelőhelyen megjelenő textildíszes tárgyakon –a [815] számú virágcserép alakú 

edény kivételével - kizárólagos a tagolatlan főpanel (F0) használata (95. t. a); ettől csak a 
szegvári Vénusz [834] díszítése tér el, melyen megjelenik az anthropomorf és arcos 
edényekre egyaránt jellemző középső kiemelt sáv. Az osztópaneleknél gyakori a 
legegyszerűbb, tagolatlan, mindkét végén  a főpanel vonalában záródó, 0 jelű változat 
használata; ritkábban az osztópanel alacsonyabban záródik (1), kiegészítő panelekkel 
bővített (1s, 1k), vagy egyáltalán nincs (n). A felvett leletanyag aránylag sok ép, illetve 
teljesen rekonstruálható szerkezetű darabot tartalmaz; így magas a leírt zárósávok aránya 
is. Két megoldás van jelen: az esetek kb. felénél egyáltalán nem alkalmaznak önállóan 
díszített zárósávot (Zn); ha igen, az jellemzően a főpanel oldalára is lefutó változat (Z3). A 
teljes szerkezetek és a formák kapcsolatát vizsgálva (97. t. b) jól látszik, hogy míg a 
csőtalpas tálaknál (T15r, T15h) szinte kizárólagos a lefutó zárósávos szerkezetek 
megjelenése (003, 023, 033, 043), a többi típus esetében elsősorban a zárósáv hiánya 
jellemző. 

 
Mintaelemek 
A lelőhely textildíszes anyagának egyik jellegzetessége az egyedi  minták 

viszonylag nagy arányú alkalmazása (93. t. a-b); ezek közül is kiemelkedik a zárt 
vonalkötegekből kialakított, svasztika alapú stilizált emberábrázolások csoportja (E05). 
Ezek kizárólag a csőtalpas tálak osztópaneleiben ([803], [810], [811], [816], [817], [819]), 
illetve a Vénusz [834] középső kiemelt sávjában tűnnek fel (utóbbinál végtelenített, 
szalagminta-jellegű változatban: E05.008). Összetettebb szalagminták szintén elsősorban 
az osztópanelek sávjaiban tűnnek fel (94. t.); a számos szerkezeti változat között itt is 
megfigyelhető a rombuszalapú szalagok (S04) enyhe preferenciája. Hiányoznak a tűzdelt 
(S01), rácsszerkezetű (S02) és ékvonalas (S07) változatok. A felületkitöltő mintáknál 
szembetűnő a nyitott meanderhálók (F03), használatának gyakorisága; ezek közül is 
kiemelkednek az F03.009 típus (visszaforduló S alapú meanderháló), illetve a 
bonyolultabb változatok (F03.018, 052, 053, 054). A speciális formák főpaneleit minden 
esetben meanderháló tölti ki; ennek alapszerkezete az oltár [805] és az arcos edények 
[833], [834], [835] esetében zárt, míg a Vénuszon nyitott. A főpanelek mintáinak eloszlását 



a forma viszonylatában ábrázolva (97. t. c) jól látszik, hogy - míg a  tálak és speciális 
formák díszítésének alapját nyitott (F03) vagy zárt (F02), homogén meanderhálók adják - 
a többi formánál feltűnnek más geometrikus kitöltések is. A magas csőtalpas tálak 
főpaneleiben minden esetben nyitott szerkezetű meanderhálót figyelhettünk meg. A zárt 
meanderhálók közül itt is ugyanazon változatok tűnnek fel többször, amelyek 
Kökénydomb anyagában is gyakoriak voltak (F02.004, 022, 031). A fedők díszítése is a 
forma és a díszítés egységére, illetve a forma kulturális kötöttségére utal: a szakálháti 
kultúrától öröklött lapos fedőkön ([806], [807], [808]) egyszerű rács- vagy vonalminta 
(F00.002, F05.001), illetve a szakálhátra jellemző vonalkázott sakktáblaminta (F05.021) 
jelenik meg, míg az új konikus fedőkön feltűnnek a meanderháló-változatok is (pl. [822], 
[823]).  

 A mintaváltozatok mintahelyenkénti előfordulását  ábrázoló grafikonon jól látszik 
az egyes főcsoportok használatának fegyelmezettsége: a felületkitöltő minták szinte 
mindig a főpanelben, az egyedi és szalagminták az osztópanelekben tűnnek fel. 

 
3.1.2.2 Összegzés 
 
A szegvár-tűzkövesi telep anyagában –a textildíszes tárgyak viszonylag alacsony 

száma miatt – nem különíthető el olyan nagy biztossággal vezértípus, mint 
Kökénydombon. A lelőhelyre jellemző, az elemzés során kirajzolódó zárt típust az 
egyenes, függőleges falú, ívelt aljú, rövid vagy hosszú csőtalpon álló tálak jelentik; ezen 
belül is elválni látszik a magas csőtalpon álló változat. E tálak jellegzetessége a tagolatlan 
főpanel, tagolatlan osztópanel és lefutó zárósáv alkotta mintaszerkezet (003, 013 stb.), 
melynek felületkitöltő jellegű mintahelyeit bonyolultabb nyitott (F03), ritkábban zárt (F02) 
meanderháló borítja; az osztópanelekben zárt vonalkötegekből álló svasztika alapú 
stilizált emberábrázolások (E05) jelennek meg. Az alacsony csőtalpas változat talprésze 
díszítetlen; a rekonstruált edényeken a magas csőtalpakat pont-kör témájú ékminta (F10) 
vagy meanderháló (F02, F03) fedi. 

Az egyetlen szögletes aljú virágcserép alakú edényből származó töredék [815] 
pontosan megfelel a kökénydombi típus díszítésbeli sajátosságainak: díszítésszerkezetét 
tagolt főpanel és lefutó zárósáv alkotja (513); a főpanel rekonstruálható mintája a 
lelőhelyen megjelenő egyetlen kör-háromszög alapú kombináció (F06.024); 
osztópaneljében rombuszalapú szalagmintából (S04.003) kialakított stilizált 
emberábrázolás látható. A tárgy alapvetően eltér a telep textildíszes stílusától; esetleg 
importként kerülhetett a lelőhelyre. 

A nagy számú bonyolult meanderháló használata miatt az összes vizsgált lelőhely 
közül leginkább Szegvár anyagában tűnik elő e motívumok szkeuomorf jellege. Az 
összetett hálóminták az agyagban nem értelmezhetőek, azaz szerkezetük sértetlen 
reprodukálásához szükséges az eredeti fonatminta arányainak ismerete; az, hogy a 
lelőhely rögzített anyagában a sérült szerkezetű és gyengébb kidolgozású mintával 
díszített tárgyak aránya viszonylag magas, arra utalhat, hogy ez a fonástechnikai tudás 
lassan kikopik a közösség tudatából38. 

A textildíszes mintarend mellett más típusú díszítések is megjelennek a lelőhely 
kerámiaanyagában. A tiszai kultúra kialakulási időszakára tehető első két megtelepedési 
horizontban még igen sok a szakálháti jellegű töredék (SELEANU 1981, 7. t. 8, 17, 19; 8. t. 2; 
12. t. 2; KOREK 1987, kat. 26, 27, 29, 63), a két kör azonban jól elválik: sem szerkezeti, sem 
tartalmi elemeik között nincs lényegi keveredés (pl. fedők). Szintén erre az időszakra 
tehető a gyantabevonatos, szalmaintarziás edények használata (SELEANU 1981, 25. t. 1-3, 

                                                      
38 Az öt sérült szerkezetű meanderhálós mintával díszített edényből kettő kronológiai 

helyzete jól meghatározható: a [801] és [825] edények a legutolsó (4.) megtelepedési horizontba 
tartozó N házból kerültek elő (SELEANU 1981, 72). 



26. t. 4-5; KOREK 1987, kat. 60, 61); ezek mintaszerkezete hasonlít a textildíszes edények 
paneles tagolásához, de mintakincsük – amennyire a kevés, rossz állapotú töredék alapján 
megítélhető – teljesen más karakterű. A negyedik, a lelőhely korai anyagában 
megtalálható díszítési kört a széles sávos fekete festésű tárgyak jelentik. Ez a díszítés 
elsősorban korsók vállán, illetve tálakon tűnik fel; jellemző motívumai a tálak peremét 
hangsúlyozó, körbefutó, széles sáv, mely a plaszikus díszeket (bütyök, fül) is fedi. A tálak 
belsejében gyakran megjelenő széles keresztmotívum paszótus fehér festéssel kialakított, 
több vonalas változata köszön vissza az egyik magas csőtalpas tiszai tál belsejéből (KOREK 

1987, kat. 42). A lelőhely anyagában nem csupán a textildíszes tárgyakon tűnik fel 
emberábrázolás. A számos arcos edény mellett fekete festésű, stilizált alak látható az 
egyik korsó vállán (KOREK 1987, kat. 48), illetve reliefszerű kidolgozású alakok egy 
oldaltöredéken (KOREK 1987, kat. 22) és egy fültöredéken (SELEANU 1981, 21. t. 3)39. 
 

3.1.3 Tápé-Lebő, Alsóhalom (A) 
 
A mintegy 40 x 50 méteres kiemelkedés a Felsőhalomtól (Lebő B) délkeleti irányban, 

kb. 50 méterre helyezkedik el. A lelőhelyen Korek József 1950-ben összesen mintegy 600 
m2-en végzett feltárást; ennek során 5, általa házként azonosított egység, 7 tűzhely és 
összesen 26 temetkezés került elő (KOREK 1958, 145). Az ásatás leletanyagát a Magyar 
Nemzeti Múzeum őrzi (Ltsz. 1951.7). A település élete valamikor a tiszai kultúra korai 
klasszikus fázisában (Tisza 1/2) indul és megéri a kultúra 3., kései időszakát. A település 
folyamatosan lakott; két fő fázisát Korek József utólag, részint stratigráfiai, részint 
tipológiai alapon próbálta elkülöníteni (KOREK 1958, 150). Az első, tisztán „tiszai” szinthez  
a B, a 12., és a 10. gödröket kapcsolja, míg a második, kései horizonthoz az 1, 4, 5. házakat 
és kiszolgáló egységeiket (3, 5, 9, 11. gödör; 6. tűzhely) köti. A 3. ház és a hozzá tartozó 
gödrök helyzete bizonytalan40; talán – a 17. gödör nélkül – a 2. fázishoz, a Tisza 2. 
időszakhoz kapcsolódnak. Az egyes objektumok stratigráfiai helyzetének viszonylagos 
bizonytalansága és a rendelkezésre álló textildíszes töredékek aránylag alacsony száma 
miatt a településen belüli stílusfejlődésre vonatkozó megállapításainkat feltételesnek 
tekintjük. 

A lelőhely anyagából összesen 49 ép edény, illetve töredék került feldolgozásra ( a 
tárgyak leíró modelljeit a 71-73. táblák tartalmazzák). A Korek József ásatási 
beszámolójának képtáblái alapján rögzített adatokat saját gyűjtéssel igyekeztünk 
ellenőrizni, illetve kiegészíteni. 

 
3.1.3.1 Értékelés 
 
Formák (103. t. b) 
Amint arra már Korek József is felhívja a figyelmet (KOREK 1958, 147-148), a lelőhely 

anyagában megjelenő textildíszes kerámia formai és tartalmi szempontból is igen zárt (az 
ő szóhasználatával élve: „egyöntetű”, illetve „szegényes”).  A 49 rögzített darab közül 
mindössze 4 nem virágcserép lakú edényből származik: ezek  egy fazék (F7), két tál (T15h, 
T16) és egy hosszú csőtalptöredék. A virágcserép alakú edényeknél kiemelkedően magas 
a galléros edények (V10, V11) aránya (28/44); ezek legnagyobb része (20 db) a 

                                                      
39 Az emberi alakban végződő könyökfül igen ritka a tiszai kultúrában; e példány 

legpontosabb párhuzama Polgár-Csőszhalom-dűlő telepéről került elő (SEBŐK 2007, 5. t. 4). 
40 KOREK 958, 150: „..a második települési szintbe tartozik a 3. ház s vele együtt a 2., 6., 17.,  

14., 15. gödör.. (..) A 3. ház és a vele fennállónak felvett objektumok között szoros formai egyezések 
vannak, és ezek a házat a települési szint korábbi szakaszába utalják”;  majd lentebb: „..formája és 
új színe miatt legfiatalabbnak látszik a 17. gödör anyaga. A [rézkorra jellemző] fekete égetés e 
gödörben talált kerámián kezd uralkodóvá lenni”. 



„klasszikus” kerek, tölcséres gallérral ellátott V10 típusba sorolható. A téglalapos testű 
V11 jelű virágcserép alakú edények összesen 8 töredéke az 1, 4, 11, 15. gödrök anyagából 
kerültek elő; Korek tagolása szerint tehát a típus  mindkét periódusban jelen van (bár a 
korai időszakra ebből csupán 1 példány esik). A virágcserép alakú edények egyéb típusai 
az ívesebb falú csoprtoból (V6-V9 változatok) kerülnek ki. Mindkét tálon ([915], [941])  a 
hasvonal és az afölötti felület díszített; az ejtett vállú fazéknak [947] ez esetben nem a 
vállát, hanem a nyakrészét díszíti bekarcolt rombuszháló. 

 
Mintaszerkezet 
A lelőhelyen megjelenő textildíszes anyagban uralkodó a tagolatlan főpanel-változat 

(F0; 27 db); emellett csupán egy típus, a vízszintesen tagolt főpanel (F1) jelenik meg, 
viszonylag szép számban (11 db; ld, 104. t. a). A főpanelek megoszlását a forma 
viszonylatában vizsgálva (105. t. a) láthatjuk, hogy a tagolatlan típus általános minden, a 
lelőhelyen előforduló textildíszes forma esetében, míg a vízszintes tagolás a V10, V11 
formákhoz, azaz a galléros virágcserép alakú edényekhez kapcsolódik (105. t. a). Az 
osztópanelek esetében a két meghatározó változatot az O0 (az osztópanel mindkét végén 
a főpanel vonalában záródik) és On (külön díszített osztópanel nem jelenik meg) jelentik; 
mindkettő használata a virágcserép alakú edényekhez kötődik (105. t. b). A V11 formánál 
az osztópanel hiánya a négyszögletes forma következménye. Érdekes, hogy a töredékként 
felvett, valószínűleg T15h típusú tálhoz tartozó csőtalp egyébként körbefutó, homogén 
szerkezetű díszítése is három vízszintes sávba tagolódik [941]. A zárósávok esetében 
szinte kizárólagos a lefutó, a főpanelt oldalról is keretező Z3 változat használata (104. t. a); 
egyszerűbb megoldások csupán az íves virágcserép alakú formáknál tűnnek fel (105. t. c; 
[905], [947]). Bár az anyag igen töredékes, a rekonstruálható szerkezeteknél az egyes 
szerkezeti elem-változatok csúcsaival összhangban a 00 és 0n alapszerkezetek (104. t. b), 
illetve a 003 és 0n3 típusú teljes szerkezetek kiugrásai figyelhetők meg (104. t. c). 

 
Mintaelemek 
A településen nem jellemző az egyedi minták használata (100. t. a, 101. t. ). A négy 

rögzített stilizált emberábrázolásból a két kereszt alapú minta (E04) a kerek galléros 
edények peremrészén kialakított osztópanelekben tűnik fel ([920], [927]; a kereszt alapú 
zárt, négyzetes motívum  (E12.008) íves virágcserép alakú edényen ([905]). Osztópanel 
felső végének zárására szolgál a  szintén ívelt testű virágcserép alakú edényen megjelenő 
arcábrázolás (E06.004) is [904]. A szalagmotívumok használata ritka; ez alól csak az 
egyszerű, két vagy három párhuzamos vonal alkotta vonalkötegminta kivétel, amely a 
galléros edények zárósávjainak jellegzetes kitöltő motívuma (100. t. a, b, 101. t.). A 
különféle, főként rombusz- és zegzugalapú szalagminták használata ezzel szemben az 
íves virágcserép alakú edényekhez és tálakhoz kapcsolódik. A felületkitöltő mintáknál 
szintén szembetűnő egyetlen motívum, az F03.056 kiugróan magas számú megjelenése 
(102. t.; derivátumaival együtt összesen 20 db). A felületkitöltő minták használatát a 
forma viszonylatában ábrázolva (103. t. b) láthatóvá válik, hogy ez a motívum - akárcsak a 
ritkábban megjelenő, jellegzetes F10.101-103 változatok - a galléros edények kizárólagos 
díszítőeleme. Csupán egyetlen esetben jelenik meg más formán (T16 tál, [915]).   

A lelőhely egyéb, nem a galléros edények csoportjába tartozó textildíszes tárgyainak 
felületkitöltő motívumai legtöbbször szintén egyszerűbb nyitott meanderváltozatok (F03) 
vagy fésűs szerkezetű minták (F10; vö 103. t. b). Más mintacsoportok elemei csak 
szórványosan jelennek meg, és pl. a Hódmezővásárhely-Kökénydomb anyagára jellemző 
F06, F07 alapszerkezetek mintái egyáltalán nincsenek jelen a lelőhely anyagában. Egyetlen 
töredéken feltűnik azonban a Szegvár és Kökénydomb telepein is megjelenő zárt 
vonalköteg-kör témára épülő sávos vagy meandrikus felületkitöltő minta [904]. 

 



 
 3.1.3.2 Összegzés 
 
Tápé-Lebő településén a textildíszes mintarend megjelenése igen behatárolt; az ide 

sorolható tárgyak – edények – száma a teljes leletanyaghoz képest alacsony (KOREK 1958, 
147). Amint azt már az ásató is leírta, ezen az anyagon belül határozottan elválik a 
lelőhely „vezértípusa”, a két alapvető formai változatban (V10- kerek és V11- szögletes 
testtel) megjelenő galléros virágcserép alakú edény (KOREK 1958, 108). E típus szerkezete 
igen zárt: a főpanel tagolatlan vagy vízszintesen három, esetleg négy részre osztott; az 
egyes részeket mindig ugyanazon minta tölti ki. A teljes szerkezet minden esetben 
négyszer ismétlődik; a főpanelek kitöltése lehet azonos (A-A-A-A) vagy két váltakozó 
mintából álló (A-B-A-B). Az osztópanel legtöbbször nem ábrázolt; ha mégis megjelenik, 
általában nyitott, igen keskeny. Jellegzetes díszítőelemei a nyitott ékszalag-változatok 
(téma: m02.59; minták: S07.024 – S07.053X; 24. t.) A zárósáv minden esetben oldalról is 
keretezi  a főpanelt; legtöbbször ugyanez a szerkezet ismétlődik a gallér külső felületén is 
(ám ott az osztópanelekben kis, hosszúkás bütyök található). A gallér osztópaneljében, a 
bütyök fölött esetenként egyszerű, kereszt alapú minta, talán stilizált emberábrázolás 
jelenik meg ([902], [920], [927], [938]). A felület mintahelyeit kitöltő mintaelem-készlet 
szintén igen szűk: a főpanelben szinte minden esetben az F03.056 meanderváltozat jelenik 
meg; az ezt esetenként kiegészítő minták alapja az apró, függőleges vagy vízszintes 
zegzugvonalkötegek (em02.58, 4. t.) témájára épül (F10.101, 102, 103 változatok). Feltűnik 
még a sávos, zegzugos alapú, vonalkázott felületkitöltés (F10.061) is. Korek József szerint 
ez az edénytípus Lebő mellett Hódmezővásárhely-Gorzsa és Szentes-Tűzköves 
anyagában van jelen (KOREK 1958, 148). Az általunk gyűjtött leleteket a Gorzsáról közölt 
néhány edénnyel (HORVÁTH 1982, 14. t. 7, 16. t. 9, HORVÁTH 1987, kat. 4, 10, 14) összevetve 
úgy tűnik, a típusnak a két különböző településen megjelenő példányai között nincs 
jelentős különbség. A kat. 14 számon közölt, Gorzsa C fázisából származó darab 
mintaszerkezete azonban eltér a másik két közölt gorzsai edény, illetve a lebői típus 
szigorú szerkezetétől: a fő- és osztópanelek „összeérnek”, nincs lefutó szegély vagy 
elválasztó sáv; a zárósáv teljesen hiányzik. Az éles, mély karcolás jellege is elüt a típus 
szélesebb, enyhén kidomborodó szélű vonalaitól. E példány felületét vörös és fehér 
pasztózus festés borítja (HORVÁTH 1987, 142), ami szintén eltérést jelent a minden esetben 
vörös okkerrel festett (KOREK 1958, 148) lebői változathoz és az egyező mintájú gorzsai 
példányokhoz (KOREK 1987, 141) képest. Ennek alapján felvetjük annak lehetőségét, hogy 
a gorzsai településen a „klasszikus” lebői változat mellett egy saját galléros edénytípus is 
kialakul; ez a lelőhely anyagának stíluselemzése révén esetleg elkülöníthető, illetve 
sajátosságai és a lebői típussal fennálló viszonya is leírhatóvá válnak. A két másik, 
Gorzsáról közölt példány (kat. 4, 10) azonban pontosan követi a lebői edények szigorú 
formai- és mintarendjét; ennek alapján nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy az 
Alsóhalom anyagából elkülönített galléros virágcserép alakú edények olyan zárt típust 
képviselnek, mely – a Kökénydombon és Szegváron elkülönített, hasonló viselkedésű 
egységekkel ellentétben – nem egyetlen településhez kötődik, hanem egy kisebb régióban 
minden elemében változatlan formában van jelen. Egy ilyen típus megléte elterjedési 
területén, tehát az egyes települések feletti szinten működő, igen szoros 
kapcsolatrendszerre utalhat, illetve a típushoz kapcsolódó képzetek és/vagy ideológia 
részletekbe menő közösségét jelezhetné. 

A lelőhely textildíszes anyagának egyéb típusai között feltűnő néhány virágcserép 
alakú edény esetében a főpanel díszítésének jellemző alapszerkezete (F03, nyitott 
meanderháló) a vizsgált lelőhelyek közül a szegvár-tűzkövesi telep, illetve annak köre felé 
mutat; ezt a kapcsolatot látszik erősíteni a T15h típusú csőtalpas tálak jelenléte is. A 
lelőhely anyagából nem került elő olyan önálló textildíszes tárgy, melyet formája 



elsődlegesen a kultikus gyakorlathoz kötne; az egyetlen realisztikusabb emberábrázolás 
egy egyszerű, virágcserép alakú edény osztópaneljében jelenik meg [904]. 

A  lebői telep anyagában nem jelenik meg másik, önálló mintakinccsel vagy 
technikával jellemezhető díszítés.  

 
3.1.4 Tápé-Lebő, Felsőhalom (B) 
 
 A kb. 150 x 60 m kiterjedésű magaslat az Alsóhalomtól északnyugati irányban 

mintegy 50 méterre húzódik. A lelőhelyen számos ásatás folyt: 1904-ben Reizner János 
(REIZNER 1904, 76-88), 1928-ban Móra Ferenc (MÓRA 1930), 1950-ben Párducz Mihály 
(PÁRDUCZ 1942, 150-152), valamint 1956-ban Trogmayer Ottó (TROGMAYER 1957) végeztek 
itt ásatásokat. A feltárt jelenségek száma és összetétele a korai ásatások gyér 
dokumentációja miatt bizonytalan; az 1956. évi feltárás során Trogmayer Ottó összesen 
három házrészletet, három kemencét és három sírt figyelt meg. A rétegtani viszonyok 
tisztázása egyik feltárás során sem történt meg (TROGMAYER 1957, 40); így a település 
életének behatárolása csupán tipológiai alapon történt.  

Az 1957. évi feltárás során 5 ásónyom mélységből kerültek elő leletek; ezek 
mindegyikében uralkodó a kései szakálháti jellegű kerámia, és csupán az utolsó kettőben 
(TROGMAYER 1957, 1-3. t.) jelennek meg – igen kis számban - a textildíszes leletcsoport 
példányai. A telep életének utolsó időszaka egybeesik az Alsóhalom kezdetével; 
anyagának stíluselemzése összességében csupán annak kiegészítésére szolgál. 

A lelőhelyről TROGMAYER 1957 képtáblái alapján összesen 10 töredéket rögzítettünk. 
 
3.1.4.1 Értékelés 
 
Mind a 10, a lelőhely anyagából fölvett töredék virágcserép alakú edényből 

származik. Ezek közül 5 galléros, 2 íves (V6) 3 nem azonosítható. A főpanelek között a 
tagolatlan és a vízszintesen tagolt változat jelenik meg; az azonosítható osztópanelek 
közül négy a 0, egy az n változathoz tartozik (99. t. a). Az összesen öt azonosítható 
zárósávból négy lefutó (3), egy hiányos (n). Az egyetlen teljesen rekonstruálható 
mintaszerkezetű galléros edény megfelel a lelőhely jellemző változatának (003; 99. t. c). 

A galléros peremtöredékek osztópaneljeiben két esetben fordul elő kereszt alapú 
stilizált emberábrázolás (E04; [1002], [1004]). A vonalköteges szalagok (S00), különösen a 
három vonalból álló változat (S00.003) kedveltsége még e csekély mintában is 
megmutatkozik (98. t. a, b), akárcsak az F03.056 változaté a felületkitöltő minták között. 
Utóbbi főcsoportban ugyanazon mintacsoportok változatai tűnnek fel, mint az Alsóhalom 
anyagában (F02, F03, F05, F08; 98. t. c). 

 
3.1.4.2 Összegzés 

 
 A Felsőhalmon megjelenő töredékek pontosan illeszkednek az Alsóhalom 
textildíszes stílusába. 

 
3.1.5 A déli terület telepei: összegzés 
 
A három lelőhely textildíszes anyagának közös vonása a határozottan 

(Kökénydomb, Tápé-Lebő) vagy kevésbé élesen (Szegvár) elkülönülő, az adott településre 
jellemző, zárt edénytípus megléte; ezt a típust minden esetben a forma és a díszítés 
egysége alkotja. Kökénydomb „vezértípusa” virágcserép alakú edény, melynek jellegzetes 
mintái a sakktáblaszerűen ismétlődő vonalkázott háromszög + kör, illetve váltakozó 
hasáb alapú témák változatai. Ez a típus – bár tökéletesen illeszkedik a mintarendbe - 



minden elemében teljesen elkülönül a lelőhely textildíszes anyagától, így a szakrális 
kapcsolatú tárgyaktól is. A vizsgált lelőhelyek közül máshol nem fordultak elő hasonló 
edények. 

A településre egyébként is jellemző a textildíszítés igen átfogó használata; a 
változatos edénytípusok mellett a minta megjelenik agyagból készült eszközökön, 
szakrális kapcsolatú tárgyakon, házak falán. A lelőhely e „másik” textildíszes csoportjára 
jellemző a zárt meanderhálók és a rombuszalapú szalagok használata. 

Kissé más a kép Szegvár-Tűzköves lelőhelyén. Zártabb textildíszes edénytípus itt is 
elkülöníthető, azonban alapját itt már nem egyetlen határozott forma, hanem egy 
formacsoport: az egyenes peremű, ívelt aljú összetett tálak lapos talpú, illetve rövid vagy 
magas csőtalpon álló változatai adják. Az ezeken megjelenő jellegzetes mintapár - 
melynek elemei a nyitott meanderháló és zárt vonalköteges, svasztika alapú 
emberábrázolás – a szegvári Vénusz díszítésében köszönnek vissza; bár az 
emberábrázolás másutt nem jelenik meg, a nyitott meanderhálók igen gyakran 
előfordulnak a lelőhely textildíszes tárgyain. 

Tápé-Lebő telepén a textildíszes leletcsoportot gyakorlatilag egyetlen, igen zárt, két 
formai változatban megjelenő edénytípus képviseli. A lelőhely anyagából nem kerültek 
elő kultikus jellegű tárgyak, így a típusnak a szakrális szférával való kapcsolatát nem 
tisztázhatjuk. A galléros edények - az eddig megismert zárt típusokkal ellentétben - több 
lelőhelyen (Tápé-Lebő, Szentes-Tűzköves, Hódmezővásárhely-Gorzsa) gyakorlatilag 
változatlan formában jelennek meg. Ebből több dologra következtethetünk: az egyes 
részletek pontos ismétlődése a zárt típusok esetében arra utal, hogy az adott részletek, 
illetve maga a típus, mint az azt alkotó elemek (=választások) összessége jelentéssel bír, és 
leképezésének szabályai rögzítettek a készítő közösség tudatában. Ezt a közösséget az első 
két lelőhely esetében egy-egy település jelenti; a lebői galléros edényeknél azonban több 
település valamely pontosan körvonalazott ideológiai, gondolati elemének közösségét kell 
feltételeznünk. Ez vagy a zárt típus eltérő funkcióját, vagy alapvetően eltérő jellegű 
identitásképet feltételez, mint az első két lelőhelyen. 

 
 

3.2 A tiszai kultúra északi telepei 
  
3.2.1 Kisköre-Gát 
 
 A lelőhelyen 1962 és 1970 között Korek József végzett feltárásokat. A pontosan 

nem meghatározott kiterjedésű síktelepből 58, egymáshoz illeszkedő szelvényben kb 2000 
m2-t tárt fel; ezekben összesen 11 „lakógödröt” és 36 sírt figyelt meg (KOREK 1989, 34). A 
nagy felületű síktelepülés élete a Tisza 1/2-2 időszakokra keltezhető. A leletanyagot a 
Magyar Nemzeti Múzeum 53.4, 1965.8, 1966.4, 1967.8 leltári főszámok alatt őrzi. 

A lelőhely anyagából összesen 49 textildíszes edényt és töredéket rögzítettünk; az 
ásató doktori disszertációjában (KOREK 1973) és a lelőhely közlésében (KOREK 1989, 23-34) 
szereplő töredékek listáját saját gyűjtéssel egészítettük ki. A feldolgozott leletek leíró 
modelljeit a 74-76. táblák tartalmazzák. 

  
3.2.1.1 Értékelés 
 
Formák (109. t. b) 
A lelőhelyen a textildíszítés kizárólag edényeken, ezen belül szinte kizárólag ívelt 

virágcserép alakú edényeken (V6-V9 csoport) jelenik meg. Az egyetlen kivételt egy 
összetett táltöredék (T15x) jelenti [313]. A virágcserép alakú edényeken belül is magasan 



kiemelkedik a V7 csoport (29 megjelenés). Két esetben a textildíszítés eyhén 
négyszögletesedő, konikus formán jelenik meg ([312], [315]). 

 
Mintaszerkezet 
Az edények díszítésében kizárólagos a tagolatlan főpanel használata (42/42; 107. t. 

a). Az osztópanelek közül magasan kiemelkedik a 4. változat (25/36; az osztópanel 
tagolatlan, mindkét végén a főpanel vonalán belül záródik; a fennmaradó részt esetleg 
plasztikus elemek töltik ki). A zárósávok alkalmazása szintén egységes: a zárósáv 
általában megszakad a főpanel vonalában (Z1). Az szerkezet alapelemeinél megfigyelt 
egységességnek megfelelő eloszlás mutatkozik a minta-alapszerkezetek (107. t. b; a 04 
változat megjelenési aránya 25/33), illetve a teljes szerkezetek (107. t. c) megoszlását 
ábrázoló grafikonon is. Az egyes szerkezeti elem-változatok megoszlását a forma 
viszonylatában vizsgálva (108. t. a-c) szintén kirajzolódik a V7-V8 változatok alkotta 
csoport zártsága: a teljes szerkezetek ábrázolásánál (107. t. c) is kiemelkedő 041 változat 
egyes elemeinek csúcsai a töredékes információk megjelenítése nyomán itt még élesebben 
elválnak, meghatározva ezzel a típusra leginkább jellemző mintaszerkezet-változatot. 

 
Mintaelemek 
A település textildíszes kerámiaanyagának egyik jellegzetes vonása a stilizált 

emberábrázolások megjelenítése az osztópanelekben; ennek megfelelően a felhasznált 
egyedi minták száma is aránylag magas (106. t. a-c). Ezek a motívumok szerkezeti 
szempontból két fő csoportba tagolódnak: a leggyakrabban feltűnő meandrikus jellegű, 
esetleg zárt vonalkötegekből kialakított, többnyire realisztikus emberábrázolások (E02) 
mellett több esetben megfigyelhetünk zárt, koncentrikus kereszt alapú mintákat (E12) is. 
A nyitott kereszt alapú minták (E04) és svasztika-változatok (E05) teljesen hiányoznak a 
lelőhely anyagából. A szalagminták esetében a nagyfokú változatosság jellemző; kiugrást 
csupána az egyszerű kettős vonalnál (S00.002) láthatunk (106. t. a), ami azonban 
elsősorban az egyszerű, külön díszítés nélküli, csupán vékony sávval jelzett zárósávok 
viszonylag nagy számának köszönhető (106. t. b). A déli területek anyagával ellentétben 
itt szinte tökéletesen hiányoznak a tűzdelt szalagok (S01) és rombuszminták (S04); 
kedveltek azonban a meandrikus (S09) és a váltakozó hasáb alapú szalagminták (S12; 106. 
t. c). A szalagminták mintahelyenkénti megjelenését ábrázoló grafikonon (106. t. b) itt is 
jól látszanak az egyes szerkezeti csoportokhoz tartozó szalagminták használatában 
mutatkozó különbségek: a meandrikus szalagok a többi, elsősorban az osztópaneleket 
kitöltő típussal szemben inkább a felső zárósávban jelennek meg; két változat esetében ez 
az elhelyezés kizárólagos (S09.021, S09.023). A felületkitöltő minták szerkezeti alapjának 
változatossága igen csekély: a főpanelek kitöltése minden esetben meanderháló (106. t. c). 
Ezen belül is szinte kizárólagos a zárt meanderháló-változatok (F02) használata.  A minta 
alapja zárt S (F02.003-0010), horgas S (F02.022, 023) vagy átforduló S (F02.031, 032); az 
utóbbi változat megjelenéseinek száma messze meghaladja az összes többi típusét. A két 
nyitott meanderhálós felületkitöltés a két négyszögletesedű testű (V5) edényváltozathoz 
([312], [314]; KOREK 1989, 15. t. 2, 5) kapcsolódik; H alapú meander sem nyitott, sem zárt 
formában nem jelenik meg a lelőhely anyagában. 

 
   3.2.1.2 Összegzés 
 

 A déli településeken már megfigyelt jelenség, a zárt textildíszes „vezértípus” 
megléte Kisköre-Gát esetében is igen jól megragadható. A lelőhely anyagából előkerült 
szinte összes töredék egyetlen, forma és szerkezet szempontjából is erősen kötött típushoz 
tartozik. A Kökénydomb és Szegvár telepein megfigyelt változatossághoz képest igen 
behatárolt a főpanel kitöltése is: a minta minden esetben zárt meanderháló, elsősorban 



valamely egyszerűbb, S alapú változat. Az osztópanelben és a díszített zárósávokban 
megjelenő minták készlete nagyobb, ám szerkezeti preferenciák itt is megfigyelhetők. Az 
osztópanelek mintája sok esetben geometrizált vagy zárt, koncentrikus stilizált 
emberábrázolás, míg a díszített zárósávok kitöltése rendszerint meandrikus – zárt S-
sorokból álló (S09.020, 023, 024), esetleg lépcsős (S09.010-017) – szalag. Elkülönülő típust 
látszik képviselni a két négyszögletesető edény (V5), melyekhez a formai különbség 
mellett a nyitott meanderhálók megjelenése kapcsolódik a lelőhelyen. 
 Az egyéb, szórványosan megjelenő textildíszes típusok között kell megemlítenünk 
egy, a V12 formai csoportba (lépcsős gallérral ellátott virágcserép alakú edények) tartozó 
töredéket (KOREK 1973, 14. t. 4). Ennek mintarészlete nem volt azonosítható, ezért nem 
rögzítettük a lelőhely adatbázisában; a test meglévő töredékét és a gallér részletét is 
homogén szerkezetű meandrikus minta borítja. A V12 típus a tiszai kultúra korai 
időszakának jellegzetessége; a kisköreihez leginkább hasonlító, díszített példány Öcsöd-
Kováshalmon került elő (RACZKY 1985, 72, 22. kép). A telep anyagából egy további, 
díszítetlen, tölcséres gallérral ellátott példányt (V10 csoport) is ismerünk (KOREK 1989, 14. 
t. 19), melynek párhuzama szintén megtalálható Öcsöd korai anyagában (RACZKY 1985, 
70, 14. kép). 
 A lelőhely anyagában a textilmintás tárgyak mellett szórványosan feltűnnek széles 
sávos fekete festéssel díszített edények is. A festés jellegzetes motívumai a peremet 
szegélyező sáv, az edények kihasasodását díszítő bütyök átfestése (KOREK 1989, 1. t. 12, 
13. t. 4), valamint tálak belsejében elhelyezett kereszt alapú minta (MNM 1960.4.60, MNM 
1966.4). A festés nagyobb korsókon, illetve fazekakon (KOREK 1973, 20. t. 20; KOREK 1989, 
11. t. 11) is megjelenik; az átfestett bütyök felett mindkét esetben stilizát kéz- vagy 
emberábrázolás látható.  
 A plasztikus díszítésű edények között kell megemlítenünk a településen több 
példányban előforduló, apró, benyomott közepű, lapos bütykökből álló vízszintes 
sorokkal fedett testű kis csészék típusát (KOREK 1989 1.t. 8, 13. t. 10, 11, 14. t. 17). 
 A lelőhelyen textilmintával díszített, formájuk alapján elsősorban a kultikus 
gyakorlathoz köthető tárgyak nem kerültek elő. Korek József egy kis, általa idolnak vélt, 
lapos töredéket közöl a 11. gödör anyagából (KOREK 1989, 21. t. 1-2); a leletanyagban 
megtalálható továbbá egy kisméretű, lapos tetejű, az Sp4 formai típusba tartozó oltár két 
töredéke is (MNM 1965.16.79-80). 
 Összességében elmondható, hogy Kisköre-Gát településén a textildíszes mintarend 
használata egyetlen funkcionális típushoz – egy alapvetően reprezentatív jellegű 
edényformához - kötődik, melynek a csekély számú szakrális kapcsolatú tárgyhoz nincs 
köze. 
 
 3.2.2 Szerencs-Taktaföldvár 
 
 A lelőhelyen 1967-ben Kemenczei Tibor végzett kisebb leletmentő ásatást; ennek 
során összesen 6 kisebb szelvényben mintegy 130 m2 felületet tárt fel; összesen 1 
tűzhelyet, 4 nagyobb gödröt, egy sírt és valószínűleg egy cölöpszerkezetes ház részletét  
figyelte meg (KOREK 1989, 35-38). A Takta melletti magaslaton húzódó, egyrétegű telep 
élete a Tisza 1/2-2 periódusokra tehető. A feltárás, illetve az 1975. évi utólagos 
terepbejárás során gyűjtött leletanyagot a Herman Ottó Múzeum 1970.1 és 1978.1 leltári 
főszámok alatt őrzi. 

 A lelőhely anyagából összesen 19 textildíszes jellegű edényt és töredéket 
rögzítettünk; a Korek József doktori disszertációjában (KOREK 1973) és a lelőhely 
közlésében (KOREK 1989, 35-38, 43-47) szereplő töredékek listáját saját gyűjtéssel 
egészítettük ki. A feldolgozott leletek leíró modelljeit a 77. tábla tartalmazza. 

 



  3.2.2.1 Értékelés 
 
 Forma (111. t. c) 

Akárcsak Kiskörén,  a textildíszes mintarend elemei Szerencsen is elsősorban a 
virágcserép alakú edényeken jelennek meg. A csekély számú töredék legnagyobb része 
íves testű változatból származik (V6-V9 csoportok); emellett négy, elsősorban e lelőhelyre 
jellemző, kisméretű, egyenes, enyhén konikus falú, téglatest alakú agyagtálkát (V13) 
rögzíthettünk. Szintén a lelőhely érdekessége a korábban csak Hódmezővásárhely-
Kökénydomb településén megfigyelt, a V1-V3 csoportokba tartozó szögletes záródású, 
virágcserép alakú edénytípus feltűnése; a Szerencsen előkerült két aljtöredék ([601], [617]) 
formailag megegyezni látszik a déli típusváltozattal, ám a pontos egyezés csak egész 
profil alapján volna bizonyítható. Az itteni példányok díszítése technikájában és 
motívumaiban is jelentősen különbözik a kökénydombi típustól. A felvett anyag az 
edényformák megoszlása szempontjából homogén mintázatot mutat, azaz nem 
határozható meg egyetlen, különösen gyakori, kedvelt típus. 

 
Mintaszerkezet 
A mintaszerkezetekben leggyakrabban előforduló főpanelváltozat az F0 (tagolatlan 

főpanel; 111. t. a). Az osztópanelek általában szintén tagolatlanok, a főpanel vonalában 
(O0) vagy alatta (O1) zárnak; a zárósávok között a legegyszerűbb körbefutó (Z0), valamint 
a főpanel vonalában záródó (Z1) és két főpanelt átfogó (Z2) változatok vannak jelen. A 
leletanyag töredékessége miatt sem az alapszerkezet (111. t. b), sem a teljes szerkezet 
eloszlási mintázatai (111. t. c) nem igazán értelmezhetőek; a szerkezeti alapegységek 
változatainak eloszlásával összhangban mindkettőnél a 00 kapcsolatok enyhe túlsúlya 
mutatkozik meg. 

 
Mintaelemek (110. t.) 
A feldolgozott anyagban egyetlen stilizált emberábrázolás töredékét rögzítettük 

[616]. Ez az E02 csoportba tartozik (E02.002X; 18. t.), azaz jellegét tekintve megegyezik a 
Kisköre-Gát anyagában leggyakrabban előforduló emberábrázolásokkal. A szalagminták 
közül a pontsorok (S08) és meandrikus szalagok (S09. 003, 021) használata jellemző; a 
kiskörei anyagban ezek a változatok nem fordulnak elő. Pasztózus vörös és fekete 
kiegészítő festéssel hangsúlyozott tűzdelt szalagminta díszíti a két egyenes záródású 
virágcserép alakú edényt; ez a technika feltűnik Tiszakeszi-Szódadomb textildíszes 
anyagában is ([502], [521]; MNM 1953.13.7). A felületkitöltő minták között az egyszerűbb 
zárt meanderhálók (F02) mellett a zárt, kereszt alapú, vonalas kitöltésű egyedi minták 
(F09) fordulnak elő nagyobb számban; utóbbiak a téglalapos testű edények jellegzetes 
díszítései. 

  
 3.2.2.2 Összegzés 

 Szerencs-Taktaföldvár anyagában a textildíszítés megjelenése három formai 
csoporthoz kötődik. A V6-V9 típusokba sorolható töredékek szerkezeti- és mintaelemei 
sok közösséget mutatnak Kisköre-Gát stílusával: ezek a formai alap, a tagolatlan főpanel, 
az egy rögzített emberábrázolás alapszerkezete és a meandrikus felületkitöltés. Eltérés 
mutatkozik azonban a használt meanderváltozatok típusában (Szerencsen az F02.031 
variáns pl. egyáltalán nem jelenik meg; a feltűnő egyszerű S alapú változatok pedig Tápé-
Lebő kivételével az összes vizsgált lelőhely anyagában megjelennek). Az osztósáv és a 
felső zárósáv kitöltésében gyakran előfordul az összeforgatott L alakú sávok témájára éplő 
szalagminta (S09.001, 017). Az edények díszítését gyakran vörös pasztózus festés efgészíti 
ki. A második típust a téglatest alakú kis edények jelentik; ezek díszítése általában sima 
vagy tűzdelt szalagokból álló kereszt alapú minta ([602], [605]), esetleg függőleges, 



egyszerű zárt S-meanderháló [615]. A meanderhálós példányt fehér, sárga és vörös festés; 
a többiek díszítését általában vörös festés, esetleg fehér inkrusztáció egészíti ki. A 
harmadik „csoportot” a két egyenesfalú virágcserép alakú edényből származó töredék 
alkotja. Ezek díszítése (bizonytalan szerkezetbe tagolódó, talán zegzugos, széles tűzdelt 
szalag alapú minta fekete átfestéssel, pasztózus vörös kiegészítő festéssel) és formája is 
idegen a lelőhely és a régió stíluskörnyezetétől. 
 A lelőhelyen aránylag nagy számban találkozhatunk széles sávos fekete festésű 
edényekből származó töredékekkel. A festés mintarendje megegyezik a Kisörén 
megfigyelttel: jellegzetes az összetett formájú tálak hasvonalán elhelyezett bütykök 
átfestése (pl. KOREK 1973, 34. t. 2; HOM78.22.110, HOM78.29.72), a korsók füleinek 
átfestése, illetve a nyak köré húzott vízszintes csík, amelyhez esetenként egyszerű, 
geometrikus jellegű, önálló minta kapcsolódik (pl.. KOREK 1973, 32. t. 1). Egy esetben talán 
egyszerű, vékonyfalú, konikus tál külső oldalán figyeltük meg festett zegzugminta 
töredékét (HOM70.1.522); egy másikon hullámszerű motívumot (KOREK 1973, 31. t. 9). A 
település festett anyagából nem hiányoznak a kereszt alapú mintával díszített belsejű 
tálak sem (HOM78.29.107) 
 
3.2.3 Tiszakeszi-Szódadomb 

 
A lelőhelyen Tompa Ferenc 1926-ban végzett kisebb feltárást; ennek anyagát a 

Magyar Nemzeti Múzeum 1953.13 leltári főszám alatt őrzi. A fennmaradt leletanyag 
összetétele alapján joggal feltételezhetjük, hogy az a múzeumba szállítás előtt - a korabeli 
szokásnak megfelelően valószínűleg még az ásatás helyszínén – szigorú selejtezésen ment 
keresztül; ennek azonban sem szempontjairól, sem mértékéről nincs adatunk. Tiszakeszi-
Szódadomb természetes kiemelkedésen húzódó, egyrétegű település; leletanyagát a 
feltárás és a dokumentálás hiányosságai ellenére azért választottuk ki mégis 
feldolgozásra, mert a rendelkezésre álló töredékek nagy száma és jó minősége lehetővé 
teszi a lelőhely textildíszes stílusának meghatározását; az északi terület kis települései 
közül – a feldolgozott két lelőhelyen kívül - ennek anyaga bizonyult a legjobb 
adatforrásnak. A megtelepedés valószínűleg korábbra tehető, mint Kisköre-Gát és 
Szerncs-Taktaföldvár kezdete; erre a leletanyagban két, a tiszai kultúra legelső fázisához 
kapcsolódó töredék utal. Ezek egyike egy karcolt, tűzdelt szalagmintával díszített 
töredék, melyet teljes felületén gyantabevonat borít (MNM1953.13.11); a másik egy kis, 
lapos fedő töredéke, melyen karcolt minta M zárású sávjának részlete látszik 
(MNM1953.13.37) 

A lelőhely anyagából összesen 28 töredéket rögzítettünk; a feldolgozott tárgyk leíró 
modelljeit a 78. tábla tartalmazza. 

 
 3.2.3.1 Értékelés 
 
 Formák 
A lelőhelyről származó összes töredék az ívelt falú virágcserép alakú 

formacsoporthoz (V6-V9) köthető. Vezető forma a V7 (egyenes, esetleg igen enyhe S-
profilú, enyhén kihajló peremű, virágcserép alakú edények). A V9 csoport edényei között 
egy viszonylag nagy méretű, erősen ívelt aljú edény [527] töredékeit is megfigyeltük. 

 
Mintaszerkezet 
Általános a tagolatlan főpanelek (F0) használata (114. t. a). Egy töredék esetében 

feltételezzük a főpanel kétirányú tagolását [519], ez azonban jellegében eltér a 
Hódmezővásárhely-Kökénydombon megjelenő osztástól. Az osztópanelek tagolatlanok, 
legtöbbször a főpanel vonalában (O0) vagy alatta (O3) zárnak; kiegészítő panel 



használatát egy esetben (O1k), a panel függőleges osztását (O2)  három helyen 
figyelhettük meg. Aránylag kevés töredéken azonosíthattuk a zárósáv típusát; ezek 
alapján úgy tűnik, a településen inkább az egyszerű változatokat (Z0,Z1, Zn) használták.  

Az alapszerkezetek változatainak eloszlását ábrázoló grafikonon (114. t. b) még 
enyhén kiemelkednek a 00 és 03 szerkezetváltozatok; a teljes rekonstruált szerkezeteknél 
(114. t. c) viszont már nagyjából homogén eloszlást láthatunk (azaz nem mutatható ki 
olyan teljes szerkezetváltozat, mely a többinél gyakrabban fordulna elő a lelőhely 
anyagában). Ugyanez az eloszlás mutatkozik a szerkezeti alapelemek változatait a forma 
viszonylatában ábrázolva (115. t. a-c); a 115. t. a grafikonon a V7 csoport sorában látható 
két kiugrás csupán annak következménye, hogy ebből a típusból jelentősen több töredék 
került elő, mint az összes többiből.  

 
Mintaelemek 
A lelőhely textildíszes anyagából teljesen hiányozni látszanak az egyedi minták 

(113. t. a-c). A szalagmintáknál a meandrikus szalagok (S09) határozott túlsúlya figyelhető 
meg (114. t. a, c) mind az osztópanelek, mind a zárósávok kitöltésében (113. t. b); 5 
megjelenéssel ezek közül is kiemelkedik az S09.001 változat (összeforgatott, derékszögű 
fülek témájára épülő szalag). Teljesen hiányoznak a déli telepeken jellemző 
rombuszminták. Zegzugalapú szalagmotívummal (S05.001) is csupán egy esetben, az 
[504] edény osztópaneljét kísérő sávoknál találkoztunk; ám itt sem önállóan, hanem 
váltakozó hasáb alapú szalagminta keretezéseként jelenik meg [504]. A főpanelek kitöltése 
leggyakrabban zárt meanderháló (F02); különösen kedvelt változatok a nyújtott füles 
(F02.021) és a horgas S-meander alapú (F02.022) változatok. Kedvelt a néhány megjelenő 
rácsminta is (F05.012, F05.022) és feltűnnek a zárt, keresztalapú, vonalas minták (F09.010). 
A fő- és osztópanelek mintapárjait mintacsoportonként vizsgálva láthatjuk, hogy a 
meanderhálók és a meandrikus szalagok megjelenése összekapcsolódik: a 9 leírt 
kapcsolatból, melyben a főpanel kitöltése F02, illetve F03 szerkezetű minta, 7 esetben 
jelenik meg – főként összeforgatott, derékszögű fülekből álló - meandrikus szalagminta 
(S09) kiegészítő elemként. 

 
3.2.3.2 Összegzés 
Tiszakeszi-Szódadomb textildíszes kerámiájának formai alapját kizárólag a jórészt 

közepes méretű, íveltebb virágcserép alakú típusok (V6-V8) adják; a V9, erősen ívelt aljú 
változat nagyobb méretben is megjelenik. A mintaszerkezetek kialakításánál nagyobb 
szabadság figyelhető meg, mint a többi vizsgált lelőhely textildíszes tárgyai esetében: az 
egyetlen szerkezeti elem, amely minden esetben ugyanúgy jelenik meg, a tagolatlan 
főpanel. Ennek megfelelően ez esetben igazán zárt típus nem is különíthető el, inkább 
csak irányzatokat, preferenciákat határozhattunk meg. A lelőhely textildíszes stílusának 
tartalmi elemeire vonatkozóan a következő megállapításokat tehetjük: jellemző az F02 + 
S09 mintakapcsolat használata; az egyszerű füles S-meanderhálók és a szakálháti 
kultúrától örökölt vonalkázott rácsháló (F05.022) megjelenése; a szalagszerű 
mintahelyeken meandrikus szalagok (S09) használata, emellett az osztópanelekben a 
váltakozó hasáb alapú szalagminták (S12) megjelenése és az egyedi minták, stilizált 
emberábrázolások hiánya. Igen sok, főként az ívesebb V9 változatba sorolható edényen 
jelenik meg pasztózus vörös vagy vörös és fehér kiegészítő festés (pl. [516], [522], [523], 
[527].  

A településen feltűnik a széles sávos fekete festés is; mintarendje a néhány töredék 
alapján illeszkedni látszik a többi tiszai lelőhely anyagához. Egy, a T14 típusba sorolható 
tálon, valamint egy T13 formájú csészén figyelhettük meg a  hasvonalat díszítő bütyök 
szabályos, lekerekített sarkú négyzetté „igazított” átfestését (MNM1953.13.19; 
MNM1953.13.23); egy T18 típusú mély tálkán a peremet is széles fekete sáv szegélyezi 



(MNM1953.13.16). Egy másik, szintén talán T18 jellegű mély tálon a perem külső és belső 
falán is keskeny, fekete sáv húzódik körbe (MNM1953.13.18). Laposabb, ívelt falú konikus 
tálból származhat az a töredék, melynek külső oldalán nagyméretű, festett fekete pötty, 
míg a belsőn geometrikus, esetleg keresztalapú festett minta részlete látszik 
(MNM1953.13.20).  

A lelőhely anyagából teljesen hiányozni látszanak a szakralitáshoz kapcsolódó, 
önálló elemek: nem került elő olyan tárgy, melyet formája elsődlegesen a kultikus 
gyakorlathoz köthet, és a textildíszes anyagban sem különíthettünk el sem felismerhető 
emberábrázolást, sem más, szimbolikus jellegű motívumot. 

 
3.2.4 Az északi terület telepei: összegzés 
 
 Az északi síktelepek anyagában a textildíszítés jóval kevesebb formán jelenik meg, 
mint Hódmezővásárhely-Kökénydombon vagy Szegváron. A típusok között kizárólag 
közepes vagy kisméretű, alapvetően reprezentatív jellegű edények szerepelnek. Az egyes 
lelőhelyek stílusának eltérése itt is megfigyelhető; a településre jellemző zárt típust - 
feltehetően a másik két lelőhely leletanyagának csekély száma és töredékessége miatt – 
csak Kisköre-Gát esetében sikerült leírnunk.  
 Az északi telepek egyik jellegzetessége a zárt meanderháló-változatok, különösen 
az S, horgas S alapú minták használata; Tiszakeszi és Kisköre anyagában ezek a minták 
meghatározóak. 
 A települések textildíszes anyagának fontos vonása a szakrális szféra tárgyaitól 
való elkülönülés. A déli területre jellemző emberábrázolások itt nem jelennek meg; 
csupán Kisköre-Gát telepén került elő két díszítetlen oltártöredék. Összességében úgy 
tűnik, hogy a textildíszes mintakör ezen a területen kissé eltérő minőségben van jelen, 
mint a déli lelőhelyek esetében. Az egyes lelőhelyek stílusának határozott eltérései 
továbbra is fennállnak; emiatt úgy véljük, a textildíszes kerámiának (illetve a zárt 
típusnak) a közösség identitásképének rögzítésében és közvetítésében elfoglalt helye nem 
megy keresztül lényegi módosuláson. Változik azonban a kultikus gyakorlat, ezzel együtt 
pedig talán az eredetileg a szakrális szférával közös síkon megjelenő textildíszes  
mintarend elemeinek értelmezése és funkciója is. 
 
 
3.3 Tiszai elemet is tartalmazó, kevert jellegű északi telepek  
 
 Egy feltehetően jelentéshordozó struktúra idegen kulturális környezetben való 
viselkedésének mintázata sokat elárul annak felépítéséről és szerepéről. A mintarend 
szerkezetének esetleges sérülései, változásai a törzsterület változataihoz képest; a más, a 
településen szintén jelen lévő mintarendbe illeszkedő motívumok átvételének mértéke, 
vagy éppen az elzárkózás; a díszítésnek vagy elemeinek új formákon, új funkciókban való 
megjelenése mind olyan információk, melyek segítségével eldönthetővé válik, hogy az 
valóban jelentést hordoz-e. E „kulturális konfrontáció” segítségével pontosabban 
leírhatóvá válik a mintarend felépítése és a textildíszes kerámiának a készítő közösség 
identitásképével fennálló viszonya.  
 Aszód-Papi-földek és Polgár-Csőszhalom anyagában nyilvánvalóan több kultúra 
keveredik; mindkét településen erős tiszai jelenléttel számolhatunk. A két lelőhely a tiszai 
kultúra törzsterületéhez képest északra, illetve északnyugatra helyezkedik el; nagyjából 
egy régióban találhatóak. A telepek egymással és az egykorú északi tiszai síktelepekkel is 
kapcsolatban állnak, a textildíszítés tágabb stíluskörnyezete így ismert. A leletanyag 
mennyisége és a feltárások minősége szintén elsőrangú adatforrássá teszik e két 
lelőhelyet. 



 
3.3.1 Aszód-Papi-földek 
 
A lelőhelyen 1966 és 1982 között Kalicz Nándor összesen 8 alkalommal végzett 

ásatásokat; ezek során egy nagyobb és öt kisebb szelvényben összesen mintegy 5000 m2 
felületet tárt fel, ami a teljes lelőhely kb. 2%-át teszi ki (KALICZ 1985, 11). Ezen a területen 
összesen 220 temetkezést és 3 nagyméretű, felszíni, paticsfalú ház maradványait sikerült 
megfigyelnie (KALICZ 1985, 15-18, 21). A több horizontba tagolódó síktelep (KALICZ 1985, 
21) élete a lengyeli kultúra korai klasszikus fázisába tehető (KALICZ 1998, 96), mely az 
Alföldön nagyjából a Tisza 1/2-2 periódusoknak felel meg (pl. RACZKY ET AL. 2007, 65, 10. 
ábra). A lelőhely régészeti anyagának alapját a lengyeli kultúra tárgyi emlékei és 
jelenségei adják; ezért az ásató a lengyeli kultúra keleti  csoportjába tartozó településként 
értelmezte és közölte azt (KALICZ 1969, 200; Kalicz 1985, 75-83; KALICZ 1998, 96-112; 
KALICZ 2006, 135) A lelőhelynek a tiszai kultúrához fűződő szoros kapcsolatát, illetve a 
tárgyi anyagban a tiszai formák nagy arányú jelenlétét a kezdetektől fogva hangsúlyozta; 
utolsó cikkében korábbi álláspontjától elszakadva Aszódot már Polgár-Csőszhalomhoz 
hasonlóan kevert jellegű, lengyeli és tiszai elemekből felépülő településként jellemzi 
(KALICZ 2008, 5-54).  

A település anyagából Kalicz Nándor publikációi alapján összesen 21 textildíszes 
tárgyat és töredéket rögzítettünk. A feldolgozott tárgyak leíró modelljeit a 79. tábla 
tartalmazza. 

 
3.3.1.1 Értékelés 
 
Forma (118. t. d) 
Az Aszódon megjelenő textildíszes tárgyak formai szempontból két nagyobb 

csoportba tagolódnak: a minta megjelenik kisméretű, tiszai jellegű oltárokon (Sp4 [723], 
Sp5[722]), illetve az íveltebb virágcserép alakú edények különféle változatain. Ezek közül 
is kiemelkedik a V8 (egyenesfalú, ívelt aljú, erősen kihajló peremű változat), mely egy 
esetben négy tömör, hengeres lábon áll [706]. Jellegzetes a V4 típus megjelenése. A forma 
tulajdonképpen a T4 jelű mély tálak egyenesfalú változata; más tiszai települések 
anyagában is feltűnik41, de díszített, illetve textilmintás példány eddig csak Aszód 
lelőhelyéről került elő. Ugyanezen forma négyszögletesített változata a V5, amely szintén 
egy esetben fordul elő a feldolgozott töredékek között; két hasonló edényből származó 
töredéket rögzítettünk Kisköre-Gát anyagából ([312], [314]). 

 
Mintaszerkezet 
A főpanel az Aszódon található textildíszes tárgyak mindegyikén a tagolatlan 

változathoz (V0) tartozik (118. t. a). Az osztópaneleknél a leggyakoribb a felül a főpanel 
vonalán belül záródó, tagolatlan változat (O3) megjelenése; a három hiányzó osztópanelt 
jelző oszlop (On) a négyszögletes formákhoz köthető. A zárósávok közül hiányzik a 
körbefutó változat; a két meghatározó típus a főpaneleket egyenként (Z1), illetve 
párosával (Z2) szegélyező változat. A zárósáv az ívelt falú virágcserép alakú edények 
esetében sok esetben különösen széles, gazdagon díszített; az önálló zárósáv hiánya ismét 
a konikus V5 változathoz és a téglalapos formákhoz (V4, Sp4, Sp5) kapcsolódik (119. t. c). 
Itt figyeltük meg először a Z5 változatot (a zárósáv a főpanel vonalában megszakad, és a 
rövidebb osztópanelt külön zárja; [712], [713]). Az alapszerkezetek (118. t. b), illetve a 
teljes szerkezetek (118. t. c) megoszlását ábrázoló grafikonon a vártnak megfelelően a 
gyakrabban előforduló szerkezeti alapelemekből építkező mintaszerkezet-változatok 

                                                      
41 Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb: BANNER-FOLTINY 1945,  4. t. 6; BANNER-KOREK 1949, 

7. t. 5, 7; Szegvár-Tűzköves: KOREK 1973, 43. T. 2. 



enyhe túlsúlya látható; igazán jelentős kiugrást egyetlen változat sem mutat. A 0n 
alapszerkezet aránylag nagy számú megjelenése a téglatest alakú edényeket jelzi (119. t. a-
c). 

 
Mintaelemek 
Mindhárom rögzített egyedi mintaelem a szerkezet osztópaneljében jelenik meg. A 

V5 tálon feltűnő, zárt vonalközeg alapú, stilizált emberalak (E05.003) párhuzamai 
Szegvár-Tűzköves anyagában találhatóak meg; a [707] számú edényen megjelenő 
rombuszmintának (E11.004) eddig nem találkoztunk párhuzamaival. Az osztópaneleket 
több esetben egyedi ( [704]: E12.004; [705]: E12.003), zárt, kereszt alapú minta tölti ki. A 
szalagminták használatát ábrázoló grafikonon jól látszik, hogy a kedvelt meandrikus 
szalagok (117. t. c), különösen az S09.024 változat (117. t. a) elsősorban a zárósávokban 
jelennek meg (117. t. b), míg a zegzug- és rombuszalapú szalagok (S04, S05) az 
osztópanelek kitöltését adják. A [713] edényen feltűnik a váltakozó hasáb alapú 
szalgminta motívuma is. 

A főpanelek tagolatlan felületét minden esetben homogén szerkezetű minta tölti ki. 
Ez az esetek túlnyomó részében nyitott vagy zárt meanderháló (F02, F03). A két 
meanderháló-alapszerkezet változatai nagyjából azonos számban fordulnak elő a vizsgált 
anyagban (117. t. c), ám míg az egyes változatok eloszlása az F03-nál homogén, az F02 
csoportban az F02.022 változat preferenciáját figyelhetjük meg (117. t. a). Az Aszódon 
megjelenő meanderhálók között feltűnik néhány egyedi alapra épülő minta is (pl. F02.032: 
tört S alapú meanderháló; [713]). Mindkét csoport esetében jellemző a bonyolultabb 
felépítésű változatok használata; bár ezek kidolgozása általában kiváló, két oltártöredéken 
megjelenő meanderhálók minősége igen rossz. 

Két esetben a főpanelt kör-vonalköteg témára épülő, átlós vonalas kitöltés ([702]: 
F01.012; [721]: F10.022) fedi; egy edényen vízszintes zegzugvonal alapú hálót figyeltünk 
meg ([705]: F09.011). 

 
3.3.1.2 Összegzés 

 Az Aszód-Papi-földek anyagában megjelenő textildíszes tárgyak a lelőhelynek a 
tiszai kultúra törzsterületével fennálló, több irányú kapcsolatára utalnak. A V5 
formaváltozat párhuzamai feltűnnek Kisköre-Gát anyagában; ugyancsak e település felé 
mutat a széles, meandrikus szalagokkal kitöltött, a főpanel vonalában záródó zárósávok 
használata. A [705] V4 formájú edény, felületét nyitott, H alapú meanderháló-változat 
díszíti; a nyitott osztópanelben svasztika alapú ábrázolás jelenik meg. Ez a mintakapcsolat 
a Szegvár-Tűzkövesen elkülönített, csak e településre jellemző zárt típus díszítésének 
alapja (bár ott összetett, főként csőtalpas tálakon jelenik meg); a vizsgált anyagban más 
lelőhelyen nem találkozunk vele. A zárt vonalköteges, svasztika alapú stilizált 
emberábrázolás motívuma önmagában is Szegvárhoz köthető; a vizsgált lelőhelyek közül 
szintén e település felé mutat a nyitott meanderhálók magas aránya. A kisméretű, díszített 
oltárak megjelenése is a déli törzsterülettel fennálló közvetlen kapcsolatra utal 
(Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Öcsöd-Kováshalom, Szegvár-Tűzköves stb.).  
 A lelőhelyen megjelenő textildíszes anyag formái jól megfelelnek az egykorú tiszai 
lelőhelyek  - elsősorban az északi telepek – típuskészletének; az egyetlen eltérést a négy 
tömör lábon álló [706] edény jelenti. A lábak megjelenése esetleg értékelhető a lengyeli 
kultúra hatásaként (KALICZ 2008, 17), bár a megoldás (ti. a virágcserép alakú edény 
hengeres lábakra állítása) megtalálható a tiszai kultúra más északi telepeinek anyagában 
is (pl. Kenézlő: KISS 1939, 3. t. 2; vö. Appendix, 17. t. 6). A mintaszerkezet egyetlen esetben 
sem sérül, és a díszítés tartalmi elemeinek készlete is teljes elzárkózást mutat: nem 
épülnek be új, a lengyeli kultúra motívumaiból építkező minták, ugyanakkor  a tiszai 
mintaelemek sem tűnnek fel más formákon a kelőhely anyagában. Ez arra utal, hogy 



ennél a leletcsoprotnál a forma és a díszítés egysége alkotja a típust; a textildíszes típusok 
köre pedig ez esetben szerves része a közösség identitásképének. Az Aszódon megjelenő 
textildíszes edények száma aránylag alacsony; ezért feltételezhetnénk, hogy ezek a 
tárgyak importként kerültek a lelőhelyre, ami jó magyarázatul szolgálna a csoport 
zártságára. Ennek azonban ellene mond a számos egyéb tiszai jellegzetesség (kisméretű 
házak; nagyobb, díszítetlen edényformák) jelenléte, melyek importálása nem ésszerű vagy 
nem lehetséges. 
 A tiszai kultúra többi vizsgált településén megjelenő széles sávos fekete festés igen 
nagy számú töredéken tűnik fel Aszód anyagában (KALICZ 1985, 50-51; KALICZ 2006, 135-
151; KALICZ 2008, 6). A festés előfordulása három nagyobb csoportba tagolódik: az elsőbe 
a tálak belsejében megjelenő kereszt alapú mintákat (pl. KALICZ 2006, 1. t. 1-8), a 
másodikba a fazekak és korsók nyakának alján húzódó szalagokat, illetve a vállon 
megjelenő pöttyöket, stilizált kéz- fej- ember- és szentélyábrázolásokat soroljuk; utóbbi 
csoporthoz tartozik még a bütykök és fülek átfestése az összetett tálakon és fazekakon, 
valamint a tálak peremének szegélyező festése (KALICZ 2006, 3. t. 1-13). A harmadik 
csoportba az összetett tálak felső részén, konikus tálak külső és belső felén, valamint a 
hengeres nyakú, vállas korsók váll- és nyakrészén megjelenő, jobbára zegzugvonal alapú 
felületkitöltő mintákkal jellemezhető festést soroljuk (KALICZ 2006, 2. t. 1-13). A három 
csoport viszonyát és Aszód kapcsolatrendszerére vonatkozó további megállapításainkat a 
fejezet összegző részében, Polgár-Csőszhalom-dűlő leletanyagának elemzése után 
tárgyaljuk. 
 
3.3.2 Polgár-Csőszhalom-dűlő 
 
 A mintegy 28 hektár kiterjedésű település központját a Tisza egykori 
magaspartján, a síktelep északnyugati részénél elhelyezkedő, körárkos tell jelenti. A tell 
élete öt horizontba tagolódik; kezdete a tiszai kultúra korai klasszikus fázisának elejére 
nyúlik vissza (RACZKY ET AL. 2007, 61). A tell utolsó, negyedik periódus42 a kései 
neolitikum legvégére, a  Tisza 3. fázis végére keltezhető. A külső, horizontális telep 
időben a tell első két fázisával párhuzamos (RACZKY ET AL. 2007, 61, 64-65), azaz élete a 
Tisza 1/2-2. periódusokra tehető. Leletanyagában meghatározó a tiszai (Tisza 1/2 – 2),  
Samborzec-Ópatów és korai lengyeli (Lengyel 1) kultúrák hatása. A horizontális telep 
életének végét követő időszakban a tell kapcsolatrendszere és anyagi kultúrája is jelentős 
mértékű átalakuláson megy át: a Samborzec áruk fokozatosan kikopnak a leletanyagból, 
párhuzamosan a tiszai jellegű karcolt, illetve a fekete festésű kerámia is eltűnik. 
Megjelenik, majd uralkodóvá válik a vörös-fehér, pasztózus festés. Az új 
kapcsolatrendszer meghatározó elemei a szlovákiai területek mellett a herpályi és a 
Petreşti, illetve a lengyeli kultúrák (RACZKY ET AL. 2007, 64).  
 A külső telepen 1995-2000 között Raczky Pál vezetésével összesen  mintegy 44 000 
m2 felületet tárt fel a debreceni Déri Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézetének 
közös csapata. Az ásatások során 62 ház és 64 kiegészítő, cölöpszerkezetes struktúra 
maradványait, mintegy 238 nagyméretű agyagkitermelő gödröt, 68 kutat és 116 
temetkezést sikerült megfigyelni (RACZKY ET AL. 2002, 840); a leleteket a debreceni Déri 
Múzeum őrzi. A lelőhely jelenleg is feldolgozás alatt van; jórészt közöletlen. 
 A stíluselemzéshez felhasznált tárgyakat a külső telep leletanyagából gyűjtöttük;  a 
leletanyag mintegy 50%-nak (1-670. objektumok) feldolgozása során összesen 128, 
értékelhető információt tartalmazó textildíszes tárgyat rögzíthettünk. A kisebb, nem 
azonosítható szerkezeti- és mintarészletet tartalmazó töredékeket is ideszámítva a 
textildíszes darabok száma kb. 200-ra tehető; ez a lelőhely kerámiaanyagának kb. 1°%-e. 

                                                      
42 Az ötödik horizontot az utólagos bolygatások jelentik (RACZKY 2007, 61). 



A feldolgozott tárgyak leíró modelljeit a 80-83. táblák tartalmazzák. 
 
A lelőhely anyagában a textildíszítés olyan formai változatokon is megjelenik, 

melyek a tiszai kultúrában nem ismertek; ezek rajzait a 7. ábra tartalmazza. A típusok 
leírása: 

P.C4 - Közepes vagy kisméretű csészék. A hasvonal a test alsó harmadában 
található; ívelt. Az alj erősen ívelt, a talp lapos. A felső rész egyenes, 
függőleges vagy enyhén kifelé tart; a perem kihajló. 

 Arányok: ma/dp ≥ 1 
 Mérettartomány: ma < 20 cm. 
 
P.C7 - Közepes vagy kisméretű csészék. A hasvonal a test közepénél vagy 

alatta található; ívelt. Az alj erősen ívelt, a talp lapos. A felső rész ívelt, 
befelé tart, a perem függőleges. 

 Arányok: ma/dp ~ 1 
 Mérettartomány: ma < 15 cm. 
 
P.C12 - Közepes vagy kisméretű, zárt edények. A hasvonal a test alsó 

harmadánál található; ívelt. Az alj erősen ívelt, a talp lapos. A felső rész 
egyenes, erősen befelé tart; a perem függőleges vagy enyhén kihajló. 
Csőtalpas változatban is megjelenik. 

 Arányok: ma/dp ~ 1 
 Mérettartomány: ma < 15 cm. 
 
P.C29 - Közepes vagy kisméretű, vékony falú csészék; a „bombaalakú” 

alapforma változata. A hasvonal a test alsó harmadában található; ívelt. 
Az alj erősen ívelt, a talp lapos. A felső rész egyenes, függőleges vagy 
enyhén kifelé tart; a perem kihajló. 

 Arányok: ma/dp < 1 
 Mérettartomány: ma < 15 cm. 
 
P.F15 - Nagyméretű tárolóedények. A hasvonal a test alsó harmadában 

található; ívelt. Az alj erősen ívelt, a talp lapos. A felső rész egyenes, 
enyhén befelé tart; a perem egyenes. Ritka forma; csőtalpas változatban 
is megjelenik. 

 Arányok: ma/dp < 1 
 Mérettartomány: ma > 20 cm. 
 
P.F16 - Az F3 típusú korsók magas, ívelt vállú, nagyméretű, amforaalakú 

változata. 
 Arányok: ma/dp < 1 
 Mérettartomány: ma > 20 cm. 
 

 3.3.2.1 Értékelés 
 
Formák (123. t. b) 
 A Csőszhalom-dűlő anyagában a textildíszítés elsősorban ívelt virágcserép alakú 

edényeken (V6-V9 típusok), illetve ezek lokális változatain (V6n, P.C4-C29) tűnik fel. 
Kiemelkedő az erősen ívelt aljú, virágcserép jellegű változat (V9) megjelenéseinek száma; 
a helyi csészetípusok jó része tulajdonképpen ennek még ívesebb, különböző arányú, 
eltérő peremmegoldású változata. A P.C12 típus jellegében a déli telepek zárt textildíszes 



alapformáját (E5, E6) idézi. A tiszai formák közül  négy töredékben tűnik fel a Szerencs 
anyagára jellemző kis, téglatest alakú edény (V13: [1125], [1158], [1205], [1214]), illetve  
egy V3 típusú virágcserép alakú edény töredéke [1171]. Utóbbi helyzetéről 
Hódmezővásárhely-Kökénydomb értékelésében írtunk. A nagyobb méretű tárolóedény 
(P.F15: [1129], [1139]) formája is megegyezik az íves, egyenesfalú csészékével; ettől csupán 
méretében tér el. Egyetlen, T15 típusú tálat is azonosíthattunk [1138]; talán hasonló 
formához tartozhatnak a hosszú csőtalpból származó töredékek ([1137], [1218]). A ritkább 
tiszai típusok közül viszonylag nagy számban vannak jelen a konikus fedők (L2); ezek 
egyenesfalú, állatalakos változatainál gyakran megjelenik a – nem szükségszerűen 
textildíszes szerkezetbe tagolt - karcolt díszítés. Egyedi darabnak mondható az a 
nagyméretű, amfora alakú korsó (P.F16: [1228]), melynek vállát szabályos 
panelszerkezetbe foglalt, karcolt rácsminta borítja. 

 
Mintaszerkezetek 
Már a mintaszerkezet alapelemeinek eloszlását ábrázoló grafikonon élesen 

kirajzolódik a lelőhely uralkodó szerkezetváltozata. A főpanelek között (124. t. a) 
kizárólagos a tagolatlan változat (F0) aránya (107/108); az egyetlen tagolt darab a V3 
típusú töredékhez köthető (125. t. a). Az osztópaneleknél már megjelenik némi 
változatosság, bár a legegyszerűbb, a főpanel vonalában záródó (O0) változat aránya itt is 
igen magas (40/54). A textildíszes edényeken általában nincs önállóan díszített zárósáv 
(Zn: 42/63); ha mégis megjelenik, körbefutó (Z0) vagy a főpanel magasságában záródik 
(Z1). Az osztópanel- és zárósáv-változatok eloszlása független a forma típusától (125. t. b-
c). A szerkezeti alapelemek egyes változatainak megoszlásával összhangban a teljes 
szerkezeteket a forma viszonylatában ábrázolva is aránylag homogén eloszlást láthatunk 
(126. t.). 

 
Mintaelemek 
A lelőhely anyagában megfigyelt négy egyedi mintából (120. t.) három ugyanazon 

csoporthoz tartozik (E04); ebből kettő konikus fedők oldalán jelenik meg ([1207], [1227]), 
egy pedig egy kis csésze osztópaneljében [1151]. A negyedik egyedi motívum – zárt, 
keresztalapú minta, talán stilizált emberábrázolás - egy virágcserép alakú edényen (V6/9) 
tűnik fel (E12.009P; [1213]). A szalagminták között szembeötlő az egyszerű vonalminták, 
különösen a vonalak és páros vonalak (S00.001, 002) túlsúlya (120.t); a mintaváltozatok 
mintahelyenkénti eloszlását ábrázoló grafikonból (121. t.) azonban jól látszik, hogy ezek 
elsősorban a zárósávok kitöltését adják. A szalagminták közül hiányoznak az S03, S06, 
S07, S10, S11 csoportok. 15-15 megjelenéssel egyformán kedveltnek mondhatók a 
meandrikus (S09) és a váltakozó hasáb alapú (S12) szalagminták (123. t. a); a 
mintahelyenkénti eloszlást ábrázoló grafikonon (121. t.) jól látszik, hogy míg az előbbi 
változatai nagyjából egyforma arányban jelennek meg osztópanelek és zárósávok 
díszítéseiként, az utóbbi (S12 csoport) elemeit kizárólag osztópanelekben alkalmazzák. A 
felületkitöltő mintáknál feltűnő a rácsminta-változatok gyakorisága (F05 csoport; vö. 123. 
t. a); ezek közül is különösen kedvelt az F05.024P típus (sakktáblaszerű, vonalkázott 
rombuszháló; 46. t.). A lelőhely textildíszes anyagának másik két jellegzetes 
díszítéstípusát a zárt keresztalapú (F09) és a zegzugalapú (F10) felületkitöltő minták 
változatai jelentik. Aránylag nagy számban, nagyjából egyenlő arányban fordulnak elő 
nyitott (F03) és zárt (F02) meanderháló-változatok is (123. t. a). A felületkitöltő minták 
megjelenő változatainak száma általában nagy, az egyes mintatípusok eloszlása pedig (az 
F05.024 kiugrását leszámítva) viszonylag homogén. Ez arra utal, hogy a tárgyak készítői 
nem elsősorban egy-egy mintához, inkább csak annak vázához ragaszkodnak, és a 
néhány kedvelt alapszerkezetet aránylag szabadon variálják.  



A mintaelem-használatban az egyes formai csoportok viszonylatában nem volt 
kimutatható lényegi eltérés; megfigyelhettünk azonban néhány visszatérő 
mintakapcsolatot a fő- és osztópanelek mintapárjaiban. Az egyes tárgyak leíró modelljein 
ezeket színezéssel emeltük ki. Az F05 (rácsminták) jellemzően rombusz alapú (S04), 
meandrikus (S09) vagy váltakozó hasábos (S12) szalagmintával együtt jelennek meg; az 
S04 öt szerkezeti szempontból rekonstruálható megjelenéséből három ebbe a csoportba 
tartozik. Az F09 típusú felületek jellegzetes kísérője az S08 (kör alapú szalagok), melynek 
mind az öt rekonstruálható szerkezetű megjelenése ide tartozik. A zegzugalapú felületek 
(F10) mellett több esetben a csak a Csőszhalom-dűlő anyagából ismert kettős, eltolt 
lépcsős rácsminta-változatok (S02.003P) jelennek meg. 

 
 3.3.2.2 Összegzés 
A textildíszítés a csőszhalmi horizontális telep anyagában egy jól körülhatárolódó, 

nagyjából azonos funkciójú, változatos formákból álló edénycsoporton fordul elő. Ezek 
típusai között megtalálhatóak a tiszai kultúra virágcserép alakú edényeinek íveltebb 
változatai, illetve azok lokális „újragondolásai”; szintén tiszai jellegzetesség a konikus 
fedők karcolt díszítése. Egy esetben nagyobb, amforaalakú fazék vállán jelenik meg 
szabályos textildíszes szerkezetbe rendezett meanderhálós minta; bár a nagyméretű 
tárolóedények vállának díszítése a tiszai kultúrában is megfigyelhető, e formatípusnál a 
vállrész széles sávos fekete festése általános a lelőhelyen; így ennek esetében inkább a két 
díszítéskör elemeinek keveredésére gondolhatunk. A textildíszítés alapszerkezete 
különösen egységes; legtöbbször a legegyszerűbb, zárósáv nélküli mintát követi (000, 00n 
szerkezetváltozatok). Az osztópanel minden esetben tagolatlan.  

A minták használatára a kevés számú szerkezet viszonylag szabad használata 
jellemző. Az öt, nagyobb arányban megjelenő főpaneles alapszerkezetből négy (F02, F03, 
F05, F09) a tiszai kultúra sajátja; az ötödikben a lelőhelyen nagy számban előforduló, 
túlnyomóan zegzugmintákból építkező széles sávos festésű mintarendjének témái (F10) 
köszönnek vissza. Az edények díszítésében a mintacsoportok szintjén figyelhetők meg 
tendenciák: az S08 alapú szalagok például csak F09 típusú felületek mellett tűnnek fel; 
jellegzetes az F05-S04 és F05-S09 kapcsolat is. A településen kedveltek az F09 (zárt, 
vonalkázott keresztalapú minták) és az S12 (váltakozó hasáb alapú szalagok) változatai. 
Mindkét motívumcsoport mgjelenik, bár igen ritka a tiszai kultúrában; a vizsgált 
anyagban északi terület telepein figyeltük meg. Keresztalapú minták viszonylag gyakran 
jelennek meg Szerencs-Taktaföldvár anyagában (pl.  [605], [612], [607]), főként a V13 
típusú, téglatest alakú edényeken; váltakozó hasáb alapú szalagok pedig a tiszakeszi 
textildíszes kerámia osztópaneleiben (pl. [504], [518]) és egy esetben Aszódon ([713]) 
tűnnek fel. Szintén Aszód anyagából került elő az egyetlen, jellegében a csőszhalom-dűlői 
textildíszes kerámia zegzugalapú felületkitöltéseihez hasonlító minta ([721]; KALICZ 1985, 
69. t. 11). 

Valamely déli településről, feltehetően Hódmezővásárhely-Kökénydombról 
származhat a lelőhely anyagából előkerült egyetlen V3 típusú edény [1171]. Ennek 
mintaszerkezete (F5 típusú, két irányban tagolt főpanel) és formája is pontosan egyezik a 
déli település anyagában leválaszott zárt típus jellemzőivel; ám teljesen eltér a 
Csőszhalom-dűlő textildíszes stílusától. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a horizontális telep anyagában feltűnő kevés 
kultikus tárgyon egy esetben sem jelenik meg textildíszítés (RACZKY ET AL. 2002, 848, 9. t. 
1-2; SEBŐK 2007, 108, 5. t. 1-2); tehát azon típusokon sem, melyek alapformája tiszai 
eredetű. A textildíszítés és az elsősorban szakrális kapcsolatú formák hasonló 
elkülönülését a tiszai kultúrán belül Kisköre-Gát esetében figyelhettük meg; a másik két 
északi lelőhely, illetve Tápé-Lebő anyagából nem került elő ilyen jellegű tárgy. 



A lelőhelyen a textildíszes tárgycsoport mellett ahhoz hasonló gazdagságú, ám 
önálló egységként tűnik fel a széles sávos fekete mintafestés. A két díszítéskör 
viszonyának részletes leírására a fekete festés stílusának összetettsége miatt jelen 
munkában nem vállalkozhatunk; ám a leletanyag feldolgozása során tett megállapításaink 
is hasznosak lehetnek. Ehhez először röviden összefoglaljuk a Csőszhalom-dűlő 
horizontális telepén megjelenő széles sávos festés főbb jellemzőit; áttekintésünk alapja a 
lelőhely anyagában az elmúlt három év során végzett gyűjtés, melynek során összesen 
mintegy 600, értékelhető mintarészletet tartalmazó, fekete festésű töredéket írtunk le. 

A díszítés elemei jól láthatóan több kultúrából származnak; az egyes 
formatípusokhoz kötődő minták és teljes díszítések kerete igen pontos szabályok szerint 
ismétlődik. A festést a tiszai kultúrához köti a korsók és füles fazekak nyakán körbefutó, 
egyszerű vonal, melyhez legtöbbször a fülek átfestése is hozzátartozik (pl. RACZKY ET AL. 
1997, 37, 27. kép; SEBŐK 2007, 3. t. 15, 4. t. 6). E festésmód kialakulása még a szakálháti 
kultúrára vezethető vissza (GOLDMAN 1984, 139); a téma kisebb, fazék alakú edényeken 
gazdagabb változatban is megjelenik (SEBŐK 2007, 3. t. 20, 6. t. 9). A hengeres  nyakú 
fazekak és korsók vállát, hasvonal feletti részét vagy nyakát nem ritkán rombuszhálós 
vagy zegzugalapú minta fedi; a fülek sávját általában függőleges vonal választja le 
(RACZKY ET AL. 2002, 7. t. 1; SEBŐK 2007, 4. t. 1, 4). Hiányzik azonban a telep anyagából a 
korai tiszai széles sávos fekete festés két jellegzetes témája: nagyobb tárolóedények vállán 
ábrázolt önálló alakok, illetve a tálak belsejében megjelenő keresztalapú minta. Az ívelt 
konikus, magas csőtalpas tálak külső vagy külső és belső oldalát, illetve a csőtalpat 
fedheti festés; ennek mintái a csőtalp esetében zegzugos felületkitöltés vagy nyitott 
rombuszháló-változat, az edénytest külsején rendszerint zegzugalapú minta (SEBŐK 2007, 
1. t. 22). A tálak belsejének díszítésében az Iclod-típusú tálak kereszt alapú, négyes 
tagolása köszön vissza (RACZKY ET AL. 2002, 7. t. 4). Nem ritkán a konikus tálak külsejének 
díszítésénél is megfigyelhető négy, az oldalon elhelyezkedő apró bütykön keresztül 
húzódó függőleges, festett záróvonal. A lengyeli eredetű alacsony hasvonalú, kihajló 
peremű tálak (SEBŐK 2007, 1. t. 21) fala ritkán, csak a külső oldalon díszített; mintája 
általában zegzugalapú. 

A textildíszítés jellegét idéző minták kizárólag a tiszai eredetű, függőleges falú, 
összetett tálak külsejének hasvonal feletti részén jelennek meg; a pontos formaváltozat és 
a méret ez esetben csupán a minta összetettségét befolyásolja. Ezek az alapformák a tiszai 
kultúrán belül (T11-T16 típusok; 56. tábla) ritkán díszítettek; a Csőszhalom-dűlő 
anyagában is csupán a tálak kis részénél figyelhető meg festés. A típus csőtalpas 
változatainál annak mintája e formák esetében is zegzug-, ritkábban rombuszháló (SEBŐK 

2007, 7. t. 2); az edénytest díszítésénél azonban ez a két minta-alapszerkezet ritkán fordul 
elő. Az összetett tálak felső részében megjelenő díszítést a hasvonal bütykeinek 
függőleges sávját leválasztó záróvonalak tagolják szabályos, lefelé általában nyitott, 
legtöbbször négy periódusú textildíszes alapszerkezetté. Az így kialakított „főpanelek” 
általában zárt geometrikus mintáinak kiértékelése további elemzést igényel; az 
„osztópanelek” motívumainak készlete azonban igen nagy mértékben megegyezik a tiszai 
kultúra törzsterületén megjelenő textildíszes kerámia mintaelemkincsével. Jellegzetesek a 
zárt keresztalapú egyedi minták (E12 csoport; pl. SEBŐK 2007, 6. t. 1); különösen nagy 
számban jelennek meg az E12.07 jellegű kettős mintához hasonló szerkezetű változatok 
(pl. SEBŐK 2007, 6. t. 2). Feltűnnek a háromszöges és rombuszos alapú, talán stilizált 
fejeket ábrázoló sorok (pl. RACZKY ET AL. 2002, 7. t. 3; SEBŐK 2007, 6. t. 6) is. 

Összefoglalva a csőszhalmi széles sávos fekete festésen belül a textildíszes 
motívumok és szerkezeti elemek megjelenése elsősorban egy laza, tiszai eredetű 
formacsoporthoz köthető; az osztópanelnek megfelelő mintahelyeken a tiszai kultúra 
hasonló használatú mintaelemei és témái köszönnek vissza. E formacsoport festett 
változata teljesen hiányzik pl. Aszód, Bodrogkeresztúr vagy Zalkod anyagából; ez lehet 



az oka annak, hogy a fenti lelőhelyeken a széles sávos fekete festésnek csupán 
zegzugmintás variációi jelennek meg (KALICZ 1994, 2. t. 5, 10. t. 6, 11; KALICZ 2006, 2. t. 1-
13). 

Polgár-Csőszhalom-dűlő textildíszes kerámiája minden szempontból illeszkedik a 
tiszai kultúra textildíszes leleteinek sorába. Az edények formai készlete jórészt 
megegyezik az északi tiszai telepeken használt típusokéval; általában a helyi változatok 
alapját is ezek adják. A minták szerkezete minden esetben sértetlen; a motívumkincs tiszai 
eredetű. Erős helyi színezetet jelent a rombuszháló-, zegzug- és kereszt alapú minták 
gyakori alkalmazása az edények főpaneleiben; az előbbi kettő a lelőhely másik 
meghatározó díszítési köre, a széles sávos fekete mintafestés két fő témája. A két kör 
közötti laza kapcsolatot a fekete festés oldaláról a textildíszes mintarendet utánzó tálfestés 
megjelenése jelzi. 

 
3.3.3 Tiszai jellegű kerámia Aszód és Polgár településein: összegzés 
  
 A két lelőhelyen megjelenő textildíszes leletanyag jellege igen sok szempontból 
eltér. Az aszódi telepről gyűjtött töredékek semmilyen szempontból térnek el a tiszai 
törzsterület textildíszes kerámiájától; a mintakincs párhuzamai Kisköre-Gát és Szegvár-
Tűzköves felé mutatnak. A leletcsoport csőszhalmi változatára az alapelemek jóval 
szabadabb kezelése jellemző, ami elsősorban a formák változatosságán és a főpanelek 
kitöltésében megjelenő új elemek nagy számán keresztül fogható meg. 
 Aszód és Polgár-Csőszhalom telepeit összekapcsolja a széles sávos fekete festésű 
kerámia is. A díszítéskör csőszhalmi változatából azonban hiányoznak a korai és korai 
klasszikus tiszai telepek fekete festésű kerámiájának legfőbb témáit szolgáltató elemek (ti. 
a tálak belsejének kereszt alapú festése, illetve az önálló minták – emberalakok – 
ábrázolása a nagyméretű edények vállain). A két festéskör tehát elkülönül.  
 Aszód anyagában a korai csőszhalmi és a „tiszai” festésváltozat is megjelenik; ezt  
a tényt összevetve a lelőhelyről származó textildíszes töredékek elemzése révén 
kirajzolódó kapcsolati irányokkal úgy véljük, hogy a település több ponton egyszerre 
kapcsolódhatott a tiszai kultúra törzsterületéhez. Az északi lelőhelyek közül talán 
Kisköre-Gát, a déliekből Szegvár-Tűzköves településeivel vagy szűkebb környezetével 
állhatott közvetlen kapcsolatban. Egy harmadik, önálló kommunikációs útvonalat jelez az 
Alföld irányában a Polgár-Csőszhalom lelőhelyével fennálló szorosabb kapcsolat. 
 Polgár-Csőszhalom-dűlő textildíszes kerámiájának alapja jól illeszkedik közvetlen 
környezetébe: mind a formák, mind a mintaelemkincs felhasznált készlete megegyezik az 
északi terület tiszai telepeinek (Kisköre-Gát, Szerencs-Taktaföldvár, Tiszakeszi-
Szódadomb) stílusával. További hasonlóságként értékelhető a textildíszes leletcsoport és a 
szakrális jellegű tárgyak készletének határozott elválása. A tiszai kultúra déli területének 
telepeivel fennálló kapcsolatra nem a textildíszítés stílusának elemei, hanem egyes 
edényformák és tárgytípusok kapcsolatai utalnak (pl. SEBŐK 2007, 5. t. 3, 4, 6). 
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JELMAGYARÁZAT           
 
a Egységnyi alapszélesség. A mintaelemet alkotó sáv egységnyi szélessége. 

A Alapszélesség. A mintaelem függőleges és vízszintes kiterjedése A(x; y) 

d Eltolás (leíró képletekben). A hozzá kapcsolódó zárójelben adtuk meg az eltolás 
irányát és mértékét az egységnyi alapszélesség, illetve az alapszélesség 
viszonylatában. Például em02.01 d(A;0) = háromszög, vízszintesen saját 
szélességével eltolva; függőlegesen nem eltolt (szalagminta). 

D Degenerált változat. A „D” módosító az egyes minták azonosítójának végén 
azt jelzi, hogy az adott megjelenés – bár visszavezethető az aktuális mintára – 
igen rossz minőségű, azaz az ábrázolásban az eredeti mintaszerkezet sérül. A 
hibás szerkezetű „utánzatok” különösen összetett meandrikus mintáknál 
gyakoriak. 

E Egyedi minta (mintaelemek azonosítóiban). 

em Elemi minta (mintaelemek azonosítóiban). 

F Felületkitöltő minta (mintaelemek azonosítóiban). 

g Forgatás (leíró képletekben). A hozzá kapcsolódó szám az elforgatás mértékét jelzi 
annak arányában, hogy az adott forgatással a mintaelem hányszor ismétlődik a teljes 
körben (pl. g4 = 90°-os elforgatás; g2 = átfordítás). A hozzá kapcsolódó zárójelben 
megadható a forgatás középpontja a mintaelem origójához (a beforgatott mintaelem 
bal alsó sarka) képest. 

n „Nincs”, vagy „nem értelmezhető”.  

N Természetes szám. Leíró képletekben és az elemi minták arányainak leírásánál azt 
jelzi, hogy az adott elem hossza/arányai változhatnak. 

P Az adott mintaváltozat a gyűjtött anyagban csak Polgár-Csőszhalom-dűlő 
textildíszes kerámiáján fordult elő. 

pl Plasztikus változat (mintaelemek azonosítóiban). Az adott mintaelem plasztikusan 
megformált. 

r Tükrözés (leíró képletekben). A hozzá kapcsolódó módosítóval megadható a 
tükrözés iránya. Pl. rx: függőleges tükrözés (a tükörtengely a vízszintes, azaz az x). 
A hozzá kapcsolódó zárójelben megadható a tükörtengely helye: pl. em02.01 rx(A/2, 
A/2) = zegzugvonal. 

s Nyújtás (leíró képletekben). Például A(3;4) sA(3;8) = a derékszögű 
koordinátarendszerben az adott elem arányai 3:4 volnának, de a nyújtás után 3:8 
helyet foglal el a mintában. 

S Szalagminta (minták azonosítóiban). 

vált. „Változó”.  

x Vízszintes koordinátatengely (leíró képletekben). 

X Töredékes mintaelem / hiányos információ (minták azonosítóiban). 

y Függőleges koordinátatengely (leíró képletekben). 
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1. TÁBLA 
 

MINTASZERKEZET-VÁLTOZATOK 
 
 AZ ALAPSZERKEZET FELOSZTÁSA 
 Az alapszerkezet részei a főpanel és az osztópanel; ezt felül zárósáv 
egészítheti ki. Az alapszerkezet kétszer vagy négyszer ismétlődik a felületen. 
 
1. A FŐPANEL SZERKEZETVÁLTOZATAI 
 
0 Tagolatlan mező (1 mintahely). 
 
1 Vízszintesen tagolt mező. A főpanel közepén vízszintes belső osztósáv 

fut végig (3 mintahely). 
 
2 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén 

függőleges és vízszintes belső osztósáv fut végig; a függőleges sáv a 
vízszintes „előtt” van (6 mintahely). 

 
3 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén 

függőleges és vízszintes belső osztósáv fut végig; középen kis 
négyzetben keresztezik egymást (7 mintahely). 

 
4 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén 

függőleges és vízszintes belső osztósáv fut végig; a függőleges sáv a 
vízszintes „mögött” van (6 mintahely). 

 
5 Függőlegesen és vízszintesen is tagolt mező. A főpanel közepén 

függőleges és vízszintes belső osztósáv fut végig; a két sáv viszonya 
nem eldönthető (6 mintahely).  

 
6 Függőlegesen tagolt mező. A főpanel közepén függőleges belső 

osztósáv fut végig (3 mintahely).  
 
7 Függőlegesen tagolt mező. A főpanel közepén kb. 1/3 felületrész 

függőleges záróvonallal leválasztott (kiemelt sáv). A két szélső mező 
mintája megegyezik (3 mintahely). 
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2. TÁBLA 
 

MINTASZERKEZET-VÁLTOZATOK 
 
2. AZ  OSZTÓPANEL SZERKEZETVÁLTOZATAI 
 
0 Tagolatlan mező. Magassága megegyezik a főpanelével.  

1k A tagolatlan osztómező két függőleges oldala mellett téglalapos 
kiegészítő mezők jelennek meg; ezek díszítése azonos. Magassága 
megegyezik a főpanelével. 

1s A tagolatlan osztómező két függőleges oldala mellett vékony, sávszerű 
kiegészítő mezők jelennek meg; ezek díszítése azonos. Magassága 
megegyezik a főpanelével. 

2 Az osztópanel középen függőlegesen kettéosztott. Magassága 
megegyezik a főpanelével. 

3 Az osztópanel alsó vége a főpanellel egy vonalban zár, felső vége 
rövidebb; itt esetleg kiegészítő elemek találhatóak. 

4 At osztópanel mindkét vége rövidebben zár, mint a főpanel széle. A két 
fennmaradó helyen esetleg kiegészítő elemek találhatóak. 

5 Az osztópanel vízszintesen kettéosztott. Magassága megegyezik a 
főpanelével. 

6 Az osztópanel alsó vége rövidebben zár, mint a főpanel. A fennmaradó 
helyen esetenként plasztikus kiegészítő elemek találhatóak. 

7 Az osztópanel gyakorlatilag nem, vagy csupán keskeny, nyitott 
sávként jelenik meg a két, majdnem összeérő főpanel között. A 
főpanelek kerezetése ilyen osztópanelnél jellemzően a felső 
zárósáv 3. változata (lefutó zárósávok). 

 

 

3. A FELSŐ ZÁRÓSÁV  VÁLTOZATAI 

 

0 Körbefutó sáv; a fő- és az osztópanelek tetejét megszakítás nélkül zárja. 

1 A főpanel tetejét záró sáv. Az osztópanel határán megszűnik. 

2 A felső zárósáv két egymás melletti főpanelt és a köztük lévő 
osztópanelt „összefogva” zárja, míg minden második osztópanel 
kimarad.  

3 A főpanel tetejét záró, díszített sáv, mely annak mindkét függőleges 
oldalán megszakítás nélkül végigfut. 

4 A főpanel tetejét záró, díszített sáv, mely annak mindkét függőleges 
oldalán megszakítás nélkül végigfut. A panel belsejének közepén 
függőleges sávban ismétlődik a zárósáv mintája. 

5 A sáv a főpanel tetejét zárja, széleinél megszűnik. A rövidebben záródó 
osztósáv tetejét önállóan zárja. 
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3. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em00  egyszerű grafikus elemek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em00.01 pont      1; 1 F00.002 
em00.02 vonalka     1; N F00.003 
 
 

em01  kör alapú elemi minták 
 
   megnevezés    arány kapcsolódó minták 
em01.01 kör      1; 1 
em01.02 pontkör     1; 1 F06.023, F07.004, S01.013 
em01.03 koncentrikus körök    1; 1 E02.09X, F06.001, F06.021, 

F06.022 
em01.04 koncentrikus körök    1; 1 F06.002 
em01.05 koncentrikus körök    1; 1 F06.003 
em01.06 koncentrikus körök    1; 1 F01.024 

 
em01.50 apró kör (pl. nádvég)    1; 1 E06.001, E06.002,  

E12.009P, F06.053, F06.055 
F00.001, S05.021 

em01.51 apró körökből álló vonal   N; 1 F01.041, F01.042, 
F10.051, F04.005, 
F04.008/D, F04.010X/D, 
F04.011X/D,  F08.005X, 
F08.008, S08.001 

em01.52 apró körökből álló kettős vonal  N; 1 E03.003, E04.018, F01.043, 
F01.044P, F01.046, F10.052, 
S01.012, S08.002,S08.002pl, 
S08.003, S08.022X 

em01.53 apró körökből álló hármas vonal  N; 1 F01.046, S08.004 
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4. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em02  háromszögalapú elemi minták 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em02.01 háromszög     1; <1 E02.003X, E02.006X,  

E03.003, E12.007, F06.021, F08.003, F08.011, F09.006P, 
F09.009D, F10.001, S05.001, S05.022,S05.050, S05.051, 
S05.052P, S05.053, S06.001 

S06.002, S06.003, S10.02 
em02.02 vonalkázott háromszög   1; <1 F02.007, S04.023, S04.024, 

S05.002, S05.005, S10.01  
em02.03 vonalkázott háromszög   1; <1 E12.003, S04.006, S04.013, 

S04.025 
em02.04 ferde vonalas háromszög   1; <1 E06.002, F06.022,  

F06.023, F06.024, F06.051, F06.052, F09.001, F09.003, 
F09.005P/D, S05.006, S08.022X 

em02.05 ferde vonalas háromszög 1 körrel ~1; 1 F09.002X 
em02.06 ferde vonalas háromszög 2 körrel ~1; 1  
em02.07 ferde vonalas háromszög 3 körrel ~1; 1  
em02.08 füles háromszög    ~1; 1 S06.001, S10.01, S10.02 
em02.09 fogazott füles háromszög   ~1; 1  
em02.10 magas ferde vonalas háromszög  1; >1 F06.057, F06.061, F06.071, 

F10.014P, F10.054X, F10.061 
em02.11 magas ferde vonalas háromszög 1 körrel 1; >1  
em02.12 magas ferde vonalas háromszög  
   2 körrel     1; >1 F06.054, F06.055, F06.056 
em02.13 magas ferde vonalas háromszög 3 körrel 1; >1  
em02.14 magas ferde vonalas háromszög  4 körrel 1; >1 F06.072 
em02.15 vonalkázott háromszög   1; <1 F09.001 
em02.16 háromszög apró körrel   1; <1 S05.021 
em02.17 háromszög apró négyzettel   1; <1 S05.023 
em02.18 vonalkázott háromszög apró körrel  1; <1 S05.004 
em02.19 füles háromszög    ~1; 1 S06.002 
em02.20 füles háromszög    ~1; 1 S06.003 
em02.21 füles háromszög    ~1; 1 E02.006X 
em02.22 vonalkázott füles háromszög  ~1; 1 F06.073X, F02.076 
em02.23 füles háromszög apró körrel   ~1; 1  
em02.24 vonalkázott füles háromszög  ~1; 1 F06.074 
em02.25 vonalkázott háromszög rombuszos zárásal ~1; 1 F06.075 
em02.51 nyitott ék (egyvonalas)   A; >A E02.008X, E11.003,  

E12.007, F10.002, S07.001 F10.022, F10.023 
em02.52 nyitott ék (kétvonalas)   A; >A F10.051, F10.018P 
em02.53 nyitott ék (háromvonalas)   A; >A F10.022, S07.053X 
em02.54 nyitott füles ék (háromvonalas)  A; >A F09.009D, F10.023 
em02.55 nyitott füles ék (kétvonalas)   A; >A 
em02.56 zárt ékcsoport     (1; 1)*N S05.002, S05.003,  

  S07.11, S07.024 
em02.57 nyitott ékcsoport    (1; 1)*N S07.011, S07.027, S11.052 
em02.58 apró zegzugvonal    (1; 1)*N F10.101, F10.102, F10.103, 

               S07.025 
em02.59 íves ékvonal     (1; 1)*N S07.026, S07.050 
em02.60 tűzdelt, nyitott háromszög   (1; 1)*N F09.004P 
em02.61 nyitott háromszög    (1; 1)*N F09.008XP 
em02.62 tűzdelt háromszög    (1; 1)*N F09.010P, F10.017P 
em02.63 fonatszerű ékminta    (1; 1)*N F09.011P, F10.012P/D, 
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  F10.015P 
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5. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em03   négyzetalapú elemi minták 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em03.01 négyzet     1; 1 E04.001, F05.004P, F05.001,  

F08.002, F08.008 
em03.02 koncentrikus négyzet   1; 1 F05.008, F05.053, S01.013 
em03.03 koncentrikus négyzet vonallal  1; 1 F05.002, F05.009, F05.023 
em03.04 koncentrikus négyzet vonallal  1; 1  
em03.05 négyzet vonallal    1; 1 F05.052 
em03.06 négyzet apró körrel    1; 1 F05.002, F05.023 
em03.07 füles négyzet     >1; 1 E02.001, E03.001 
em03.08 füles négyzet     >1; 1  
em03.09 füles négyzet     ~1; 1 E03.002X, F04.009X 
em03.10 vonalkázott nyitott négyzet   1; 1 S01.014, S01.053,  

S01.054, S01.055, S01.056, 
S02.006 

em03.11 vonalkázott zárt négyzet   1; 1 F05.020X, F05.021,  
F05.022, F05.024, F05.025P 

em03.12 vonalkázott osztott négyzet   1; 1  
em03.13 koncentrikus négyzet ponttal  1; 1  
em03.14 négyzet 2 apró körrel    1; 1  
em03.15 négyzet 3 apró körrel    1; 1  
em03.16 tűzdelt szalagmintás nyitott négyzet 1; 1 S04.007 
em03.17 négyzet 2 vonalkával    1; 1  
em03.18 nyitott négyzet 2 vonalkával  1; 1 E04.018, S04.015 
em03.19 koncentrikus négyzet   1; 1 S04.023, S04.025, 

E04.011X 
em03.20 vonalkázott négyzet 2 külső körrel  1; 1  
em03.21 fogazott füles koncentrikus négyzet 1; 1 S10.51X 
em03.22 tűzdelt szalagmintás tagolt négyzet  1; 1 S01.056 
em03.23 füles négyzet     ~1; 1 E02.004X, E02.006X 
em03.24 füles négyzet apró körrel   ~1; 1 E03.011X 
em03.25 koncentrikus füles négyzet    ~1; 1 E04.010 
em03.26 füles négyzet vonalas kitöltéssel  ~1; 1 E04.012 
em03.27 nyitott négyzet apró körrel   1; 1 E11.002, S04.014, S04.016 
em03.28 nyitott négyzet apró körrel   ~1; 1 S04.015 
em03.29 füles négyzet     ~1; 1  
em03.30 füles négyzet apró körökkel   ~1; 1  
em03.31 nyitott négyzet két körrel   ~1; 1 S04.018P 
em03.32 nyitott négyzet    ~1; 1 S04.020 
em03.33 vonalmintás négyzet    ~1; 1 F05.063 
em03.50 füles négyzet     >1; 1 E03.012 
em03.51 füles négyzet     >1; 1 E03.012 
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6. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em04  rombuszalapú elemi minták 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em04.01 rombusz     1; >1 E11.003, F05.071P, S04.001 
em04.02 koncentrikus rombusz   1; >1 F05.005P, F05.065, S04.002, 

S04.017 
em04.03 koncentrikus rombusz vonalkával  1; >1  
em04.04 koncentrikus rombusz vonalkával  1; >1  
em04.05 rombusz vonalkával    1; >1 S04.010 
em04.06 rombusz 2 vonalkával   1; >1 F05.003, S04.011, S04.013 
em04.07 nyitott rombusz 2 vonalkával  1; >1 S04.012 
em04.08 rombusz apró körrel    1; >1 S04.003 
em04.09 vonalazott rombusz 2 külső körrel  1; >1 S04.022 
em04.10 vonalazott rombusz    1; >1 F05.064, S04.021, S04.024 
em04.11 vonalazott osztott rombusz   1; >1 S04.071X 
em04.12 koncentrikus rombusz belső füllel  1; >1 F0.0007, F05.062 
em04.13 koncentrikus rombusz belső vonalkával 1; >1 F05.062 
em04.14 koncentrikus rombusz   1; >1 F05.004P, F05.066XP 
em04.15 koncentrikus rombusz ponttal  1; >1 S04.006 
em04.16 rombusz 2 apró körrel   1; >1 S04.004 
em04.17 rombusz 3 apró körrel   1; >1  
em04.18 rácsmintás rombusz    1; >1 F05.072XP 
em04.19 vonalmintás rombusz   1; >1 F05.006 
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7. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em05  téglalap és hasáb alapú elemi minták 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em05.01 hasáb      1; N E03.011X, S12.001, E03.003 
em05.02 1 vonallal tagolt hasáb   1; N F07.001, F08.021X S12.002 
em05.03 tűzdelt szalagmintás hasáb   1; N  
em05.04 2 vonallal tagolt hasáb   1; N S12.003 
em05.05 tűzdelt szalagmintás tagolt hasáb  1; N  
em05.06 2 vonallal tagolt hasáb 2 apró körrel 1; N  
em05.07 tűzdelt szalagmintás tagolt hasáb   

  2 apró körrel     1; N  F07.004 
em05.08 4 vonalas nyitott hasáb körrel  1; N F07.003 
em05.09 3 vonalas nyitott hasáb körrel  1; N F07.002 
em05.10 4 vonalas nyitott hasáb   1; N S12.004 
em05.11 3 vonalas nyitott hasáb   1; N  
em05.12 tűzdelt szalagmintás tagolt hasáb  1; N S12.011 
em05.13 ferde hasáb     1; N S12.031 
em05.14 tűzdelt szalagmintás ferde hasáb  1; N S12.032 
em05.15 ferde vonalkás füles hasáb   1; N E03.001, F07.005 
em05.16 koncentrikus vonalakkal tagolt hasáb 1; N E03.002X 
em05.17 1díszített füles hasáb   1; N E03.012 
em05.18 tűzdelt szalagmintás hasáb 2 pontkörrel 1; N F07.006, S12.033 
em05.19 tűzdelt szalagmintás tagolt hasáb  1; N S12.034P 
em05.20 téglalap     1; N F01.044P, F07.007, S02.002, 

S02,003P, S02,004 
em05.21 1 vonallal tagolt hasáb 2 apró körrel 1; N F08.003, F08.011, S02.005 
em05.21 zárt téglalapos elem    ~3; 2 
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8. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em06  zárt meanderek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em06.01 szabálytalan zárt meander   vált. F04.003, F04.005, F04.006X, 

F04.007X, F04.010X/D, 
F04.011X/D 

em06.02 zárt S      5; 4 F02.001, F02.002, F02.003, 
         F02.017 
em06.03 zárt S      5; 3 F02.004, F02.005,  

F02.006, S09.020, S09.021 
em06.04 vízszintesen nyújtott zárt S   9; 4 F02.008, F02.009, F02.010 
em06.05 vízszintesen nyújtott zárt S   7; 8 F02.011 
em06.06 vízszintesen nyújtott, tört zárt S  12; 11 F02.012 
em06.07 nyújtott zárt S    7; 8 F02.007, S09.023 
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9. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em06  zárt meanderek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em06.08 zárt horgas S     4; 8 F02.022  
em06.09 zárt horgas S     4; 8 F02.023 
em06.10 függőlegesen nyújtott zárt horgas S 4; 9 F02.024 
em06.11 függőlegesen nyújtott zárt horgas S 5; 9 F02.021 
em06.12 zárt horgas S     6; 14 F02.020 
em06.13 „átforduló” zárt S    11; 5 F02.031; F02.032 
em06.14 nyújtott, zárt „masnis” S   2N; 8 F02.029; F02.29d 
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10. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em06  zárt meanderek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em06.15 zárt füles H     14; 14  
em06.16 függőlegesen nyújtott, zárt füles H  14; 16 F02.031 
em06.17 zárt horgas H     26; 20 F02.052; F02.053 
em06.18 zárt horog     5; 4 F08.001, F08.002, F08.008 
em06.19 zárt spirálhorog    6; 6 
em06.20 zárt nyújtott S, közepén apró körrel 2N+2; 2 S09.024, S09.025, 

S09.026/D, S09.027P, 
S09.028P, S09.029P 

em06.21 derékszögű fül    4; 4 S09.001, S09.003 
em06.22 U alakú, derékszögű horog   5; 5 S09.002 
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11. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em06  zárt meanderek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em06.23 zárt derékszögű fül    6; 6 S09.017 
em06.24 zárt tört S     10; 7 
em06.25 zárt, vonalkázott S    5; 3  
em06.26 zárt füles S     5; 4 F02.018 
em06.27 zárt horgas S     57; 14 F02.019 
em06.28 zárt H      57; 14 F02.049, F02.050 
em06.29 zárt, nyújtott, emeletes S   57; 14 F02.101XP 
em06.30 zárt, nyújtott füles H pontkörrel  57; 14 F02.102XP 
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12. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em07  nyitott meanderek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em07.01 nyitott S vonal    (2;4)+2     F03.001  
em07.02 nyitott S fül     (3;5)+5     F03.011 
em07.03 nyitott S fül     (3;5)+5     F03.015, F03.016 
em07.04 nyitott, függőlegesen nyújtott S fül  (3;4)+3     F03.012 
em07.05 nyitott, függőlegesen nyújtott S fül  (2.5;7)+4  F03.014, F03.021P 
em07.06 nyitott, függőlegesen nyújtott S fül  (2.5;7)+4  F03.013 

  apró körrel  
em07.07 nyitott S fül     (3;7)+7  
em07.08 nyitott S fül 1 külső kísérővonallal  (5;8)+6      F03.019, F03.020 
em07.09 nyitott, nyújtott S fül   (7;8)+11    F03.018 
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13. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em07  nyitott meanderek 
 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em07.10 nyitott horgas fül (H alap)   (9;15)+17     F03.009P, F03.052
  
em07.11 nyitott S     (3;14)+3       F03.017  
em07.12 „visszaforduló” S vonal   (4;4)+N        F03.010, S09.022 
em07.13 nyitott horgas fül (H alap)   (9;13)+13     F03.053  
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14. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em07  nyitott meanderek 
 
  megnevezés        arány kapcsolódó minták 
em07.14 nyitott horgas fül (H alap)      (9;11)+13      
em07.15 nyitott horgas fül (H alap) 

 1 külső kísérővonallal    (11;12)+12 F03.054; F03.054/D 
em07.16 nyitott spirálhorgas fül (H alap)    (25;24)+N   F03.055  
em07.17 „visszaforduló” S vonal         (2;4)+N     F04.001 
 
em07.21 lépcső         ~4;1     S09.010, S09.011,  

S09.012, S09.013, S09.014, 
S09.015 

em07.22 nyújtott lépcső    N;1 (N>5)     S09.016 
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15. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em07  nyitott meanderek 
 
  megnevezés        arány kapcsolódó minták 
em07.23 nyitott, nyújtott fül (H alap)   N;1 (N>5)     F03.022P 
em07.24 nyitott fül (H alap)    N;1 (N>5)     F03.023P 
em07.25 nyitott fül (H alap) apró körrel  N;1 (N>5)     F03.023 
em07.26 nyitott, nyújtott fül (H alap)   N;1 (N>5)     F03.025, F03.026 
em07.27 nyitott, spirálhorgas fül (H alap)  N;1 (N>5)     F03.056 
em07.28 nyitott, spirálhorgas fül (H alap)  N;1 (N>5)     F03.058 
em07.29 nyitott, spirálhorgas fül (H alap) apró körrel 
        N;1 (N>5)     F03.057 
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16. TÁBLA 
 

ELEMI MINTÁK: em08  szimmetrikus zárt alakzatok 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em08.01 zárt ék      vált. F08.021X 
em08.02       vált.     E11.003, S11.101 
em08.03       vált.      
 
em08.11       vált.    E02.001, E02.002X,  

E02.003X, E02.004X, 
E02.005X, E02.006X, 
E02.007X, E02.008X, 
E02.010X, E02.012X, 
S10.050 

em08.12       vált. E02.011  
em08.13       vált. S10.003 
em08.14       vált. S10.001, S10.002 
em08.15       vált. E02.001, E02.002X, 

E02.006X, E02.008X, 
S10.001 

em08.16       vált.      
em08.17       vált. S10.002 
em08.18       vált.     E02.004X 
em08.19       vált.     E02.005X 
em08.20       vált. 
em08.21       vált. 
em08.22       vált. E02.009X 
em08.23       vált. E02.013X 
 
ELEMI MINTÁK: em09  vonaltípusok 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em09.01 vonal          E02.011, E11.002,  

E11.003, F01.004, F01.043, 
F10.051, S00.001, S00.002 

         S11.052 
em09.02 szaggatott vonal     F01.002, F10.013P, S01.001, 
S01.002,  

S01.003, S01.004, S01.012   
em09.03 tűzdelt vonal      F04.012XP, S01.014 
em09.04 középen osztott sáv     E06.001, F04.003, F04.005, 

F04.006X, F04.007X, 
F04.010DX, F04.011X, 
F08.003, F08.004X, F08.005X, 
F08.006XP, F08.007, 
F09.006P, F10.013P, F10.052, 
F10.053X, F10.102, F10.103X 

em09.05 függőleges vonalka-sor    F04.015XP, F04.016, 
F08.031, F10.053X 

em09.21 pontozott sáv      F04.002    
em09.30 egyik végén körrel zárt vonal   E06.002, E12.006, E12.011 
em09.31 körökkel zárt szaggatott vonal   S01.032      
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17. TÁBLA 

 

ELEMI MINTÁK: em10  nyitott alakzatok, szerkezetek 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em10.01          vált. F04.008/D 
em10.02       (1; 1)*N S09.051 
em10.10          1; 1 
em10.11          1; 1 S03.021 
em10.12          1; 1 E12.011, S03.051X 
em10.13          1; 1 E12.002, E12.003, E12.004, 

E12.008, E12.009P, S03.001 
em10.14          1; 1  
em10.15          1; 1 E12.001 
em10.16          1; 1 E12.005, E12.006. E12.007 
em10.50* svasztika-változatok       1; 1 E05  mintacsoport 
em10.51* fésűember-változatok       1; 1 E01  mintacsoport 
 
 
ELEMI MINTÁK: em11  „csomós” vonalak 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em11.01       vált.   S11.001 
em11.02       vált.  S11.003, S11.004X 
em11.03       vált.    S11.002 
em11.04       vált.   
em11.05       vált.    
 
 
ELEMI MINTÁK: em12  keresztalapú elemi minták 
  megnevezés     arány kapcsolódó minták 
em12.01       1; 1 E04.014 
em12.02       1; 1 E04.013, E04.018 
em12.03       1; 1 E04.015 
em12.04       1; 1 E04.016 
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18. TÁBLA 

 

E1 MINTACSOPORT: fésűs szerkezetű emberábrázolások 

E01.001 elemi minták: em10.51* 
 
E01.002  elemi minták: em10.51*  
 
E01.003  elemi minták: em10.51* 
 
 

E2 MINTACSOPORT: stilizált emberábrázolások 

E02.001 elemi minták: em03.07, em08.11, em08.15 
 
E02.002X elemi minták: em08.11, em08.15 
 
E02.003X  elemi minták: em02.01, em08.11 
 
E02.004X  elemi minták: em03.23, em08.11, em08.19 
 
E02.005X  elemi minták: em08.11, em08.20 
 
E02.006X  elemi minták: em02.01, em02.21, em03.23, em08.11, em08.15 
 
E02.007X  elemi minták: em08.11, em08.15 (S00.003 változat) 
 
E02.008X  elemi minták: em02.51, em08.11, em08.15 
 
E02.009X  elemi minták: em01.03, em08.22 
 
E02.010X  elemi minták: em08.11 
 
E02.011  elemi minták: em08.12, em09.01 
 
E02.012  elemi minták: em08.11 
 
E02.013X  elemi minták: em08.23 
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19. TÁBLA 
 

E3 MINTACSOPORT: hasáb alapú stilizált emberábrázolások 

E03.001  elemi minták: em03.07, em05.15 
 
E03.002X  elemi minták: em03.09, em05.16 
 
E03.003 elemi minták: em01.52, em02.01, em05.01 
 
E03.011X  elemi minták: em03.24, em05.01 

 
E03.012  elemi minták: em03.50, em03.51; em05.17 

 

E4 MINTACSOPORT: rombusz alapú stilizált emberábrázolások és egyedi minták 

E04.001  elemi minták: em03. 01 
 
E04.010X  elemi minták: em03.25 
 
E04.011X elemi minták: em03.19 
 
E04.012  elemi minták: em03.26 
 
E04.013 elemi minták: em12.02 
 
E04.014 elemi minták: em12.01 
 
E04.015 elemi minták: em12.03 
 
E04.016 elemi minták: em12.04 
 
E04.017  
 
E04.018 elemi minták: em01.52, em12.02 
 
E04.021 elemi minták: em03.18 
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20. TÁBLA 

 

E5 MINTACSOPORT: svasztika alapú egyedi minták 

E05.001  elemi minták: em10.50* 
E05.002X  elemi minták: em10.50* 
E05.003  elemi minták: em10.50* 
E05.004  elemi minták: em10.50* 
E05.005  elemi minták: em10.50* 
E05.006X  elemi minták: em10.50* 
E05.007  elemi minták: em10.50* 
E05.008 
 

E6 MINTACSOPORT: összetett egyedi minták: arcábrázolások 

E06.001  elemi minták: em01.50, em09.04 
E06.002 elemi minták: em01.50, em02.04, em09.30 
E06.003 
E06.004 

 

E7 MINTACSOPORT: zegzugalapú szimmetrikus egyedi minták 

E07.001 

E07.002 

E11 MINTACSOPORT: összetett egyedi minták 

E11.001  elemi minták: em09.04 
E11.002  elemi minták: em03.27, e09.01 
E11.003  elemi minták: em02.51, em04.01, em08.02, em09.01 
 

E12 MINTACSOPORT: keresztalapú koncentrikus egyedi minták 

E12.001  elemi minták: em10.15 
E12.002  elemi minták: em10.13 
E12.003  elemi minták: em02.03, em10.13 
E12.004  elemi minták: em10.13 
E12.005  elemi minták: em10.16 
E12.006  elemi minták: em02.01, em02.51, em10.16 
E12.007  elemi minták: em09.30, em10.16 
E12.008  elemi minták: em10.13 
E12.009P  elemi minták: em01.50, em10.13 
E12.011  elemi minták: em09.30, em10.12 
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21. TÁBLA 
 

S0 MINTACSOPORT: vonalak 

S00.001 egyszerű vonal   elemi minta: em09.01 

S00.002 kettős vonal    elemi minta: em09.01 

 

S1 MINTACSOPORT: vonal alapú szalagminták 

S01.001 egyszeres tűzdelt szalag  elemi minták: em09.01, em09.02 

S01.002 kétszeres tűzdelt szalag  elemi minták: em09.01, em09.02 

S01.003 hármas tűzdelt szalag  elemi minták: em09.01, em09.02 

S01.004 négyszeres tűzdelt szalag  elemi minták: em09.01, em09.02 

S01.012 vonalka – kör kitöltésű szalag; felépítés: em01.52(2), em09.02(3) d(A; 0) 

S01.013 tűzdelt vonalas szalag pontkörrel elemi minták: em01.02, 09.03 

S01.014 tűzdelt vonalas szalag  elemi minták: em09.03 

S01.015 tűzdelt vonalas szalag téglalapos mintával 

       elemi minták: em05.20, em09.03 

S01.032 körrel zárt végű vonalkás szalag elemi minták: em09.31 

S01.053 négyzetesen sávozott szalag;       felépítés: em03.10*2(0°, 90°) d(A; 0) 

S01.054 négyzetesen sávozott szalag;       felépítés: em03.10*2(0°, 90°) d(A; 0) 

S01.055 négyzetesen sávozott szalag;       felépítés: em03.10*2(0°, 90°) d(A; 0) 

S01.056 négyzetesen sávozott szalag;       felépítés: (em03.10, em03.22) d(A; 0) 

 

S2 MINTACSOPORT: merőleges rácsos szalagminták 

S02.002 kettős rácsos szalag        felépítés: em05.20 rX d(A; 0) 

S02.003P eltolt kettős rácsos szalag       felépítés: em05.20 d(A+1; 0) rx(A/2) 

S02.004 eltolt kettős rácsos szalag       felépítés: em05.20 d(A; 0) rx(A/2) 

S02.005 eltolt kettős rácsos szalag       felépítés: em05.20 d(A+1; 0) 

S02.006 vonalköteges tagolt szalag       felépítés: em03.10 d(2A; 0) 

 

S3 MINTACSOPORT: négyzetes keresztalapú szalagminták 

 S03.001 felépítés: em10.13 d(A+1; 0) 

 S03.021 felépítés: em10.11 d(A+1; 0) 

 S03.051X felépítés: em10.12 d(A+1; 0) 

 S03.052X felépítés: (em09.04; em10.14) d(A+1; 0) 
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22. TÁBLA 
 

S4 MINTACSOPORT: rombuszalapú szalagminták 

 

 S04.001 felépítés: em04.01 d(A; 0) 

 S04.002  felépítés: em04.02 d(A; 0) 

 S04.003  felépítés: em04.08 d(A; 0) 

 S04.004  felépítés: em04.16 d(A; 0) 

 S04.005  felépítés: em04.17 d(A; 0) 

 S04.006  felépítés: {em04.15(0;0), em02.02(A/2, A/2)rx} d(A; 0) 

 S04.007  felépítés: {em03.16(0;0), em02.02(A/2, A/2)rx} d(A; 0) 

 S04.010  felépítés: em04.05d(A; 0) 

 S04.011  felépítés: em04.06 d(A; 0) 

 S04.012  felépítés: em04.07 d(A; 0) 

 S04.013  felépítés: {em04.06(0;0), em02.02(A/2, A/2)rx} d(A; 0) 

 S04.014  felépítés: em03.27 d(A; 0) 

 S04.015  felépítés: em03.18 d(A; 0) 

 S04.016  felépítés: em03.27 d(A; 0) 

 S04.017  felépítés: em04.02 d(A; 0) 

 S04.018P  felépítés: em03.31 d(A; 0) 

 S04.020  felépítés: em03.32 d(A; 0) 

 S04.021  felépítés: em04.10 d(A; 0) 

 S04.022  felépítés: em04.09 d(A; 0) 

 S04.023  felépítés: {em04.14(0;0), em02.04(A/2, A/2)rx} d(A; 0) 

 S04.024  felépítés: {em04.10(0;0), em02.04(A/2, A/2)rx} d(A; 0) 

 S04.025  felépítés: {em04.14(0;0), em02.03(A/2, A/2)rx} d(A; 0) 

 S04.071X  felépítés: em04.11 d(A; 0) 

 S04.072X elemi minta: em03.21 



23. TÁBLA 
 

S5 MINTACSOPORT: zegzugalapú szalagminták 
 S05.001 egyszerű zegzugos szalag     

felépítés: em02.01 d(A; 0) 

 S05.002 nyújtott többvonalas zegzugos szalag             
felépítés: em02.56 sx, d(A; 0) 

 S05.003 többvonalas zegzugos szalag 
felépítés: em02.56 d(A; 0) 

 S05.004 többvonalas zegzugos szalag apró négyzettel 
felépítés: em02.18 rx(A/2), d(A; 0) 

 S05.005 többvonalas zegzugos szalag 
felépítés: em02.03 d(A; 0) 

 S05.006 nyújtott többvonalas zegzugos szalag 
felépítés: em02.56 d(A; 0) 

 S05.021 zegzugos szalag apró körrel 
felépítés: em02.16 rx(A/2) d(A; 0) 

 S05.022 kétvonalas zegzugos szalag 
felépítés: em02.01 rx(A/2+1), d(A; 0) 

 S05.023/D kétvonalas zegzugos szalag apró négyzettel 
felépítés: em02.17 rx(A/2+1), d(A; 0) 

 S05.050 egyszerű zegzugos szalag 
felépítés: em02.01 d(A-1; 0) 

 S05.051 egyszerű zegzugos szalag 
felépítés: em02.01 d(A-1; 0) 

 S05.052P egyszerű zegzugos szalag 
felépítés: em02.01 d(A-1; 0) 

 S05.053 egyszerű zegzugos szalag 
felépítés: em02.01 d(A-1; 0) 

 

S6 MINTACSOPORT: nyitott háromszögalapú sorminták 
 S06.001 felépítés: (em02.02, em02.08)  d(A; 0)2 

 S06.002 felépítés: (em02.19, em02.01)  d(A; 0)2 

 S06.003 felépítés: (em02.20, em02.01)  ry 

 S06.004 felépítés: {(em02.02, em02.08(A/2;1)}  d(A; 0) 

 S06.005 felépítés: em02.08, em02.01  d(A; 0) 

 S06.006 felépítés: em02.23  d(A; 0) 

 S06.010 felépítés: em02.01  d(A; 0) 
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24. TÁBLA 
 
S7 MINTACSOPORT: ékvonalas szalagok 
 S07.001 felépítés: em02.51  d(n; 0) 

 S07.011 felépítés: em02.57  d(A; 0) 

 S07.024 felépítés: (em02.56 rx)  d(A; 0) 

 S07.025 felépítés: em02.58  d(n; 0) 

 S07.026 felépítés: em02.59  d(n; 0) 

 S07.027 felépítés: {em02.57 dx(n;0)}  d(2A; 0) 

 S07.050 felépítés: {em02.59 dy(a)*4}  d(A; 0) 

 S07.051X felépítés: em02.56  ry(A+2) d(A; 0) 

 S07.052X felépítés: {em02.57 g4ry(8n)}  d(A; 0) 

 S07.053X felépítés: em02.56  d(A; 0) 

 

S8 MINTACSOPORT: köralapú szalagok 
 S08.001 felépítés: em01.51  d(A; 0) 

 S08.002 felépítés: em01.51 rx d(A; 0) 

 S08.002pl felépítés: em01.51 rx d(A; 0) 

 S08.003 felépítés: em01.51  rxd(A/2) d(A; 0) 

 S08.004 felépítés: em01.51*3  d(A; 0) 

 S08.022X felépítés: (em01.51*2; em02.10 ry)  d(A; 0) 



25. TÁBLA 
 

S9 MINTACSOPORT: meandrikus szalagminták 

 S09.001 összeforduló derékszögű füles szalag 
felépítés: em06.21 g2(3; 1.5) d(2A; 0) 

 S09.002 összeforduló derékszögű horgas szalag 
       felépítés: em06.22 g2(2.5; 3.5)45° d(A; 0) 

 S09.003  váltakozó derékszögű füles szalag 
       felépítés: {em06.21 gd(A+1; A+1)} d(A; 0) 

 S09.010 rövid lépcsős szalag  felépítés: em07.21 d(A+1; -1) 

 S09.011 lépcsős szalag   felépítés: em07.21 d(A+1; -1) 

S09.012 kétsoros lépcsős szalag felépítés: em07.21 d(A+1; -1)*2 

S09.013 háromsoros lépcsős szalag felépítés: em07.21 d(A+1; -1)*3 

S09.014 négysoros lépcsős szalag felépítés: em07.21 d(A+1; -1)*4 

S09.015 ötsoros lépcsős szalag felépítés: em07.21 d(A+1; -1)*5 

S09.016 nyújtott lépcsős szalag felépítés: em07.22 d(A+1; -1)*3 

S09.017P összeforduló derékszögű füles szalag 
       felépítés: em06.23 g2(4; 2.5) d(2A; 0) 

 S09.020 zárt S meanderszalag  felépítés: em06.03 d(A; 0) 
 S09.021 szimmetrikus zárt S meanderszalag 

felépítés: {em06.03 d(0; 1)} d(A; 0) 

 S09.022 futókutyás szalag  felépítés: em07.12 d(A; 0) 
 S09.023 nyújtott zárt S meanderszalag 

felépítés: em06.07 d(A; 0) 

 S09.024 nyújtott zárt S meanderszalag apró körrel 
felépítés: em06.20 d(A; 0) 

 S09.025 nyújtott zárt S meanderszalag apró körrel 
felépítés: em06.20 d(A; 0) 

 S09.026/D nyújtott zárt S meanderszalag apró körrel 
felépítés: em06.20 d(A; 0) 

 S09.027P nyújtott zárt S meanderszalag apró körrel 
felépítés: em06.20 d(A; 0) 

 S09.028P nyújtott zárt S meanderszalag apró körrel 
felépítés: em06.20 d(A; 0) 

 S09.029P nyújtott zárt S meanderszalag apró körrel 
felépítés: em06.20 d(A; 0) 

 S09.051 váltakozó szalag  felépítés: em10.02 d(A; 0) 
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26. TÁBLA 
 

S10 MINTACSOPORT: U alakú szimmetrikus csatlakozó elemekből álló szalagok 

 S10.001 elemi minták: em08.05, em08.14 

 S10.002X elemi minták: em08.14, em08.17 

 S10.003 elemi minták: em08.13 

 S10.050 elemi minták: em08.11 

S11 MINTACSOPORT: „csomós” vonal alapú szimmetrikus szalagok 

 S11.001 elemi minták: em11.01 

 S11.002 felépítés: em11.03 d(0;A)3 

 S11.003 felépítés: em11.02 d(0;A)3 

 S11.004X felépítés: em11.02 d(0;A)3 

 S11.005X felépítés: em11.02 d(0;A)3 

 S11.006 felépítés: em11.02 d(0;A)3 

 S11.052 elemi minták: em02.57, em09.01 

 S11.101 elemi minták: em08.02 

S12 MINTACSOPORT: váltakozó hasáb alapú szimmetrikus szalagok 

 S12.001 merőleges hasáb alapú szalag felépítés: em05.01 gx d(A/2; A) 

 S12.002 merőleges, tagolt hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.02 gx d(A/2; A) 

 S12.003 merőleges, tagolt hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.04 gx d(A/2; A) 

S12.011 merőleges, nyitott hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.11 gx d(A/2; A) 

S12.012 merőleges, nyitott hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.11 gx d(A/2; A) 

S12.023 merőleges, tűzdelt vonalmintás hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.12 gx d(A/2; A) 

 S12.031 ferde hasáb alapú szalag  felépítés: em05.13 gx d(A/2; A) 

 S12.032 ferde, tűzdelt vonalmintás hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.14 gx d(A/2; A) 

 S12.033 ferde, tűzdelt vonalmintás hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.18 gx d(A/2; A) 

 S12.034P ferde, tűzdelt vonalmintás hasáb alapú szalag 
felépítés: em05.19 gx d(A/2; A) 
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27. TÁBLA 
 

F0 MINTACSOPORT: szabálytalan felületkitöltő minták 
 

F00.001 apró körökkel (pl. nádvég) szabálytalanul kitöltött felület 
  elemi minta: em01.50 

 
F00.002 pontokkal szabálytalanul kitöltött felület 
  elemi minta: em00.01 

 
F00.003 vonalkákkal szabálytalanul kitöltött felület 

   elemi minta: em00.02 
 
 
F1 MINTACSOPORT: átlós vonalmintával kitöltött felületek 

 F01.001 átlósan vonalazott felület felépítés: em09.01 d(n; n) 45° 

 F01.002 négyes vonalkötegekkel átlósan vonalazott felület 
       felépítés: em09.01*4  d(A; n) 45° 

 F01.004 átlósan vonalazott felület (sűrűbb) 
       felépítés: em09.01 d(n; n) 45° 

 F01.012 tűzdelt szalagmintával átlósan vonalazott felület 

       felépítés: em09.02*2 d(A; n) 45° 

 F01.014 tűzdelt szalagmintával átlósan vonalazott felület 
       felépítés: em09.02*4 d(A; n) 45° 

 F01.021 tűzdelt szalagmintával átlósan vonalazott felület 
       felépítés: em09.02 d(A; n) 45° 

 F01.041 kör-vonal kombinációval átlósan vonalazott felület 
       felépítés: (em09.01*2; em01.52) d(A; n) 45° 

 F01.042 kör-vonal kombinációval átlósan vonalazott felület 
       felépítés: (em09.01*4; em01.52) d(A; n) 45° 

 F01.043 kör-vonal kombinációval átlósan vonalazott felület 
       felépítés: (em09.01; em01.52*4) d(A; n) 45° 

 F01.044P téglalap-vonalka-vonal kombinációval átlósan vonalazott felület 
       felépítés: (em05.20; em01.52*4) d(A; n) 45° 

 F01.045 kör-tűzdelt szalagminta kombinációval átlósan vonalazott felület 
                   felépítés: (em09.11*2; em01.52*2) d(A; n) 45° 

 F01.046 kör-tűzdelt szalagminta kombinációval átlósan vonalazott felület 
                  felépítés: (em09.11*2; em01.52*3) d(A; n) 45° 
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28. TÁBLA 
 

F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (1) 
 
 F02.001 vízszintes zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.02 d(4; 4) 0° 
 
 F02.002 átlós zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.02 d(4; 4) 45° 
 
 F02.003 függőleges zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.02 d(4; 4) 90° 
 
 F02.004 átlós zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.03 d(4; 4) 45° 
 
 F02.005 vízszintes zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.03 d(4; 4) 0° 
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29. TÁBLA 
 

F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (2) 
 
 F02.006 függőleges zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.03 d(4; 4) 90° 
 
 F02.007 függőleges, zárt nyújtott S meanderháló 
   felépítés: em06.07 d(N+1; 0) 0° 
 
 F02.008 vízszintes, torzított zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.04 d(A; 4) 0° 
 
 F02.009 függőleges, torzított zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.04 d(A; 4) 90° 
 
 F02.010 átlós, torzított zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.04 d(A; A) 45° 
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30. TÁBLA 
 

F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (3) 
 
 F02.011 elforgatott, zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.05 d(A+1; A+1) 30° 
 
 F02.012 elforgatott, zárt, tört, füles S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.06 d(6; 8) 30° 
 
 F02.013 függőleges, zárt nyújtott S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.04 d(A; A+1)0° 
 
 F02.014 függőleges, zárt tört S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.24 d(6; 8) 30° 
 
 F02.015 átlós zárt S meanderháló 
   felépítés: em06.25 d(4; 4) 45° 
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31. TÁBLA 
 
F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (4) 

 
F02.017 vízszintes, zárt, nyújtott S alapú meanderháló 

   felépítés: em06.07 d(A/2-2+1; 1) 0° 
 

F02.018 elforgatott, zárt, téglalapos horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.26 d(A; 1) 30° 
 

F02.019 elforgatott, zárt, téglalapos horgas S alapú meanderháló 1 közvonallal 
   felépítés: em06.27 d(2; 20) 30° 

 
F02.020 elforgatott, zárt, téglalapos horgas S alapú meanderháló 

   felépítés: em06.12 d(A+1; A+1) 345° 
 

F02.021 függőleges, torzított, zárt horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.11 d(6; 6) 0° 
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32. TÁBLA 
 

F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (5) 
 

F02.022 átlós, zárt horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.08 d(A; 1) 45° 
 

F02.023 átlós, zárt horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.09 d(A; 1) 45° 
 

F02.024 elforgatott, zárt, torzított horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.10 d(A; 1) 30° 
 
 F02.029/D vízszintes, zárt „masnis” horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em06.14 d(N+1; 3) 0° 
 

F02.031 átlós, zárt „átforduló S” alapú meanderháló 
   felépítés: em06.13 d(A-1; A) 45° 
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33. TÁBLA 
 

F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (6) 
 

F02.032 vízszintes, zárt „átforduló S” alapú meanderháló 
   felépítés: em06.13 d(A-1; A) 0° 

 
F02.049 átlós, zárt H alapú meanderháló 

   felépítés: em06.28 d(3; 8) 45° 
 
F02.050 függőleges, zárt H alapú meanderháló 

   felépítés: em06.28 d(3; 8) 0° 
 
F02.051 vízszintes, zárt füles H alapú meanderháló 

   felépítés: em06.15 d(5; 11) 0° 
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34. TÁBLA 

 
F2 MINTACSOPORT: zárt meanderhálók (7) 
 

F02.052 átlós, zárt horgas H alapú meanderháló 
   felépítés: em06.16 d(9; 7) 45° 
 

F02.053 vízszintes, zárt horgas H alapú meanderháló 
   felépítés: em06.16 d(9; 7) 0° 
 

F02.054P függőleges, nyújtott füles H alapú meanderháló 
   felépítés: em06.30 d(7; 11) 0° 

 
F02.101XP vízszintes, zárt tört S alapú meanderháló egy közvonallal 

   felépítés: em06.29 d(7; 2) 0° 
 
F02.102XP zárt füles meandrikus elemekből álló homogén kitöltés 
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35. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (1) 
 

F03.001 átlós, nyitott S-vonal alapú meanderháló 
   felépítés: {em07.01 d(A; A-1)} d(A+1; A+1) 45° 

 
F03.009P vízszintes, nyitott „visszaforduló” S-vonal alapú meanderháló 

   felépítés: {em07.10 d(N; A)} d(A+1; A+1) 0° 
 

F03.010 átlós, nyitott,  „visszaforduló” S-vonal alapú meanderháló 
   felépítés: {em07.10 d(N; A)} d(A+1; A+1) 45° 

 
F03.011 vízszintes, nyitott S alapú meanderháló 

   felépítés: em07.02 g2d(5; 1) 0° 
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36. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (2) 
 
 

F03.012 vízszintes, nyitott, torzított S alapú meanderháló 
   felépítés: {em07.04 g2d(3; 1)} d(2; A+1) 0° 

 
F03.013 vízszintes, nyitott, torzított S alapú meanderháló 

   felépítés: {em07.06 g2d(4; 2)} d(5; 7) 0° 
 

F03.014 vízszintes, nyitott, torzított S alapú meanderháló 
   felépítés: {em07.05 g2d(4; 2)} d(5; 7) 0° 
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37. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (3) 
 

F03.015 átlós, nyitott S alapú meanderháló 
   felépítés: {em07.03 g2d(5; 0)} d(2.5; 4.5) 45° 

 
F03.016 átlós, nyitott S alapú meanderháló 

   felépítés: {em07.03 g(1;0)2 d(5; 0)} d(2.5; 4.5) 45° 
 

F03.017 átlós, nyitott S alapú meanderháló 1 közvonallal 
   felépítés: {em07.11 g2d(3; 0)} d(4; 9) 45° 
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38. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (4) 
 
F03.018 átlós, nyitott S alapú meanderháló 1 közvonallal 

   felépítés: em07.09 g(3;5)2 d(A; A) 45° 
 

F03.019 átlós, nyitott S alapú meanderháló 2 közvonallal 
   felépítés: {em07.08 g2 d(6; 1)} d(6; 11) 45° 
 

F03.020 átlós, nyitott S alapú meanderháló 1 közvonallal 
   felépítés: {em07.08 g2 d(2.5; 5)} d(A; A-1) 0° 
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39. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (5) 
 
F03.021P függőleges, nyitott, nyújtott füles H alapú meanderháló 1 közvonallal 

   felépítés: em07.05 g(2;1.5)2 d(A; A+1) 0° 
 

F03.022P függőleges, nyitott, nyújtott füles H alapú meanderháló 
   felépítés: em07.23 g(2;1.5)2 d(A; A) 0° 
 

F03.023 függőleges, nyitott, nyújtott füles H alapú meanderháló apró körrel 
   felépítés: em07.24 g(2;2.5)2 d(A; A+1) 0° 
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40. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (6) 
 
F03.024 függőleges, nyitott S alapú meanderháló apró körrel, 2 közvonallal 

   felépítés: em07.25 g(10;4.5)2 d(A; A+1) 0° 
 

F03.025 függőleges, nyitott, nyújtott S alapú meanderháló 2 közvonallal 
   felépítés: em07.26 g(8;1.5)2 d(A; A+1) 0° 
 

F03.026 függőleges, nyitott, nyújtott S alapú meanderháló 1 közvonallal 
   felépítés: em07.26 g(8;1.5)2 d(A; A+1) 0° 
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41. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (7) 
 
F03.052 átlós, nyitott S alapú meanderháló 

   felépítés: em07.10 g(4; 7)2 d(A; A) 45° 
 

F03.053 vízszintes, nyitott horgas S alapú meanderháló 
   felépítés: em07.13 g(6; 7)2 d(A; A) 0° 
 

F03.054/D vízszintes, nyitott horgas S meanderháló 2 közvonallal 
   felépítés: {em07.15 g(4; 6)2 d(; 1)} d(A; A) 0° 
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42. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (8) 
 
F03.055 elforgatott, nyitott spirálhorgas S alapú meanderháló 1 közvonallal 

   felépítés: em07.16 g(13; 12)2  d(A; A) 45° 
 
 

F03.056 elforgatott, nyitott, nyújtott spirálhorgas S alapú meanderháló 1 
közvonallal 

   felépítés: em07.27 g(5.5; 7)2 d(A; A) 45° 
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43. TÁBLA 
 

F3 MINTACSOPORT: nyitott meanderhálók (9) 
 
F03.057 elforgatott, nyitott spirálhorgas S alapú meanderháló apró körrel 

   felépítés: em07.29 g(3.5; 3.5)2  d(A; A) 30° 
 
 

F03.058 elforgatott, nyitott, nyújtott spirálhorgas S alapú meanderháló  
   felépítés: em07.28 g(3.5; 3.5)2  d(A; A) 30° 
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44. TÁBLA 
 

F4 MINTACSOPORT: zárt meandrikus felületek és töredékek 
 
 F04.001 felépítés: em07.17 ry 
 
 F04.002 elemi minta: em09.21X 
 
 F04.003 elemi minták: em06.01; em09.04  
 
 F04.004 elemi minta: em06.01X 
 
 F04.005 elemi minták: em01.51; em06.01; em09.04  
 
 F04.006X elemi minták: em06.01; em09.04X 
 
 F04.007X elemi minták: em06.01; em09.04X 
 
 F04.008 /D elemi minták: em01.51; em10.01 
 
 F04.009X elemi minta: em03.19 
 
 F04.010X elemi minta: em01.51; em06.01; em09.04 
 
 F04.011X elemi minta: em01.51; em06.01; em09.04 
 
 F04.012XP elemi minta: em09.04 
 
 F04.013XP elemi minta: em09.05 
 
 F04.014 elemi minta: em09.05 
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45. TÁBLA 
 

F5 MINTACSOPORT: rácsszerkezetű felületkitöltő minták (1) 
 
 F05.001 felépítés: em03.01 d(A; A) 45° 
 
 F05.002 felépítés: em03.06 d(A; A) 45° 
 
 F05.003 felépítés: em04.06 d(A; 2A) 45° 
 
 F05.004P felépítés: em03.01 d(A; 2A) 45° 
 
 F05.005P felépítés: (em04.02, em04.14) d(2A; 2A) 45° 
 
 F05.006 felépítés: em04.19 d(A; A) 45° 
 
 F05.007 felépítés: em04.12 d(A; A) 45° 
 
 F05.008 felépítés: em03.02 d(A; A) 45° 
 
 F05.009 felépítés: em03.03 d(A; A) 45° 
 
 F05.012 felépítés: em03.03 d(A; A) 45° 
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46. TÁBLA 
 

F5 MINTACSOPORT: rácsszerkezetű felületkitöltő minták (2) 
 
 F05.020X elemi minta: em03.11x 
 
 F05.021 felépítés: em03.11 g4d(A; A) 0° 
 
 F05.022 felépítés: em03.11 g4d(A; A) 45° 
 
 F05.023 felépítés: (em03.03; em03.06) d(2A; A) 45° 
 
 F05.024 felépítés: em03.11 g4d(A; A) 45° 
 
 F05.025P felépítés: em03.11 d(A; 2A) 45° 
 
 F05.031 ábrázoló jellegű rácsminta: szövetimitáció 
 
 F05.052 felépítés: em03.05 d(A+1; A+1) 45° 
 
 F05.053 felépítés: em03.02 d(A+1; A+1) 45° 
 
 F05.061 felépítés: em04.13 d(A+1; A+1) 45° 
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47. TÁBLA 
 

F5 MINTACSOPORT: rácsszerkezetű felületkitöltő minták (3) 
 
 
 F05.062 felépítés: em04.12 d(A+1; A+1) 45° 
 
 F05.063 felépítés: em03.33 d(A+3; A) 0° 
 
 F05.064XP felépítés: em04.10 d(A; 2A) 45° 
 
 F05.065P felépítés: em04.02 d(A+1; A+1) 0° 
 
 F05.066XP felépítés: em04.14 d(A+1; A+1) 0° 
 
 F05.071P felépítés: em04.02 d(A; A+1) 0° 
 
 F05.072XP felépítés: em04.18 d(A; A+1) 0° 
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48. TÁBLA 
 

F6 MINTACSOPORT: zárt kör – vonalkázott háromszög témájú minták (1) 
 
 F06.001 felépítés: em01.03 d(A; 0) 0° 
 
 F06.002 felépítés: em01.04 d(A; 0) 0° 
 
 F06.003 felépítés: em01.05 d(A; 0) 0° 
 
 
 F06.021/D felépítés: {em01.03(0; 0); em02.01 g4(8;8)} ry 
 
 F06.022 felépítés: {em01.03(0; 0); em02.04 g4(8;8)} ry 
 
 F06.023 felépítés: {em01.02(0; 0); em02.04(0; A+1)rx} d(A;0) 0° 
 
 F06.024/D felépítés: {em01.06(0; 0); em02.04(0; A+1)rxy} d(A;0) 0° 
 
 
 F06.051 felépítés: em02.04(0; A)rx d(A; 0) 0° 
 
 F06.052 felépítés: em02.04(0; A+1)rx d(A;0) 0° 
 
 F06.053 felépítés: {em01.50(0; 0); em02.04(0; A+1)rx} d(A;0) 0° 
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49. TÁBLA 
 

F6 MINTACSOPORT: zárt kör – vonalkázott háromszög témájú minták (2) 
 
 F06.054 felépítés: em02.12 g2d(A; 0) 0° 
 
 F06.055 felépítés: {em01.50(0; 0); em02.12(0; A+1)rx} d(A;0) 0° 
 
 F06.056 felépítés: em02.12 g2d(A+1; 0) 0° 
 
 F06.057 felépítés: em02.10 g2d(A; 0) 0° 
 
 F06.061 felépítés: em02.10 d(A/2; A/2) 0° 
 
 F06.071 felépítés: em02.10 g(A/2; 0)2 d(A;0) 0° 
 
 F06.072 felépítés: em02.14 g(A/2; 0)2 d(A;0) 0° 
 
 F06.073X felépítés: em02.22 rx d(A;0) 0° 
 
 F06.074 felépítés: em02.24 rx d(A;0) 0° 
 
 F06.075 felépítés: em02.25 d(A;A/2) 0° 
 
 F06.076 felépítés: em02.22 rx d(A;A/2) 0° 
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50. TÁBLA 
 

F7 MINTACSOPORT: zárt váltakozó hasáb alapú minták 
 
 F07.001 felépítés: em05.02 g2d(A; 1) 0° 
 
 F07.002 felépítés: em05.09 g2d(A; 1) 0° 
 
 F07.003 felépítés: em05.08 g2d(A; 1) 0° 
 
 F07.004 felépítés: em05.07 g2d(A; 1); em01.02 d(A; 0) 0° 
 
 F07.005 felépítés: em05.15 g2d(A; 1) 0° 
 
 F07.006X felépítés: em05.19 g2d(A; 1) 0° 
 
 F07.007 felépítés: em05.18 g2d(A; 1) 0° 
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51. TÁBLA 
 

F8 MINTACSOPORT: zárt egyedi szerkezetű minták 
 
 F08.001 elemi minta: em06.18x 
 
 F08.002 felépítés: em06.18 ry; em03.01 d(0;A) 0° 
 
 F08.003 elemi minták: em09.04; em03.01 
 
 F08.004X elemi minták: em01.51, em09.04 
 
 F08.005XP elemi minták: em09.04 
 
 F08.006XP elemi minták: em09.04 
 
 F08.007 elemi minták: em01.51; em09.04 
 
 F08.008 elemi minták: em06.18 ry; em03.01 
 
 F08.0011 elemi minták: em02.01; em05.21 
 
 F08.021X elemi minta: em05.02; em08.01 
 
 F08.0031 elemi minták: em09.02 
 
 F08.051X elemi minta: em03.x 
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52. TÁBLA 
 

F9 MINTACSOPORT: zárt keresztalapú vonalas minták 
 
 F09.001 felépítés: {(em02.04; em02.15) rx} 45° 
 
 F09.002X felépítés: {(em02.04; em02.54) rx} 45° 
 
 F09.003 felépítés: em02.04 g4 45° 
 
 F09.004P felépítés: em02.60 g4 45° 
 
 F09.005P/D felépítés: em02.04 g4 45° 
 
 F09.006P felépítés: {em09.04 g2; em02.01 g(3;0)4} 45° 
 
 F09.007 felépítés: em02.02 g4 45° 
 
 F09.008XP felépítés: em02.61 g4 45° 
 
 F09.009P felépítés: {(em02.04; em02.54) rx} 45° 
 
 F09.010P felépítés: {em09.02*2 g2; em02.62 g(3;0)4} 45° 
 
 F09.011P felépítés: {em09.02*4 g2; em02.61 g(3;0)4} 45° 
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53. TÁBLA 

 
F10 MINTACSOPORT: zegzugvonal alapú és fésűs szerkezetű minták 
 
 F10.001 egyszerű ék alakú vonalas háló 

felépítés: em02.01 d(0; n) 0° 
 
 F10.010 egyszerű zegzugvonalas háló 

felépítés: em02.51 d(A; n) 0° 
 
 F10.011 egyszerű zegzugvonalas háló 

felépítés: em02.51 d(A; n) 0° 
 
 F10.012P/D fonatmintás zegzugvonalas háló 

felépítés: em02.63 d(A; n) 0° 
 
 F10.013P egyszerű zegzugvonalas háló 

elemi minták: em09.02, em09.04 
 
 F10.014P egyszerű zegzugvonalas háló 

felépítés: em02.10 g(A/2; A/2) d(A; 0) 0° 
 

 F10.015P egyszerű zegzugvonalas háló 
felépítés: em02.63 d(A; n) 90° 
 

 F10.016P egyszerű zegzugvonalas háló 
felépítés: em02.51 d(A; n) 90° 
 

 F10.017P egyszerű zegzugvonalas háló 
felépítés: em02.62 d(A; 2A) 0° 
 

 F10.018P egyszerű zegzugvonalas háló 
felépítés: em02.52 d(A; n) 0° 

 
F10.022 kör-zegzugvonal kombinációval kialakított felület 

felépítés: (em02.53; em01.51) g2d(A/2+1; A+1) 0° 
 
 F10.023 kör-zegzugvonal kombinációval kialakított felület 

felépítés: (em02.54; em01.51) g2d(A/2+1; A+1) 0° 
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54. TÁBLA 
 

 
 F10.051 kör-vonalköteg kombinációval fésűsen vonalazott felület 
   felépítés: (em01.52; em09.04) d(A; n) 45° 
 
 F10.052 vonalka-vonalköteg kombinációval fésűsen vonalazott felület 
   felépítés: (em01.52; em09.04) d(A; n) 45° 
 
 F10.053X vonalka-zegzugminta kombináció 
   felépítés: (em09.04; em09.05) d(A; n) 45° 
 
 F10.054X fésűs zegzugvonal kombináció 
   felépítés: (em02.10 g(A/2; A/2)2 d(A; 0) 0° 
 
 F10.061 vonalköteg-zegzugvonal kombináció 
   felépítés: (em02.10 g(A/2; A/2)2 d(A; 0) 0° 
 
 F10.101 váltakozó hullámminta-köteges kitöltés 
   felépítés: (em02.58*n; em02.58*3) d(A; 0 ) 0° 
 
 F10.102 hullámminta-köteges kitöltés 
   felépítés: (em02.58*n; em 09.04) d(A; n) 0° 
 
 F10.103 hullámminta-köteges kitöltés 
   felépítés: (em02.58; em09.04) d(A; n) 0° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































































7.  Tipológia 
 
 
 
 A kerámiatipológia rendjének kialakításánál Seleanu 1978, illetve Korek 1973 
tipológiáira támaszkodtunk; az egyes típusok leírásánál lehetőség szerint utalunk annak az 
általuk kidolgozott rendszerekben elfoglalt helyére. 
 A textildíszes típusváltozatokat csillaggal jelöltük. 
 Az edénytípusok leírásánál az alábbi rövidítéseket használjuk: 
 
 
 dp  = peremátmérő 
 dp(min) =  legkisebb peremátmérő (nem kerek formáknál) 
 dp(max) = legnagyobb peremátmérő (nem kerek formáknál) 
 dh  = hasátmérő 
 db  = aljátmérő 
 dmx  = legnagyobb átmérő 
 ma  = magasság 
 
 h  = hosszú csőtalpas változat 
 r  = rövid csőtalpas változat 
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Fedők (55. tábla) 
 
*L1 - lapos fedők 
  Kerek, lapos fedők gyűrűfül alakú, fogóbütykös vagy figurális fedőfogóval. 
 Díszítés: Változó. Teljesen díszítetlen példány nem ismert, legalább a fedő peremén 

található valamiféle tagolás (bekarcolás). Külső felületét jellemzően karcolt minta 
díszíti.  

 Mérettartomány: ~ 10-15 cm 
 Elterjedés: a lapos fedők már a szakálháti kultúra anyagában is megjelennek. A Tisza 

1-2 időszakban általánosak a kultúra telepein. Ez a változat Aszód anyagáben nem 
jelenik meg; Polgár-Csőszhalom-dűlőn is szórványos. Pl. Hódmezővásárhely-
Kökénydomb (Banner 1931 37. t. 3, 8). 

 
*L2 - egyenes konikus fedők 
  Sárgás vagy téglavörös színű, kerek, egyenes falú konikus fedők bütyökszerű 

vagy figurális fedőfogóval. Kidolgozásuk a közepes és az igen jó között változhat. 
 Díszítés: díszítetlen és karcolt textildíszes mintával fedett változatban egyaránt 

előfordul. 
 Arányok: dp/ma ≥ 0.5 
 Mérettartomány:15-25 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra lelőhelyein általános típus; nem jellemző azonban 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb és Tápé-Lebő telepein. Nagy számban fordul elő 
Aszód (Kalicz 1985, 59. t. 1-9) és Polgár anyagában. Pl. Öcsöd-Kováshalom (Kalicz-
Raczky 1985,  

 
*L3 - ívelt konikus fedők 
  Sárgás vagy téglavörös színű, kerek, enyhén domború falú konikus fedők 

kihajló vagy kilaposodó peremmek, bütyökszerű vagy figurális fedőfogóval. 
Kidolgozásuk a közepes és az igen jó között változhat. 

 Díszítés: díszítetlen és karcolt textildíszes mintával fedett változatban egyaránt 
előfordul. 

 Arányok: dp/ma ≥ 0.5 
 Mérettartomány:15-25 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra lelőhelyein általánosan előforduló, bár nem túl gyakori 

típus. Különösen a déli terület telepein kedvelt. 
 
L4 - kúpos fedők 
  Sárgás-téglavörös vagy barnás, kerek, vékony falú, ívelt oldalú, egyenes 

peremű, kúpos záródású fedők; esetenként a perem alatt egy vagy két átfúrással. 
 Díszítés: a tiszai telepeken megjelenő változat díszítetlen; a Polgár-Csőszhalom-dűlő 

anyagából ismert példányok felületét gyakran seprűzés-szerű durvítás fedi. 
 Arányok: dp/ma ≥ 0.5 
 Mérettartomány:10-20 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra telepeinek anyagában szórványosan jelenik meg; Polgár-
Csőszhalom-dűlőn igen kedvelt típus. 
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Tálak 
 
Egyszerű konikus tálak (55. tábla) 
 
T1 - nagyméretű, lapos, függőleges falú tálak  
  Általában oxidatív égetésű, sárgás vagy vöröses, egyszerű kidolgozású, 

vastag, egyenesfalú tálak.  
 Díszítés: díszítetlen. 
 Arányok: dp/ma ≤ 0.3 
 Mérettartomány: dp > 40 cm 
 Elterjedés: déli terület lelőhelyein általános típus. Pl. Hódmezővásárhely-

Kökénydomb (Banner 1931, 14. t. 1-4; Banner-Foltiny 1945, 8. t. 17).  
 = Seleanu 1978, 8d1, 8d2 típusok; Korek 1973 30. t. 9a1, 30. t. 9a2 típusok. 
 
T2 - nagyméretű, lapos konikus tálak  
  Általában oxidatív égetésű, sárgás vagy vöröses, egyszerű kidolgozású, 

vastag, egyenes konikus falú tálak.  
 Díszítés: általában 4 lapos, ovális vagy tagolt bütyök díszíti. 
 Arányok: dp/ma ≤ 0.3 
 Mérettartomány: dp ~ 30-50 cm 
 Elterjedés: A típus AVK eredetű, a tiszai kultúra lelőhelyein általános. Pl. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner 1931, 14. t. 1-4)Kisköre-Gát (Korek 1983, 1. 
t. 11),  

 = Seleanu 1978, 8d1, 8d2 típusok; Korek 1973 30. t. 9a1, 30. t. 9a2 típusok. 
 
T3 - közepes méretű, lapos konikus tálak  
  Az előző típus finomabb, kisebb változata. Sárgás vagy vöröses színű, felülete 

közepesen vagy jól simított. A fal vékonyabb, esetenként egyhén ívelt; dőlésszöge 
változó. 

T3h - hosszú, egyenes csőtalpon álló változat. A tálrész lapos. 
 Díszítés:Általában díszítetlen vagy 2-4 apró bütyökkel díszített. A perem időnként 

ujjnyomással tagolt. 
 Arányok: dp/ma ≤ 0.3 
 Mérettartomány: dp ~20-35 cm 
 Elterjedés: Tápé-Lebő B (Korek 1958, 10. t. 17.) 
 T2 = Seleanu 1978 2e3 típus; Korek 1978 30. t. 9a4, 30. t. 9a5 típusok. T2h = Seleanu 

1978, 3p2, Korek 1973, 29. t. 8b3 típus. 
 
T4 - enyhén ívelt falú konikus tálak  
  Közepes méretű, mélyebb, egyenes vagy enyhén domborodó oldalú, erősen 

konikus tálak. Színük általánan vöröses vagy sárgás, felületük közepesen vagy jól 
simított, esetleg gyengén polírozott. 

T4h - hosszú, egyenes csőtalpon álló változat. 
 Díszítés: általában díszítetlen; esetleg 4, a perem alatt vonalban vagy a test közepén 

zegzugvonalban elhelyezett bütyök díszíti. Farkasfogas zárás jelenik meg a perem két 
szemközti oldalán egy Kisköre-Gátról származó példányon (Korek 1973, 15. t. 4). 

 Arányok:dp/ma ≤ 0.5 
 Mérettartomány: dp ~ 20-35 cm 
 Elterjedés: A típus AVK eredetű, a tiszai kultúra lelőhelyein általános. Pl. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner 1951, 14 t. 14; Banner-Foltiny 1945, 7 t. 5; 
Banner-Korek 1949, 3. t. 11); Kisköre-Gát (Korek 1973, 15. t. 4); Szegvár-Tűzköves 
(Korek 1973, 43. t. 2) 
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 = Seleanu 1978 2g1, 2g2, 2g3 típusok; Korek 1973 3c típus. 
 
T5 - egyenes vagy enyhén ívelt falú konikus mély tálak  
  Közepes méretű, mélyebb, egyenes vagy enyhén domborodó oldalú, erősen 

konikus tálak. A perem egyenes, az alj szögletesen záródik, a talp lapos. Színük 
általában vöröses vagy sárgás, felületük közepesen vagy jól simított, esetleg gyengén 
polírozott. 

 Díszítés: díszítetlen. 
 Arányok: dp/ma~ 1 
 Mérettartomány: dp~15-30 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra területén általános, nem túl gykori változat. Pl. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 3. t. 18, 22; Banner-Korek 
1949, 8. t. 4). 

 
T6 - ívelt falú konikus tálak 
  Közepes méretű, sárgás vagy vöröses színű, erősen ívelt falú vagy 

gömbszeletes, laposabb tálak. Kidolgozásuk közepes vagy jó, felületük általában jól 
simított. 

 Díszítés: általában díszítetlen vagy 4, az edénytest felénél elhelyezett bütyök díszíti. 
 Arányok: dp/ma ≤ 0.5 
 Mérettartomány: dp~15-30 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949 3. t. 11, 6. t. 6, 8. t. 

15-16); Tápé-Lebő (Korek 1958, 23. t. 9-10) 
 = Seleanu 1978 2e1 típus, Korek 1973 30. t. 9b típus 
 
T7 - mélyebb, vastag falú konikus tálkák  
  Kisméretű, általában gyengébb kidolgozású és égetésű, viszonylag vastag 

falú, mély tálkák. 
  A déli telepek szűrőedényeinek formai alaptípusa pl. Hódmezővásárhely-

Gorzsa (Horváth 1985, kat. 40); Hódmezővásárhely-Kökénydomb: Banner 1931, 17. t. 
4-5, 7-12, 14-18). 

 Díszítés: általában díszítetlen, esetleg a test középvonalánál vagy a perem alatt 
elhelyezett 4 bütyök díszíti. Egy Kisköre-Gátról származó példány pereme két 
ellentétes oldalon ívesen megmagasított, átfúrt (Korek 1983, 1. t. 1) 

 Arányok: dp/ma ~ 0.5 
 Mérettartomány: dp~10-15 cm 

Elterjedés: a típus a tiszai kultúra lelőhelyein általános. Hódmezővásárhely-
Kökénydomb (Banner 1931, 37. t. 2) Szegvár-Tűzköves (Seleanu 1978, 8. t. 9-10); 

 = Seleanu 1978, 8h - 8i típusok. 
 
T8 - mélyebb, vékony falú konikus tálak és tálkák 

 Kisméretű, általában finomabb kidolgozású és égetésű, vékony, esetleg kissé 
ívelt falú, mély tálak és tálkák. A talp lapos vagy enyhén megvastagodó, profilált. 

T8h -  Tápé-Lebő anyagából előkerült hosszú, egyenes csőtalpon álló változata is. 
Díszítés: általában a test középvonalánál elhelyezett 4 bütyök, esetleg a felső részen, 
zegzugos alakzatban elhelyezkedő bütyöksor díszíti. 
 Hódmezővásrhely-Kökénydomb anyagából több olyan példány is ismert, 
melyek peremét négy helyen csücskös vagy kettős csücskös kinyúlás díszíti 
(Trogmayer et al. 2005, kat. 179, 180). 

 Arányok: dp/ma ~ 0.5 
 Mérettartomány: két méretcsoportban fordul elő. Tálak: dp~20-30 cm; tálkák: dp~10-15 

cm 
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 Elterjedés: a típus ritka, de általános a tiszai kultúra lelőhelyein. Pl. Szegvár-Tűzköves 
(Seleanu 1978, 8. t. 9-10); Tápé-Lebő (Korek 1973, 13. t. 4); Tiszaluc-Vályogos (Korek 
1983, 20. t. 3, 4, 8). 

 = Seleanu 1978, 2d1, 2d2, 3g, 3p3 típusok. 
 
T9 - ovális konikus tálak 
  Kisebb vagy közepes méretű, általában közepes kidolgozású és égetésű, 

egyenes, konikus falú, lapos aljú, sekély, ovális tálak (valószínűleg sütőedények). 
 Díszítés: általában az ovális egyik vagy mindkét csúcsánál, a perem alatt elhelyezett 

bütyökkel díszítettek. 
 Arányok: dp(min)/ma ~ 0.3 
 Mérettartomány: dp(max)~10-20 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra területén meglehetősen ritka változat, inkább az északi 

telepeken van jelen. Polgár-Csőszhalom anyagának egyik jellegzetes táltípusa, de 
előfordul Aszódon is (Kalicz 1985, 43). Pl. Kisköre-Gát (Korek 1983, 7. t. 2). 

 
T10 - halsütő tálak 
  Kisebb vagy közepes méretű, általában közepes kidolgozású és égetésű, 

egyenes, konikus falú, lapos aljú, sekély, ék alakú tálak (valószínűleg sütőedények). 
 Díszítés: általában díszítetlen. 
 Arányok: dp(min)/ma ~ 0.3 
 Mérettartomány: dp(max)~10-20 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra teljes területén megjelenő típus; viszonylag ritka. Pl. 

Kisköre-Gát (Korek 1983, 1. t. 6). 
 
Összetett tálformák (56. tábla) 
 
T11 - alacsony súlyvonalú, kihajló peremű, ívelt falú bikonikus tálak 
  Közepes méretű, sárga vagy téglavörös színű, közepes vagy jó kidolgozású, 

vékony falú tálak. A hasvonal a test alsó harmadára esik, közepesen vagy erősen 
profilált; az alsó rész ívelt, az alj laposan záródik. A felső rész homorú, többnyire 
erősen kifelé hajlik. A felület jól simított vagy polírozott. 

T11h - Polgár-Csőszhalom-dűlő és Aszód-Papi-földek anyagában megjelenik hosszú 
csőtalpas változata is . 

 Díszítés: általában a hasvonalon elhelyezett 4 bütyök díszíti. Polgár-Csőszhalom- dűlő 
és Aszód-Papi-földek anyagában gyakori széles sávos fekete festéssel díszített 
változata is; ez azonban a tiszai kultúra teleüléseiről előkerült példányokra nem 
jellemző. 

 Arányok: dp/ma ~ 0.5 
 Mérettartomány: dp~20-35 cm 
 Elterjedés: a típus valószínűleg a lengyeli kultúrából eredeztethető, annak egyik 

jellemző tálformája. A lengyeli területen előforduló példányok élesen profilált 
hasvonalúak; a magas csőtalpas és a lapos aljú változat egyaránt gyakori. A tiszai 
kultúra településeinek anyagában a lapos aljú változat jelenik meg; viszonylag ritka 
típus. Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner 1931, 14. t. 1-5) 

 = Seleanu 1978 2c típus. 
 
T12 - alacsony súlyvonalú, kihajló peremű, egyenes falú bikonikus tálak 
  Közepes méretű, sárga vagy téglavörös színű, gyenge vagy közepes 

kidolgozású, vékony falú tálak. A hasvonal a test alsó harmadára esik, közepesen 
vagy erősen profilált; az alsó rész konikus, a talp lapos. A felső rész egyenes, 
többnyire erősen kifelé dől. A felület simított. 
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T12h - Hosszú csőtalpon álló, gyenge kidolgozású változata megjelenik pl. Tápé-Lebő 
anyagában (Korek 1958, 32. t. 6). 

          - Polgár-Csőszhalom-dűlő és Aszód-Papi-földek anyagában megjelenik jó minőségű 
hosszú csőtalpas változata is. 

 Díszítés: általában a hasvonalon elhelyezett 4 bütyök díszíti. Polgár-Csőszhalom- dűlő 
és Aszód-Papi-földek anyagában gyakori széles sávos fekete festéssel díszített 
változata is; ez azonban a tiszai kultúra településeiről előkerült példányokra nem 
jellemző. 

 Arányok: dp/ma ~ 0.5 
 Mérettartomány: dp~20-35 cm 
 Elterjedés: a típus valószínűleg a lengyeli kultúrából eredeztethető, annak egyik 

jellemző tálformája. A lengyeli területen előforduló példányok élesen profilált 
hasvonalúak; a magas csőtalpas és a lapos aljú változat egyaránt gyakori. A tiszai 
kultúra településeinek anyagában inkább a lapos aljú változat jelenik meg; viszonylag 
ritka típus. 

 T12 = Seleanu 1978 2c típus; T12h = Seleanu 1978 3p1 típus. 
 
T13 - közepes súlyvonalú, ívelt hasú, egyenes peremű tálak 
  Közepes méretű, sárgás-vörös, ritkábban barnás színű, jó kidolgozású, vékony 

falú tálak. A hasvonal többnyire pontosan a test felénél helyezkedik el; ívelt. A test 
alsó része ívelt konikus, a talp lapos. A felsőrész egyenes, függőleges, esetleg enyhén 
befelé hajlik. 

*T13r - rövid, erősen konikus, egyenes csőtalpon álló változat. Szegvár-Tűzköves egyik 
jellegzetes típusa (Korek 1985, kat. 33) 

 Díszítés: jellemző díszítése a hasvonalon elhelyezett 4 bütyök. A rövid csőtalpas 
változat edényeinek hasvonal feletti részét minden esetben textildíszítés fedi. 

 Arányok: dp/ma ≤ 0.5 
 Mérettartomány: dp~20-35 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra településein a Tisza 1-2 időszakokban általában meglévő 

típus. Az északi terület tiszai településeinek anyagában a közepes súlyvonalú 
tálaknak inkább ez a változata jelenik meg. Viszonylag ritka típus. Pl. 
Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 8. t. 19; Banner-Korek 1949, 8. 
t. 10); Szegvár-Tűzköves (Korek 1973, 46. t. 4) 

 = Seleanu 1978, 2l1 típus. 
 
*T14 - közepes súlyvonalú, profilált hasú, egyenes peremű tálak 
  Közepes méretű, sárgás-vörös, ritkábban barnás színű, jó kidolgozású, vékony 

falú tálak. A hasvonal többnyire pontosan a test felénél helyezkedik el; enyhén 
profilált. A test alsó része ívelt konikus, a talp lapos. A felsőrész egyenes, függőleges, 
esetleg enyhén befelé hajlik. A felület külső része általában jól simított, belseje jól 
simított vagy polírozott. 

*T14h - magas, egyenes csőtalpon álló változat. 
 Díszítés: jellemző díszítése a hasvonalon elhelyezett 4 bütyök. A Polgár-Csőszhalom-

dűlő anyagában előforduló példányok jellegzetes díszítése a széles sávos fekete 
festéssel kialakított geometrikus minta. 

 Arányok: dp/ma ≤ 0.5 
 Mérettartomány: két méretcsoportban jelenik meg; tálak: dp~20-35 cm; tálkák: dp~10-

20 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra településein a Tisza 1-2 időszakokban általában meglévő 

típus. Az északi terület tiszai településeinek anyagában a közepes súlyvonalú 
tálaknak inkább ez a változata fordul elő; viszonylag ritka típus. Polgár-Csőszhalom-
dűlő egyik jellegzetes táltípusa; különösen csőtalpon álló változata kedvelt. 
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 T14 = Seleanu 1978, 2h1, 2h2, 2i1, 2i2 típusok; T14h = Seleanu 1978 3m típus. 
 
*T15 - közepes súlyvonalú, erősen profilált hasú, egyenes peremű tálak 
  Közepes méretű, sárgás vagy téglavörös színű, jó kidolgozású, vékony falú 

tálak. A hasvonal többnyire pontosan a test felénél helyezkedik el; profilált. A test 
alsó része ívelt, a talp lapos. A felső rész egyenes, függőleges. A felület külső része 
általában jól simított; az edény belseje jól simított vagy polírozott. 

*T15r - Rövid csőtalpas változat. 
*T15h - Hosszú, egyenes csőtalpon álló változat. 
 Díszítés: jellemző díszítése a hasvonalon elhelyezett 4 bütyök. A rövid csőtalpas 

változat hasvonal feletti részét minden esetben karcolt textildíszítés fedi. 
 Arányok: dp/ma ≤ 0.5 
 Mérettartomány: két méretcsoportban jelenik meg; tálak: dp~20-35 cm; tálkák: dp~10-

20 cm. 
 Elterjedés: jellemzően a tiszai kultúra déli területén megjelenő típus; ez a változat az 

északi telepek anyagából hiányzik. Lapos és hosszú csőtalpas változata ritka; a rövid 
csőtalpas variáns Szegvár-Tűzköves jellegzetes táltípusa. 

 T15r = Seleanu 1978, 3a3 típus, Korek 1973 29. t. 8a3 típus. T15h = Korek 1973 29. t. 9.1, 
9.2 típusok. 

 
T16 - közepes súlyvonalú, erősen ívelt, S profilú tálak 
  Közepes méretű, sárgás vagy téglavörös színű, jó kidolgozású, vékony falú, 

mélyebb tálak. A kihasasodás a test felénél helyezkedik el; erősen ívelt. A test alsó 
része ívelt, a talp lapos. A felső rész homorú, a perem kihajlik. A felület külső része 
általában jól simított; az edény belseje jól simított vagy polírozott. 

 Díszítés: A Tápé-Lebőről ismert példányt bekarcolt, körbefutó szalagminta díszíti; a 
néhány, Polgár-Csőszhalom-dűlőy anyagában előforduló darab hasvonal feletti 
részén széles sávos fekete festéssel kialakított geometrikus minta látszik. 

 Arányok: dp/ma~0.5 
 Mérettartomány: dp~10-25 cm 
 Elterjedés: Tápé-Lebő (MNM1951.7.171; közöletlen); Polgár-Csőszhalom-dűlő (Sebők 

2007, 1. t. 18). 
 
T17 - ívelt hasú mély tálkák egyenes peremmel 
  Kisméretű, sárgás vagy téglavörös színű, jó kidolgozású, vékony falú , mély 

tálak. Az ívelt hasvonal a test felénél helyezkedik el. A test alsó része ívelt, a talp 
lapos; a felső rész enyhén ívelt, függőleges vagy befelé tart. A felület külső része 
általában jól simított; az edény belseje jól simított vagy polírozott. 

 Díszítés: jellemző díszítés a hasvonalon elhelyezett 4 sima vagy bevagdalással tagolt 
bütyök.  

 Arányok: dp/ma~0.5 
 Mérettartomány: dp~10-20 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra déli telepeinek anyagából ismert változat. 

Hódmezővsárhely-Kökénydomb (Banner 1930, 15. t. 5, 20. t. 10.) 
 = Seleanu 2a, 2b típusok. 
 
T18 - bikonikus mély tálak és tálkák 
  Kis vagy közepes méretű, sárgás vagy téglavörös színű, jó kidolgozású, 

vékony falú, mélyebb tálak. A hasvonal kevéssel a testmagasság fele fölött 
helyezkedik el; erősen profilált. A test alsó része egyenes, a talp lapos. A felső rész 
egyenes, a perem befelé tart. A felület jól simított vagy polírozott. 

T18r - rövid csőtalpon álló változat. 
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 Díszítés: jellemző díszítés a hasvonalon elhelyezett 4 sima vagy bevagdalással tagolt 
bütyök; a kisebb edényeken 4 apró, sima bütyök. 

 Arányok: 0.75≥dp/ma≥ 0.5  
 Mérettartomány:dp~ 15- 30 cm 
 Elterjedés: főként a déli tiszai telepek anyagából ismert; nem túl gyakori változat. 

Szegvár-Tűzköves, Tápé-Lebő (Seleanu 1978, 2. t.) 
 T18 = Seleanu 1978 2k1, 2k2, 2k3, 2k4, 2k5 típusok; Korek 1973, 30. t. 9d1, 30. t. 9d2 

típusok. T18r = Seleanu 1978, 3f1 típus; Korek 1973, 30. t. 8c5 típus. 
 
Kehelyformájú és rövid csőtalpon álló, tálszerű, nyitott edények (57. tábla) 
 
T19 - kisméretű, egyenes vagy enyhén ívelt konikus „fedőtálak” tömör talppal 
  Kisméretű, sárgás vagy halvány téglavörös színű, kissé ívelt, erősen szűkülő 

oldalú, mély tálkák rövid, tömör konikus talpon. 
 Díszítés: díszítetlen és teljes külső felületen karcolt, körbefutó geometrikus mintával 

díszített példányok egyaránt ismertek. 
 Arányok:  dp/ma ~ 0.5 (talprész nélkül) 
 Mérettartomány: dp ~ 10-15 cm 
 Elterjedés: valószínűleg Vinča eredetű típus (Seleanu 1978, 101). Megjelenik 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 8. t. 14) és Szegvár-Tűzköves 
anyagában (Seleanu 1978, 8.t.). 

 = Seleanu 1978 3h, 3i, 3k típusok; Korek 1973 29. t. 8a2 típus. 
 
T20r - kisméretű, lapos konikus tálak rövid csőtalpon 
  Kisméretű, sárgás vagy halvány téglavörös színű, közepes kidolgozású, 

egyenes, erősen szűkülő oldalú, mély tálkák rövid csőtalpon. 
 Díszítés: díszítetlen. 
 Arányok: dp/ma ≤ 0.5 (a talprész nélkül). 
 Mérettartomány:dp~ 10-15 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra déli telepein előforduló változat (Szegvár-Tűzköves 

(Seleanu 1978, 3. t. 19-21); Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 7. t. 
6), 

 = Seleanu 1978, 3l1, 3l2, 3l3 típusok. 
 
T21 - kisméretű, egyenes, enyhén behúzott falú, mély tálak rövid csőtalpon 
  Sárgás vagy halvány téglavörös színű, közepes kidolgozású edények. A 

hasvonal kb. a test felnél helyezkedik el; ívelt. Az alj egyenes, konikus; a test rövid, 
egyenes csőtalpon áll. A felsőrész egyenes, enyhén befelé tart. 

 Díszítés: díszítetlen vagy a hasvonalon átellenesen elhelyezett 2-4 bütyök vagy 
bütyökcsoport díszíti. 

 Arányok: 0.5 ≤dp/ma ≤ 1 
 Mérettartomány: dp~ 10-20 cm 
 Elterjedés: a déli terület anyagára jellemző típus. Pl. Hódmezővásárhely-Kopáncs 

(Banner 1934, 4. t. 14); Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner 1930, 49. t. 2). 
 = Seleanu 1978 3b1, 3b2 típusok. 
 
T22 - kisméretű, egyenes, függőleges falú, mély tálak rövid csőtalpon 
  Sárgás vagy halvány téglavörös színű, közepes kidolgozású edények. A 

hasvonal kb. a test felnél helyezkedik el; ívelt. Az alj egyenes, konikus; a test rövid, 
egyenes csőtalpon áll. A felsőrész egyenes, függőleges. 

 Díszítés: a hasvonalon sorban vagy a test felső részén zegzugvonalban elhelyezett 4-8 
bütyök; a zegzugos bütyköket esetenként körbefutó, karcolt szalagminta egészíti ki. 
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 Arányok: 0.5 ≤dp/ma ≤ 1 
 Mérettartomány:dp ~ 10-25 cm 
 Elterjedés: a déli terület anyagára jellemző típus. Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb 

(Banner-Foltiny 1945, 8. t. 23; Trogmayer et al. 2005,  kat. 178). 
 = Seleanu 1978 3a2 típus. 
 
 
Poharak, csészék, kisméretű fazék alakú edények (57. tábla) 
 
E1 - ívelt hasú, egyenes falú nyitott csészék 
  Kisméretű, jó kidolgozású, vékonyfalú csészék. A hasvonal a test felénél 

található; ívelt. A felső rész egyenes, enyhén befelé tart; az alj konikus, kissé ívelt; a 
talp lapos. 

 Díszítés: Legjellemzőbb változata a hasvonalon 4 apró bütyökkel díszített típus. 
Kisköre-Gátról származó darab hasvonal feletti részét hármas bütyöksor díszíti 
(Korek 1973, 15. t. 8). A korai tiszai kultúrában megjelenő vékonyfalú, polírozott 
felületű változat esetenként gyantabevonatos festéssel díszített (pl. Szegvár-Tűzköves: 
Korek 1985, kat. 60-61; Öcsöd-Kováshalom: Raczky 1985, kat. 49-50). 

 Arányok: dp/ma ~ 1 
 Mérettartomány: dp < 20 cm 
 Elterjedés: vonaldíszes eredetű típus; a tiszai kultúra lelőhelyein általános. Pl. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner 1930, 20. t. 16; Banner-Foltiny 1945, 7. t. 6); 
Tápé-Lebő (Trogmayer 1957, 15. t. 1-3). 

 = Seleanu 1978, 1e1, 1e2 típusok; Korek 1973, 30. t. 10a típus. 
 
E2 - ívelt hasú, egyenes falú poharak 
  Kisméretű, jó kidolgozású, vékonyfalú poharak; az előző típus nyújtottabb 

testű változata. A hasvonal a test alsó harmadában található; ívelt. A felső rész 
egyenes, enyhén befelé tart; az alj konikus, kissé ívelt; a talp lapos. 

 Díszítés: díszítetlen vagy a hasvonalon 4 apró bütyökkel díszített.  
 Arányok: dp/ma > 1 
 Mérettartomány: dp < 20 cm 
 Elterjedés: vonaldíszes eredetű típus; a tiszai kultúra lelőhelyein általános. Pl. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 6. t. 8); Tápé-Lebő (Trogmayer 
1957, 13. t. 9). 

 = Seleanu 1978 1a1, 1a2, 1a3, 1a4 típusok. 
 
E3 - enyhe S-vonalú csészék 
  Kisméretű, jó kidolgozású, vékonyfalú csészék. A hasvonal kb. a test felénél 

található; ívelt. A felső rész enyhén ívelt, a perem kihajló; az alj konikus, esetleg kissé 
ívelt; a talp lapos. 

 Díszítés: Legjellemzőbb változata a test felső részen zegzugvonalban elhelyezett 4-4 
apró bütyökkel díszített típus. 

 Arányok:dp/ma ~ 1 
 Mérettartomány:dp < 20 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra területén általános típus. Pl. Szegvár-Tűzköves (Seleanu 

1978, 8. t. 8-13;  
 = Seleanu 1978, 1 c1, 1c2, 1c4, 1c7, 1d, 1g2 típusok. 
 
E4 - nagyobb ívelt falú poharak 
  Kisebb közepes kidolgozású, ívelt falú, lapos aljú poharak. 
 Díszítés: a testen zegzugvonalban elhelyezett 4-4 kerek bütyök. 
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 Arányok: dp/ma > 1 
 Mérettartomány: dp ≤ 15 cm 
 Elterjedés: Viszonylag ritka típus; a tiszai kultúra északi és déli területein is megjelenik. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 2. t. 4), Szegvár-Tűzköves 
(Korek 1973, 47. t. 4). 

 = Seleanu 1978 1f típus; Korek 1973, 30. t. 10b típus. 
 
E5- függőleges peremű bikonikus edények  
  Kis vagy közepes méretű, általában jó kidolgozású, bikonikus testű edények. 

A hasvonal kb. a test felénél helyezkedik el; az alj egyenes vagy enyhén ívelt, az 
edény rövid, egyenes, konikus csőtalpon áll. Az egyenes, erőteljesen szűkülő vállhoz 
rövid, hengeres nyak kapcsolódik. 

E5r- rövid csőtalpon álló változat 
Díszítés: a hasvonalon és a nyak alján minden esetben megtalálható a 2-4, egymás 
fölött elhelyezett apró bütyök; ezt esetenként karcolt motívumok egészítik ki 
(Hódmezővásárhely-Kökénydomb: Banner 1930, 29. t. 5). 

  A Tisza 1. időszakban használatban lévő változaton a hasvonal apró bütykeit 
koncentrikus körök övezik, míg a nyakon szalagminta fut körbe (Hódmezővásárhely-
Kökénydomb: Banner 1930a, 19. t. 4; Öcsöd-Kováshalom: Raczky 1985, kat. 52) 

 Arányok: dmax/ma ~ 1 (talp nélkül) 
 Mérettartomány: ma ≤ 20 cm 
 Elterjedés: kizárólag a déli telepek anyagában megjelenő, korai változat. 
 = Seleanu 1978 3d2, 3e típusok; Korek 1973, 8c1 típus. 
 
*E6 - rövid függőleges nyakú bikonikus edények rövid konikus talpon 
  Kis vagy közepes méretű, általában jó kidolgozású, bikonikus testű edények. 

A hasvonal kb. a test felénél helyezkedik el; az alj egyenes vagy enyhén ívelt, az 
edény rövid, egyenes, konikus csőtalpon áll. Az erőteljesen szűkülő vállhoz ívelten 
kapcsolódik a rövid, hengeres nyak; a perem zárása függőleges. 

 Díszítés: a hasvonalon és a nyak alján minden esetben megtalálható a 2-4, egymás 
fölött elhelyezett apró bütyök. 

  Az edény vállrészét esetenként textildíszes minta fedi (Hódmezővásárhely-
Kökénydomb: Banner-Korek 1949, 4. t. 2). 

 Arányok: dp/ma ≥ 1 (talp nélkül) 
 Mérettartomány: ma ≤ 20 cm  
 Elterjedés: kizárólag a déli telepek anyagában megjelenő, korai változat. 
 = Seleanu 1978, 3d1 típus; Korek 1973, 8c2 típus. 
 
E7 - egyenesfalú, ívelt testű csészék és kis edények rövid csőtalpon 
  Közepes méretű, jó vagy igen jó kidolgozású csészék. A hasvonal a test felénél 

vagy kissé ezalatt van; lekerekített. Az alj lekerekedő vagy ívelt konikus; az edény 
rövid, egyenes konikus csőtalpon áll. A felső rész egyenes, függőleges; a perem 
egyszerű, függőlegesen záródik. 

 Díszítés: Díszítetlen és a hasvonalon elhelyezett 4 bütyökkel díszített változatai 
egyaránt ismertek. 

  A típus egyik visszatérő díszítése a nyak és a hasvonal bütykeit összekötő, 
körbefutó zegzugos karcolt szalagminta (pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb: 
Trogmayer et al . 2005, kat. 178;  Szegvár-Tűzköves: Korek 1985, kat. 29) 

 Arányok: dp/ma ~ 1 (a talp nélkül) 
 Mérettartomány: dp ≤ 20 cm 
 Elterjedés: a déli telepek anyagában megjelenő típus. 
 = Seleanu 1978, 3a1 típus. 
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E8 - egyenesfalú, ívelt testű csészék és kis edények rövid csőtalpon 
  Közepes méretű, jó vagy igen jó kidolgozású csészék. A hasvonal a test felénél 

vagy kissé ezalatt van; lekerekített. Az alj lekerekedő vagy ívelt konikus; az edény 
rövid, egyenes konikus csőtalpon áll. A felső rész enyhén ívelt, befelé tart; a perem 
függőleges. Az előző típus kissé zártabb változata. 

 Díszítés: Díszítetlen és a hasvonalon és a nyak alján 2-4, egymás fölött elhelyezett apró 
bütyökkel díszített változatban egyaránt ismert. 

  A típus egyik visszatérő díszítésszerkezete textildíszes jellegű: a felső 
bütyöksort a perem alatt körbefutó szalagminta köti össze, és gyakran hasonló, a 
mintateret részben tagoló függőleges szalag fut le a perem alatti bütyöktől a 
hasvonalon lévőig. A szalagos keretbe foglalt minta az edény teljes felületét fedi (pl. 
koncentrikus körökből álló körbefutó sor: Szegvár-Tűzköves, Korek 1985, kat. 29). 

 Arányok: dp/ma ~ 1 (a talp nélkül) 
 Mérettartomány: dp ≤ 15 cm 
 Elterjedés: a déli telepek anyagában megjelenő típus. 
  = Seleanu 1978, 3a1 típus. 
 
E9 - egyenesfalú, ívelt testű csészék és kis edények 
  Közepes méretű, jó vagy igen jó kidolgozású csészék. A hasvonal a test felénél 

vagy kissé ezalatt van; lekerekített. Az alj konikus, erősen szűkülő; a talp lapos. A 
szűkülő vállhoz ívelten kapcsolódik a rövid, hengeres nyak; a perem zárása 
függőleges. 

 Díszítés: gyakran csak a hasvonalon elhelyezett bütyökpár díszíti. 
  A típus egyik visszatérő díszítésszerkezete textildíszes jellegű: a felső 

bütyöksort a perem alatt körbefutó szalagminta köti össze, és gyakran hasonló, a 
mintateret részben tagoló függőleges szalag fut le a perem alatti bütyöktől a 
hasvonalon lévőig. A geometrikus minta az edény felső részén kialakított két 
panelben jelenuk meg (pl. Öcsöd-Kováshalom: Raczky 1985, kat.61) 

  Máskor a szalagminta csak a perem alatt fut körbe, míg az edény teljes testét 
homogén szerkezetű geometrikus minta fedi (Öcsöd-Kováshalom: Raczky 1985, kat. 
60). 

 Arányok: dp/ma ~ 1 (a talp nélkül) 
 Mérettartomány: dp ≤ 20 cm 
 Elterjedés: a déli telepek anyagában megjelenő típus. Pl. Hódmezővásárhely-Kopáncs, 

Kiss-tanya (Banner 1934, 4. t. 10). 
 
E9 - kisméretű, egyenes peremű vállas pohár 
  Kisméretű, közepes kidolgozású, magas vállú, konikus testű pohár hengeres 

nyakkal.  
 Díszítés: díszítetlen 
 Arányok: dmax/ma ~ 1 
 Mérettartomány: - (méretarány nélkül közölt) 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves (Seleanu 1978, 8. t. 9). 
 = Seleanu 1978, 8g típus. 
 
Virágcserép alakú és egyenesfalú edények (58. tábla) 
 
*V1 - kisméretű, enyhén ívelt falú virágcserép alakú edények (9a6) 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, téglavörös, egyenes, erősen konikus falú, egyenes 

peremű virágcserép alakú edények lapos, szögletesen záródó talppal. 
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 Díszítés: a „díszítetlen” változatnál a perem alatt bekarcolt sáv vagy szalagminta fut 
végig; a díszítettnél a teljes külső felület karcolt textildíszes mintával fedett. 

 Mérettartomány: 10-20 cm 
 Elterjedés: a déli területek anyagában megjelenő változat. Pl. Hódmezővásáhely-

Kökénydomb (Banner 1930a, 30. t. 4; Banner-Korek 1949, 3. t. 5). 
 = Seleanu 1978, 9a1, 9a2 típusok; Korek 1973, 29. t.1a 4. típus. 
 
*V2 - közepes méretű, egyenes, konikus falú, virágcserép alakú edények 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, téglavörös, egyenes, erősen konikus falú, egyenes 

peremű virágcserép alakú edények lapos, szögletesen záródó talppal. 
 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: ma ~ 15-40 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kökénydomb vezető típusa, más déli telepeken is 

megjelenik. Az északi területeken legfeljebb szórványosan van jelen; Szerencs-
Taktaföldvár anyagából két durvább kivitelű, a déliektől eltérő tűzdelt szalagmintás 
díszítésű töredék került elő. Polgár-Csőszhalom-dűlő anyagában csupán egyetlen 
ilyen töredéket találtunk.  

 = Seleanu 1978, 9a3 típus; Korek 1973, 29. t. 1a1., 29. t. 1a3, 29. t. 1b1  típusok. 
 
*V3 - közepes méretű,  nyúltott testű, egyenes, enyhén konikus falú, virágcserép alakú 

edények 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, téglavörös, egyenes, majdnem függőleges falú, 

egyenes peremű virágcserép alakú edények lapos, szögletesen záródó talppal. 
Szélesebb és szűkebb változatban is megjelenik. 

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. Az osztópanelek 
sávjában a perem alatt, esetleg az alj fölött is 4-4 bütyök díszíti. 

 Mérettartomány: ma ~ 20-40 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kökénydomb jellegzetes típusa, más déli telepeken is 

megjelenik. Az északi területekről ez a típus teljesen hiányzik. Pl. 
Hódmezővásárhely-Kopáncs, Kiss-tanya (Banner 1934, 8. t. 8); Hódmezővásárhely-
Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 4. t. 1). 

 = Korek 1973, 1a2 típus. 
 
*V4 - közepes és kisméretű, nyitott, egyenes, konikus falú virágcserép alakú edények 

 Közepes vagy jó kidolgozású, sárgás vagy téglavörös edények; 
tulajdonképpen a T5 táltípus finomabb kidolgozású változata. A test egyenes vagy 
igen enyhén ívelt, konikus; a talp lapos, szögletesen záródik.  

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. Esetenként az 
osztópanelek sávjában a perem alatt  4 bütyök díszíti. 

 Arányok: dp/ma ~ 1 
 Mérettartomány: dp ~ 10-20 cm 
 Elterjedés: Ezzel a változattel eddig csak Aszód-Papi-földek anyagában találkoztunk 

(Kalicz 1985, 68. t. 8). 
 
*V5 - közepes méretű, négyszögletes, kissé ívelt, konikus falú virágcserép alakú edények  
  Közepes vagy jó kidolgozású, sárgás vagy téglavörös edények; az előző típus 

téglalapos testű változata. A falak kissé domborúak, a test konikus; a talp lapos, 
szögletesen záródik.  

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Arányok: dp/ma ~ 1 
 Mérettartomány: dp ~ 10-20 cm 
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 Elterjedés: Ezzel a változattel eddig csak Aszód-Papi-földek anyagában találkoztunk 
(Kalicz 1985, 68. t. 10). 

 
*V6 - közepes méretű, függőleges, kissé ívelt falú, virágcserép alakú edények enyhén kihajló 

peremmel 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, sárgás vagy téglavörös, enyhén ívelt, függőleges 

falú, kissé kihajló peremű virágcserép alakú edények. Az alj íves, esetenként 
aláforduló; a talp lapos. 

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: dp ~10-30 cm 
 Elterjedés: a kultúra teljes területén megjelenő típus; megjelenik Polgár-Csőszhalom-

dűlő és Aszód-Papi-földek anyagában is. 
 = Seleanu 1978 9b1 típus. 
 
*V7 - közepes méretű, függőleges, kissé ívelt falú, virágcserép alakú edények függőleges 

peremmel 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, sárgás vagy téglavörös, egyenes vagy kissé 

domború, függőleges falú, egyenes peremű virágcserép alakú edények. Az alj íves, 
esetenként aláforduló; a talp lapos. 

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: dp ~10-30 cm 
 Elterjedés: a kultúra teljes területén megjelenő típus; megjelenik Polgár-Csőszhalom-

dűlő és Aszód-Papi-földek anyagában is. 
 = Seleanu 1978 9b2 típus; Korek 1973  29. t. 8b3 típus. 
 
*V8- közepes méretű, függőleges, kissé ívelt falú, virágcserép alakú edények erősen kihajló, 

kilaposodó peremmel 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, sárgás vagy téglavörös, egyenes vagy kissé 

domború, függőleges falú virágcserép alakú edények kilaposodó peremmel. Az alj 
íves, esetenként aláforduló; a talp lapos. 

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: dp ~10-30 cm 
 Elterjedés:  az északi telepek anyagában ritkán megjelenő változat;  Aszód-Papi-földek 

jellegzetes típusa. 
 = Korek 1973 29. t. 1b4 típus 
 
*V9 - közepes vagy nagyméretű, függőleges falú, ívelt aljú edények enyhén kihajló 

peremmel 
  Jó vagy igen jó kidolgozású, sárgás vagy téglavörös, enyhén ívelt, függőleges 

falú, kissé kihajló peremű edények. Az alj kb, a test alsó negyedétől indul, erősen ívelt; 
a talp lapos. 

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: dp ~10-30 cm 
 Elterjedés: 
  
*V10 - galléros virágcserép alakú edények 
  Közepes méretű, jó vagy igen jó kidolgozású, téglavörös, egyenes, enyhén 

konikus vagy kissé domború falú virágcserép alakú edények lapos, szögletesen 
záródó talppal. A peremhez széles, tölcséres gallér kapcsolódik. 

 Díszítés: díszítetlen vagy a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: ma ~ 15 - 30 cm 

 152 



 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Tápé-Lebő jellegzetes típusa; a kultúra más 
lelőhelyein csak szórványosan jelenik meg. Pl. Öcsöd-Kováshalom (Raczky 1985, kat. 
57). 

 = Seleanu 1978 9e típus; Korek 1973 29. t. 81d típus 
 
*V11 - galléros virágcserép alakú edények négyszögletes testtel  
  Közepes méretű, jó vagy igen jó kidolgozású, téglavörös, négyszögletes testű, 

enyhén konikus vagy kissé domború falú virágcserép alakú edények lapos, 
szögletesen záródó talppal. A peremhez széles, kerek, tölcséres gallér kapcsolódik. 

 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: ma ~ 15 - 30 cm 
 Elterjedés: Tápé-Lebő jellegzetes típusváltozata; a kultúra más lelőhelyein nem jelenik 

meg. 
 
*V12 - virágcserép alakú edények lépcsős gallérral 
  Közepes méretű, jó vagy igen jó kidolgozású, egyenes, függőleges vagy kissé 

domború falú virágcserép alak edények lapos, szögletesen záródó talppal. A 
peremhez, széles, L profilú karima kapcsolódik. 

 Díszítés: díszítetlen és a teljes külső felületen textildíszítéssel fedett változata egyaránt 
ismert.  

 Mérettartomány: ma ~ 15-30 cm 
 Elterjedés: Öcsöd-Kováshalom (Raczky et al. 1985, 21. t. 2). Díszítetlen töredékek 

kerültek elő Polgár-Csőszhalom-dűlő anyagából. 
 
*V13 - kis- és közepes méretű, téglalapos, egyenes, enyhén konikus falú edények  
  Kisebb vagy közepes méretű, téglalapos, kissé konikus testű, egyenesfalú 

edények lapos, szögletesen záródó talppal. 
 Díszítés: a teljes külső felületet karcolt textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: dp ~ 10-20 cm 
 Elterjedés: az északi telepek anyagában előforduló típus. Több példánya került elő 

Szerencs-Taktaföldváron. 
 
*V14 - közepes méretű, magas, egyenes, függőleges falú téglalapos edény 
  Közepes méretű, téglatest alakú, agyaglapokból összeállított magas, lapos aljú 

edény. 
 Díszítés:a teljes külső felületen textildíszítéssel fedett; az éleket ujjbenyomással tagolt 

függőleges bordák hangslyozzák. 
 Mérettartomány: ma ~ 25 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kopáncs, Kiss-tanya (Banner 1933-34, 8. t. 6) 
 = Seleanu 1978 8e típus. 
 
 
Korsók és fazekak (59. tábla) 
 
*F1 - nyújtott testű hasas palackok  
  Közepes vagy kisméretű, közepes kidolgozású, erősen ívelt hasú palackok. A 

súlyvonal a test közepénél helyezkedik el; az ejtett vállhoz ívelten kapcsolódik a 
függőleges záródású, szűk, nem túl hosszú, hengeres nyak. Hasas és nyújtottabb 
változatuk is ismert. 

 Díszítés: általában díszítetlen; egy kisebb, Hódmezővásárhely-Kökénydombról 
származó példány testét a váll közepétől textildíszes minta fedi (Banner-Korek 1949, 
3. t.  8). 
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 Arányok: dp/dmax < 0.5 
 Mérettartomány: ma = 20-40 cm 
 Elterjedés: a déli területek anyagából ismert, nem túl gyakori típus. 

Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 7. t. 14, 17; Banner-Korek 
1949, 3. t.  8); Szegvár-Tűzköves (Korek 1973, 47.t. 8). 

 = Seleanu 1978 5a7, 6b3 típusok; Korek 1973 28. t. 6b típus. 
 
F2 - tojásdad testű kétfülű korsók rövid hengeres nyakkal 
  Közepes méretű és kidolgozású, ívelt hasú palackok. A súlyvonal a test 

közepénél helyezkedik el; az ejtett, egyenes vagy enyhén ívelt vállhoz ívesen 
kapcsolódik a függőleges záródású, szűk, nem túl hosszú, hengeres nyak. A nyakrész 
aljánál függőleges gyűrűfül-pár található. Hasas és nyújtottabb változatban is ismert. 

 Díszítés: díszítetlen. 
 Mérettartomány: ma ≤ 35 cm 
 Elterjedés: inkább az északi területre jellemző, ritka változat. Pl. Kisköre-Gát (Korek 

1973, 16. t. 6, 8). 
 = Seleanu 1978 5a2, 5a6 típusok; Korek 1973 28. t. c2. típus. 
 
F3 - magas vállú füles korsók hengeres nyakkal 
  Közepes vagy nagyméretű, általában jó kidolgozású, sárgás színű, simított 

vagy gyengén fényezett felületű, ívelt testű amforaalakú korsók. A hasvonal a test 
felső harmadában helyezkedik el; lekerekített. Az alj konikus, enyhén ívelt; a talp 
lapos. A domború, erősen szűkülő vállhoz hosszabb, hengeres vagy igen enyhén 
konikus nyak csatlakozik. A hasvonalon vízszintes fülpár található. 

 Díszítés:díszítetlen. A Polgár-Csőszhalom-dűlő anyagában megjelenő példányok 
nyakát vagy nyakát és vállát sok esetben széles sávos fekete festéssel kialakított 
geometrikus minta fedi. 

 Mérettartomány: ma > 30 cm 
 Elterjedés:a tiszai kultúra teljes területén megjelenő típus (pl Hódmezővásárhely-

Kökénydomb: Banner-Korek 1949, 5. t. 2; Tápé-Lebő B: Trogmayer 1957, 15. t. 1-2). 
Változatai különösen gyakoriak Polgár-Csőszhalom-dűlő anyagában (Sebők 2007, 
106-107, 4. t. 1, 4, 7, 8), de megjelenik Aszódon is (Kalicz 1985, 54. t. 4). 

 = Seleanu 1978 6a1 típus; Korek 1973 28. t. 6a2 típus. 
 
F4 - magas vállú hengeres nyakú korsók aszimmetrikus füllel 
  Közepes vagy nagyméretű, általában jó kidolgozású, ívelt testű korsók. A 

hasvonal a test felső harmadában helyezkedik el; lekerekített. Az alj konikus, enyhén 
ívelt; a talp lapos. A domború, kissé ejtett vállhoz hosszabb, hengeres vagy igen 
enyhén konikus nyak csatlakozik. A hasvonal egyik oldalán vízszintes vagy 
függőleges fülpár található, melyet az ellentétes oldalon gyakran egyetlen, 
ugyanolyan fül egészít ki. 

 Díszítés:díszítetlen. 
 Mérettartomány: ma < 40 cm 
 Elterjedés: elsősorban a déli telepekre jellemző változat, de megjelenik Aszód 

anyagában is (Kalicz 1985, 54. t. 1). Pl. Hódmezővásárhely-Kopáncs (Banner 1933-34, 
5. t. 4); Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Korek 1973, 28. kép 3b). 

 = Seleanu 1978 6a3, 6b1 típusok; Korek 1978 28. t. 3b, 28. t. 6a1 típusok. 
 
F5 - ejtett, magas vállú, hengeres nyakú füles korsók 
  Közepes vagy nagyméretű, általában jó kidolgozású, ívelt testű korsók. A 

hasvonal a test felső harmadában helyezkedik el; lekerekített. Az alj konikus, egyenes; 
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a talp lapos. A domború vállhoz hosszabb, szűk, hengeres nyak csatlakozik. A nyak 
aljánál apró, függőleges gyűrűgülpár, esetleg bütyökpár található. 

 Díszítés: díszítetlen. 
 Mérettartomány: ma > 30 cm 
 Elterjedés:inkább a déli területekre jellemző változat. Hódmezővásárhely-

Kökénydomb: Banner 1931, 19. t. 3; Banner-Foltiny 1945, 7. t. 18. 
 = Korek 1973 28. t. c2, 28. t. c3 típusok. 
>> - kétszájú változat 
  Több díszítetlen példány is ismert a két hengeres nyakkal ellátott változatból 

Hódmezővásárhely-Kökénydombról: Banner 1931, 16. t. 1-2. 
 = Korek 1973, 28. t. 3d típus. 
 
F6 - kisebb lapított testű, hengeres nyakú korsók fülpárral 
  Közepes vagy kisméretű, lapított gömbhasú korsók ívesen kapcsolódó, hosszú, 

függőleges záródású hengeres nyakkal. A nyak aljánál függőleges gyűrű- vagy 
könyökfülpár található. 

 Díszítés: díszítetlen. 
 Mérettartomány: ma ~ 20-40 cm 
 Elterjedés: a déli telepek anyagában, ritkán megjelenő változat. Pl.: Szegvár-Tűzköves 

(Seleanu 1978, 5. t. 3) 
 = Seleanu 1978 5a3, 5a7 típusok. 
 
F7 - kisebb bikonikus korsók hengeres nyakkal 
  Közepes vagy kisméretű, jó kidolgozású, bikonikus korsók. A hasvonal a test 

felénél helyezkedik el; enyhén profilált. Az alj egyenes, konikus; a talp lapos. Az 
egyenes, konikus felsőrészhez közepes vagy hosszú, hengeres nyak csatlakozik. 

 Díszítés:díszítetlen és a hasvonalon, illetve a nyak közepén elhelyezett 4-4 bütyökkel 
díszített változatban is előfordul. 

 Mérettartomány: 10-30 cm 
 Elterjedés: a déli területek anyagában megjelenő változat. Pl. Hódmezővásárhely-

Kopáncs (Banner 1933-34, 4. t. 22); Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 
1949, 2. t. 2, 4. t. 8). 

 = Seleanu 1978 5c1, 5b, 5c2 típusok; Korek 1973 30. t. 11. típus. 
 
F8 - kisebb íves testű korsók hengeres nyakkal 
  Közepes vagy kisméretű, jó kidolgozású, gömbhasú korsók. A domború 

vállrészhez közepes vagy hosszú, hengeres nyak csatlakozik. A nyak alján vagy a váll 
tetején függőleges gyűrűfülpár helyezkedik el. 

 Díszítés: általában díszítetlen; esetenként a nyak-váll találkozás bekarcolt vagy széles, 
festett fekete vonallal hangsúlyozott. 

 Mérettartomány: ma ≤ 30 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra teljes területén megjelenő, ritka változat. 
 = Korek 1973 30. t. 11.3., 30. t. 11. 4. típusok. 
 
F9 - vállas füles fazekak hengeres nyakkal (60. tábla) 
  Közepes vagy nagyméretű, általában közepes vagy jó kidolgozású, ívelt testű 

korsók. A hasvonal a test felső harmadában helyezkedik el; lekerekített. Az alj 
konikus, egyenes; a talp lapos. A domború vállhoz hosszabb, igen széles, hengeres, 
kissé ívelt nyak csatlakozik; a perem függőleges. A nyak aljánál apró, függőleges 
gyűrű- vagy könyökfülpár, esetleg bütyökpár található. Nyújtottabb és erősen ívelt, 
majdnem gömbtestű változatban egyaránt előfordul. 
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 Díszítés: általában díszítetlen; esetenként a nyak-váll találkozás bekarcolt vonallal 
hangsúlyozott.  

  A Polgár-Csőszhalom-dűlő anyagában megjelenő változatoknál a nyak alját 
gyakran hangsúlyozzák a füleket is fedő széles, fekete festett vízszintes sávval;  
esetenként a teljes nyakrészt is széles sávos fekete festésű geometrikus minta fedi. 

 Arányok: dp/dmx ~ 1 
 Mérettartomány: több méretcsoportba sorolható; ma ~ 10-40 cm 
 Elterjedés: a tiszai kultúra teljes területén megjelenő, nem túl gyakori típus. Feltűnik 

Aszód anyagában is (Kalicz 1985, 55. kép 6). Polgár-Csőszhalom-dűlő veető 
fazéktípusa (Sebők 2007, 3. t. 14, 15, 19, 4. t. 6). Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb 
(Banner-Korek 1949, 4. t. 7). 

 = Korek 1973 30. t. 10c típus. 
 
F10 - nyitott, ívelt testű fazekak(60. tábla) 
  Közepes méretű, erősen ívelt testű, széles szájú, gömbhasú fazekak. 
 Díszítés: a test felső részén, zegzugvonalban elhelyezett 4-4- bütyökkel díszített. 
 Arányok: dp/dmax ~ 1 
 Mérettartomány: ma ~ 20-40 cm 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves (Seleanu 1978, 34 nyomán). 
 = Seleanu 1978 4a1, 4a2, 4c1, 4c2 típusok. 
 
F11 - függőleges peremú gömbhasú fazekak (60. tábla) 
  Közepes méretű, erősen ívelt testű, szűkebb szájú, függőleges peremű 

gömbhasú fazekak. 
 Díszítés: a test felső részén, zegzugvonalban elhelyezett 4-4- bütyökkel díszített. 
 Arányok: dp/dmax ~ 1 
 Mérettartomány: ma ~ 20-40 cm 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves (Seleanu 1978, 34 nyomán). 
 = Seleanu 1978, 4b1, 4b2, 4b3 típusok. 
 
F12 - alacsony súlypontú, ívelt testű, függőleges peremű fazekak és tárolóedények (60. tábla) 
  Közepes méretű, erősen ívelt testű, széles szájú, gömbhasú fazekak. A 

hasvonal a test felénél vagy alatta helyezkedik el; lekerekített. A felső rész nyújtott, 
kissé ívelt, befelé tart; a perem függőleges. 

 Díszítés: díszítetlen vagy a test felső részén, a hasvonal felett vagy a váll tetején 
elhelyezett 4 bütyökkel díszített. 

 Arányok: dp/dmax ~ 1 
 Mérettartomány: ma ~ 20-40 cm 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves (Seleanu 1978, 35 nyomán). 
 = Seleanu 1978, 4d1, 4d2, 4d3, 4f típusok. 
 
 
Tárolóedények (nagyméretű tárolók, épített tárolók, hombárok) (60. tábla) 
 
H1 - nyitott konikus tárolók 
  Nagyméretű, vastag falú, közepes kidolgozású tárolóedények. 
 Díszítés: a perem alatt elhelyezett 2-4, többnyire tagolt fogóbütyök. 
 Arányok: dp/ma ~ 1 
 Mérettartomány: dp~35-50 cm 
 Elterjedés: a déli terület jellemző típusa; az északi telepek anyagában ritkán fordul elő. 

Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 8. t. 18; Banner-Korek 
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1949, 4. t. 11); Tápé-Lebő (Trogmayer 1957, 13. t. 16, 15. t. 16) és Kisköre-Gát (Korek 
1983, 30. t. 6). 

 = Seleanu 1978, 7b2 típus; Korek 1973, 28. tábla 5b típus. 
 
H2 - nyitott konikus tárolók enyhén behúzott peremmel 
  Nagyméretű, vastag falú, közepes kidolgozású tárolóedények; a test felső 

részén, közvetlenül a perem alatt közepesen profilált hasvonal fut; a perem egyenes, 
erősen befelé tart. 

 Díszítés: a test felső részén elhelyezett 2-4, többnyire tagolt fogóbütyök. 
 Arányok: dp/ma ~ 1 
 Mérettartomány: dp~35-50 cm 
 Elterjedés: a déli területen megjelenő, lengyeli hatású típus. Pl. Hódmezővásárhely-

Gorzsa (Horváth 1982, 14. t. 11), Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 
1949, 2. t. 1). 

 = Seleanu 1978, 7b1 típus. 
 
H3 - nyitott, függőleges falú konikus tárolók 
  Nagyméretű, közepes vagy jó kidolgozású tárolóedények. A hasvonal kb. a 

test felénél helyezkedik el; lekerekített vagy enyhén profilált. Az alj konikus, a talp 
lapos. A felső rész egyenes, kissé ívelt vagy függőleges. 

 Díszítés: a perem gyakran hullámos vagy ujjbenyomással tagolt. A hasvonalon sorban 
elhelyezett 4 fogóbütyök, vagy a test felső részén zegzugvonalban elhelyezett 4-8 
bütyök díszíti. 

 Arányok: dp/ma ≥ 1 
 Mérettartomány: dp> 35 cm 
 Elterjedés: általános típus; a tiszai kultúra lelőhelyei mellett megjelenik Polgár-

Csőszhalom-dűlő anyagában is. Pl. Hódmezővásárhely-Kopáncs (Banner 1933-34, 6. t. 
1, 2, 7. t. 2); Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 1. t. 6) 

 = Seleanu 1978 7e1, 7e2, 7e3 típusok. 
 
H4 - magas hasvonalú, ívelt falú nyitott tárolóedények enyhén behúzott peremmel 
  Nagyméretű, közepes vagy jó kidolgozású tárolóedények. A hasvonal kb. a 

test felénél helyezkedik el; lekerekített vagy enyhén profilált. Az alj konikus, a talp 
lapos. A felső rész kissé ívelt, befelé tart. 

 Díszítés: a perem gyakran hullámos vagy ujjbenyomással tagolt. A hasvonalon sorban 
elhelyezett 4 fogóbütyök, vagy a test felső részén zegzugvonalban elhelyezett 4-8 
bütyök díszíti. 

 Arányok: dp/ma ≥ 1 
 Mérettartomány: dp> 35 cm 
 Elterjedés: általános típus; a tiszai kultúra lelőhelyei mellett megjelenik Polgár-

Csőszhalom-dűlő anyagában is. Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 
1949, 6. t. 11, 13) 

 = Seleanu 1978 7a1, 7a2, 7a4, 7a5, 7c típusok; Korek 1973 28. tá. 5a2 típus. 
 
H5 - magas hasvonalú, ívelt falú nyitott tárolóedények függőleges vagy enyhén ívelt  

peremmel 
  Nagyméretű, közepes vagy jó kidolgozású tárolóedények. A hasvonal kb. a 

test felénél vagy afölött helyezkedik el; lekerekített vagy enyhén profilált. Az alj 
konikus, a talp lapos. A felső rész egyenes, kissé ívelt vagy függőleges. 

 Díszítés: a perem gyakran hullámos vagy ujjbenyomással tagolt. A hasvonalon sorban 
elhelyezett 4 fogóbütyök, vagy a test felső részén zegzugvonalban elhelyezett 4-8 
bütyök díszíti. 
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 Arányok: dp/ma ≥ 1 
 Mérettartomány: dp> 35 cm 
 Elterjedés: általános típus; a tiszai kultúra lelőhelyei mellett gyakori Polgár-

Csőszhalom-dűlő anyagában is (Sebők 2007, 4. t. 10); megjelenik Aszódon is (Kalicz 
1985, 56. t. 6). Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner 1931, 9. t. 1-10; Banner-
Korek 1949, 1. t. 7). 

 = Seleanu 1978 7f1, 7f2 típusok; Korek 1973, 28. t. 4. típus. 
 
H6 - magas vállú, ívelt falú nyitott tárolóedények rövid függőleges peremmel  
  Nagyméretű, közepes vagy jó kidolgozású tárolóedények. A hasvonal a test 

felső harmadában helyezkedik el; lekerekített. Az alj konikus, a talp lapos. A felső 
rész befelé ível; a perem egyenes, függőleges. Alacsonyabb és magasabb, nyújtott 
testű változata is előfordul. 

 Díszítés: A hasvonalon sorban elhelyezett 4 fogóbütyök, vagy a vállon 
zegzugvonalban elhelyezett 4-8 bütyök díszíti. 

 Arányok: dp/ma > 1 
 Mérettartomány: dp> 35 cm 
 Elterjedés: a déli területeken megjelenő változat. Pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb 

(Banner 1931, 18. t. 1-2; Banner-Korek 1949, 1. t. 9). Feltűnik Aszódon is (Kalicz 1985, 
56. t. 5). 

 = Seleanu 1978 6g1, 7a3, 7d típusok. 
 
*H7- ívelt testű, hasas hombárok hengeres nyakkal (61. tábla) 
  Nagyméretű, közepes kidolgozású, vastag falú, zárt tárolóedények. A 

hasvonal a test középső harmadába esik, lekerekített. Az alsó rész nyújtott, konikus, 
esetenként kissé ívelt; a domború vállhoz ívesen csatlakozik a rövid vagy közepesen 
hosszú, viszonylag szűk, hengeres nyak. 

 Díszítés: a hasvonalon és a nyak alján zegzugvonalban elhelyezett 4-4 bütyök; a 
hasvonalon lévők általában nagyobb, sima vagy tagolt fogóbütykök; a nyak alján 
kisebb, kerek bütykök találhatók. Egy Hódmezővásárhely-Kökénydombról származó 
darab vállrésze textilmintával díszített (Trogmayer et al. 2005, kat. 155). 

 Arányok: dmax/ma > 1 
 Mérettartomány: ma > 40 cm 
 Elterjedés: inkább a déli telepekre jellemző változat. Pl. Hódmezővásárhely-

Kökénydomb (Banner 1931, 19. t. 4, 5; Banner-Korek 1949, 3. t. 8, 5. t. 1, 5, 6)  
 = Seleanu 1978 6b3 típus. 
 
 
*H8 -  vállas hombárok hengeres nyakkal (61. tábla) 
  Nagyméretű, közepes kidolgozású, vastag falú, zárt tárolóedények. A 

hasvonal a test felső harmadába esik, lekerekített. Az alsó rész nyújtott, konikus, 
esetenként kissé ívelt; a vállhoz rövid vagy közepesen hosszú, viszonylag szűk, 
hengeres nyak kapcsolódik. 

 Díszítés: díszítetlen, vagy a hasvonalon és a nyak alján zegzugvonalban elhelyezett 4-
4 bütyök díszíti. A hasvonalon lévők általában nagyobb, sima vagy tagolt 
fogóbütykök; a nyak alján kisebb, kerek bütykök találhatók. Egy Hódmezővásárhely-
Kökénydombról származó darab vállrésze textilmintával díszített (Trogmayer et al. 
2005, kat. 154). 

 Arányok: dmax/ma > 1 
 Mérettartomány: ma > 40 cm 
 Elterjedés: inkább a déli telepekre jellemző változat. Pl. Hódmezővásárhely-

Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 4. t. 18, 19)  
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 = Seleanu 1978 6a5 típus. 
 
H9 -  hordótestű hombár rövid hengeres nyakkal (61. tábla) 
  Nagyméretű, közepes kidolgozású, vastag falú, zárt tárolóedény. A hasvonal a 

test felső harmadába esik, lekerekített. Az alsó rész nyújtott, konikus, esetenként kissé 
ívelt; a vállhoz rövid vagy közepesen hosszú, viszonylag szűk, hengeres nyak 
kapcsolódik. 

 Díszítés: díszítetlen. 
 Arányok: dmax/ma > 1 
 Mérettartomány: ma = 117 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 11. t. 7)  
 = Seleanu 1978 6a5 típus. 
 
*H10 - rövid lábakon álló négyszögletes agyagládák (58. tábla) 
  Nagyméretű, téglatest alakú, egyenes, függőleges falú, lekerekített peremű, 

lapos aljú,két téglalapos agyaglábon álló agyagládák. 
 Díszítés:díszítetlen és a test teljes felületén textilmintával fedett változata egyaránt 

használatban van. 
 Arányok: dp/ma ~ 3:5 (a lábak nélkül) 
 Mérettartomány: dmx > 50 cm 
 Elterjedés: a déli telepekre jellemző változat. Hódmezővásárhely-Kopáncs (Banner 

1934a, 14. t. 1); Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Foltiny 1945, 6.  
 = Seleanu 1978 8a2 típus; Korek 1973 28. t. 1, 28. t. 2. típusok. 
 
*H11 - négyszögletes agyagládák (58. tábla) 
  Nagyméretű, téglatest alakú, egyenes, függőleges falú, lekerekített peremű, 

lapos aljú agyagládák. 
 Díszítés:díszítetlen és a test teljes felületén textilmintával fedett változata egyaránt 

használatban van. 
 Arányok: dp/ma ~ 3:5 
 Mérettartomány: dmx > 50 cm 
 Elterjedés: a déli telepekre jellemző változat. Pl. Szegvár-Tűzköves (Csalog 1959, 1. t. 

2a). 
 = Seleanu 1978 8a2 típus; Korek 1973 28. t. 1. típus. 
 
 
Speciális formák: anthropomorf edények, oltárok (61. tábla) 
 
Sp1 - ülő anthropomorf ábrázolások cilindrikus testtel 
  Fordított U alakú, téglalapos agyaglapokból összeállított zsámolyon ülő 

alakok. A testet hengeres, enyhén ívelt falú edény helyettesíti. A test egyes részletei 
plasztikusan megformáltak: a karok a test mellett, enyhén behajlítva, kezek a hason; a 
lábak zártan, párhuzamosan, behajlítva. Apró bütyökpár jelzi a melleket; enyhe, 
kettős kidudorodás a fenékrészt. A tárgyak kidolgozása igen jó. 

 Díszítés: Általában a test mellvonal alatti részét fedi a textildíszes alapszerkezet; az 
efölötti térben „szabadon” önálló motívumok jelenhetnek meg. 

 Mérettartomány: 10-25 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásáhely-Kökénydomb: 1-3. „Vénuszok” (Banner-Korek 1949, 3. t. 

1-2, 3-4; 15. t. 5-6ab). 
 
Sp2 - ülő anthropomorf ábrázolások 
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  Fordított U alakú, téglalapos agyaglapokból összeállított zsámolyon ülő 
alakok. A teljes test plasztikusan megformált; a karok a test mellett, enyhén behajlítva, 
kezek a hason; a lábak zártan, párhuzamosan, behajlítva. Apró bütyökpár jelzi a 
melleket; enyhe, kettős kidudorodás a fenékrészt. A tárgyak kidolgozása igen jó. 

 Díszítés: Szegvár-Tűzköves anyagában díszítetlen, jelzésszerűen geometrikus 
mintával díszített és a mellvonal alatt textildíszes mintával fedett változatban 
egyaránt előfordul. Díszítetlen: 3, 5. szobrok (Korek 1987, 15. kép; Trogmayer 1987, 
kat. 138); négyzetrácsos, bekarcolt övvel: 1. szobor (Csalog 1959a, 5-10. kép); 
textildíszes: 2. szobor (Idole 1972, 17-19. t.). 

 Mérettartomány: ma ~ 20-25 cm 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves. 
 
Sp3 - ülő anthropomorf ábrázolás edényszerű applikációval 
  Az előző két típus keveréke. Fordított U alakú, téglalapos agyaglapokból 

összeállított zsámolyon ülő alak. A lapos testet egy hengeres testű edény falából 
alakították ki. Egyes részletek plasztikua megformáltak: a karok a test mellett, enyhén 
behajlítva, kezek a hason; a lábak zártan, párhuzamosan, behajlítva. Apró bütyökpár 
jelzi a melleket; enyhe, kettős kidudorodás a fenékrészt. A tárgy kidolgozása igen jó. 

 Díszítés: díszítetlen. 
 Mérettartomány: ma ~ 20-25 cm 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves 4. szobor (Korek 1987, 54, 16. kép). 
 
 
*Sp3 - kisméretű, lapos tetejű téglalapos oltárak 
  Kisméretű, igen finom kidolgozású, téglavörösre égetett, téglalapos 

agyaglapokból összeállított téglatest alakú oltárak. A felső lap sima. 
 Díszítés:díszítetlen és textildíszes változatban egyaránt ismert. Díszítetlen pl. Szegvár-

Tűzköves (Korek 1973, 51. t. 6, 7), Kisköre-Gát (közöletlen; MNM1965.16.80;  Sebők 
1999, kat. 541); textildíszes pl. Hódmezővásárhely-Kökénydomb (közöletlen; TJM 
1940.532; Sebők 1999, kat. 267) Szegvár-Tűzköves (Korek 1973, 49. t.), illetve Aszód-
Papi-földek (Kalicz 1985, 70. t. 2). 

 Mérettartomány: dmax ~ 10-20 cm 
 Elterjedés: A tiszai kultúra egész területén megjelenő, jellegzetes, bár nem túl gyakori 

típus. Feltűnik Aszód anyagában is. 
 
*Sp3 - kisméretű téglalapos oltárak tálrésszel 
  Kisméretű, igen finom kidolgozású, téglavörösre égetett, téglalapos 

agyaglapokból összeállított téglatest alakú oltárak. A felső laphoz kerek, egyenes, 
konikus falú, lapos tálrész kapcsolódik. 

 Díszítés: oldallapjait textildíszes minta fedi. 
 Mérettartomány: dmax ~ 10-20 cm 
 Elterjedés: A tiszai kultúra területén Öcsöd-Kováshalom anyagában tűnik fel (Raczky 

1985, kat. 202). Feltűnik Aszód anyagában is (Kalicz 1998, 97-99, 54. t. 9). 
 
*Sp5 - nagyméretű téglalapos oltárok 
  Nagyméretű, jó kidolgozású, viszonylag vastag falú, téglatest alakú, széles, 

függőleges peremű, agyaglapokból összeállított tárgyak. A test  szemközti oldalainak 
közepén alul hosszú, függőleges, fordított U alakú bevágás látszik. A felső laphoz 
kerek, egyenes, konikus falú, lapos tálrész kapcsolódik. 

 Díszítés: A Hódmezővásárhely-Kökénydombról ismert példányon az oldallapok 
díszítése textildíszes jellegű: a hosszabb oldal töredékét rossz minőségű meanderháló 
(talán F02.031D), a rövidebbet zárt geometrikus minta fedi.  
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  A szegvár-tűzkövesi példány szintén textilmintával díszített; a tálrész alján 
szalagminta (S04.005) fut körbe. 

 Méretek: dp = 23.9 cm; ma = 18.3 cm (Hódmezővásárhely-Kökénydomb) 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 4. t. 4). 
 
*Sp6 - nagyméretű, háromszög alakú oltárak 
  Nagyméretű, jó kidolgozású, viszonylag vastag falú, háromszög alakú, széles, 

függőleges peremű, agyaglapokból összeállított tárgyak. 
 Díszítés: A felső lapot a formát követő vonalakkal lezárt, sokszöges panelekbe tagolt 

meanderháló (F02.004) tölti ki. A teljesen kiegészíthető példányon az egyik oldal 
közepénél háromszögletű arcábrázolás látható. Az oldalakat a formát követő hosszú 
téglalapos panelekbe tagolt geometrikus minta (S12.034) fedi. 

 Mérettartomány: dmax ~ 50 cm 
 Elterjedés: Hódmezővásárhely-Kökénydomb (Banner-Korek 1949, 7. t. 8, 8. t. 8-9). 
 
 
*Sp7 - kisebb bikonikus korsók hengeres nyakkal, rövid csőtalpon (arcos edények) 
  Közepes méretű, jó kidolgozású, bikonikus korsók. A hasvonal a test felénél 

helyezkedik el; erősen profilált. Az alj domború, erősen szűkül; a test rövid, egyenes, 
konikus csőtalpon áll. A domború, konikus felsőrészhez hosszú, hengeres nyak 
csatlakozik. 

 Díszítés: a hasvonal feletti részt karcolt textildíszes minta fedi a nyak előoldalán 
arcábrázolással. 

 Mérettartomány: 16 / 21 / 15 cm 
 Elterjedés: Szegvár-Tűzköves 1-3. arcos edények (Csalog 1959a, 1-2. kép; Korek 1987, 

57, 21. kép; Csalog 1959a, 3-4. kép). 



































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix: a szakálháti kultúra M motívumos arcos edényeinek 

mintaelemzése 
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1. Bevezetés 
 Jelen kiegészítő elemzés célja a szakálháti M motívumos arcos edények 
díszítésében ismétlődő mintázat, közös szerkezet leírása, illetve e mintarendszer 
változásainak megragadása. E leletcsoport részletes mintaelemzését a disszertáció 
fő témája szempontjából azért tartjuk szükségesnek, mert csak a mintastruktúra 
feltárása és mintaelemkincsben elkülöníthető jelentésszintek leírása révén válik 
lehetségessé az egyes ikonográfiai  (és esetleg gondolati) elemek utóéletének 
követése a tiszai átfejlődés időszakában. A tiszai textildíszes mintarendszer 
oldaláról nézve pedig csak a szakálháti kultúra mintarendjével való pontos 
összehasonlítás nyomán különíthetőek el az előbbi öröklött elemei, azaz így 
válnak elkülöníthetővé a díszítés és a mögöttes képzetrendszer rétegei. Az 
elemzés a disszertáció fő részében meghatározott szempontokat követi, hogy az 
ennek révén nyert következtetések összehasonlíthatóak legyenek a tiszai kultúra 
leletein végzett analízis eredményeivel. 
 Az elemzés alapját szakálháti kultúra arcos edények jelentik; mellettük a 
leletcsoport mintáinak kiértékelése során számba vettük a kultúra egyéb 
edényformáin feltűnő, geometrikus jellegű mintákat is. 
 Az tanulmány első részét az elemzés alá vont leletek katalógusa jelenti. Ez 
összesen mintegy 65 leletet jelent a szakálháti kultúra életének különböző 
időszakaiból, összesen 20 lelőhelyről; vagyis tartalmazza az összes, a kultúra 
törzsterületén eddig előkerült és megfelelően publikált arcos edényt és értékelhető 
töredéket, ezen felül pedig a Rákóczifalva-Bagi-földek 8/8A fiatal szakálháti 
telepén előkerült arcos edények mintaleírását. 
  Mivel mind a hordozó formák tipológiája, mind a díszítés keretrendszere 
igen csekély változatosságot mutatnak, ez a leletanyag megfelelő alapot jelentett a 
típus általános tulajdonságelemzésének elvégzéséhez. A katalógus összeállítása 
során ezért - a saját feltárásból származó példányok felvételén túl - inkább a 
publikált leletek minél jobb minőségű mintavázlatának elkészítését, mintsem az 
összes tudhatóan előkerült darab felkutatását tartottuk szem előtt. A lista tehát 
korántsem teljes: nem kerültek bele a különböző közlésekben megemlített, de 
nem, vagy nem elsősorban leletközlés céljából publikált leletek. Ez a helyzet 
például Abony-Serkeszék-dűlő lelőhelye esetében: az ásató több edény töredékét 
említi (KOVÁCS Á. 2006, 3), de elemzésre alkalmas közlésben csupán a hengeres 
testű példány érhető el, míg két további fazék alakú edény kisméretű fotóját közli 
Kovács Á.. (KOVÁCS Á. 2007, 31). A leletcsoportot összefoglaló legfrissebb 
katalógus (RACZKY-ANDERS 2003, 173) további, mindeddig nem publikált 
töredékeket említ. A négy, a katalógusban szereplő edény mellett még legalább 
egy további előkerült Csanytelek-Újhalastó lelőhelyén is1. 
 A katalógus nem csupán azokat a példányokat tartalmazza, amelyek 
esetében az arcábrázolás vagy annak részlete fennmaradt, hanem azokat is, 
amelyeknél a díszítés részletei kétségtelenné teszik, hogy a töredék(ek) arcos 
edényből származnak. Ilyen, általában erősen töredékes állapotú edények a 
szakálháti kultúra szinte minden lelőhelyén előfordulnak; annak valószínűsége, 
hogy az adott darab valóban arcos edényből származik, esetenként más és más. 
Ezért kizárólag azok a leletek kerültek be a katalógusba, melyeken látható 

                                                 
1 Galántha Márta feltárása, 99. négyzet, XXXVII. gödör; utal rá HEGEDŰS 1982-83, 16. 
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legalább egy olyan formai- vagy díszítőelem, ami a szakálháti kultúrán belül csak 
arcos edényeken van jelen. Ezek a jegyek (pl. oszlopfül, duzzadt, függőlegesen 
rovátkolt perem hajábrázolással) kizárólag az edények vállán és hengeres nyakán 
helyezkednek el. Az edénytest alsóbb részeiből származó töredékek épp ezért igen 
ritkák, mivel annak általános mintája (laza, körbefutó, félspirálok alkotta sor) 
egyébként is előfordul a kultúra edényein; így az arcos edényekből származó 
hastöredékek elválasztása önmagában nem lehetséges. 
 Nem szerepel az elemzés első körében a Rákóczifalva-Bagi-földek 8A 
lelőhely 839.977. objektumából előkerült, szintén M motívumos arcos edény sem. 
Ez a példány a típus kései, egyedi derivátuma: egyedi forma- és díszítésvilágával 
sok szempontból különbözik a szakálháti kultúra arcos edényeitől. 
Jellegzetességeire és helyzetére az elemzés végén, külön kívánunk kitérni. 
 Kimaradt továbbá az elemzés első, zárt köréből a Vinča-Belo Brdo B1 
rétegéből előkerült szakálháti jellegű hombár (VASÍĆ 1936, 37) és tárolóedény-
töredék (VASÍĆ 1936, 48-49) is. Ezek a példányok nem a kultúra törzsterületén 
kerültek elő2; utóbbi méretei nem ismertek, de legalább az előbbi (mintegy 125 cm-
es magasságát, illetve hordozó formájának felépítését figyelembe véve) 
feltételezhetően helyben készült. Ezért - még ha kontextusa révén a szakálháti 
kultúrához való időbeli viszonya pontosan meg is határozható - e két lelet 
esetében nem kizárt a mintaszerkezet torzulása és az alkalmazott motívumok 
készletének idegen kulturális hatás okozta módosulása a törzsterület M 
motívumos arcos edényeinek mintarendjéhez képest. Ezen okok miatt úgy véljük, 
hogy a vinčai hombár és töredék nem alkalmasak arra, hogy az M motívumos 
arcos edények mintarendjének szabályosságait feltáró zárt elemzés alapjául 
szolgáljanak. Megfelelőek egy "második körben" végzett tulajdonságelemzéshez, 
melynek célja, hogy a szakálháti kultúra interferenciaterületein, illetve a 
szomszédos kultúrák lelőhelyein előkerült M motívumos arcos edényeken 
megjelenő eltérésekből következtessen a mintaszerkezet egyes elemeinek 
szerepére. 
 A katalógus a hordozó forma két fő típusa szerint külön csoportban sorolja 
fel a "fazék alakú" és a hengeres testű arcos edényeket. 
 A munka második része a modell leírása, illetve az elemzés kiértékelése. A 
tulajdonságelemzés egyes leletekre, illetve egyes tulajdonságokra (szerkezeti 
változatok, mintaalkotók és ismétlődésük mintázatai) vonatkozó lapjai külön 
táblázatokon szerepelnek (30-39. táblák); ezt egészítik ki a formák, 
mintaszerkezetek és motívumok önálló, ám a főszöveghez tartozó katalógusokkal 
azonos szempontok szerint összeállított, illetve azokkal referált katalógusai (18-29. 
táblák). A mintarendszer elemeinek továbbélését, illetve az átalakulás folyamatát 
az elemzés végén, külön tárgyaljuk. 
 Az elemzésben használt kifejezések készlete természetesen megegyezik a 
főszöveg terminológiájával; ezek definícióját ld (főszöveg). 

 
1.1  Az elemzés alapkérdései 

                                                 
2 Ennek megfeleően a többi, nem a kultúra törzsterületéről származó M motívumos arcos edény töredék 

sem került be a katalógusba; a két vinčai példányt azért tartotam fontosnak kiemelni, mert ezek az egyedüli olyan 
darabok, amelyek díszítésének egyéb részletei is megegyezni látszanak a szakálháti kultúra lelőhelyein előkerült 
arcos edényekével. 
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A katalógusba bekerült leletek előzetes gyűjtése nyomán a leletanyagban 
három fő stíluscsoport látszott körvonalazódni: ezek a korai szakálháti kultúra 
fazék alakú edényei, a kései időszak fazék alakú edényei, illetve a hengeres testű 
edények csoportja. Utóbbiba csupán 2 ép és 2 töredékes edény tartozik (2 a korai 
és 2 a kései időszakból), és a típus díszítése ikonográfiai szempontból viszonylag 
nagy változatosságot mutat; ezért ennek elemeit - bár az értékelésnél jelöljük az 
egyes pédányok pontos időbeli helyzetét - nem volt értelme korszak szerint 
további két halmazba tagolni. 

 Az elemzés közvetlen célja az alábbi kérdések megválaszolása: 
 
 az egyes csoportok szerkezeti és mintaelemkészletének leírása, jellegzetes 

stílusjegyeinek meghatározása; 
 az egyes csoportok között fennálló viszony meghatározása a fejlődés 

irányának és a belső átalakulás jellegének leírására, illetve az esetleges idegen 
hatás elemeinek pontos elkülönítésére; 

 a kései szakálháti, illetve Tisza 1. kontextusból előkerült derivátumok 
felgyűjtése és elemzése az egyes típusok utóéletének leírására; 

 az egyes mintaelemek használatának, (időbeli) megjelenésének és 
esetleges továbbélésének vizsgálata a jel- vagy szimbólumértékű motívumok 
elkülönítésére; 

 az egyes mintaelemek használatának, (időbeli) megjelenésének és 
kontextusának, illetve  esetleges továbbélésének vizsgálata a tiszai textildíszes 
mintakincs egyes motívumainak eredetvizsgálatához 

 a mintaszerkezet fejlődése és esetleges továbbélése: a kései szakálháti 
arcos edényeken, valamint az átmeneti típusokon megjelenő mintaszerkezetek 
leírása; a tiszai textildíszes mintarend szerkezetváltozataival fennálló viszony 
meghatározása azok eredetének és esetleges jelentéstartalmának 
meghatározásához. 
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2. Katalógus 
 
A katalógusban külön felsorolásban szerepelnek a fazék alakú és a hengeres 

testű edények. Azon lelőhelyek esetében, ahonnan több arcos edény töredéke is 
ismert, az egyes darabok megnevezésénél az eredeti publikációk számozását 
tartottuk meg. 

 
 A méretezés rövidítései: ma = magasság 
     pá = peremátmérő 
     há = hasátmérő (lrgnagyobb átmérő) 
     fá = fenékátmérő 
 
2.1 Fazék alakú arcos edények 
 
f1. Battonya-Gödrösök 1. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű tárolóedény 
nyaktöredéke. A karcolt  mintát vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  15;  1-2. tábla 
 méretek: (a legnagyobb töredék méretei): 23.1 x 14.6 cm 
 mintavázlat: 2. tábla 1. 
 
f2. Battonya-Gödrösök 2. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös fazék. Kiegészített. A 
karcolt mintát vörös és sárga pasztózus festés egészíti ki. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  15, 1. kép;  3-5. tábla 
 méretek: Ma= 48.5 cm, pá= 17.4 cm, fá=14.5 cm 
 mintavázlat: 2.tábla 2; GOLDMAN 1978, 1. kép nyomán. 
 
f3. Battonya-Gödrösök 3. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös tárolóedény nyak- és 
válltöredéke. Karcolt minta  díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  15-16, 2. kép;  6. tábla 2-4. 
 méretek: (a töredék méretei): 15.1 x 15.3 cm 
 mintavázlat: 2. tábla 3; GOLDMAN 1978, 2. kép nyomán. 
 
f4. Battonya-Gödrösök 4. edény 

Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék nyaktöredéke. A karcolt 
mintát vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  15;  1-2. tábla 
 méretek: (a töredék méretei): 6.9  x 7.2 cm 
 mintavázlat: 2. tábla 4. 
 
f5. Battonya-Gödrösök 5. edény 
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Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék nyak- és válltöredéke. A 
fehér inkrusztált mintát  vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  16;  6. tábla 7. 
 méretek: (a legnagyobb töredék méretei): 12.7 x 14.8 cm 
 mintavázlat: 2. tábla 5. 
 
f6. Battonya-Gödrösök 6. edény 

Oxidatív égetésű, sárgás-téglavörös színű fazék perem- és 
nyaktöredéke. A karcolt mintát valószínűleg vörös pasztózus festés 
egészítette ki. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  17;  6. tábla 6. 
 méretek: (a töredék méretei): 5.2 x 4.3 cm 
 mintavázlat: 2. tábla 6. 
 
f7. Battonya-Gödrösök 8. edény 

Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék nyak- és válltöredéke. 
Karcolt minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  17;  6. tábla 8-11 
 méretek: (a legnagyobb töredék méretei): 12.7 x 9.8 cm 
 mintavázlat: 3. tábla 1. 
 
f8. Battonya-Gödrösök 9. edény 
 Oxidatív égetésű, sárgás színű fazék nyaktöredéke. A karcolt mintát 

sárga és vörös   pasztózus festés egészíti ki. 
 Battonya-Gödrösök, 1. ház; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  17, 3. kép;  6. tábla 9, 12, 15, 16. 
 méretek: (a legnagyobb töredék méretei): 14.2 x 10.4 cm 
 mintavázlat: 3. tábla 2, GOLDMAN 1978, 3. kép nyomán. 
 
f9. Battonya-Gödrösök 14. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék perem- és 
nyaktöredéke. A fehér inkrusztált mintát sárga és vörös pasztózus 
festés egészíti ki. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  17;  6. tábla 6. 
 méretek: pá(becsült) = 34 cm 
 mintavázlat: 3. tábla 3. 
 
f10. Battonya-Gödrösök 15. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék válltöredéke. 
Fehér inkrusztált minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 méretek: (a töredék méretei): 9.2 x 13 cm 
 GOLDMAN 1978, 19-20;  8. tábla 7. 
 mintavázlat: 3. tábla 4. 
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f11. Battonya-Gödrösök 16. edény 

Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék válltöredéke. Karcolt-
bemélyített minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  20;  8. tábla 8. 
 méretek: (a töredék méretei): 6.4 x 10,2 cm 
 mintavázlat: 3. tábla 5. 
 
 
 
 
f12. Battonya-Gödrösök 17. edény 

Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék válltöredéke. Karcolt-
bemélyített minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  20;  8. tábla 9. 
 méretek: (a töredék méretei): 9.2 x 9.7 cm 
 mintavázlat: 3. tábla 6. 
 
f13. Battonya-Gödrösök 19. edény 

Sárgásszürke színű fazék részben összeillő perem- nyak- és 
oldalltöredékei. Karcolt minta  díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  21, 6. kép;  8. tábla 10-19. 
 méretek: (a töredék méretei): 11.4 x 6.5 cm 
 mintavázlat: 3. tábla 7, GOLDMAN 1978, 6. kép nyomán. 
 
f14. Battonya-Gödrösök 20. edény 
 Szürke-téglavörös színű, foltos fazék nyaktöredéke. Karcolt minta 

díszíti. 
 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  21;  9. tábla 7. 
 méretek: (a töredék méretei): 6.1 x 4.3 cm 
 mintavázlat: 4. tábla 1. 
 
f15. Battonya-Gödrösök 21. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű tárolóedény perem- 
és nyaktöredékei.  Karcolt-bemélyített minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  21;  9. tábla 1-6. 
 méretek: (a töredék méretei): 15 x 8.2 cm 
 mintavázlat: 4. tábla 2. 
 
f16. Battonya-Gödrösök 22. edény 

Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék perem- és nyaktöredéke. 
Karcolt minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
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 GOLDMAN 1978,  20;  9. tábla 9-10. 
 méretek: (a töredék méretei): 9.5 x 8.6 cm 
 mintavázlat: 4. tábla 3. 
 
f17. Battonya-Gödrösök 24. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék peremtöredéke. Karcolt 

minta díszíti. 
 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  21;  9. tábla 16-17. 
 méretek: (a legnagyobb töredék méretei): 12.5 x 8.3 cm 
 mintavázlat: 4. tábla 4. 
 
f18. Battonya-Gödrösök 25. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék perem- és 
nyaktöredékei. Karcolt minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  21-22, 7. kép;  9. tábla 13-15. 
 méretek: (a töredék méretei): 17.1 x 11.2 cm 
 mintavázlat: 4. tábla 5, GOLDMAN 1978, 7. kép nyomán. 
 
f19. Battonya-Gödrösök 26. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, szürke-téglavörös színű, foltos 
tárolóedény nyakrésze; kiegészített. A karcolt mintát vörös pasztózus 
festés egészíti ki. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  22, 8. kép;  10. tábla. 
 méretek: pá = 22.5 cm 
 mintavázlat: 4. tábla 6, GOLDMAN 1978, 8. kép nyomán. 
 
f20. Battonya-Gödrösök 27. edény 

Oxidatív égetésű, téglavörös színű tárolóedény; kiegészített. Fehér 
inkrusztált díszítését fehér, sárga és vörös pasztózus festés egészíti 
ki. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  23, 25;  11. tábla. 
 méretek: pá = 12.9 cm 
 mintavázlat: 5. tábla 1, GOLDMAN 1978, 11. tábla nyomán. 
 
f21. Battonya-Gödrösök 29. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék perem- és 
arctöredéke. Karcolt minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  25-26, 10. kép;  12. tábla 2-3. 
 méretek: (az arctöredék méretei): 5.9 x 5.4 cm 
 mintavázlat: 5. tábla 2, GOLDMAN 1978, 10. kép nyomán. 
 
f22. Battonya-Gödrösök 31. edény  
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Nagyméretű, oxidatív égetésű, barnás-téglavörös színű fazék 
peremtöredéke. Karcolt minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, 2. gödör; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  25-26, 11. kép;  12. tábla 8. 
 méretek: (a töredék méretei): 9.1 x 8.5 cm 
 mintavázlat: 5. tábla 3, GOLDMAN 1978, 11. kép nyomán. 
 
f23. Battonya-Gödrösök 41. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös színű fazék válltöredéke. Karcolt minta 

díszíti. 
 Battonya-Gödrösök, szórvány; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  29, 13. kép;  12. tábla 6. 
 méretek: (a töredék méretei): 10.5 x 10.1 cm 
 mintavázlat: 5. tábla 4, GOLDMAN 1978, 13. kép nyomán. 
 
f24. Battonya-Gödrösök 42. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű tárolóedény perem- 
és nyaktöredéke. Karcolt minta díszíti. 

 Battonya-Gödrösök, szórvány; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  29;  12. tábla 9, 12. 
 méretek: (a legnagyobb töredék méretei): 29.2 x 16.7 cm 
 mintavázlat: 5. tábla 5. 
 
 
 
 
f25. Battonya-Parázs-tanya 1. edény 

Kisméretű, oxidatív égetésű, szürke-téglavörös színű, foltos 
gömbhasú fazék perem- és nyaktöredéke. Karcolt minta díszíti. A 
töredékekből rekonstruálható mintarészlet felveti annak lehetőségét, 
hogy az edény esetleg kétarcú volt, azaz a nyak elő- és hátoldalának 
mintája megegyezik. 

 Battonya-Parázs-tanya; korai szakálháti kultúra. 
 méretek: pá (becsült): 17.5 cm 
 SZÉNÁSZKY 1990, 154;  2. kép 1, 3. 
 mintavázlat: 6. tábla 1, SZÉNÁSZKY 1990, 2. kép 1. nyomán. 
 
f26. Battonya-Parázs-tanya 2. edény 

Kisméretű, oxidatív égetésű, szürke-téglavörös színű, foltos fazék 
peremtöredéke. A perem külső oldala kissé megvastagított. Karcolt 
minta díszíti. 

 Battonya-Parázs-tanya; korai szakálháti kultúra. 
 SZÉNÁSZKY 1990, 154;  2. kép 2. 
 méretek: (a töredék méretei): 6.2 x 5 cm 
 mintavázlat: 6. tábla 2, SZÉNÁSZKY 1990, 2. kép 2. nyomán. 
 
f27. Battonya-Parázs-tanya 3. edény 
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Kisméretű, oxidatív égetésű, szürke-téglavörös színű, foltos fazék 
perem-, nyak- és  válltöredéke. Karcolt és körömnyomással tagolt 
bordadíszes mintáját sárga és vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Battonya-Parázs-tanya; korai szakálháti kultúra. 
 SZÉNÁSZKY 1990, 154;  3. kép 1-2. 
 méretek: pá (becsült): 17 cm 
 mintavázlat: 6. tábla 3, SZÉNÁSZKY 1990, 3. kép 1-2 nyomán. 
 
f28. Battonya-Parázs-tanya 44*. edény 
 Nagyméretű, sötétszürke színű, foltos tárolóedény nyakrésze; 

kiegészített. Karcolt   díszítését sárga és vörös pasztózs festés egészíti 
ki. 

 Battonya-Parázs-tanya; kései szakálháti kultúra. 
 GOLDMAN 1978,  30, 15. kép;  14. tábla 1a-b. 
 méretek: pá = 12.1 cm 
 mintavázlat: 6. tábla 4, GOLDMAN 1978, 15. kép nyomán. 
 
f29. Battonya-Vidpart 
 Kisméretű, oxidatív égetésű, szürke-téglavörös színű, foltos 

gömbhasú fazék felső   (kihasasodás feletti) része. Karcolt díszítését 
vörös festés egészíti ki. 

 Battonya-Parázs-tanya; korai szakálháti kultúra. 
 SZÉNÁSZKY 1979, 68, 7. kép 1a-b; SZÉNÁSZKY 1990, 154-155;  4. kép 1-2. 
 méretek: pá = 8.6 cm 
 mintavázlat: 6. tábla 5, SZÉNÁSZKY 1990, 4. kép 1-2. nyomán. 
 
f30. Csanytelek-Újhalastó 2. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű tárolóedény felső 
(kihasasodás feletti)  része. Karcolt minta díszíti. 

 Csanytelek-Újhalastó, 18. gödör; korai szakálháti kultúra 
 HEGEDŰS 1981, 6-8, 6. kép; HEGEDŰS 1982-83, 40, 2. tábla; TROGMAYER 

ET AL.   2005, 43, kat. 86. 
 méretek: pá = 22 cm 
 mintavázlat: 7. tábla 1, TROGMAYER ET AL. 2005, 43 nyomán. 
 
f31. Csanytelek-Újhalastó 3. edény 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű tárolóedény 
nyakrésze. Karcolt minta  díszíti. 

 Csanytelek-Újhalastó, gödörből; korai szakálháti kultúra 
 HEGEDŰS 1982-83, 40-41, 4. tábla 
 méretek: pá = 33.5 cm 
 mintavázlat: 7. tábla 2. 
 
f32. Csanytelek-Újhalastó 4. edény 
 Nagyméretű, oxidatív égetésű tárolóedény peremtöredéke. Karcolt 

minta díszíti. 
 Csanytelek-Újhalastó, gödörből; korai szakálháti kultúra 
 HEGEDŰS 1982-83, 40-41, 10. tábla 1 
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 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: 7. tábla 3. 
  
f33. Csanytelek-Újhalastó 5. edény 
 Nagyméretű, oxidatív égetésű tárolóedény peremtöredéke. Karcolt 

minta díszíti. 
 Csanytelek-Újhalastó, gödörből; korai szakálháti kultúra 
 HEGEDŰS 1982-83, 40-41, 10. tábla 2 
 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: 7. tábla 4. 
  
f34. Csanytelek-Újhalastó 6. edény 
 Nagyméretű, oxidatív égetésű tárolóedény nyakának töredéke. 

Karcolt minta   díszíti. 
 Csanytelek-Újhalastó, gödörből; korai szakálháti kultúra 
 HEGEDŰS 1982-83, 40-41, 10. tábla 3 
 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: 7. tábla 5. 
  
f35. Csépa-Melegér 
 Hengeres nyakú fazék peremtöredéke. Karcolt minta díszíti. 
 Csépa-Melegér, szórvány 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 151. tábla 5 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 8.4 x 7.8 cm 
 mintavázlat: 7. tábla 6. 
 
f36. Csongrád-Bokros 

Nagyméretű, vöröses színű tárolóedény nyak- és válltöredéke. 
Karcolt minta díszíti. 

 Csongrád-Bokros, szórvány; korai szakálháti kultúra  
 TROGMAYER ET AL. 2005, 43, kat. 85 
 méretek: pá = 27.9 cm 
 mintavázlat: 7. tábla 7, TROGMAYER ET AL. 2005, 43 nyomán. 
 
f37. Gyoma-Őzed 

Tojásdad testű fazék; kiegészített. Karcolt díszítését vörös pasztózus 
festés egészíti ki. 
 Gyoma-Őzed, 4/a gödör; klasszikus szakálháti kultúra 

 GOLDMAN-SZÉNÁSZKY 2002, 55, 2-4. kép. 
 méretek: Ma = 46 cm, pá = 19 cm, fá = 16 cm 
 mintavázlat: 8. tábla 1, GOLDMAN-SZÉNÁSZKY 2002, 2-4. kép nyomán. 
 
f38. Kömlő-Birka-járó-legelő 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, narancs-téglavörös tárolóedény felső 
(kihasasodás feletti)  része; kiegészített. Karcolt minta díszíti. 

 Kömlő-Birka-járó legelő, szórvány; klasszikus szakálháti kultúra 
 DANYI 2000, 12, 2. kép. 
 méretek: pá = 21.2 cm 
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 mintavázlat: 8. tábla 2, DANYI 2000, 12, 2. kép nyomán. 
 
f39. Kunszentmárton-Bohonya III 1. edény 
 Hengeres nyakú fazék peremtöredéke. Karcolt minta díszíti. 
 Kunszentmárton-Bohonya III, szórvány; klasszikus szakálháti 

kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 149. tábla 2 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 8.4 x 7.8 cm 
 mintavázlat: 8. tábla 3. 
 
f40. Kunszentmárton-Bohonya III 2. edény 
 Hengeres nyakú fazék nyakának töredéke, oszlopfüllel. Karcolt 

minta díszíti. 
 Kunszentmárton-Bohonya III, szórvány 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 149. tábla 13 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 10.2 x 14 cm 
 mintavázlat: 8. tábla 5. 
 
f41. Kunszentmárton-Kékes III 
 Hengeres nyakú fazék peremtöredéke. Karcolt minta díszíti. 
 Kunszentmárton-Kékes III, szórvány; korai vagy klasszikus 

szakálháti kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 151. tábla 6. 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 9.5 x 6.4 cm 
 mintavázlat: 8. tábla 4. 
 
f42. Kunszentmárton-Kettőshalom = Szentes-Jaksorpart 

Nagyméretű, oxidatív égetésű, sárgás téglaszínű tárolóedény nyak- 
és vállrésze;  kiegészített. Plasztikus és karcolt díszítésést sárga és 
vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Kunszentmárton-Kettőshalom, szórvány; korai szakálháti kultúra 
 CSALLÁNY 1939, 15. tábla 2; TROGMAYER ET AL. 2005, 41, kat. 83; 

HORVÁTH-  PALUCH 2005, 263, 73a-b 
 méretek: pá = 22.8 cm 
 mintavázlat: 8. tábla 7, TROGMAYER ET AL. 2005, 41 nyomán. 
 
f43. Öcsöd-Kováshalom 2. edény 

Oxidatív égetésű fazék nyaktöredéke az oszlopfül részletével. 
Karcolt minta díszíti. 

 Öcsöd-Kováshalom A szint; kései szakálháti kultúra 
 RACZKY ET AL 1985, 269; 27. tábla 2 
 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: 8. tábla 6. 
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f44. Rákóczifalva - Bagi-földek 8.lh 135. objektum, 1. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék; kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8. lelőhely, 135.213; kései szakálháti kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: Ma = 52 cm, pá = 21.4 cm, fá = 17.6 cm 
 mintavázlat: 9. tábla 1. 
 
f45. Rákóczifalva - Bagi-földek 8.lh 135. objektum, 2. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék; kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8. lelőhely, 135.213; kései szakálháti kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: pá = 11.7 cm 
 mintavázlat: 9. tábla 2. 
 
f46. Rákóczifalva - Bagi-földek 8A.lh 100. objektum, 1. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék; kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8A. lelőhely, 100.153; kései szakálháti 

kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: Ma = 35.1 cm, pá = 13 cm, fá = 9 cm 
 mintavázlat: 10. tábla 1. 
 
f47. Rákóczifalva - Bagi-földek 8A.lh 100. objektum, 2. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék töredékei. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8A. lelőhely, 100.153; kései szakálháti 

kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: - 
 
f48. Rákóczifalva - Bagi-földek 8A.lh 576. objektum, 1. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék; kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8A. lelőhely, 135.213; kései szakálháti 

kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: Ma = 63.4 cm, pá = 30.5 cm, fá = 20.3 cm 
 mintavázlat: 10. tábla 2. 
 
f49. Rákóczifalva - Bagi-földek 8A.lh 576. objektum, 2. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék; kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8. lelőhely, 135.213; kései szakálháti kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: pá = 25 cm 
 mintavázlat: 11. tábla 1. 
 
f50. Rákóczifalva - Bagi-földek 8A.lh 576. objektum, 3. edény 
 Oxidatív égetésű, téglavörös fazék; kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8. lelőhely, 135.213; kései szakálháti kultúra 
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 Közöletlen. 
 méretek: pá = 22.7 cm 
 mintavázlat: 11. tábla 2. 
 
 
 
 
f51. Rákóczifalva - Bagi-földek 8A.lh 639. objektum, 2. edény 
 Nagyméretű, oxidatív égetésű, téglavörös tárolóedény nyakrésze; 

kiegészített. 
 Rákóczifalva-Bagi-földek 8A. lelőhely, 639.764; kései szakálháti 

kultúra 
 Közöletlen. 
 méretek: pá(becsült) = 25 cm 
 mintavázlat: 12. tábla 1. 
 
f52. Szelevény-Tóközi-part V, 1.edény 
 Hengeres nyakú fazék peremtöredéke. Karcolt minta díszíti. 
 Szelevény-Tóközi-part V, szórvány; korai vagy klasszikus szakálháti 

kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 150. tábla 11. 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 7.5 x 6.6 cm 
 mintavázlat: 12. tábla 2. 
 
f53. Szelevény-Tóközi-part V, 2.edény 
 Hengeres nyakú fazék peremtöredéke. Karcolt minta díszíti. 
 Szelevény-Tóközi-part V, szórvány; korai vagy klasszikus szakálháti 

kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 150. tábla 17. 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 7 x 8.6 cm 
 mintavázlat: 12. tábla 3. 
 
f54. Szentes-Ilonapart 1. edény 
 Nagyméretű, sárgás-téglaszínű tárolóedény; kiegészített. Karcolt 

díszítését vörös   pasztózus festés egészíti ki. 
 Szentes-Ilonapart, 1. ház; klasszikus szakálháti kultúra 
 CSALOG 1966, 50-51, 1. tábla 1; TROGMAYER ET AL. 2005, 39, kat. 81 
 méretek: Ma = 58.8 cm, pá = 23.2 cm, fá = 16 cm 
 mintavázlat: 12. tábla 4, TROGMAYER ET AL. 2005, 39 nyomán. 
 
 Szentes-Jaksorpart: lásd Kunszentmárton-Kettőshalom 
 
f55. Szentes-Megyeháza (= Szentes-Vármegyeháza) 

Nagyméretű, sárgás színű tárolóedény nyak- és vállrésze; 
kiegészített. Plasztikus és karcolt  minta díszíti. Foltokban 
másodlagosan barnára égett. 

 Szentes-Megyeháza, szórvány; korai szakálháti kultúra. 
 CSALLÁNY 1939, 15. tábla 1; TROGMAYER ET AL. 2005, 42, kat. 84 
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 méretek: pá = 23.1 cm 
 mintavázlat: 13. tábla 1, TROGMAYER ET AL. 2005, 42 nyomán. 
 
f56. Szentes-Nagyhegy 
 Nagyméretű tárolóedény peremtöredékei az arc részletével. Karcolt 

minta díszíti. 
 Szentes-Nagyhegy, szórvány; klasszikus szakálháti kultúra 
 CSALLÁNY 1939 15. tábla 3; KALICZ-MAKKAY 1977, 152. tábla 2-4; 
 méretek: (az arctöredék méretei): 7.5 x 8.2 cm 
 mintavázlat: 13. tábla 2. 
 
f57. Tiszaigar-Csikóstanya 
 Hengeres nyakú fazék nyakának töredéke az arc részletével. Karcolt 

minta díszíti. 
 Tiszaigar-Csikóstanya, szórvány; korai vagy klasszikus szakálháti 

kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 152. tábla 1. 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 6 x 7.5 cm 
 mintavázlat:13. tábla 3. 
 
f58. Tiszakürt-Tópart 
 Hengeres nyakú fazék válltöredéke. Karcolt minta díszíti. 
 Tiszakürt-Tópart, szórvány; klasszikus vagy kései szakálháti kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 151. tábla 11. 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 7.4 x 6 cm 
 mintavázlat: 13. tábla 4. 
 
f59. Tiszasas-Rév 
 Nagyméretű tárolóedény nyakrészének töredéke karcolt 

arcábrázolás részletével. 
 Tiszasas-Rév, szórvány; szakálháti kultúra 
 KALICZ-MAKKAY 1977, 91-92, 189. tábla 1 
 méretek: (a töredék becsült méretei): 7.2 x 7.9 cm 
 mintavázlat: 13. tábla 5, KALICZ-MAKKAY 1977, 189. tábla 1 nyomán. 
 
f60. Tiszaug-Vasútállomás 

Nagyméretű tárolóedény nyakrésze; kiegészített. Karcolt díszítését 
vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Tiszaug-Vasútállomás, 1. gödör; klasszikus szakálháti kultúra 
 RACZKY 1982, 223-224. o, 3. kép 1. 
 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: 13. tábla 5 
 
f61. Tószeg-Paládicspuszta (=Tószeg-Telek) 

Nagyméretű fazék nyakrészének töredéke galléros oszlopfül 
részletével. Karcolt minta díszíti. 

 Szolnok környékéről, szórvány; klasszikus vagy kései szakálháti 
kultúra. 
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 KOREK 1960, 22, 1. tábla 7. 
 méretek: (nincs adat) 
 mintavázlat: 13. tábla 6 
 
2.2 Hengeres testű arcos edények 
 
h1. Abony - Serkeszék-dűlő (60.lelőhely) 148.objektum, 1. edény 

Kisméretű, sárgás színű, hengeres testű edény; kiegészített. Karcolt 
mintáját vörös és sárga pasztózus festés egészíti ki. 

 Abony-Serkeszék-dűlő, 60. lelőhely, 148. gödör; korai szakálháti 
kultúra 

 KOVÁCS Á. 2006, 3-4; KOVÁCS Á. 2008, 16, 2. kép 
 méretek: Ma=23.5 cm, pá=15.8 cm 
 mintavázlat: 14. tábla 1, KOVÁCS Á. 2006, 3-4 nyomán. 
 
h2. Battonya-Gödrösök 12. edény 

Kisméretű, oxidatív égetésű, téglavörös színű, hengeres testű edény; 
kiegészített. Karcolt mintával díszített.. 

 Battonya-Gödrösök, 1. gödör; kései szakálháti kultúra 
 GOLDMAN 1978, 17-18, 4. kép 
 méretek: Ma=17.3 cm, pá=11.5 cm 
 mintavázlat: 14. tábla 2, GOLDMAN 1978, 4. kép nyomán. 
 
 
 
 
h3. Csanytelek-Újhalastó 1. edény 

Kisméretű, halvány téglaszínű, hengeres testű edény; kiegészített. 
Karcolt mintáját vörös  és pasztózus festés egészíti ki. 

 Csanytelek-Újhalastó, 4. gödör; klasszikus szakálháti kultúra 
 HEGEDŰS 1981, 3-6, 3. kép a-b, 5. kép 
 méretek: Ma= 27 cm, pá=17.5 cm 
 mintavázlat: 14. tábla 3, HEGEDŰS 1981, 5. kép nyomán. 
 
h4. Rákóczifalva-Bagi-földek 8A, 639. objektum 1. edény 

Kisméretű, sötétszürke színű, hengeres testű edény peremtöredékei. 
A karcolt mintát vörös pasztózus festés egészíti ki. 

 Rákóczifalva-Bagi-földek, 8A lelőhely, 639.764. gödör; kései 
szakálháti kultúra 

 SEBŐK-KOVÁCS 2009, 1. kép1 
 méretek: pá=14.2 cm 
 mintavázlat: 14. tábla 4. 
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3. Az elemzés módszertana 
Az elemzés rendszerének kialakításánál a korábbi, hasonló jellegű 

munkákra támaszkodtunk. A leletcsoport sajátos jellege miatt azonban nem volt 
lehetséges egy már kipróbált rendszer vagy metódus mechanikus átemelése és 
alkalmazása. 

Az arcos edények csoportja a díszítés szemiotikai jellegű elemzése 
szempontjából ötvözi az idolok és a „hétköznapi” kerámiatípusok tulajdonságait. 
A keretek kialakításához ezért először az egyes információcsoportok 
elkülönítésére volt szükség. Ezek jelen esetben: 

- az alapforma, 
- a mintatechnika, 
- a mintaszerkezet felépítése, elemei és viszonya(i) a formá(k)hoz, 
- a mintaelemek  megjelenése (megjelenési szint), struktúrája (elemi téma-

szint) és  viszonyuk a mintaszerkezethez. 
Marangou (MARANGOU  1992) és Podborský (PODBORSKÝ 1983) idolokon 

végzett statisztikus elemzései alapvetően tipológiai jellegűek, azaz inkább a forma 
részleteinek leírására koncentrálnak, elemeire bontva és „újjáépítve” az egyes 
típusváltozatokat. A mintaelemek értelmezésénél mindkét kutató elsősorban a 
teljes díszítés metaforikus jelentésének meghatározására (ruha/szertartási ruha, 
testfestés, illetve tetoválás, vö. MARANGOU 1993, 177) helyezi a hangsúlyt; a 
megjelenő szimbolikus értékű mintaalkotókat esetlegesen, visszatérő 
megjelenéseik alapján emelik ki. Biehl (BIEHL 1996, 2003) metódusa ettől kissé eltér: 
ő az idolok szimbólumkészletét vizsgálja egy nagyobb tér- és időbeli egység 
ikonográfiai (és követjezésképpen gondolati) kapcsolati- és viszonyrendszerének 
leképezéséhez, illetve belső fejlődésének nyomon követéséhez. Biehl és Marangou 
elemzésében is fontos szerep jut a kontextusnak3 és a használathoz, illetve annak 
feltételezett végéhez köthető nyomoknak4. Az általuk vizsgált idoltípusok formai 
szempontból viszonylag realisztikusak; ezért az önállóan megjelenő 
mintaelemeket mindhárman közvetlenül a forma viszonylatában értelmezik (a 
díszítésszerkezet önálló leképezésére ez esetben nincs szükség). 

A hétköznapi kerámia oldaláról B. Otto (OTTO 1976, 1982) és A. von 
Wickede (VON WIDECKE 1986) stíluselemzései közelítik meg a kérdést; ezek a 
munkák azonban tisztán tipologikus jellegű, ikonográfiai szempontú analízisnek 
tekinthetők, és egyáltalán nem foglalkoznak a díszítés esetleges 
jelentéstartalmának behatárolásával. Ennek megfelelően Otto kevésbé koncentrál a 
mintaszerkezet ismétlődésének használati mintázataira (az adott mintaszerkezet 
tér- és időbeli elterjedése, részben vagy teljesen függetlenül az azt kitöltő 
motívumoktól), és értékelésében inkább az egyes önállóan megjelenő mintaelemek 
párhuzamai alapján próbál meg direkt kapcsolatokat és elterjedési irányokat 
rekonstruálni az anatóliai és délkelet-európai területek között (OTTO 1976, 169-186, 
4-6. kiegészítő táblák). Von Wickede nem annyira teljes mintastruktúrákkal, 

                                                 
3 Vö. BIEHL 1996, 153-154; MARANGOU 1992, 218-229. 
4 Itt elsősorban a rituális törésre gondolunk: BIEHL 2003, 327-329, 339-341; MARANGOU 1992, 202 

inkább az átfúrások körül látható kopásnyomokból, illetve a formából próbál az eredeti funkcióra, illetve a 
használat módjára következtetni. A rituális törés kérdésével a hazai szakirodalomban Höckmann nyomán 
(HÖCKMANN 1965, 14-23) Bánffy E. foglalkozik (BÁNFFY 1991, 202-203). 
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inkább szimmetriacsoportokkal dolgozik; ezek változásait elsősorban kronológiai 
finomtagoláshoz használja (VON WICKEDE 1986, 30-32, 8. tábla). 

A szakálháti M motívumos arcos edények esetében azonban a forma és a 
díszítés kitöltő elemei mellett annak kerete, azaz a mintaszerkezet is egyenlő 
fontosságú információforrást jelentenek. Ennek oka e tárgyak alapvető 
jellegzetessége: önmagukban nézve az arcos edények minden esetben valamely 
hangsúlyozottan anthropomorf entitás metaforikus vagy szimbolikus leképezései. 
Bár az anthropomorf jellegek ábrázolásának részletezettsége leletcsoportonként 
változik, a kerámiatárgyakon az egyes testrészek, illetve az azokhoz (pl. az adott 
entitás aspektusaiként vagy epitheton ornansaiként) kapcsolódó motívumok, jelek 
vagy szimbolikus jegyek megjelenítésére csak a plasztikus és rajzos (bemélyített, 
illetve festett) technikák alkalmazhatók. Az ikonográfiai (magyarázó) tagolás az 
idoloknál elsősorban a formában fejeződik ki; az arcos edényeknél ez a szerep egy 
„közvetítőre”, a mintaszerkezetre hárul5. Ezért e leletcsoporthoz egy olyan 
modellt kellett kidolgoznunk, amely e három független információcsoport elemeit 
és viszonyát egységes szerkezetben írja le. 

 
3.1 A leíró modell alapegységei és szerkezete 

 A három formai csoport tárgyainak összehasonlító elemzéséhez először egy 
egységes leíró modell létrehozására volt szükség. Ennek kereteit a tiszai 
textildíszes kerámia elemzésével megegyező szempontok szerint alakítottuk ki a 
további, kultúrák közötti összehasonlítás lehetőségének megteremtésére. A 
díszítés szerkezetének leírásánál a megjelenő minta természetes tagolódását, 
valamint a hordozó felület formájához való viszonyát vettük alapul; a 
szerkezetben stabilan, visszatérően elkülönülő legkisebb önálló egységek 
(mintahelyek) viszonya alapján határoztuk meg az alapszerkezetet és változatait. 
A mintahelyeket kitöltő mintaelemek esetében a megjelenés szintjét tekintettük 
alapegységnek. 

 
Alapegységek 

 A tárgyak egységes leíró modelljének elkészítéséhez tulajdonságaikat az 
alábbi négy fő csoportba tagoltuk: 
- a hordozó edény formai-funkcionális típusa magába foglalja a mérettartományt 
és forma tulajdonságait, továbbá a kerámiatechnológiai jegyeket (soványítás, 
égetés, felületkezelés) 
- a díszítéstechnológia a díszítés technikájának jellemzőit (jellemzően karcolt, 
inkrusztált,  illetve vörös, ritkábban sárga vagy fehér pasztózus festéssel 
kiegészített minták fordulnak elő) 
- a mintaszerkezet modellje egységes rendszerben írja le az egyes edények 
felületén stabilan elkülönülő mintahelyeket és ezek viszonyát 
- a mintaelem-katalógus szerkezeti jellemzőik szerint csoportosítva foglalja 
egységes rendszerbe az egyes mintahelyeket kitöltő mintaalkotókat. 

 
3.1.1 Hordozó formák 

                                                 
5 A nagy felületen, gazdagon díszített edényeknél, ahol a minta jelentéstartalma feltehetően rétegzett, 

azaz az „erős”, kontextus nélkül, önmagukban is értelmes szimbólumok mellett megjelennek a forma/szerkezet 
kontextusában értelmezett jelek és a bizonytalan jelentéstartalmú kiegészítő mintaelemek.  
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 Az arcos edény szakrális szerepe valószínűleg elsősorban protektív (a 
belsejében tárolt, befogadott anyag védelmét szolgálja), illetve „kapu”-jellegű (a 
benne tárolt anyag bekerül a szakrális dimenzióba, így átlényegülve maga is a 
sacré hordozójává válik); ennek megfelelően az alapformákat tároló funkciójú 
típusok adják. A tagolt testű "fazék alakú" arcos edények esetében a hordozóul 
szolgáló formák két mérettartományba sorolhatók: a minta nagyméretű 
hombárokon és a kerámiainventár közepes mérettartományába sorolható 
fazekakon jelenik meg. Ezen formaváltozatok nem arcos díszítésű példányai is 
jelen vannak a kultúra anyagában, azaz a fazék alakú arcos edények esetében egy 
már egyébként is meglévő formatípus átlényegítéséről, szakralizálásáról van szó. 
 Érdekesebb a helyzet a másik formacsoport, a proporcionálatlan, hengeres 
testű arcos edények esetében: ez a forma (a kis-közepes méretű, hengeres testű, 
lapos aljú edény) „nem arcos” változatban - úgy tűnik - nincs jelen a szakálháti 
kultúrában. Ezért ezt a változatot egy olyan formai-funkcionális típusként kell 
értelmeznünk, melyet tárgyi jellemzői (forma, díszítés) és használata is elsősorban 
a szakrális szférához kötnek.  

 
 
 
 
 
 
 
Formatípusok (18. tábla): 
 
Hombárok 
 Jellemző mérettartomány: ma~70-90 cm; pá~25-40 cm. 
 
H1 Nagy méretű, oxidatív égetésű, ívelt testű hombárok rövid hengeres 

nyakkal.  Általában fül nélküliek. Főként a korai időszakra jellemző változat. 
 
H2 Nagy méretű, oxidatív égetésű, ívelt testű, magas vállú hombárok 

hosszú, hengeres  nyakkal. A nyak oldalán általában oszlopfül-pár helyezkedik 
el. Jellemzően késői forma. 

 
H3 Nagy méretű, oxidatív égetésű, nyújtott aljú, gömbtestű 

tárolóedények hosszú,  hengeres nyakkal. A nyak oldalán általában oszlopfül-
pár helyezkedik el. Jellemzően késői  forma. 

 
Fazekak 
 Jellemző mérettartomány: ma~35-60 cm; pá~15-30 cm 
 
F1 Kisméretű, gömbtestű, lapos aljú fazekak rövid cilindrikus nyakkal. 

A nyak-váll  találkozásnál gyűrű- vagy könyökfülpár helyezkedik el. 
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F2 Csapott vállú, ívelt testű edények hosszabb hengeres nyakkal. 
Általában fül nélkül. 

 
F3 Magas vállú, erősen ívelt hasú, amforaalakú fazekak hosszú 

hengeres nyakkal. A  nyak oldalán általában oszlopfülpár helyezkedik el. 
 
Tagolatlan testű edények 
 Jellemző mérettartomány: ma~15-25 cm, pá~ 10-15 cm. 
 
E1 Kisméretű, egyenes vagy enyhén domború oldalú, lapos aljú, 

hengeres testű  edények, általában fül  nélkül.  Égetésük változó, 
anyaguk viszonylag tömör; a felület  általában jól simított, esetleg  enyhén 
fényezett.  

 
(E2) Íves, tagolatlan testű, bombaalakú edény M motívumos 

arcábrázolással. Egyetlen  töredékes példánya ismert. 
 
 
3.1.2 Díszítéstechnológiai jellemzők 

Az M motívumos arcos edények díszítését alapvetően karcolt motívumok 
alkotják; az alapformát kiegészítő plasztikus elemek (orr, fül/kéz) elsősorban leíró 
jellegűek.  

Az esetlegesen megjelenő pasztózus vörös, sárga, ritkábban fehér festés, 
illetve fehér inkrusztáció minden esetben kiegészítő jellegű, azaz önálló 
motívumokat nem hordoz; megjelenését az egyes tárgyak leírásánál (30-33. táblák, 
4-6. oszlop) rögzítettük. 

 
3.1.3 Mintaszerkezetek 

Az M motívumos arcos edényeken megjelenő díszítések szerkezete 
egységes alapra vezethető vissza; ezen belül egyszerűbb és összetettebb, illetve 
jobban részletezett változatok megjelenésével számolhatunk. A fazék alakú 
edények esetében maximálisan 18 önálló mintahely különíthető el; olyan edény, 
melyen ezek mindegyike megjelenik, még nem került elő. Az M motívumos arcos 
edények testét minden esetben körbefutó szalagminta díszíti, mely így egyetlen 
mintahelyet jelent; a szerkezetváltozatok típustáblájában ezért csak a nyakrész 
díszítésének változatai szerepelnek. A nyakrészt a fülek kétoldalt húzódó 
függőleges sávja tagolja elő- (arc) és hátoldalra; az egyes oldalakon belül a díszítés 
az egyes mintaterek vertikális tagolását tekintve tengelyes szimmetriát mutat. 
Ennek megfelelően az itt elkülönített mintahelyek egy része is páros, azaz a 
szimmetrikus szerkezet azonos értékű, egymásnak megfeleltethető jobb- és 
baloldali mintahelyei egy szám alatt szerepelnek (pl. 7bal-jobb, 7[bj]). 

A mintahelyek megjelenésük rendje szerint két típusba tagolódnak: ezek a 
minden esetben ábrázolt fő mintahelyek és az esetlegesen megjelenő kiegészítő 
mintahelyek. A szerkezetváltozatokat tipologizáló táblában e kiegészítő 
mintahelyek jelenlétét az adott változat sorszámtól ponttal elválasztott szám jelzi, 
mely megegyezik az adott kiegészítő mintahely azonosító számával (pl. A1.12 = az 
A1 előoldali szerkezet, melyben megjelenik a 12-es mintahely). 
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A mintaszerkezet-változatok leírása is e 18 mintahelyes maximális modell 
segítségével, tulajdonképpen "visszafelé" történt; ez a megoldás lehetővé teszi a 
szerkezet finom változásainak pontos leírását. Az egyes változatokban az adott 
mintahelynek három állapota lehetséges: nincs jelen, önállóan van jelen vagy más 
mintahelyekkel összevontan jelenik meg.  

A hengeres testű arcos edények mintájának alapszerkezete pontosan 
egyezik a fazék alakúakon láthatóval; az egyetlen lényegi eltérést a has és az azon 
lévő mintahelyek (1, 2) hiánya jelenti, ami azonban nem sérti a fazék alakú 
szerkezetváltozatokkal való összehasonlítást. 

A mintaszerkezetek katalógusában külön szerepelnek az elő- és hátoldalak 
típusai. Ezek egyenként zárt, jól elhatárolódó egységet képeznek, ám az egy 
edényen megjelenő kombinációk már esetlegesek, illetve olyan információt 
hordoznak, mely önmagában is az elemzés tárgyát képezi. A mintaszerkezet 
modelljét és az egyes változatok szerkezeti vázlatát a 19. tábla mutatja be. 

 
3.1.3.1 A mintahelyek leírása: 
 
1. Az edénytest vízszintes sávja a kihasasodás alsó részétől a váll felső 
részéig; felülről a mezőt szigorúan kitöltő íves minta felső széle vagy 
kísérővonalai zárják, valamivel a nyak-váll találkozás alatt. Csak 
vertikálisan tagolt, egyébként sávja körbefut az edény hasán. Minden fazék 
alakú edénynél megjelenik. 
 
2[bj] Páros mintahely; kisebb, a nyak oldalának alja és az 1. sáv íves 
mintájának teteje között  elhelyezkedő kiegészítő mezők alkotják. Ezek 
általában a fül alsó részét és a has mintájának felső ívzárásait kötik össze. 
Lehet zárt (paneles tagolású) vagy nyitott (nem tagolt, csupán az egyes 
motívumok megjelenése jelzi). Megjelenése önálló, nem túl gyakori. 
Kitöltése egyedi motívum vagy felületkitöltő minta.  
 
2[eh] Páros mintahely; a 2[bj]-nak megfelelő kiegészítő mezők a nyak első 
és hátsó részének közepe, valamint a hasvonalat díszítő ívsor első és hátsó 
ívzárásai között. Eddig kizárólag zárt változata került elő. Megjelenése a 
2[bj]-hez kötött, azaz csak olyan szerkezetekben jelenik meg, ahol a has 
mind a 4 ívzárása kapcsolódik a nyak alsó részéhez. Kitöltése felületkitöltő 
minta. 
 
3 Vékony, vízszintes sáv a nyak aljának előoldalán, a nyak-váll 
találkozás felett, a két fül vagy oldalsó sáv között. Kitöltése szalagminta. 
 
4 Kiegészítő mintahely; téglalapos zárású mező a nyak előoldalának 
közepén, az M motívum alatt. Csak azzal [5] együtt, időnként összevontan 
[4-5] jelenik meg. Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
5 Az M motívum, illetve a szárai alatti befoglalt tér a motívum alsó 
zárásáig a nyakrész előoldalának középső vertikális sávjában. Esetenként az 
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alatta elhelyezkedő [4]-es mintahellyel összevontan [4-5] jelenik meg. 
Kitöltése egyedi motívum vagy felületkitöltő minta. 
 
4-5 A nyakon magasan elhelyezkedő M motívum [5] és az alatta lévő 
panel [4] együtt, elválasztás nélkül jelenik meg; az így keletkezett mezőt 
kitöltő minta szerkezete homogén. Kitöltése egyedi motívum és/vagy 
felületkitöltő minta, igen ritkán szalagminta. 
 
6 Tagolatlan, nyitott mező a nyak előoldalának középső vertikális 
sávjában; az arcábrázolás  helye. Alulról az M motívum [5] szárai, felülről a 
perem, illetve az az alatti díszítősáv [10]  zárja. Kitöltése egyedi 
összetett motívum (arcábrázolás). 
 
7[bj] Páros kiegészítő mintahely; téglalapos zárású mezői a nyak 
előoldalának alsó részén, a [4]-es mező és a fülek [12] zónájának vertikális 
sávja között helyezkednek el. Megjelenése a  [4]-es mezőéhez kötött, mivel 
annak megjelenésével alakul ki az a horizonális mintasáv, amely e 
mintahely helyét is megteremti. Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
8[bj] Páros kiegészítő mintahely; a nyak előoldalának közepén, a [7]-es 
mintahely felett, gyakorlatilag annak felső vízszintes zárósávjaként jelenik 
meg. Megjelenése ezért közvetlenül a [7]-es mezőéhez kötött, közvetetten a 
[4]-es, az M motívumot kiemelő mezőhöz. Kitöltése szalagminta. 
 
9[bj] Páros mintahely; az arcábrázolás [6] és a fülek vertikáls sávja [12] 

közötti terület.  Általában nyitott. Kitöltése egyedi motívum, ritkán 
felületkitöltő minta. 

 
10 A perem és az az alatti vízszintes sáv a nyak előoldalán, a fülek, 
illetve a fülek feletti  kiegészítő mezők [12, 11] között. Kitöltése egyedi 
motívum, szalag- vagy felületkitöltő minta. 
 
10-11 A perem alatti víszintes sáv a nyak előoldalán; kétoldalt benyúlik a 
fülek vertikális zónájába, az azok feletti páros kiegészítő mintahely 
téglalapos mezőjét is magába foglalva.  Ennél a szerkezetnél a hát- és 
előoldali minta függőlegesen pontosan a fülek vonalában, esetleg azok 
mögött törik meg vagy ér véget.. Kitöltése szalag- vagy felületkitöltő minta. 
 
10-11-18A perem alatti vízszintes sáv; tagolatlan, azaz az ebben elhelyezett 
minta - általában hajábrázolás - körbefut, nem törik meg a fülek vertikális 
zónájában. 
 
11[bj] Páros kiegészítő mintahely; kétoldalt a fülek vertikális zónájában az 
applikált fülek fölött,  közvetlenül a perem alatt elhelyezkedő 
téglalapos mező. Általában zárt. Kitöltése szalag- vagy felületkitöltő minta. 
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11-12[bj]Páros mintahely; a fülek vertikális zónája vízszintes tagolás nélkül 
a nyak aljától a peremig húzódik. 
 
12[bj] Páros mintahely; a nyak két oldalán a nyak aljától a perem alatti 
vízszintes sávig húzódó, téglalapos mező. Általában nyitott vagy negatívan 
zárt, azaz a fülek elhelyezése mellett a szomszédos mezőket kitöltő minta 
lezárása, elhagyása jelzi. 
 
12E[bj]Igen ritkán megjelenő páros kiegészítő mintahely; tulajdonképpen a 
[12]-es mezők kiterjesztése a nyak előoldalára(E). A [12]-vel párhuzamosan, 
a fülek és a [7-8-9] mezők között elhelyezkedő zárt, hosszúkás, téglalapos 
mező, inkább sáv. Kitöltése szalag- vagy  felületkitöltő minta. 
 
12H[bj]Igen ritkán megjelenő páros kiegészítő mintahely; tulajdonképpen a 
[12]-es mezők  kiterjesztése a nyak hátoldalára (H). A [12[-vel 
párhuzamosan, a fülek és a [16-17] mezők között elhelyezkedő zárt, 
hosszúkás, téglalapos mező, inkább sáv. Kitöltése szalag- vagy felületkitöltő 
minta. 
 
13 Vékony, vízszintes sáv a nyak aljának hátoldalán, a nyak-váll 
találkozás felett, a két fül vagy oldalsó sáv között. Megjelenése és mintája 
általában a [3]-as mintahelyhez kötött. Kitöltése szalagminta. 
 
14 Kiegészítő mintahely; téglalapos zárású mező a nyak hátoldalának 
közepén. Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
14-15-16-17Egységes mintával díszített mező a nyak hátoldalának a perem 
alatti vízszintes sáv [18] alatti teljes területén azon szerkezetekben, ahol ez a 
felület nem tagolt. Kitöltése egyedi motívum vagy felületkitöltő minta. 
 
14-15-16-17-18 Egységes mintával díszített mező a nyak hátoldalának teljes 
területén azon szerkezetekben, ahol ez a felület nem tagolt. Kitöltése egyedi 
motívum vagy felületkitöltő minta. 
 
14-16 Egységes mintával díszített mező a nyak hátoldalának alsó részén 
azon szerkezetekben, ahol a nyak hátoldala csupán vízszintesen tagolt. 
Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
15 Kiegészítő mintahely; nyitott vagy téglalapos, zárt mező a nyak 
hátoldalának középső vertikális sávjában, a [14]-es mező és a perem alatti 
vízszintes sáv [18] között. Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
15-17  Egységes mintával díszített mező a nyak hátoldalának felső részén 
azon szerkezetekben, ahol a nyak hátoldala csupán vízszintesen tagolt. 
Kitöltése egyedi motívum vagy felületkitöltő minta. 
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16[bj] Páros kiegészítő mintahely; téglalapos zárású mezői a nyak 
hátoldalának alsó részén, a [14]-es mező és a fülek [12] zónájának vertikális 
sávja között helyezkednek el. Megjelenése a [14]-es mezőéhez kötött, mivel 
annak megjelenésével alakul ki az a horizonális mintasáv, amely e 
mintahely helyét is megteremti. Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
17[bj] Páros kiegészítő mintahely; téglalapos zárású mezői a nyak 
hátoldalának felső részén, a [15]-ös mintahely és a fülek [12] zónájának 
vertikális sávja között helyezkednek el. Kitöltése felületkitöltő minta. 
 
18 A perem és az az alatti vízszintes sáv a nyak hátoldalán, a fülek, 
illetve a fülek feletti  kiegészítő mezők [12, 11] között. 
 
 
 
 
 
3.1.3.2 A mintaszerkezet-változatok leírása: 
 
 A számos apró részletben eltérő variációk mellett a 

díszítésszerkezetnek két alapvető típusa különíthető el. Az egyes szerkezetek 
alkalmazása alapvetően a hengeres nyakrész magasságának függvénye: az 
alacsonyabb nyakú edényeken az egyszerűbb, tagolatlan, míg a magas nyakúakon 
a vízszintesen is tagolt, összetett alapszerkezet jelenik meg. 

 
Egyszerű szerkezetek: 
 Alapvető mezők: 1, 3, 5, 6, 9, 12, 14-15-16-17(összevont) 
 Kiegészíő mezők: 10 vagy 10-11 (összevont)+18, illetve 10-11-18 

(összevont), 12E,     13 
 Leírás: A hason elhelyezkedő íves minta [1] és a nyak alsó része 

közötti sáv [2] üres. A nyak alján keskeny díszített sáv futhat végig [3, 13], mely a 
füleknél megszakad. Az M motívum [5] közvetlenül a nyak aljához kapcsolódik, 
így az arcábrázolás [6] a nyakrész előoldalának közepére kerül. Az M motívum és 
az arcábrázolás vertikális zónájától a fülek sávjáig húzódó terület [9] általában 
nyitott. A perem alatti vízszintes sáv nem mindig különül el; ebben a zónában a 
körbefutó hajábrázolás igen gyakori [10-11-18]. A fülek zónája [12] általában külön 
nem díszített; itt csak az applikált fülpár található. Az előoldal szerkezetváltozatai 
közül az A1.0, A1.12 jelűek jelzik ezt a típust. A hátoldalon a nyak alján [13] 
gyakran megismétlődik az előoldal alját lezáró minta [3]. A nyak hátoldalának 
többi része [14-15-16-17-18] általában egységes mintával díszített; tagolást 
maximum a körbefutó hajábrázolás perem alatti vízszintes sávjának [18] 
leválasztása jelent. A hátoldal szerkezetváltozataiból az a1.0, a2.0, a2.12 jelűek írják 
le ezt a típust. 

 
Összetett szerkezetek: 
 Alapvető mezők: 1, 3, 4-5 vagy 4, 5, 6, 7, 9, 10 vagy 10-11 (összevont), 

12, 13; 14-    15-16-17-18 (összevont) 
 Kiegészítő mezők: 2, 8, 11, 12E, 12H, 14, 15, 16, 17, 18 
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 Leírás: A hason elhelyezkedő íves minták gyakran maguk is 
továbbdíszítettek; a felső kiegészítő ívek kapcsolódásait [1] apró mintasávok vagy 
önálló motívumok [2] kötik össze a nyak alsó részével. Az előoldal alját sávszerű, 
vízszintes zárás tagolja [3]; efölött az egyszerű szerkezetekhez képest többletként 
megjelenő, a nyak fennmaradó felületét vízszintesen kettéosztó, új mintahely-sor 
jelenik meg. A nyak előoldalának alsó részén, középen megjelenő, téglalapos 
zárású mező [4] gyakran a fölötte elhelyezkedő M motívummal [5] összevontan [4-
5] jelenik meg. Fölötte, a nyakrész felső sávjának közepén helyezkedik el az 
arcábrázolás [6]. A megjelenő alsó sávban a [4] paneljét kétoldalról közrefogó 
mezők [7] mindig zártak; tetejükön esetenként a nyak előoldalának alsó zárására 
reflektáló felső zárósávok [8] futnak végig. Az arcábrázolás két oldalán, a fülek 
sávjáig húzódó terület [9] általában nyitott. Az előoldalt a perem alatt általában 
önálló hajábrázolás vagy egyedi minta [10, illetve 10-11] zárja. A fülek vertikális 
zónájában [12] kiegészítő díszítések is megjelenhetnek; ezek ritkán a fülek előtt 
[12E] vagy mögött [12H] leválasztott keskeny sávba kerülnek. Az előoldal 
szerkezetváltozatai közül az M1.0, M1.8, M1.12, M2.0, M2.8, M2.12 jelűek írják le e 
típus változatait. A nyakrész hátoldalának alsó zárása [13] általában szintén az 
előoldal megfelelő mezőjét tükrözi [3]. Fölötte a nyak hátsó része gyakran - az 
egyszerű szerkezeteknél megfigyelt megoldáshoz hasonlóan - tagolatlan [14-15-16-
17-18]; a megjelenő minta homogén szerkezetű vagy egyedi (pl. a kettős ív 
motívuma). Ritkábban az előoldal 2x3 panelre tagolt szerkezete ismétlődik; az elő- 
és hátoldal egyes mezői egymásnak jól megfeleltethetőek, mivel általában 
kitöltésük is megegyezik. Így [4]=[14], [7]=[16]; a felső vízszintes sorban önálló, 
egyedi motívumok jelennek meg [15-17], vagy az elő-és hátoldal alsó részének 
mintái ismétlődnek [15, 17]; bizonyítható arcábrázolás ezen a mintahelyen egyik 
ismert példányon sincs jelen. A perem alatti vízszintes sáv [18] elkülönítése 
esetleges. A hátoldal szerkezetváltozataiból az a2.12, b1.0, b1.12, b2.0, b3.0 jelűek 
írják le ezt a típust. 

 
3.1.4 Mintaalkotók 
 A szerkezet egyes helyeit kitöltő minták alapegységének az egyes 
mintahelyeket kitöltő témákat és ~kombinációkat, vagyis az adott mintaelemek 
természetes megjelenési szintjét tekintettük. Alapszerkezetük jellege szerint az 
önálló mintaelemek három fő csoportba sorolhatók: ezek a sokszorozás nélkül 
megjelenő egyedi motívumok (E jelű mintafőcsoport), valamint a sík egy irányába 
végteleníthető szalagminták (S) és a sík mindkét irányában végteleníthető 
felületkitöltő minták (F) főcsoportjai. Az összetett egyedi mintaelemek közé 
soroltuk be a különféle arcmegoldásokat (EA), illetve a jellegzetes M motívum 
(EM), valamint a perem alatti sávban megjelenő, talán hajviselet-ábrázolásként 
értelmezhető minták (EH) változatait. A. főcsoportokon belül egy számot kaptak 
az azonos alapszerkezetű minták (pl. S2 - téglalapos osztású szalagminták 
csoportja). Ezen belül az egyes változatok további tagolás nélkül, önálló, két 
karakterre konvertált sorszámon szerepelnek (pl. S2.02 - kettős, függőleges 
eltolású téglalapos szalagminta). A változatok sorszámozása nem folyamatos; az 
egyes változatok hasonlóságának fokára a sorszám értéke utal. Az egyes 
mintaalkotók azonosítója végén esetenként megjelenő „x” (módosító) jelzi, ha az 
adott változatot csak töredékes formában rögzíthettük (azaz a katalógusban nincs 
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olyan lelet, amelyen az adott mintaelem legalább egy teljes mintahelyen 
fennmaradt). A közvetlenül a mintacsoport számjele után álló „x” azt jelzi, hogy 
az adott töredékből csupán a minta alapszerkezete volt rekonstruálható, a pontos 
változat nem (pl. S10x). 

Példa:                
Mintakód:  S10.12x         =  pelta alapú, záróvonalakkal 
      kiegészített íves szalagminta (töredékes) 
 
  S mintafőcsoport betűjele (szalagminták) 
  10 mintacsoport betűjele (egy szerkezet változatai –  
   íves/spirálos ~k) 
  02 a megjelenő változat sorszáma (pelta alapú íves ~k) 
  x módosító: töredékes minta  
 
 
Az önállóan megjelenő mintaelemek típusai: 
 
Egyedi motívumok (20-23. tábla) 
Egyszerű mintaelemek (22. tábla): 
 Egyedi geometrikus motívumok: E1 – E6 
 Kettős ívmotívum-változatok: E7  
 Emberábrázolások:  fésűs szerkezetű emberábrázolások: E8(01-04)  
   realisztikus emberábrázolások: E9(01-21) 
    
Zárt megoldások és összetett minták: 
 M motívumok: EM1- EM24 (20. tábla) 
 Arcmegoldások: EA1- EA11 (21. tábla) 
"Hajviselet"-megoldások (23. tábla): körbefutó változatok: EH1- EH3  
     önálló előoldal-változatok: EH4-5 
     önálló hátoldal-változatok: EH6 
 
Szalagminták (24-26. táblák) 
 S0 egyszerű záróvonal-változatok (24. tábla) 
 S1 váltakozó, fogazott szalagok 
 S2 merőleges rácsos szalagok 
 S3 keresztalapú, rombuszos szalagok (25. tábla) 
 S4 zegzugvonal-változatok 
 S5 váltakozó háromszöges fogazott szalagok 
 S6 nyitott háromszöges sor-változatok 
 S7 kör alapú szalagok 
 S8 vízszintesen vonalkázott szalagok 
 S9 váltakozó zárt meandrikus (S, L alapú) szalagok (26. tábla) 
 S10 ívek és félspirálok alkotta szalagok 
 Sb tagolt lécborda 
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Felületkitöltő minták (27-28. táblák) 
 F1 vízszintes vonalas kitöltés (27. tábla) 
 F2 átlós vonalas kitöltés 
 F3 lépcsős vonalas kitöltés 
 F4 szabálytalan, nyújtott, zárt álmeandrikus kitöltés 
 F5 négyzetalapú rácsos kitöltések 

F6 zárt álmeandrikus kitöltés; a felület kitöltése a keretbe foglalt 
alapegység sokszorozásával történik (26. tábla) 

 F7 zárt S és horgas S meaderhálók 
 F8 zegzugvonalas kitöltés 
 F9 keresztalapú minták 
 F10 szabálytalan, homogén felületkitöltés 
 

 Fülek és plasztikus kiegészítők (29. tábla) 
  1.  plasztikus rátétek 
  2. fültípusok
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3. Elemzés és értékelés 
 A stabilan elkülönülő mintahelyek leírása és az ezekben előforduló 
mintaelemek egységének meghatározása után táblázatba foglaltuk a katalógusban 
szereplő edények leíró modelljeit (30-33. táblák). Ezt követően külön ábrázoltuk az 
egyes motívumváltozatok megjelenéseit és a mintaszerkezet-változatok 
kombinációit a korai fazék alakú, kései fazék alakú és hengeres testű edényeknél a 
három csoport viszonyának meghatározásához (34-36. táblák). Az egyes 
mintaelem-változatok használatában mutatkozó rendszerességek leírására külön 
ábrázoltuk azok mintahelyenkénti megjelenésének számát (37, 38. táblák). Erre a 
nagy számú töredékes példány miatt is szükség volt, melyek részleges információi 
csak így váltak teljes mértékben hasznosíthatóvá. 
 Az alábbi leírásban a mintaelemek és mintaszerkezet-változatok azonosítói 
szabadon, a stabil mintaelem-kapcsolatok leírásai és a mintahelyek kódjai 
[szögletes zárójelben] szerepelnek. 

 
3.1. Az egyes változatok fejlődése 
 Az arcos edények készítésének hagyománya a vonaldíszes kultúrában 
gyökerezik; azt legkorábbi fázisától kezdve végigkíséri6. Az Alföld középső 
neolitikus arcos edényei két fő gondolati (ikonográfiai) egységbe tagolódnak: a 
tiszadobi, bükki, szilmegi, illetve az Esztár-Piscolt-Lumena Noua csoportok 
edényeinek arcát aszimmetrikus, ellenpontozott íves motívum díszíti, mely a 
szakálháti kultúra arcos edényein nem jelenik meg; utóbbiak jellegzetessége az 
arcot alulról keretező M motívum. A két egység e vezérmotívumok tekintetében 
szigorúan elkülönül, a kiegészítő mintaelemek azonban sok szempontból 
közösséget mutatnak. Míg az aszimmetrikus íves jellel ellátott arcos edények és 
idolok szinte kizárólag a Közép-és Felső-Tisza-vidékről, illetve a Tisza 
mellékfolyóinak Tarna és a Bodrog közötti területéről kerültek elő, az M 
motívumos változat, illetve az önálló „M” jel  - folyamatosan „hanyatló” formában  
- kottafejes-zselizi közvetítéssel egészen a morva területekig, valamint 
Németországig is eljut7. A szakálháti kultúra törzsterületétől délre számos 
példány ismert vinčai környezetből; ezek jó része azonban szintén csak az M jelet 
őrizte meg,  míg a köré rendelt minta struktúrája jelentősen eltér a szakálháti 
edényeken megfigyelhetőtől. Kivételt képeznek ez alól a Vinča-Belo Brdo 
lelőhelyen előkerült példányok: ezek mintaszerkezete és mintakincse is látszólag 
jól illeszkedik a törzsterületen megjelenő kései fazék alakú edényváltozatok 
díszítésének rendszerébe8. 

                                                 
6 A legkorábbi arcos edénytöredék a Szatmár II. csoportból, Tiszavalk-Négyes lelőhelyéről ismert 

(RACZKY 1988, 21. kép 1). 
7 Az aszimmetrikus jelű és M-motívumos arcos edények pontos összefoglalását adja KALICZ-KOÓS 

2000, 18-19, 16. kép). 
8 VASÍC 1936, II, 37; 48-49. A kiegészíthető hombár díszítésének elemzése alapján úgy véljük, hogy ez a 

darab helyben készült, ám készítője bizonyosan tisztában volt a szakálháti M motívumos mintarend 
szabályosságaival. Az edény szinte tökéletesen leírható a felvázolt modell segítségével; mintaszerkezete hibátlan, 
mintakincse pedig alapvetően megegyezik a törzsterület edényein megjelenő mintaelemek készletével (*gal 
jelöltük azokat a mintaelem-változatokat, melyek a szakálháti arcos edényeken nem vagy nem pontosan így 
jelennek meg): 

Kiegészíthető hombár: [1=S10.05; [2]=0; [3]=x; [4-5]=EM*,*, S2.03; [6]=EA2.01; [7]=(*F3.01 
derivátum); [8]=S2.03; [9], [10]=0;  [12]=(*G5 derivátum); [13]=x; [14-18]=S10.07 
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A korai és klasszikus szakálháti időszak edényei (vö. 1. tábla) 
 Fazék alakú edények: kat. f25 - f27, f29 - f38, f41 - f42, f52, f53, f55, f56 
 Egykorú hengeres testű edények: kat. h1, h3 
A fazék alakú edények leíró modelljeit a 30, a hengeres testűekét a 33. 

táblák tartalmazzák. 
 
A szakálháti kultúra legkorábbi telepeiről9 nem ismert arcos edénytöredék. 

A második periódustól az M motívumos arcos edények két fő típusa jelenik meg; 
ezek a tagolt testű hombárok és fazekak („fazék alakú” típus), illetve a tagolatlan, 
hengeres testű edények. A korai időszak meghatározó típusváltozata az arcos 
hombár; a kisebb méretű fazekak száma viszonylag csekély. 

 A korai típusú fazék alakú arcos edények csoportján belül a hombárokon, 
illetve gömbhasú fazekakon megjelenő díszítés meglehetősen egységes10. A 
karcolt mintakincset kevés plasztikus elem gazdagítja;  kiegészítő festés vagy 
inkrusztáció csak a battonya-vidparti kis fazékon figyelhető meg (pasztózus vörös 
festés). E csoport edényeinek nyaka viszonylag alacsony; ehhez illeszkedik a 
közvetlenül a nyak aljából kiinduló M-motívum (EM21-24: alacsony változatok; 
20. tábla). A megjelenő mintaszerkezet-változatok is egyszerűek: az előoldalon 
kizárólag horizontálisan nem tagolt szerkezetváltozatok (A1.0, A1.12; 19. tábla) 
vannak jelen, és a hátoldalra is a teljes mértékben tagolatlan felület (a1.0) jellemző, 
melyet felülről gyakran a körbefutó „haj”ábrázolás szalagja zár (a2.0; 19. tábla). Az 
előoldalon jellemzően nem jelenik meg semmilyen lehetséges kiegészítő mező ([7], 
[8] vagy [12E]); a gyomai és a battonya-vidparti fazekak fülei előtt feltűnő 
függőleges sáv díszítése – amint azt a mintaelemek tárgyalásánál részletesebben 
kifejtjük – sajátos, szimbolikus jelentéstartalma révén elkülönül a kései változat 
edényein megjelenő kiegészítő sáv mintáitól.  

Ebben az egyszerű szerkezetben a legtöbb mintaalkotó helye és szerepe, 
azaz a legtöbb mintahely kitöltése szigorúan meghatározott; ennek megfelelően a 
típus is igen zárt. Kitöltés szempontjából különösen kis variabilitásúak a has [1] és 
az arcábrázolás [6] mezői; közepesen kötöttek az M-motívum [5], a haj [10-11-18] 
és a fülek [12] zónái. Szabadon kitölthető mintahelyeknek csupán a testet a nyaktól 
elválasztó keskeny sávot [3, 13] és a fej hátoldalát ([14-17], illetve [14-18]) 

                                                                                                                                                    
Jól látható, hogy a derivátumként leírt kisebb szerkezeti eltérések az összetettebb mintaalkotóknál 

jelennek meg; ezért ezeket a másolási hanyatlás jeleiként értékeljük. Jelenlétük szintén arra utal, hogy a készítő 
emlékezetből dolgozott. 

A másik innen származó hombártöredék túlzottan kicsi és egyszerű motívumokból álló mintarészletet 
tartalmaz, így teljes összehasonlító elemzésére nem vállalkozhatunk. A meglévő mintaelemek: ([3]=S2.02; [4-
5]=F10.02; [6]=EA2.02x) párhuzamai megtalálhatóak a törzsterület anyagában, de nem jellemzőek; a szerkezet 
töredéke kisebb eltérést mutat (a [3] szalagja tulajdonképpen a [7] mintahelyre csúszik fel, és megszakad, illetve 
lépcsősen ugrik az M motívum függőleges sávja alatt). 

9 Tarnabod-Templomföld 2. gödör, Tiszaszőlős-Csákányszeg, Kunszentmárton-Kungyalu, Körtvélyes, 
Tiszaroff-Szakadópart; vö. KALICZ-MAKKAY 1977, 106-107. 

10 A díszítés mérettől, illetve formai-funkcionális típustól független voltát figyelte meg Kalicz N. és Koós 
J. is a másik egykorú arcos edény-kör, az aszimmetrikus íves motívummal ellátott edények összehasonlító 
elemzése kapcsán (KALICZ-KOÓS 2000, 19). 
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tekinthetjük, ám ezek közül az előbbiek esetleges díszítése is igen csekély 
változatosságot mutat. Ennek megfelelően a megjelenő szalagos és felületkitöltő 
motívumok száma és variabilitása is igen alacsony (35/a. tábla). 

A hason körbefutó spirálmotívum mindig egyszerű, íves záródású, 
díszítetlen; az ívek közötti térben nem jelennek meg kiegészítő motívumok. A has 
mintájának [1] tetejét a nyak aljával összekötő kiegészítő mintahelyek ([2bj], [2eh]) 
egyetlen példányon sem tűnnek fel, ugyanakkor a két oldalsó zónát gyakran 
elfoglalják az orans tartású kezet ábrázoló önálló, azaz még nem a nyak oldalára 
tapasztott fülek indulásai (pl. Szentes-Megyeháza, Kunszentmárton, Gyoma-
Őzed, Csanytelek 2. és 3. edények - 13. tábla 1; 8. tábla 1,7; 7. tábla 1, 2). A 
kézmegoldások különbségei talán belső fejlődést mutatnak: a csongrád-bokrosi, 
könyökfüles edényen már megjelenik a feltehetően spondyluskarperecet ábrázoló, 
a fiatal időszak edényeinek fülén gyakran ábrázolt gallér. 

A nyak és a váll találkozását a nagyobb tárolóedényeken, különösen a korai 
időszakban gyakran hangsúlyozzák ujjbenyomással tagolt bordadísszel (Szentes-
Jaksorpart, Szentes-Megyeháza, Kunszentmárton-Kettőshalom, Csanytelek 2. 
edény); a szakálháti arcos edényeknél ez az egyetlen megjelenő, valószínűleg 
alapvetően dekoratív funkciójú plasztikus mintaelem. Ez a nagyméretű AVK 
hagyományú edényeknél jellegzetes megoldás a hombár-alapforma eredeti 
díszítéstechnikájára vezethető vissza11. Más díszítőelem – az egyszerű, víszintes 
bekarcolt vonalat leszámítva – e csoportnál nem jelenik meg ezen a két, a nyak 
alját záró vízszintes, szalagszerű mintahelyen. 

Az alacsony M motívumok két fő változata a két különálló háromszög 
alkotta (pl. Gyoma-Őzed, 8. tábla 1), illetve a zártabb, valóban M alakú jel. Ezek 
belseje általában díszítetlen; kivételt képez Battonya-Parázs tanya 1. edénye, 
melyen az M belsejében két egymás alatti, függőleges rovátka látható (6. tábla 1.; 
EM24: 20. tábla). A két, az M belsejében, egymás alatt vagy mellett elhelyezett 
rovátka alkotta motívum és változatai a kései időszakban elterjedtek (EM1.02, 
EM1.03, EM3.03, EM3.04, EM5.02 változatok). A korai időszakban a Battonya 
környéki lelőhelyeken (Parázs-tanya, Vidpart: 6. tábla 1-3, 5) jellemző az arc fölött, 
a hajábrázolás sávjából lecsüngő, az M motívumra reflektáló VV megjelenése (EA7 
mintacsoport, 21. tábla); ez a változat lokális jelenségnek tartható, mely a későbbi 
időszak edényei közül még az ugyanezen területről valókon (Battonya-Gödrösök) 
sem köszön vissza 

Az arcábrázolások ebben az időszakban igen egységesek; a hosszúkás, 
bütyökszerű orr mellett három vízszintes vonalka jelzi a szemeket és a szájat; 
néhány esetben (Battonya-Vidpart, Csongrád-Bokros, 6. tábla 1, 7. tábla 1.) csak az 
orr jelenik meg. A gyomai edény T alakú szájábrázolása szintén AVK eredetű: 
legkorábban az Endrőd 119 (=Szarvas 102) lelőhelyről előkerült idolon (MAKKAY 

1998, 49, 20. kép) tűnik fel, majd a kései csoportoknál és a bükki kultúrában igen 
gyakorivá válik12. Ezt a motívumot Kalicz N. esetleges szakállbrázolásként értékeli 
(KALICZ-KOÓS 2000, 20). 

                                                 
11 AVK: KALICZ-MAKKAY 1977, 32; bükki kultúra, uo.,46; Szilmeg-csoport: uo., 52;  szakálháti kultúra: 

uo. 90. 
12 Arcos edényeken pl. Mezőzombor-Temető (KALICZ-KOÓS 2000, 15-16. oldal, 1-2. kép), Tarnaméra-

Cselőháza (KALICZ-MAKKAY 1972, 9. kép 6), Bodrogkeresztúr (TOMPA 1929, 31. tábla 2), Domica-barlang 
(LICHARDUS 1972, 4.kép 17); Kenézlő (TOMPA 1929, 4. tábla 1a-b); idolokon pl. Füzesabony-Gubakút 
(DOMBORÓCZKI 1997, kat. I/57, 58; Mezőkövesd-Mocsolyás (KALICZ-KOÓS 1997, kat. II/1, 2, 5, 10, 12, 13, 20); 
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Az arc két oldala mellett elhelyezkedő mintahely [9] töredéke vagy egésze 
összesen 17 esetben maradt fenn. Ebből 14 példányon megjelenik az egy nagyobb 
téglalapba rendezett négy apró téglalapból álló motívum valamely változata 
(E2.01, E2.02). Ez a mintaelem szintén az íves aszimmetrikus jelű arcos edények 
körére jellemző, melyeken pontosan ugyanilyen helyzetben találjuk meg13; 
ugyanakkor viszont e jóval heterogénebb csoport festett változatainál egyáltalán 
nincs jelen. Az íves aszimmetrikus jelű arcos edényeknél e motívum két fő 
változatban ismert: a nagyobb téglalapba rendezett négy kis téglalap helyett sok 
esetben egy összefüggő, zárt (rúdszerű14) vagy nyitott (szalagszerű15) motívum 
jelenik meg. A tiszadobi és bükki arcos edényeknél e két motívumváltozat 
sohasem szerepel egy edényen, ám ugyanazon lelőhely egykorú edényein az 
egyes változatok megjelenése esetleges; a szakálháti csoport arcos edényeinél 
azonban használatuk módja igen kötöttnek tűnik. A korai időszakban ez a 
motívum csak a fazék alakú arcos edényekre jellemző, a hengeres testűeken nem 
jelenik meg; ugyanígy nem jelenik meg a minta rácsos változata (S2.01-03), mely 
azonban – némileg változó használati móddal - a kései típusú fazék alakú edények 
egyik vezérmotívuma lesz (vö. 34. tábla). Ez a valószínűleg szimbolikus értékű 
kiegészítő jel csak az Alföld e két arcos edénycsoportjára jellemző, és nem jelenik 
meg a törzsterületen kívüli M motívumos arcos edényeken sem; jelentéstartalma 
feltehetően még az  AVK gondolatvilágban gyökerezik. 

 A peremen általában körbefutó hajábrázolások (leírás: vö. 22. tábla; 
használat: vö. 37. tábla) jellemzően kissé megvastagodó, függőlegesen vagy kissé 
ferdén rovátkolt perem-megoldások (EH1.01, EH1.02). Meghatározóak még a 
szintén körbefutó, az arc két oldalán egyszerű „barkóval” kiegészített változatok 
(EH2.02, EH2.05) is. 

A nyak hátoldalát fedő minták között feltűnnek az első meanderváltozatok. 
A nyolc, legalább részint rekonstruálható díszített nyakú töredékből egyen zárt, 
horgas S-meanderháló (F7.02; Kunszentmárton-Kettőshalom, 8. tábla 7), kettőn 
pedig egyszerű zárt S-meanderháló (F7.03; Csanytelek-Újhalastó 2. edény, Kömlő 
– Birka-járó-legelő, 7. tábla 1, 8. tábla 2) jelenik meg. A battonya-vidparti fazék (6. 
tábla 5), illetve a szentes-megyeházi hombár (13. tábla 1) nyakának hátoldalát fedő 
felnagyított szalagminták is meandrikus jellegűek (S9.02, S9.03). Ezek a minták 
minden esetben szabályos szerkezetűek, struktúrájuk homogén; a perem, a nyak 
zárósávja és a fülek által lehatárolt, paneles jellegű mintahelyet töltik ki. Mind 
jellegük, mind használatuk módja megfelel a tiszai kultúra 
meanderhasználatának, és a motívumok változatai a továbbiakban folyamatosan 
jelen vannak a szakálháti, majd a tiszai kultúra edényein (vö. 36, 41. táblák); így 
véleményünk szerint ezek a tiszai mintakincs legkorábbi feltűnéseinek 
tekinthetők. A csongrád-bokrosi edény nyakának hátulját felnagyított 
zegzugalapú minta (S4.03) fedi. Hasonló jellegű, (az edény díszítéseinek többi 

                                                                                                                                                    
Szarvas 102. lelőhely (MAKKAY 1998, 49, 20. kép) Szeghalom (ECSEDY 1976, 1. kép 1a); Šarišské Michal'any 
(ŠIŠKA 1989, 41. kép 2). 

13 Pl. A motívum legkorábbi változata a szeghalom-kovácsdombi idolon tűnik fel (ECSEDY 1976, 1. KÉP 

1A);  megjelenik Füzesabony-Kettőshalom, Bodrogkeresztúr, Tiszavasvári-Keresztfal, Aggtelek, Baradla-barlang 
edényein (vö. KALICZ-KOÓS 2000, 39-40). 

14Ennek változata jelenik meg pl. a mezőzombori edény nyakán (KALICZ-KOÓS 2000, 2. kép) és a 
szeghalmi idolon (ECSEDY 1976, 1. kép); továbbá pl. Aggtelek-Baradla-barlang (uo. 11. tábla 9; 12. tábla 6-7); 
Szendrő-Ördöggáti-barlang (KOREK-PATAY 1958, 32. tábla 3). 

15 pl. Domica-barlang (LICHARDUS 1974, 17. kép); Šarišské Michal’any (Šiška 1989, 39. kép 1, 40. kép 2). 
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részéhez képest) felnagyított16 egyszerű kereszt- vagy zegzugalapú, homogén 
felületkitöltő minták a kései időszak edényein is megjelennek (pl. Rákóczifalva-
Bagi-földek 8/135. objektum 1-2, 8A/576. objektum 2. edények, 10. tábla 1-2, 11. 
tábla 1), és feltűnnek a két legkésőbbi, már tiszai környezetből előkerült hombáron 
is (Hódmezővásárhely-Kökénydomb, 17. tábla 1-2). 

 
Korábbi elemzésünkben (SEBŐK-KOVÁCS 2009,  megjelenés alatt) úgy véltük, 

hogy a hengeres testű arcos edény-változat a fazék alakúak nyakrészének önálló 
edénnyé alakulása révén, a kultúra kései időszakában alakul ki. Ez a következtetés 
azonban nem helytálló, hiszen az Abony-Serkeszék-dűlő 60. lelőhelyen és a 
Csanyteleken talált hengeres testű edények korai-klasszikus szakálháti 
környezetből kerültek elő, tehát a típus jelen van már a magas nyakú, összetett 
díszítésű, fazék alakú arcos edény-változat megjelenése előtt. Ezért a fennálló 
nyilvánvaló kapcsolat „irányát” újra kellett gondolnunk. A típus részletesebb 
elemzése nyomán az is valószínűtlenné vált, hogy a korábban kérdőjelesen szintén 
e csoportba sorolt szentes-ilonaparti és battonyai töredékek valóban hengeres 
testű arcos edények maradványai volnának; ezért utólag a korábban „Szentes-
Ilonapart, 2. edény”-ként szerepeltetett töredéket is kiemeltük a katalógusból. E 
három lelet és párhuzamaik helyzetét és jelentőségét szintén az elemzés végén, 
külön tárgyaljuk. 

A hengeres testű arcos edények mintaelemkészletének statisztikus elemzése 
a csekély számú - és részint töredékes - ismert példány miatt nem lehetséges; ezek 
alapján azonban hasonló megállapításra juthatunk, mint Kalicz N. és Koós J. az 
íves szimbolikus jelű arcos edények elemzése kapcsán (KALICZ-KOÓS 2000, 22): 
néhány szigorúan kötött, lényegi szerkezeti- és mintaelemtől eltekintve az egyes 
példányokon feltűnő mintaelem-készlet teljesen esetleges, és - változó mértékben 
ugyan, de valamennyire minden esetben - illeszkedik lokális stíluskörnyezetébe. 
Ez az éles kettősség nagy segítséget jelent a díszítés jelentéshordozó elemeinek 
elkülönítésében. 

A kötött mintaelemek közül a legfontosabb a hátoldal felső sávjában 
megjelenő kettős ívmotívum (E7.01). Ez a szimbolikus mintaelem - pontosabban 
csüngő fésűmotívummal kiegészített változata (E7.02) - gyakori az AVK tradíció 
aszimmetrikus íves jellel díszített arcú lapos idoljainak hátán17, és megjelenik a 
szakálháti M motívumos arcos edények fazék alakú típusának kései változatain is; 
a korai és klasszikus időszakban azonban csak a hengeres testű edényeken van 
jelen. Abból a tényből, hogy - korszaktól függetlenül - a hengeres testű M 
motívumos arcos edények hátulsó felének felső részében minden esetben 
megjelenik a kettős ívmotívum, arra következtetünk, hogy az [M motívum, ívpár] 
stabil mintaelemkapcsolat képezi e változat szimbolikájának alapját. Ez arra utal, 
hogy az arcos edények szimbolikájának segítségével (is) rögzített, alapvetően 
szakrális kontextusban működő kommunikációs rendszerben a korai időszakban a 

                                                 
16 Azaz az adott mintahelyet kitöltő mintaelem alapegységének szélessége az edény többi részének 

díszítésénél használt egység többszöröse. 
17 Például Tiszadada-Kálvinháza (HÖCKMANN 1968, 2. t. 1), Hortobágy-Zám (KALICZ-MAKKAY 1977, 

186. t. 11), Szarvas 102=Endrőd 119 (KALICZ-KOÓS 2000, 15. t. 2), Füzesabony-Gubakút (DOMBORÓCZKI 1996, 
29, kat. II.1, 13. kép 1); összefoglalóan ld. RACZKY-ANDERS 2003, 159-164. 

 

 192



fazék alakú és hengeres testű változatok egy közös gondolatkör vagy ideológia 
teljesen eltérő aspektusait testesítik meg. 

A kötött mintaelemek között említhető még a hajábrázolás is: bár a 
szerkezet kitöltése más, a korai időszak mindkét edényén (Abony, Csanytelek) a 
korai fazék alakúaknál is inkább jellemző körbefutó, elöl két csüngő téglalapos 
„barkóval” kiegészített (EH2) változat jelenik meg (37/a. tábla). 

A korai és a kései időszak hengeres testű arcos edényeinek minta-
alapszerkezete között - a hajábrázolás fő típusát leszámítva - nem mutatható ki 
különbség. A mintaszerkezetek mind a négy rekonstruálható szerkezetű edényen 
a magas, összetett előoldali szerkezet (M) és a tagolt hátoldali szerkezet (b) 
változatainak kombinációi (vö. 37/b tábla). Ez a tagolatlan forma logikus 
következménye: az emberi test részleteinek megjelenítése így a díszítés 
szerkezetére hárul. Ennek megfelelően ezeken az edényeken az arc a vízszintesen 
is kettéosztott előoldal közepének felső sávjában helyezkedik el (ellentétben a 
fazék alakú edényekkel, ahol az emberi testet a fazék hasrésze képviseli, így a 
nyakrész=„fej”, melynek ezért a közepén jelenik meg a felülről hajábrázolással 
zárt  arc). Az előoldalon az „emberi fej” zónája így a díszítés felső sávjába tolódik, 
míg az alsó sáv ezekben a szerkezetekben „emberi test” értelmezést nyer. A 
hátoldal tagolása szintén zárt értelmi egységet alkot, melynek szerkezete minden 
edénynél változatlan, ugyanakkor felületkiosztásában nem követi pontosan az 
előoldal felosztásának arányait. Az eltolódás oka tisztán ikonográfiai jellegű, és 
legjobban talán a szentes-ilonaparti ún. „leideni” idollal (HEGEDŰS 1981, 4. kép a-
d) való összehasonlítás segítségével írható le: az edényeken a hátoldal felső része, 
a kettős ívmotívum mintatere „hát” (felsőtest) értelmezést kap, az alatta kévő 
sávba bekerül a lábak/alsótest zónája. A „fej” hátoldala ebben az alapvetően nem 
leíró (ábrázoló), hanem szimbolikus szerkezetben nem lényeges, ezért mintatere a 
perem alatti, illetve a kettős ívmotívum feletti sávba, a hajábrázolás mintájára 
szorul vissza. A tagolt szerkezet alsó sávjában a hátoldalon pontosan ismétlődik 
az előoldal mintája. 

A hengeres testű arcos edényeken a szabadon kitölthető mintahelyek 
jórészt a vízszintesen tagolt szerkezet alsó sávjában találhatóak. A csanytelki 
edény szabálytalan, nyújtott zárt meandrikus kitöltése (F4.01) és lépcsős 
zegzugmintája (F8.03) ritkán, de megjelennek a lelőhely hétköznapi edényein is 
(pl. HEGEDŰS 1982-83,  5. tábla 1, 10. tábla 4). Az abonyi edény mindkét fő kitöltő 
motívuma igen nagy jelentőséggel bír: az oldalpaneleket [7] és a hajábrázolás 
hátsó részének alsó ívét [14-16] kitöltő szoros lépcsőminta-változatok (F3.01, F3.02) 
e motívumcsoport első megjelenéseinek tekinthetők. E mintaelem felületkitöltő és 
szalagszerű változatai a kései időszak edényeinél - különösen hajábrázolásoknál - 
igen kedveltté válnak; később (kizárólag vízszintes zárósávokban, szalagszerű 
felhasználásban) a tiszai textildíszes kerámia felső zárósávjának egyik 
legjellegzetesebb mintaváltozatát alkotják. Az abonyi edény másik fő 
díszítőmotívuma a kottafejes vonalas háló, mely a dunántúli kései vonaldíszes 
területekkel fenntartott közvetlen kapcsolatra utal. 

 
A korai-klasszikus szakálháti időszakban tehát két jól elkülönülő M 

motívumos arcos edény-változat van jelen, melyek az AVK szakrális kontextusú 
ideológiai hagyomány eltérő, valószínűleg egymást kiegészítő aspektusait jelenítik 
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meg (együttes használatukra utal, hogy a két változat edényei együtt, zárt, 
speciális18 egységekből kerültek elő, ahova feltehetően egyazon cselekmény vagy 
folyamat révén, egyszerre kerültek). Ugyanez a formai kettősség megfigyelhető a 
dunántúli területek M motívmos arcos edényeinél is: a palack alakú változatok 
mellett az arcábrázolás megjelenik kisebb, bombaalakú edényeken is (vö. KALICZ 

1998, 19, 12. tábla 10-11).  Az M motívum mellett a fazék alakú változatnál fontos 
szimbolikus kiegészítő elem a négy kis téglalapból álló nagy téglalap (E2.01), 
melynek párhuzamai az íves aszimmetrikus jellel ellátott arcos edényeken 
fedezhetőek fel; a hengeres testű edényekre pedig a háton elhelyezett kettős íves 
motívum jellemző, mely egyébként az AVK tradíció lapos idoljainak 
jellegzetessége. A két típus mintaszerkezete feltehetően elsősorban formai okokból 
különül el (vö. 37/b tábla), mintakincsük azonban teljesen eltér (vö. 35/a. tábla). 

 
A kései fazék alakú edényváltozat 
Kései típusú fazék alakú edények: kat. f1-f24, f28, f39, 40, 43-51, 53, 57, 58, 60, 

61 
Egykorú hengeres testű edények: kat. h2, h4 
A fazék alakú edények leíró modelljeit a 31 és 32, a hengeres testűekét a 33. 

táblák tartalmazzák. 
 
A szakálháti kultúra fiatalabb periódusában a fazék alakú arcos edények 

díszítésének szerkezete - viszonylag gyorsan - átalakul; ezzel párhuzamosan a 
forma is kissé módosul. A változás lényege a nyak „megnyúlása”; a magasabb 
nyakú edényeken pedig megjelennek a korábban csak a hengeres testű formáról 
ismert összetett mintaszerkezet-változatok. 

A folyamat ikonográfiailag jól követhetővé válik, ha összevetjük a kései 
fazék alakú változat és a hengeres testű edények mintaszerkezetét (37/b tábla) és 
mintakincsét (35/b tábla). A szerkezeteknél azt látjuk, hogy a kései időszakra 
kizárólagossá válnak a korábban csak a hengeres testű edényeken megjelenő 
összetett előoldali szerkezetváltozatok (M); különösen kedveltek azok a gazdag 
szerkezetek (M1.8, M2.8), amelyekben az M motívum szárai mellett újonnan 
megjelenő két, alapvetően díszítő jellegű panelt [7] felülről külön zárósáv vagy 
mintasor [8] keretezi. Ezzel szemben a hátoldal legtöbbször továbbra is tagolatlan, 
csupán a hajábrázolás sávja válik el (a2.0), illetve a fül mögötti területen jelenik 
meg a [12H] kiegészítő mező (a2.12). Azokon az edényeken, amelyeken a nyak 
hátoldala is tagolt, gyakran megjelenik a kettős ívmotívum (E7.01, E7.02; pl. 
Rákóczifalva-Bagi-földek 8A/576, 3. edény, 11. tábla 2).  

A mintakincs is nagyban változik; a szabadon kitölthető mezők számának 
növekedésével a felületkitöltő- és szalagmotívumok új mintacsoportjai jelennek 
meg (F5, F8, F10; S2, S6, S7, S8 mintacsoportok; vö. 34, 41. táblák). A három egység 
mintakincsének összehasonlítása (36. tábla) révén jól láthatóvá válik, hogy a korai 
típusú fazék alakú edényeken használt mintalelemek készlete néhány egyszerű 
vonalmintát és a zárt meanderhálók változatait leszámítva teljesen elkülönül a 
kései időszak edényein alkalmazottól. A kései fazék alakú változat és a hengeres 
testű edények mintaelemkészlete ezzel szemben igen jól fedik egymást (35/b. 

                                                 
18 Az edények rituális földbehelyezésére vagy deponálására utaló leletkörülményeket ír le Hegedűs K. 

(HEGEDŰS 1981, 4) a csanytelki, Kovács Á. (KOVÁCS 2007, 31) az abonyi edények közlésénél. 
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tábla); még a kedvelt motívumokat jelző csúcsok is ugyanazon mintacsoportokra 
és ~változatokra esnek.  

Ennek alapján - korábbi feltevésünkkel (SEBŐK-KOVÁCS 2009, megjelenés 
alatt) épp ellentétesen - úgy véljük, hogy itt a két kezdetben jól elkülönülő típus 
ikonográfiai összeolvadásáról van szó; pontosabban (mivel a hengeres testű 
edények önállóan, változatlan formában jelennek meg a fiatal szakálháti anyagban 
is) inkább arról, hogy a fazék alakú típus átveszi a hengeres edények bizonyos 
lényegi szerkezeti- és mintaelemeit. Ezt a feltevést erősíti az a tény is, hogy az 
anyagban nincsenek átmeneti jellegű szerkezetváltozatok: a korai és a kései típusú 
leletek csoportja ebből a szempontból élesen elválik. Az átvétel az előoldali 
szerkezetek esetében teljes és mechanikus, azaz a teljes előoldali szerkezet, 
módosítás nélkül egyszerűen „átemelődik” a fazék alakú arcos edények hengeres 
nyakára. Ez arra utal, hogy az előoldali minta szerkezete és bizonyos elemei19 az 
átvétel „pillanatában” jelentés szempontjából egységként értelmeződnek; ha 
bármely rész önállóan, kiemelten is értelmes volna, feltehetően lennének olyan 
ábrázolások, ahol a szerkezet egésze sérül, és az eredeti díszítésnek csak egyes 
elemei jelennek meg. A hengeres testű edényeken korábban „test” értelmezésben 
megjelenő paneles, felületkitöltő mintákkal fedett alsó mintasáv így az új formán a 
cilindrikus a nyak alsó részére kerül (ami a fazék alakú edényforma eredeti 
tagolásában már a „fej” része volt). Ezáltal az összetett előoldali szerkezet 
feltehetően fokozatosan elveszíti jelentésének eredeti leíró rétegét, hiszen nem utal 
semmi arra, hogy a fazék alakú alapforma saját eredeti értelmi tagolása 
megváltozna. Ezt erősíti a kései típusú fazék alakú arcos edényeken megjelenő 
minta elő- és a hátoldali szerkezeteinek viszonya is. Utóbbi változatlanul 
jellemzően tagolatlan, ami a forma eredeti felosztásának és értelmezésének (a „fej 
hátoldala”) felel meg - tehát, ha feltételezzük, hogy az előoldali összetett szerkezet 
megőrzi jelentését, és a „test” határa a nyak középső vízszintes sávjába kerül, 
akkor az elő- és a hátoldal vízszintes felosztása elcsúszik. Az összesen 12 biztosan 
rekonstruálható kései mintaszerkezetből 2 hátán jelenik meg vízszintesen tagolt 
szerkezeti változat (Battonya-Gödrösök 26. edény, Rákóczifalva-Bagi-földek 
8A/576. objektum 3. edény). Ezek egyikén (Rákóczifalva), illetve két tagolatlan 
hátoldali mintaszerkezetű fazék alakú arcos edény (Battonya-Gödrösök 2. edény, 
Battonya-Parázs-tanya 44. edény) nyakának hátsó részén középen a kettős íves 
motívum változatainak (E7.01-03) nagyméretű ábrázolása jelenik meg. Ezzel a 
mintaelem „lecsúszik” a hengeres testű edényeken elfoglalt eredeti helyzetéhez 
képest, hiszen alatta nem jelenik meg a „test” jelzése (felületkitöltő mintával fedett 
panelek); ezt a szerepet itt az eredeti „test” értelmezés (az edény nyak alatti része) 
veszi át. Tehát a hátoldalból csak a lényeg - a kettős íves, szimbolikus értelmű 
mintaelem - kerül átvételre, és ennek használata alárendelődik az eredeti 
mintastruktúrának. Összefoglalva úgy véljük, hogy az összetett mintaszerkezet 
lényegi elemei (a teljes előoldali szerkezet és a hátoldal kettős íves motívuma) a 
fazék alakú arcos edények nyakán alárendelődnek az eredeti mintaszerkezetnek és 
az alapforma tagolásának. Ennek következtében az előoldal alsó sávjának paneljei 

                                                 
19 Az egyes mintahelyeken megjelenő felületkitöltő- és szalagminták feltehetően nem tartoznak a 

szigorúan kötött elemek közé; változatosságuk meglehetősen nagy, és - bár a kerámiadíszítés etnoarcheológiai és 
kultrantropológiai párhuzamai arra utalnak, hogy valószínűleg ezek sem csupán dekorációs elemek - 
jelentéstartalmuk nem megfogható, másodlagos, esetleg nem is a központi szimbolika kötött részét képezi. 
Számunkra ezek adják a lokális stílus alapját. 
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elveszítik önálló „test” értelmezésüket. Ezáltal a szimbolikus jellegű díszítésben 
megjelennek az első olyan részletező elemek, amelyek jelentése nem a szerkezet 
többi eleme és a forma viszonylatában, hanem szigorúan az adott mintahelynek a 
szerkezet többi eleméhez képest elfoglalt helyzetében értelmeződik; ezzel 
megkezdődik az önálló, formától független jelentéshordozó mintarendszer 
kialakulása.  

Egy kötött ikonográfiájú, szakrális kontextusú tárgy mintája szimbolikus 
jelentőségű; módosulása a mögöttes ideológia változását jelzi. Ez a 
jelentésvesztéssel járó összeolvadási folyamat ezért egyben az eredeti díszítés 
koncepciójának felbomlására, továbbmenve feltehetően a mögöttes 
képzetrendszer változására is utal. 

A hajábrázolások alapszerkezete megváltozik: a korábbi időszak körbefutó 
megoldásaival szemben a legtöbb esetben külön elő- és hátoldali szerkezetek 
jelennek meg (EH3-EH6 mintacsoportok). Az előoldal korábbi „barkós” 
hajábrázolásait (EH2) összetett, lépcsős szerkezetű szimmetrikus minta váltja fel, 
melyet időnként az arcot felülről keretező, önálló, szögletes „n” alakú szalag kísér 
(pl. EH4.02, EH4.06; 37/a tábla). A fazék alakú edényeken is megjelennek a 
korábban csak hengeres testű típusok előoldaláról ismert szimmetrikus, kettős 
íves hajábrázolások (EH5.01: Battonya-Gödrösök 26. edény, Battonya-Parázs-tanya 
44. edény, 4. tábla 6, 6. tábla 4) és a hátoldali, mindig a kettős íves motívumhoz 
illeszkedő köríves megoldások (EH6.01: Battonya-Gödrösök 2. edény, 
Rákóczifalva-Bagi-földek 8A/576. objektum, 3. edény, 1, tábla 2, 11. tábla 2). 

A szerkezet és a mintatér arányainak módosulásával az M motívum [5] 
megnyúlik, a nyak aljáról a középső-felső harmad magasságába kerül; ezzel a 
szárai közötti tér is megnövekszik, maga is önálló mintahellyé [4] válik. A két 
mintahely általában összevontan jelenik meg [4-5]. A legkedveltebb változat a két 
párhuzamos vonal alkotta vékony sávként ábrázolt M motívum (EM3.01). A korai 
változat edényei közül a battonya-vidparti kis fazékon és a szintén a korai 
időszakba tartozó, a díszítés elemei szempontjából átmeneti jellegű tiszaugi 
edényen az M motívum belsejében ábrázolt rövid, kettős vonalka témája ez 
időszakban számos változatban megjelenik (EM1.02, EM1.03, EM3.03, EM3.04, vö. 
20. tábla).  

A mintaszerkezet átalakulásával párhuzamosan változik a 
mintaelemhasználat. Az egyedi mintaalkotók szempontjából a legfontosabb 
változást az jelenti, hogy a szerkezet egyes mintahelyein feltűnnek a stilizált 
emberábrázolások (vö. 34, 39, 41. táblák). A négy újonnan megjelenő egyedi 
mintaelemcsoport (E6-E9) mindegyike egyfajta emberábrázolásként értékelhető: 

Az újonnan megjelenő E9 csoport (stilizált, felismerhető emberábrázolások) 
elemei elsősorban a fülek sávja alatti kiegészítő mezőkben [2bj] jelennek meg; egy 
esetben (Battonya-Gödrösök 31. edény) a széttárt karú emberábrázolás (E9.21) 
talán a fésűmintával ellenpontozott ívpár összetett mintaelemében (E7.02) 
helyettesíti a kiegészítő fésűmotívumot. 

Az E8 csoport (fésűs szerkezetű emberábrázolások) elemeinek megjelenése 
szintén meghatározott mintahelyekhez kötött. Ez a mintaelem önállóan elsősorban 
az arc környékén: legtöbbször az arc kétoldalán [9], a korábbi téglalapos 
szimbólum helyén jelenik meg, de két esetben az arcábrázolást helyettesíti 
(Battonya-Gödrösök 12, hengeres testű edény és Battonya-Parázs-tanya, 44. 
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edény), egyszer pedig az M motívum belsejében, mintegy felületkitöltő szerepben 
jelenik meg (Battonya-Gödrösök, 2. edény, 1. tábla 2). Kötött szerkezetben 
összetett egyedi mintaelemet alkot a kettős ívmotívummal (E7.02); ezzel együtt 
megjelenhet a nyak hátulsó részén, a hajábrázolás sávjának [18] alsó zárásánál is. 
A harmadik, szintén újonnan feltűnő önálló mintaelemcsoport az E6. 
Tulajdonképpen csak egy változata, az egyszerű homokóra-motívum jelenik meg 
két rákóczifalvi fazék alakú arcos edényen (8/135. objektum 1-2. edények, 10. tábla 
1-2) az arcábrázolás két oldalán [9]. Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy ezen a 
mintahelyen ebben az időszakban egyébként csak stilizált emberábrázolások 
jelennek meg, a szerkezet továbbra is alapvetően szimbolikus voltát figyelembe 
véve arra következtetünk, hogy legalábbis ezen megjelenései esetében a 
homokóra-motívum is egyfajta stilizált emberábrázolásként értékelhető. 

A fazék alakú arcos edények mintakincsének egyik legfontosabb változása a 
rácsos szalagmotívumok (S2 mintacsoport) megjelenése. Ez a mintaelem 
elsősorban a nyak alsó zárósávjában [3, 13] és az arra reflektáló mezőkben [8] 
tűnik fel (vö. 39. tábla), és valamely egyszerű változata (S2.01, S2.02, S2.03 - 
különösen S2.02, vö.35/b tábla) szinte minden kései típusú fazék alakú edényen 
látható. A motívum eredetére már utaltunk a korai fazék alakú változatra 
jellemző, téglalapos kiegészítő szimbólum (E2.01) elemzése kapcsán. A kettős 
rácsminta ahhoz hasonlóan az íves aszimmetrikus motívummal ellátott arcos 
edények, ezen belül is a tiszadobi csoport és a bükki kultúra edényeinek gyakori 
kiegészítő mintaeleme; azokon vagy a téglalapos motívummal azonos 
mintahelyen, vagy az arc alatt, mintegy a „fejet” a „testtől” elválasztó sávként 
jelenik meg. Utóbbi jól megfeleltethető a motívumnak a szakálháti arcos edények 
mintaszerkezetében általában elfoglalt helyzetével. Eredeti környezetében 
használatának módja arra enged következtetni, hogy a téglalapos és rácsos 
motívumok a tiszadobi-bükki körben egyazon gondolati téma eltérő ikonográfiai 
megoldásait jelentik; egy edényen a két eltérő megoldást együtt sohasem 
alkalmazzák. Ezáltal valószínűsíthetjük azt is, hogy a rácsos motívum maga is 
szimbólumértékű jelentéshordozó mintaelem. A fiatal szakálháti kultúra fazék 
alakú arcos edényein kizárólag ez a rácsos változat jelenik meg; a téglalapos 
motívumot ebben az időszakban nem használják többé. E mintaelemnek a nyak 
alsó sávjára reflektáló mezőkben való megjelenése arra utal, hogy a motívum az új 
közegben  - talán épp a mintaszerkezet absztrahálódásával - viszonylag gyorsan 
elveszíti közvetlen kapcsolatát konkrét jelentéstartalmával, és jelentésköre a 
[jelalak+kontexus] egységéről inkább a jelalak felé tolódik. A rácsos szalagminta 
változatai a szentes-ilonaparti, korábban 2. arcos edényként közölt töredéken 
(CSALOG 1966, 1. tábla 8) és párhuzamain20 mindig a mintát felül és alul záró 
vízszintes sávban jelennek meg. Az a tény, hogy a tiszai kultúra ideológiai 
rendszerének és mintarendjének kialakulásával, következésképp saját szimbolikus 
mintaelem-készletének megjelenésével párhuzamosan e mintaváltozatok teljesen 
eltűnnek, szintén e motívum jelenéshordozó voltát erősíti. Ez a jelentés olyan, az 
AVK hagyományban gyökerező, a szakálháti közösség szakrális ideológiai 
rendszerének részét képező gondolati elem lehet, mely egyáltalán nem vagy csak 
erősen megváltozott formában mentődik át a tiszai kultúra képzetrendszerébe. 

                                                 
20 Battonya-Gödrösökről Goldman Gy. feltehetően több ilyen edény töredékét közli: GOLDMAN 1984, 

51. tábla 1-19; uo. 41. tábla 3. 
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A szalagmotívumok újonnan megjelenő csoportjai használat szempontjából 
két halmazba tagolódnak. Az első halmaz a valóban szalagszerűen megjelenő 
mintaelemek készlete, melyek főként az ennek megfelelő arányú mintahelyeket 
(az előoldalon [3], [8], ritkábban [12E]; a hátoldalon az ezeknek megfelelő [13] és 
[12H]) töltik ki. Ide tartoznak a már tárgyalt S2 mellett az S3 (rombuszalapú 
sorok), S4 és S5 (zárt háromszögalapú, zegzugos sorok), S7 és S8 (kör, illetve 
vonalkaalapú sorok, 24-26. táblák) mintacsoportjai. Ezek mindegyike olyan 
alapszerkezetekre vezethető vissza, amelyek továbbélnek a tiszai textildíszes 
mintarendben; sőt maguk a megjelenő változatok is kivétel nélkül megjelennek a 
kultúra edényein. 

 A másik halmazt azok az alakilag szalagos mintaelemek jelentik, melyek 
használat szempontjából egyedi motívumként értékelhetőek. Ide tartoznak - a 
kétféle használati módú S6.01 variáns kivételével - az S6 mintacsoport (nyitott 
háromszögalapú sor) változatai (S6.02, S6.03, S6.04). Ezek szerkezetileg heterogén, 
két, nem egyenrangú elemi témából álló sorok. A fő elemi téma az alap háromszög 
valamely kiegészített változata; ez minden megjelenésben mintahelyenként 
kétszer ismétlődik. Az alárendelt, kiegészítő elemi téma az azonos állású, egyszerű 
háromszög; ennek periódusszáma általában követi a fő elemi témáét, ám ettől 
eltérhet a mintahelyen rendelkezésre álló felület kitöltésére (pl. Battonya-
Gödrösök 12. edény, [8j] mintahely; 14. tábla 2). 

E motívum változatai a fiatal szakálháti időszakból csupán két edényről 
ismertek (Battonya-Gödrösök 12. és Battonya-Parázs tanya 44. edényei; 14. tábla 2, 
6. tábla 4), de megjelennek a fazék alakú típus legkésőbbi példányain, a tiszai 
kultúra formatív időszakába tartozó öcsödi (RACZKY 2000, 15, 4. kép; 17. tábla 3.) és 
hódmezővásárhelyi (BANNER 1930, 31. tábla; 17. tábla 1) hombárokon is. A tiszai 
kultúrában a szegvári 2. szobor (IDOLE 1972, 17-19. tábla), valamint a kökénydombi 
1.  (BANNER-KOREK 1949,  3. tábla 1-2) és 2. Vénusz (BANNER-KOREK 1949,  3. tábla 
3-4) díszítésében tűnnek fel. A mintaelem-változat a szakálháti edényeken 
mindkét esetben a [8] mintahelyet tölti ki; a kései hombárokon az arcábrázolás 
alatt, a korábbi M motívum helyén  ([5] mintahely) találjuk. A tiszai anthropomorf 
edények díszítésében is hasonló értékű helyzetben, az anthropomorf jegyek 
ábrázolására szolgáló mezők és a textildíszítés határán, a főpanelek, illetve az 
afölötti felső vízszintes zárósáv tetején jelenik meg. Ezek a pontos 
motívumváltozatok nem tűnnek fel sem a szakálháti, sem a tiszai kultúra más 
edényein; használatuk fentebb vázolt kötöttségei arra utalnak, hogy esetükben is 
szimbólumértékű kiegészítő mintaelemről beszélhetünk. Használatuk élettartama 
alapvetően a tiszai kultúra kialakulását eredményező folyamatokhoz kapcsolja 
őket; ezért feltételezzük, hogy megjelenésük a fiatal szakálháti kultúrán belül új, 
idegen gondolati elemek feltűnésének következménye. 

Ugyanitt kell megemlítenünk az E[pl/s; S3], különösen az E[pl/s; S3*2] 
stabil mintaelem-kapcsolatokat (41. tábla). Ezek mindig a fül, illetve osztópanel 
sávjában ([12], [O]) jelennek meg; összetevőik valamely rombuszalapú 
szalagminta-változat (S3), mely az adott megjelenésben általában kétszer 
ismétlődik (S3*2), és felül plaszikus (pl) vagy karcolt (s=sík) motívum zárja. 
Legkorábbi változata ([b1;S3.01], azaz kerek bütyökkel kiegészített rombuszos sor) 
a klasszikus szakálháti időszakban, Csanytelek-Újhalastó kerámiaanyagában, egy 
kis, gömbtestű tál töredékén tűnik fel (HEGEDŰS 1982-83, 5. tábla 1). Ennek 
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díszítése egyébként is elüt a lelőhely kerámiaanyagától, és a leletet az arcos 
edények köréhez kapcsolja. A publikált edények e tálka kivételével karcolt íves 
mintákkal vagy plasztikus bordákkal, körbefutó szerkezetben megjelenő 
mintákkal díszítettek. Ennek mintaszerkezete azonban megegyezik a textildíszes 
mintarend paneles alapszerkezetével ([F.O.Z =0.01.0]*2)21, a főpanel mintája pedig 
a leletanyagból csupán a csanytelki 1., hengeres testű arcos edényen köszön vissza 
(F4.01; 14. tábla 3). Az E[pl/s; S3] stabil mintaelem-kapcsolat a kései időszakban is 
vagy arcos edényeken (Battonya-Gödrösök 12. edény, Battonya-Parázs-tanya 44. 
edény), vagy az ezek „holdudvarát” képező másodlagos típusokon22 (pl. Vinča: 
15. tábla 1a-b; Tiszaug-Vasútállomás: 15. tábla 4; Battonya-Gödrösök: 16. tábla 8; 
Szentes-Ilonapart: 16.tábla 9) jelenik meg; általában lapos, korong alakú bütyök 
egészíti ki. A tiszai textildíszes mintarendben ez az osztópanelek egyik 
legáltalánosabb kitöltő motívuma. 

A hasrész szalagmintáinak alapszerkezete nem változik, de a minta 
kialakítása a nyak szerkezetének összetettebbé válásával párhuzamosan 
gazdagszik. A spirálok háta és a felső záróvonal között, illetve a spirálmotívumok 
végei között esetenként kiegészítő díszítősávok jelennek meg (pl. Battonya-
Gödrösök 1, 6. edények; Rákóczifalva-Bagi-földek 8A, 639. objektum 2. edény; 1. 
tábla 1, 6, 12. tábla 1); ezek kitöltése egyszerű, homogén szerkezetű felületkitöltő 
minta. A szalagminták közül meg kell még említenünk az S8 mintacsoportot: az 1-
3, párhuzamos vízszintes vonalkákból álló nyitott vagy zárt szalagok a Vinča 
kultúra hatását tükrözik. Szintén a rákóczifalvi 639. gödör 2. edényén tűnik fel 
először a két egymásba forduló L alakból kialakított meandrikus sor (S9.04) 
motívuma; ez a tiszai kultúrában igen kedvelt mintaelem-változat. 

A felületkitöltő minták készlete jelentősen bővül a korai időszak fazék alakú 
edényeihez képest. A korai időszak egyetlen továbbélő mintaeleme a zárt horgas 
S-meanderháló (F7.02). Az újonnan megjelenő alapszerkezetek között a 
legjellemzőbbek a rácsminta (F5) és a párhuzamos ék- vagy zegzugos vonalak 
alkotta felületkitöltő minta (F8). Ezek a minták általában az előoldal közepén 
elhelyezkedő M motívum melletti, esetleg alatti paneles mintahelyeket ([4], [7]), 
illetve az ezek mintájára a hátoldalon ([14], [15], [16], [17] és összevont 
változataik), valamint a kiegészítő mintahelyeken gyakran reflektáló mezőket 
([2bj], [2eh]) töltik ki (vö. 34, 36, 39. táblák). 

Használat szempontjából elkülönül a szintén újonnan megjelenő F10 
mintacsoport. Az  F10.02 változat, a függőleges vonalkás, szabálytalan 
felületkitöltő minta három lelőhelyen összesen öt fazék alakú arcos edényen23 
jelenik meg, és minden esetben az M motívum belsejét tölti ki. A vonalkás 
felületkitöltő motívum e visszatérő, kizárólagos megjelenési módja ez esetben is 
mögöttes gondolati tartalom jelenlétére utal; előfordulása azonban esetleges, 
aránya pedig a teljes ismert anyagban csekély. Ezért nem annyira egy a kultúrában 
általánosan jelen lévő ideológiai aspektus kifejezésének, inkább csak egyes 

                                                 
21 Azaz a tagolatlan főpanelhez (Fp1.0) tagolatlan osztópanel (Op1.0) kapcsolódik, kiegészítő zárósávok 

nélkül (0); a szerkezet a felületen kétszer ismétlődik (*2). 
22 Olyan edényeken, melyek mintakincse és/vagy mintaszerkezete eltér a szakálháti kultúra egykorú 

kerámiaanyagának általános díszítésvilágától, és az arcos edények mintarendjének elemeivel mutat egyezést. E 
típusokat részletesen a következőkben, a tiszai átalakulás folyamatának tárgyalásánál írjuk le. 

23 Battonya-Gödrösök 20. edény; Battonya-Gödrösök 25. edény; Rákóczifalva-Bagi-földek 8. lelőhely 
135. objektum 1. edény; Rákóczifalva-Bagi-földek 8A lelőhely 100. objektum 1. edény; Szentes-Ilonapart 1. edény. 
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területeken rögzült ikonográfiai hagyomány felbukkanásainak véljük. Ikonográfiai 
szempontból esetleg összefüggésben állhat a hasonló használati mintázatot 
követő, a korai fazék alakú típusnál már feltűnő kettős vonalka-témával, mely az 
M motívum egyes változatainak belsejében jelenik meg (EM 1.02, EM1.03, EM3.03, 
EM3.04, EM24). Ugyanez érvényes mintacsoport másik, ritkábban megjelenő 
tagjára, az F10.01 változatra (bemélyített körökből álló laza, homogén felületkitöltő 
minta) is, mely a vizsgált leletek között Battonya-Parázs-tanya 44. edényén tűnik 
fel, szintén az M motívum belsejében. A szakálháti területen kívüli M motívumos 
arcos edénytöredékek közül a második vinčai töredéken, ugyanilyen helyzetben 
ábrázolt (VASIĆ 1936, II., 41). A vonalkás és köralapú felületkitöltő motívumok 
jellegéből és helyzetéből arra következtetünk, hogy ezek - a zselizi területek 
egykorú arcos edényein megjelenő M motívumot kitöltő vonal- és 
hullámmintákhoz24 hasonlóan - esetleg stilizált szakállábrázolásként 
értelmezhetőek. 
 
3.2. A szakálháti M motívumos arcos edények mintarendjének felbomlása; kései 
változatok és új típusok a fiatal szakálháti időszakban és a tiszai kultúra 1. 
periódusában. A textildíszes mintarend egyes elemeinek feltűnése 
 
 Amint arra a fazék alakú edények kései típusánál leírt szerkezeti változások 
is utalnak, a fiatal szakálháti kultúra időszakában feltehetően megkezdődik az M 
motívumos edények mögötti képzetrendszer felbomlása, a konkrét gondolati és a 
kapcsolódó ikonográfiai elemek értelemvesztése vagy ~átalakulása. Ennek külső 
oka egy kérdéses jellegű és intenzitású, balkáni eredetű hatás lehet. Horváth F. a 
gorzsai korai és korai klasszikus tiszai mintaelemek és szakrális kapcsolatú 
tárgyak elemzése kapcsán a korábban meghatározott Vinča25 és Dimini26 eredetű 
hatások mellett Gradešnica kultúra és a dél-alföldi kései neolitikus lelőhelyek 
között fennálló hosszabb idejű, folyamatosan megújuló, aktív kapcsolat mellett 
érvel (HORVÁTH 1998,  362, 364-366). Ennek időtartama feltételezése szerint 
megegyezik a Gradešnica kultúra életének teljes hosszával, azaz a Vinča B2 
végétől, a két kultúra nagyjából egyidejű formatív időszakától (Gradešnica-
Brenica, Tisza 1.) a Vinča D1 időszak elejéig, a Gradešnica C végéig tart (Tisza 3. 
eleje, Gorzsa C fázis eleje). E kapcsolat kezdete a jól meghatározott Gradešnica-
Kaleto A előtti, feltételezett kialakulási periódus (Brenica-fázis) kérdéses 
kronológiai helyzete miatt is bizonytalan; feltehetően a fiatal szakálháti kultúra 
életére keltezhető27. Ezt erősíteni látszik a két kultúra vezértípusait díszítő minták 
feltűnő hasonlósága. A Gradešnica legjellemzőbb kerámiatípusa a szűk aljú, 
erősen kihasasodó, cilindrikus nyakú kis fazék kilaposodó peremmel. E forma 
minden esetben gazdagon díszített: az edények hasán laza félspirálok alkotta, 
frízszerű sor fut végig, míg a nyakrészt 4 panelbe tagolt geometrikus vagy 
meandrikus, elsősorban zárt, horgas S meanderes minta fedi. Ez a mintaösszetétel 
és ~szerkezet egyáltalán nem jelenik meg a bulgáriai korai eneolitikum más 
művelődéseinek anyagában, és nem jellemző a szakálháti és a nyugat-bulgáriai 

                                                 
24 pl. Budapest-Aranyhegyi út, Győr (KALICZ 1998, 30; 12. tábla 10-11, 13. tábla 2). 
25 HORVÁTH 1982, 220; GOLDMAN 1984, 63-66. 
26 GOLDMAN 1984, 55-57; GRUNDMANN 1934, 123-136; RACZKY 1983, 107-108; 1992, 163; 

SCHACHERMEYR 1955, 99-107. 
27 A kronológiai problémát részletesen tárgyalja HORVÁTH 1998, 360. 
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területek közötti, Vinča jellegű csoportok kerámiájára sem. A korai kapcsolat 
lehetőségére Virág Zs. is felhívja a figyelmet (M. VIRÁG 1998,  391, 401, 8. tábla 2). 
 A tiszai átalakulás kezdetei a szakálháti kultúra életének végén nem csak új 
mintaelemek, de új formaváltozatok, típusok és ikonográfiai megoldások 
megjelenésében is megfoghatóak; a két legérzékenyebb, egymást átfedő 
információhalmazt, melyen keresztül ez a folyamat leírható, kerámia 
szempontjából a kultikus tárgyak és a díszítés rendszere jelentik (40. tábla). Az 
átfejlődés időszakában átmenetileg felbomlanak az elsődlegesen szakrális 
kontextusú tárgyak stabil típusai, és eltűnnek a nagy területen megjelenő, azonos 
ikonográfiai rendet követő, univerzális típusok. Párhuzamosan megnövekszik a 
régi és új tárgytípusok lokális, rövid életű variációinak száma; az egyes változatok, 
megoldások általában csupán egy-egy lelőhelyen, esetleg egy szűk régióban 
jelennek meg. Ezek elterjedése jól körbehatárolja a korszak elsődleges 
kommunikációs zónáit, amelyeken belül a kultikus gyakorlat (így feltehetően a 
pontos ideológiai háttér, illetve annak bizonyos elemei) közösnek tekinthető. Ez 
általában egy-egy település (szinte kizárólag lokális típusváltozatokkal 
számolhatunk). Lazább kapcsolattartási övezeteket, irányokat jelöl ki valamely új 
mintaelem vagy ikonográfiai megoldás elterjedése.  
 A periódus végén, nagyjából a Tisza 1/2. idejére kialakul és rögzül az új 
típuskészlet, ami az új szakrális-ideológiai háttér, illetve kultikus gyakorlat 
stabilizálódására utal; a kultikus jellegű tárgyak körében a korábbi időszakra 
jellemző univerzalitás nem alakul ki újra. Erre az időszakra az M motívumos arcos 
edények utolsó variánsai is eltűnnek. A tiszai átfejlődés folyamata kezdetben a 
szakálháti kultúrának csak néhány lelőhelyét érintette28; egy-két generációnyi 
lehet az az időszak29, melyben a legkésőbbi szakálháti elemek és a formálódó 
tiszai kör települései párhuzamosan léteznek. Az átmenet variánsai ezért a 
legkésőbbi szakálháti és formatív tiszai környezetben egyaránt megjelennek.
 Az alábbiakban az átmenet típusait vesszük sorra. 

                                                

 A fazék alakú arcos edények M motívumos változatának legkésőbbi 
megjelenései a Tisza 1. időszakára tehetők. A mintaszerkezet felbomlása, illetve 
átalakulása - amint az előző alfejezetben leírtuk - már a szakálháti kultúra fiatal 
időszakában megkezdődik. A mögöttes koncepció absztrahálódásával feltehetően 
a díszítés részletei is fokozatosan elveszítik leíró funkciójukat, és a szerkezet 
metaforikusból elsősorban szimbolikussá válik30. Bizonyos önállóan értelmezhető, 
konkrét emberi részeket megjelenítő mintahelyeken (az arcábrázolásnál[6], [9] és a 
fülek sávjában [12], [2bj]) stilizált emberábrázolások jelennek meg. A jelhalmozás, 
ugyanazon mintahelyen ugyanazon jelentés (esetleg eltérő aspektusainak) több 
azonos, vagy megegyező értelmű jellel vagy szimbólummal való kifejezése az 
adott jelentés megerősítését szolgálja, illetve a komplex jelentés egyes rétegeinek 
önálló megjelenését biztosítja. A folyamatot ábrázolás szempontjából a ismét a 
szimbolikus funkció erősödésének jeleként értékelhetjük. 
  Az eltérő jelalakú jelek halmozása ikonográfiai szempontból azonban azt is 
jelenti, hogy az adott mintahelyen egyszerre több ábrázolási dimenzió együtt 

 
28 RACZKY 1983, 106-107; HORVÁTH 2005, 61; KOREK 1971, 373-377; SELEANU 1978,47-48. 
29 A tellek rétegvastagsága alapján. Pl. Szegvár-Tűzköves: 50-100 év (SELEANU 1978, 48); 

Hódmezővásárhely-Gorzsa: kb. 60 év (cal BC 5030 - 4970; HOVÁTH 2005, 61-62 ). 
30 Erre a folyamatra hívja fel a figyelmet Raczky P. is az öcsödi hombár hasrészének mintaelemzése 

kapcsán: RACZKY 2000, 14-15. 
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jelenik meg. Ez önmagában ismét a konkrét leíró funkció gyengítése felé hatna, de 
e két mintahely közvetlen (leíró) jelentése („kéz”, illetve „arc”) van annyira erős, 
hogy azt a szimbolikus értelem megerősödése valószínűleg nem zavarja meg. 
 E jelhalmozás legkorábbi példáinak a fülek alatt megjelenő 
emberábrázolások tekinthetők. A jelenség (legalábbis kezdetben) lokális: kései 
szakálháti környezetből ilyen ábrázolásokat csak Battonya-Gödrösök lelőhelyeiről 
ismerünk, ahol viszont e megoldás igen kedvelt (3, 8, 28, 41. edények, 1. tábla 3, 2. 
tábla 2, 16.tábla 3, 5. tábla 4). Ugyanakkor egyáltalán nem alkalmazzák pl. 
Rákóczifalva nagyjából egykorú településén. A fülek sávjának „kéz” értelemből 
„ember(alak)/”31 értelemmé bővülését, illetve a két tartalmi sík összemosódását 
jelzi az a Szegvár alsó rétegéből előkerült, fazék alakú arcos edényből származó, 
karcolt díszű, vörös pasztózus festéssel kiegészített fültöredék, melyen az átfúrt 
oszlopfül tetején kis, háromszögletű emberi arc jelenik meg (16. tábla 5). Az 
átalakulás esetlegességét jelzi azonban az a másik, szintén korai szegvári töredék, 
melyen - a legkésőbbi fazék alakú arcos edény-változatoknak megfelelően - az 
oszlopfül helyén már csak talán kezet ábrázoló tagolt, lapos bütyök látható, de 
alatta a stilizált emberábrázolás még mindig különállóan jelenik meg (17. tábla 5). 
 Battonyán ez a folyamat megfogható az arcábrázolásoknál is: a 12., 
hengeres testű edényen fésűmotívumos emberábrázolás helyettesíti az 
arcábrázolást (ismét eltérő ábrázolási dimenziók mosódnak össze!), míg egy 
másik, erősen töredékes, egyedi változatnak tűnő M motívumos arcos edény-
töredéken fésűmotívum-pár jelzi a szemeket (16. tábla 1). 
 Hasonló jellegű, bár kissé más irányú folyamatot jelez a szintén formatív 
tiszai környezetből előkerült öcsödi hombár, melyen az emberalakok új 
helyzetben, az [1] mintahelyen, a testet fedő szalagmotívum félspiráljainak végein 
jelennek meg (17. tábla 3).  
 A nagyméretű, fazék formájú edények további legkésőbbi, szintén már 
módosult mintájú példányai a Hódmezővásárhely-Kökénydombról ismert 
hombárok (17. tábla 1, 2).  Ezek előoldalán az M motívum helyén teljesen új 
szimbólumkészlet és ~konstrukció tűnik fel, melynek szerkezeti alapja - az öcsödi 
edényen megjelenő háromszögalapú összetett mintához hasonlóan - a kettes 
periódusú ismétlődés, illetve a függőleges tengelyes szimmetria. Külön az arcot 
egyik edényen sem ábrázolják; eredeti vagy módosult jelentéstartalmát a két 
rombuszos záródású, függőleges osztóvonal alkotta keret és az általuk 
közrefogott, kétszer megjelenő összetett egyedi mintaelem fejezi ki. Ennek alapja a 
kiegészített hombáron sarkára állított négyzet, a nyaktöredéken háromszög; 
felettük mindkét esetben három-három pont jelenik meg. Az ismétlődő elemek 
ennél az (arc)ábrázolásnál tehát a középső, meandrikus kitölésű kiemelt panel, 
valamint a kiemelt panel tetejének két szélén megjelenő rombuszos zárás; továbbá 
a kétszer ismételt önálló egyedi mintaalkotó és a három pont a mintaalkotó alsó 
részét képező elemi minta felett. Bár hasonló ábrázolások nem ismertek a tiszai 
kultúra egykorú lelőhelyeiről, az új sablon elemei külön-külön számos esetben 
megjelennek. 

                                                 
31 Kérdéses, hogy az emberalak ez esetben a felsőbbrendű entitás anthropomorf kifejezése, vagy pl. 

imádkozó ember. A plasztikus fül eredeti jelentése („felemelt karok”) az utóbbira utalnak, de a stilizált alakok egy 
része nem orans tartású. 
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  A minta központi témája szempontjából - még ha a teljes sablon nem is él 
tovább - ezek tekinthetők a tiszai anthropomorf és arcos edényeken az előoldal 
középső, kiemelt sávjában gyakran feltűnő kettős emberábrázolások első 
megjelenéseinek. Az M motívumos arcos edények fő szimbólumának „lecserélése” 
a mögöttes képzetrendszer lényegi elemeinek változását jelzi; így e három edény 
valójában a régi, szakálháti kultikus tárgyi készlet adaptációs kísérlete. 
 Az öcsödi és a töredékes hódmezővásárhelyi hombárok nyakának oldalán a 
korábbi oszlopfülek helyét [12] több apró, függőleges sorba rendezett, stilizált 
kezet ábrázoló bütyök tölti ki. Ez az azonos jelek halmozásának egy kései, 
elterjedtebb módja. A tagolt, stilizált kezet ábrázoló bütykök megjelennek a kései 
M motívumos arcos edények oldalán is (Battonya-Parázs-tanya, 44. edény, 6.tábla 
4). A bütyöktípus maga továbbél és gyakran megjelenik a tiszai kultúra 
textildíszes tárgyain is, ám mintahelyenként mindig csak egy-egy példányban. 
 Talán szintén a fazék alakú arcos edények egy kései, egyedi változata a 
Tápé-Lebő legalsó rétegéből előkerült nagyméretű fazék töredéke (17. tábla 4). 
Ennek nyakrésze letört, így típusba sorolása kérdéses; vállát vízszintes, rácsos 
szalagokkal (S2.01) zárt sávban nagyméretű, több koncentrikus kör alkotta, 
gyenge kidolgozású minta fedi. Ez esetleg a korábbi edények íves motívumokból 
álló frízének utánzata lehet. Az edények hasát hagyományosan fedő íves 
szalagmintát kiváltó nagyméretű koncentrikus körökből álló sorminta több kései 
szakálháti település anyagában megjelenik; általában másodlagos, a karcolt 
mintához igazodó részleges vörös festés, illetve polírozás egészíti ki32. 
 Az arcos edények készítésének szokása, úgy tűnik, csupán egyetlen 
településen és ott is csak időszakosan „mentődik át” a tiszai kultúrába. A típus 
legkésőbbi megjelenései a szegvár-tűzkövesi edények; ezek a korábbi időszakhoz 
képest az arcos edény funkcionális típusának teljes újraértelmezését jelentik. 
Méretük és formájuk is egyedi, díszítésük pedig pontosan illeszkedik a textildíszes 
mintarendbe. Megjelenésük a szakálháti kultikus gyakorlat, pontosabban a hozzá 
kapcsolódó hagyományos típuskészlet megszűnő elemeinek talán utolsó 
felbukkanását jelenti. 
 Battonya-Gödrösök telepéhez köthető a plasztikus kézzel ellátott, edénytestű 
anthropomorf ábrázolások megjelenése is. A 13. számú edény töredéke (16. tábla 4) 
csak a jobb kar, a hasrész és a hát részletét tartalmazza, így a pontos alak nem 
rekonstruálható; az értékelhető részletek alapján a tárgy azonban mind 
kézmegoldását és hengeres formáját, mind paneles szerkezetű karcolt díszítését 
tekintve szorosan kötődik a tiszai kultúra jellegzetes, trónuson ülő anthropomorf 
ábrázolásainak köréhez. Ezt a példányt mintakincse még a szakálháti 
környezethez kapcsolja: az előoldalon a két sorba osztott panelek mintái 
sakktáblaszerűen váltakoznak, a hátoldalon pedig feltűnik a jellegzetes rácsos 
szalagmotívum (S2.02). Az előoldalon a laza, szabálytalan meandrikus kitöltés 
(talán F7.04-változat) mellett megjelenő minta szintén jellegzetesen kései 

                                                 
32 Battonya-Gödrösök, 1. ház: GOLDMAN 1984, 56. tábla 1-20;  2. gödör: 57. tábla 1-19. Ezekkel 

mintáját és technikáját tekintve is megegyező kis tálat közöl Raczky P. Öcsöd-Kováshalom A szintjéből: RACZKY 

1987, 67, kat. 6; párhuzamosan a mintaelem átkerül a tiszai textildíszes mintakincsbe is: RACZKY 1987, 69, kat. 10. 
Egyszerű, bekarcolt változata megtalálható Tiszaigar-Csikóstanya anyagában (KALICZ-MAKKAY 1977, 144. tábla 
17). 
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szakálháti motívum: a bükki karakterű33, tűzdelt szalagokkal gazdagított sűrű, 
átlós párhuzamos vonalas kitöltés változatai (F2.05, F2.06) feltűnnek Battonya-
Gödrösök és Tiszaszőlős-Csákányszeg anyagában, illetve egy speciális 
típusvariánson Rákóczifalva, Vésztő és (talán importként) Vinča egykorú telepein 
is. A battonyai telepről ismert még egy plasztikus, hajlított kézzel ellátott 
anthropomorf edénytöredék is (16. tábla 6). A 28. számú töredék (16. tábla 3) 
egyedi változatnak tekinthető: alapformája kései fazék alakú arcos edény, melynek 
két oldalára, az oszlopfülek aljára vagy helyére, a vállrész tetejére applikálták a 
könyökben behajlított, plasztikus karokat. Ettől eltekintve a lelet (a töredéken 
meglévő információk alapján) pontosan illeszkedik a település kései fazék alakú 
arcos edényeinek sorába: a nyak alját rácsos szalagminta (S2.02) zárja, és kétoldalt, 
a test [1] íves szalagmintájának felső zárása felett, a fülek sávjában [2bj] stilizált 
emberábrázolás (E9.03) látható. A plasztikus kézzel ellátott, edénytestű 
anthropomorf ábrázolások később igen elterjedtek a tiszai kultúrában34. 
 A plasztikus anthropomorf applikációval ellátott edények sorában még két, 
tulajdonképpen egyedi leletet kell megemlítenünk. Az első a Dévaványa-Sártó 2. 
rétegéből, az 1. ház alól, korai tiszai környezetből előkerült gömbös testű, 
nagyméretű, banánszerűen ívelt lábakon álló edénytöredék (17. tábla 7). Karcolt 
mintával díszített: a lábrész oldalán zegzugvonal fut végig, az edénytest töredékén 
paneles szerkezetű, meandrikus jellegű minta részlete látható. Ez a lábmegoldás 
idegen a tiszai kultúrában; a tárgy legközelebbi formai párhuzama - szintén 
egyedi darabként - Törökbálint-Dulácska korai zselizi telepén került elő (M. VIRÁG 

1997, 390, 6. tábla 1a-c). A törökbálinti töredéket az ásató a dunántúli vonaldíszes 
területeken szintén megjelenő fazék alakú arcos edénytípus lokális változatának 
véli. A megoldás azonban valószínűleg vinčai hatásra vezethető vissza: több igen 
hasonló, de csupán egyetlen nagyobb, tömör, realisztikus megformálású lábon álló 
edényt közöl Banner J. Čoka-Kremenak telepéről (BANNER 1960, 38. tábla 4, 39. 
tábla 14). 
 A másik töredék korai klasszikus tiszai környezetből, Kenéző-Szérűskert 
egyrétegű településéről származik (KISS 1939, 3. tábla 2; 17. tábla 6.). A 
tulajdonképpen kissé átalakított virágcserép alakú edényt idéző test ívelt aljához 
két egyenes, rúdszerű láb csatlakozik, melyen az edény „állhatott”. A lábak 
végeinek kiképzése kérdéses, mert a töredéken csupán a bal oldal részlete és a 
kapcsolódó lábszár csonkja maradtak meg. Az edénytestet panelekbe tagolt 
textilminta fedi: az oldalsó főpanelekben szabálytalan kitöltésű keresztalapú minta 
látható, míg az előoldali főpanelt két, oldalról egymásba illeszkedő „füles n” 
motívumok sorozatából álló szalagminta (valószínűleg stilizált emberábrázolás) 
szegélyezi. Az előoldali kiemelt panel és a hátsó osztópanelek töredékein látható 
mintarészlet azonos; S9.04 szerkezetű, egymásba forduló L motívumokból álló 
szalagmintára utal. Fölötte az edény egyenes pereme megemelkedik; a perem az 
előoldalt szegélyező osztósávok vonalában átfúrt. Bár rúdszerű lábak a legkorábbi 
időszaktól kezdve igen gyakoriak a tiszai kultúrában (különösen a déli változat 

                                                 
33 Az átlós, sűrű, 2n széles elemekkel tagolt kitöltés a bükki kultúra kerámiájának jellegzwtwaaége: pl. 

KALICZ-MAKKAY 1977, 301, 92. tábla 2; 319, 113. tábla 12. 
34 Pl. a „kökénydombi Vénuszok” (BANNER-KOREK 1949, 3. tábla 1-2; uo., 3-4; uo., 15. tábla 5, 6a-b, 8; 

a szegvári IV. „isten” (KOREK 1987,  54. 15. kép); de ilyen anthropomorf ábrázolások előfordulnak Öcsöd-
Kováshalom (RACZKY 1987, 78-79, kat. 32-35) illetve Polgár-Csőszhalom-dűlő (RACZKY ET AL. 2002, 848, 9. t. 1) 
telepein is. 

 204



lelőhelyein), hasonló karakterű álló lábas edény más településen még nem került 
elő. Ez a darab a szegvári, kökénydombi, vésztői, öcsödi és gorzsai35 trónuson ülő, 
edénytestű anthropomorf ábrázolások körének északi, egyedi változataként 
értékelhető. 
 
 Az M motívumos szakálháti arcos edények másik fő típusát a hengeres 
testű arcos edények jelentik. Forma- és mintakincsük kezdetben jelentős 
mértékben eltér a fazék alakú változatétól; ugyanakkor számos, később a tiszai 
textildíszes mintarendben használt mintaelem legkorábbi előfordulása ehhez a 
típushoz köthető. A díszítésükben megjelenő minták igen ritkán ugyan, de 
feltűnnek a szakálháti kultúra nem arcos edényein is. Ebből a szempontból igen 
fontos a kései időszak szalagszerű egyedi mintakapcsolatainak leírásánál már 
említett, Csanytelek-Újhalastó klasszikus szakálháti telepéről közölt kis, 
félgömbös edény, két oldalán a perem alatt kinyomott kerek bütyökkel (HEGEDŰS 

1982-83, 5. tábla 1); valamint az 5. gödörből előkerült, a tálkával megegyező 
mintaszerkezetű konikus tál. Utóbbi osztópanelein a lépcsős szalagminta (S9.05) 
legkorábbi alkalmazása fedezhető fel (HEGEDŰS 1982-83, 7. tábla 1). Ez a két 
töredék arra utal, hogy - ha elenyésző számban is - a szakálháti kerámiaanyagban 
már a klasszikus időszaktól vannak olyan hétköznapi edények, melyek díszítése 
eltér a hasonló jellegű és funkciójú formákétól, és leginkább az egykorú arcos 
edények kisméretű variánsának mintájával mutat közösséget. 
 A fiatalabb szentes-ilonaparti telepről előkerült hengeres testű, erősen 
töredékes állapotú edény díszítésének szerkezete szintén a tiszai alapmodellt (2 
főpanel, 2 osztópanel) követi, ám a főpanel ennek esetében sakktáblaszerűen 
tovább osztott, és fölül, illetve alul zárósávok kísérik. Az osztópaneleket ez 
esetben is kerek bütyök alatt elhelyezett rombuszsor-változat (S3.11) tölti ki. A 
zárósávokban az arcos edényekről ismert rácsos szalagminta (S2.03) jelenik meg; a 
főpanelekben az általános rácsminta (F5.02) mellett F6.2 szerkezetű meandrikus 
motívumok, a köztes zárásokban pedig ismét rombuszos szalagminta (S3.01) és 
zegzugvonal (S4.01) jelennek meg. A csanytelki hengeres testű edény közlése 
kapcsán Hegedűs K. felhívja a figyelmet a két lelet hasonlóságára (HEGEDŰS 1981,  
6); Seleanu M. pedig a szegvári telep anyagának elemzésénél felveti annak 
lehetőségét, hogy ez a típus a virágcserép alakú edények közvetlen előképe lehet 
(SELEANU 66, IX. tábla A3). A szentesivel formájában, díszítésének szerkezetében 
és mintakincsének főbb elemeiben is pontosan megegyező edény töredékeit közli 
Goldman Gy. Battonya-Gödrösök 2. gödrének anyagából (GOLDMAN 1984, 51. 
tábla 1-17; részben 16. tábla 6). Ezért - korábbi álláspontunkat módosítva - úgy 
véljük, hogy e két edény nem tartozik a hengeres testű M motívumos arcos 
edények közé, hanem egy olyan rövid életű, zárt, kis variabilitású önálló 
típusváltozatot képvisel, melyen az arc nem jelenik meg, de amelyet 
díszítésszerkezete és mintakincse elsősorban ehhez a leletcsoporthoz kapcsol. 
 Hasonlóan zárt, ám a szentesihez sok szempontból hasonló variációt 
jelentenek azok a kései szakálháti, illetve korai tiszai környezetből előkerülő, kissé 
szűkülő falú, ívelt aljú edények, melyek mintájának alapszerkezete a fazék alakú 
arcos edények díszítésének tagolását idézi (15. tábla). E változat szintén az M 

                                                 
35 A szegvárihoz „sarlós” és „baltás isten”-hez hasonló plasztika töredékeit említi Horváth F. 

Hódmezővásárhely-Gorzsa D3 fázisából (HORVÁTH 2005, 56;  hivatkozik HORVÁTH 1994, 32-re). 
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motívumos arcos edények újragondolásának, sajátos adaptációjának tekinthető. A 
díszítés alapszerkezetének új formán való feltűnése azt jelzi, hogy a minta elvált a 
formától, önállósult, és a szimbolikus jelentés, „erő” hordozója a továbbiakban a 
mintaszerkezet, valamint a mintakincs ismétlődő elemeinek készlete.  Ezeken az 
edényeken a fazék alakú arcos edények alap mintaszerkezete jelenik meg: a has 
alsó-középső harmadánál húzódó kihasasodás vonala alatt laza, vízszintes S 
motívumokból kialakított spirál fut körbe, míg a hasat és a test felső részét 
panelekbe tagolt átlós, bükki karakterű vonalas mintaelem-változatok (F2.05, 
F2.06) fedik. Az S alakú szalagok belsejét és esetenként a főpanel mintájának kis 
kimaradt négyzeteit is vörös pasztózus festés fedi, míg az alsó rész üres felületei 
polírozottak. Összesen három ép vagy nagyjából rekonstruálható edény sorolható 
ebbe a csoportba. Az első, egyben talán legteljesebb példány importként 
kerülhetett Vinčára; B2 korú rétegből került elő (VASÍĆ 1936 IV. 31. tábla 74d = 
KALICZ-MAKKAY 1977, 188. tábla 9; 15. tábla 1a). Ennek díszítését a felső rész két 
oldalán elhelyezett osztósáv egészíti ki, melyben ismét a kerek bütyökkel 
kiegészített rombuszsor motívuma tűnik fel; a két főpanel felső szélén megjelenő 
vízszintes zárósávot a jellegzetes rácsos szalagminta (S2.02) tölti ki. Ehhez igen 
hasonló, mintegy 18 cm magas edény töredékei kerültek elő Vésztő-Mágor legalsó, 
korai tiszai rétegéből (HEGEDŰS-MAKKAY 1987, 97, kat. 17; 15. tábla 2). Bár a 
publikált rajz alapján meglétük nem kizárható, az ásatók az edény 
rekonstrukcióján nem jelöltek osztópaneleket; ezért ezzel jelen munkában sem 
számolunk. A forma és a töredékeken feltűnő mintaelemek is pontosan egyeznek 
a vinčai edényen láthatóval.  
 A gazdag, laza rácsba osztott panelekben megjelenő, átlós vonalas minta 
bemélyített változatai (F2.05, F2.06) a szakálháti kultúrán belül nem ismertek más 
tárgytípusról36; ezért feltételezzük, hogy a Battonya-Gödrösök anyagából közölt 
számos hasonló díszítésű töredék ilyen edényekből származik. Ezt megerősíteni 
látszik egy a 2. gödörből előkerült perem (GOLDMAN 1984, 43. tábla 19), melyen a 
főpanel fölött a felső zárósáv látszik a rácsos szalagminta (S2.02) részletével; 
továbbá az az 1. házból származó alj- és talptöredék (GOLDMAN 1984, 33. tábla 3), 
melyen a vonalas kitöltésű panel alatt egyetlen folytonos vonallal jelölt futókutya-
motívum jelenik meg. 
 A harmadik lelet, melyet ehhez a csoporthoz is kötünk, a Rákóczifalva 8A 
lelőhely 839. gödréből előkerült kisméretű, egyedi kiképzésű arcos edény (15. 
tábla 3a-b). Formai alapja alacsony súlypontú, ívelt aljú, egyenes, kissé szűkülő 
falú edény; eredetileg kb. 20 cm magas lehetett. Erősen töredékes, így 
mintaszerkezetének egyes elemeire csak következtethetünk. A meglévő 
részletekből rekonstruálható a minta alapszerkezete, az előoldal felső részének kb. 
egyharmada az arcábrázolással, valamint a hátoldal mintájának közepe. Az 
esetleges osztópanelekből nem maradt fenn töredék. Az alapszerkezet megegyezik 
a vésztői és a vinčai edényekével: az edény kihasasodását és az edénytest felső 
részét paneles tagolású (a hengeres testű és a kései fazék alakú arcos edényekkel 
megegyező szerkezetbe tagolt) minta borítja, míg alatta vízszintes, egymásba 
kapcsolódó S alakú szalagokból álló sor fut körbe. A karcolt díszítést pasztózus 
vörös festés és fehér inkrusztáció egészíti ki. Az arc két oldalát nem panelekbe 

                                                 
36 A bitumenfestéses edényeken továbbél: Battonya-Gödrösök (GOLDMAN 1984,  9. tábla 6). 
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tagolt, hanem fonatszerűen egymásba kapcsolódó, széles kötegekből kialakított 
minta fedi; ennek alapja a szintén e csoport tagjaira jellemző F2.05 motívum.  
 Ez az edény átmenetet képvisel a fentebb vázolt kései típusváltozatok 
között. A kései M motívumos arcos edényekhez az előoldalon megjelenő 
szabályos M motívumos arcábrázolás, valamint a hátoldal kettős íves motívuma 
kapcsolja; a középső függőleges kiemelt sávok mintahelyeit ([4-5], [15], [18]) 
függőleges lépcsős felületkitöltő motívum borítja, ami szintén e leletcsoport 
jellegzetessége. A perem alatti hajábrázolás legpontosabb párhuzama az Abony-
Serkeszék-dűlőben előkerült hengeres testű arcos edényen (14. tábla 1) látható. A 
[8] mintahelyen megjelenő belső vízszintes osztósáv nyitott zegzugmintás 
díszítése (ebben a pozícióban) a szentesi típusú hengeres testű edények 
díszítésének elmaradhatatlan eleme. 
 A rákóczifalvi 839.1 arcos edény a szentesi, vésztői típusokhoz hasonlóan 
az M motívmos arcos edények egy-egy rövid életű, kései változata lehet. Díszítése 
arra utal, hogy a vele kapcsolatba hozható típusok egyszerre voltak jelen a 
szakálháti kultúrában, illetve, hogy ugyanazon gondolatkör vagy képzethalmaz 
kifejeződéseinek tekinthetjük őket. Közös ikonográfiai jegyeik alapján úgy véljük, 
hogy ezek a rövid életű, kis példányszámú, ám meglepően stabil, zárt változatok a 
kései típusú M motívumos mintarend felbomlásának, illetve átalakulásának 
egyedi „evolúciós irányait” (egyben legtöbbször zsákutcáit) jelentik. E köztes 
típusok meghatározása és elhelyezése segít annak a folyamatnak a leírásában, 
melynek révén az M motívumos arcos edények körének díszítése önállósul, 
fokozatosan leegyszerűsödik, és új formákon, kibővült mintakinccsel, átalakulva a 
tiszai textildíszes mintarend alapját képezi. 
 
 
3.3 Összegzés (vö. 40, 41. táblák) 
 A szakálháti kultúra legkorábbi településeinek anyagából 
(Kunszentmárton-Kungyalu, Körtvélyes; Tarnabod-Templomföld, Tiszaroff-
Szakadópart37) hiányoznak az M motívumos arcos edények töredékei. 
Tiszaszőlős-Csákányszeg anyagából ismert a legkorábbi olyan, meglehetősen 
durva kidolgozású válltöredék, mely esetleg arcos edényből származhat38. A 
következő, klasszikus periódust képviselő lelőhelyeken egyszerre jelennek meg a 
fazék alakú típus korai változatai és a hengeres testű típus, valamint (igen ritkán) 
az ezekkel megegyező minta-alapszerkezetben és hasonló mintakinccsel díszített, 
de arcábrázolás nélküli hétköznapi formák39. Ugyanez a tagolódás megfigyelhető 
a dunántúli vonaldíszes csoportok M motívumos arcos edényeinek körénél is (M. 
VIRÁG 1997, 390-391); a két terület kapcsolatára utal az Abony-Serkeszék dűlőről 
előkerült hengeres testű M motívumos arcos edény kottafejes jellegű díszítése is. A 
korai fazék alakú és hengeres testű változatok mintájának alapszerkezete és az 
elsődleges szimbólum használata (M motívum) egyezik, de az alkalmazott 
szerkezeti változatok és mintaelemek készlete teljesen eltér. A fazék alakú 
edények díszítésében először megjelenő zárt, horgas S-meander-változatok (F7.01, 

                                                 
37 KALICZ-MAKKAY 1977, 106-107; 148. tábla 13-22, 125-127. tábla; 143. tábla 1-9 
38 KALICZ-MAKKAY 1977, 142. tábla 23 
39 Pl. Csanytelek-Újhalastó: HEGEDŰS 1982-83, 5. tábla 1. A csanytelki edény mintaelemei: főpanel: 

F4.01, osztópanel: E[b1, S3.01]. A szakálháti kultúrán belül mindkét téma egyébként csak arcos edényeken jelenik 
meg, és az egykorú hétköznapi formák részint vonaldíszes hagyomány, íves díszítésétől jelentősen eltér. 
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F7.02) párhuzamait a kialakuló Gradešnica kultúra anyagában találjuk meg. A 
csak erre a periódusra jellemző szimbolikus értékű téglalapos mintaelem (E2.01) 
az északi, tiszadobi-bükki kör bemélyített díszű, aszimmetrikus íves motívummal 
ellátott arcos edényeinek jellegzetes kiegészítője. Az alapvetően nagyméretű, 
tárolóedényekből álló fazék alakú változatokhoz képest a kis hengeres testű 
edények rendeltetése jelentősen eltérő lehetett; hasonló funkcionális típusú arcos 
edények a Tiszadob-Bükk-Esztár-Lumena Noua körben tűnnek fel. A hengeres 
testű edények díszítése is észak felé mutat: a kizárólag ebben az időszakban 
használt szabálytalan meandrikus témaváltozat (F4.01), mely a zárt S-meanderes 
kitöltés előképének tekinthető, illetve a tiszai kultúrában is továbbélő 
vonalköteges lépcsős felületkitöltő minta „alap”-változatai (F3.01, F3.02) bükki 
karakterű mintaelemek. Ide sorolható az alföldi vonaldíszes idolok és arcos 
edények hátának közepén az AVK legkorábbi periódusától megjelenő kettős íves 
motívum is, mely korszaktól függetlenül minden tagolatlan testű M motívumos 
arcos edényen megtalálható. Ez összességében arra utal, hogy a kisméretű, 
hengeres testű edények formai-funkcionális típusa az északi, aszimmetrikus íves 
mintával ellátott arcos edények körének hatására, annak egyfajta helyi 
adaptációjaként, a két kör fontosabb ikonográfiai jegyeinek összeolvasztásával 
alakul ki. Ezt a feltevést erősíti a minta nagy belső kontrasztja is: a jelentéshordozó 
szerkezeti- és mintaelemek mindig pontosan ugyanúgy jelennek meg, míg az 
elsősorban talán díszítő jellegű, vagy csekély jelentőségű kitöltő motívumok 
készlete gyakorlatilag minden edény esetében más és más. 
 Igen fontos a csanytelki gömbtestű edény díszítésének osztópaneljében 
feltűnő stabil mintaelem-kapcsolat. Ezt ebben az esetben egy rombuszalapú 
szalagminta-változat (S3.01) és egy az osztópanel felső végén elhelyezett, a 
szalagot „lezáró” kerek bütyök alkotja. A felül valamilyen egyedi mintaelemmel 
zárt rombuszalapú szalagminta stabil mintaelem-kapcsolata [E, S3] a a tiszai 
átmenet időszakában az M motívumos arcos edények és a hozzájuk közvetlenül 
kapcsolódó típusok mindegyikénél megjelenik, és a fülek zónájának ([12], illetve 
osztópanel) kizárólagos mintája lesz. A kiegészítő mintaelem ebben az időszakban 
a fazék alakú edények kései változatánál jellemzően apró, kéz alakú bütyök [b2], 
míg a tagolatlan testű, kisebb edények esetében kerek, átfúrt bütyök [b1]. A tiszai 
textildíszes mintarendben az osztópanelek mintájának jó része erre a szerkezetre 
vezethető vissza; akkorra azonban már rögzül a periódus is, így a szerkezet még 
kötöttebbé válik: a szalagmotívum elemi témája (rombusz- illetve homokóra-
változat) mindig kétszer ismétlődik. A téma ikonográfiai, közvetlen jelentése 
valószínűleg emberábrázolás. Erre elsődlegesen szerkezete, illetve a Battonya-
Gödrösök 31. edényén megjelenő, stilizált emberábrázolás párhuzama [E9.21] 
utalnak. Elhelyezkedése [12] is ezt erősíti: olyan mintahelyen jelenik meg, 
amelyben az arcos edényeken mindig „ember(alak)” vagy „emberi rész” ábrázolt. 
A szakálháti időszakban ez a jelentés a nagyfokú stilizáltság miatt még 
kétségesebb; a tiszai textildíszes mintarend osztópaneljeiben azonban gyakran 
realisztikus részletek (pl. szabályos arcábrázolás) egészítik ki az alsó 
szalagmotívum-változatot. 
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 A fazék alakú arcos edények kései változata a szakálháti kultúra klasszikus 
időszakában szinte átmenet nélkül40 váltja fel a korait. A kései típus edényeinél a 
legfontosabb változást a korábban csak a hengeres testű edényekről ismert 
összetett előoldali mintaszerkezetek [M] kizárólagossá válása jelenti. Ennek 
alkalmazásával jelentősen megnövekszik a szabadon kitölthető mintahelyek 
száma, ami a mintakincs jelentős mértékű gazdagodását vonja maga után. A fazék 
alakú és a hengeres testű arcos edényváltozatok ikonográfiai összeolvadását 
mutatja a közös mintaszerkezet- és a mintaelemkincs. Az összetett előoldali 
mintaszerkezetek új formán való megjelenése a mintaszerkezet 
absztrahálódásának kezdetét jelzi. 
 E folyamat egyik legkorábbi jellegzetessége a stilizált emberábrázolások (E9 
csoport) megjelenése a fazék alakú arcos edények vállának tetején, a fülek alatti 
mintahelyeken ([2bj]). A hátoldalon megjelenő kettős íves motívumok felett [15] és 
a korábbi téglalapos szimbólumok helyén [9] fésűs szerkezetű emberábrázolások 
tűnnek fel (E8 mintacsoport); utóbbi mintahelyen ezeket esetenként valószínűleg 
hasonló értelmű homokóra-motívum helyettesíti (E6.01). 
 Az újonnan megjelenő szalagminták közül a téglalapos rácsminta változatai 
(S2 mintacsoport, különösen S2.02) emelkednek ki. E minta eredete szintén az 
északkelet-magyarországi íves aszimmetrikus motívummal ellátott arcos edények 
kiegészítő szimbolikus értékű mintaelemeire vezethető vissza; a korábbi 
téglalapos motívum egyenlő értékű ikonográfiai változatának tűnik. A fazék alakú 
edényeken a vízszintes zárósávokban ([3], [8], [13]) jelenik meg. Ugyanezen 
mintahelyek másik kedvelt témáját a rombuszalapú szalagminták (S3) változatai 
adják. A felületkitöltő minták újonnan megjelenő csoportjai kivétel nélkül 
tövábbélnek a tiszai kultúra textildíszes tárgyain (F5, F7, F8, F9 mintacsoportok). 
Kivételt képeznek az F10.01 és F10.02 változatok: ezek minden esetben az M 
motívum alatti mintahelyet töltik ki ([4-5]); párhuzamaik alapján esetleg szakáll 
stilizált ábrázolásai lehetnek.  
 Ebben az időszakban tűnnek fel az M motívumos arcos edények a 
szakálháti kultúrával szomszédos művelődések területén: mind az importok, 
mind a helyi utánzatok a magas M motívumos, kései típusú összetett szerkezetek 
jegyeit hordozzák.  
 A szakálháti kultúra életének végén meginduló tiszai átfejlődés nem érinti 
közvetlenül az összes meglévő települést, így szükségszerűen vannak olyan kései 
szakálháti telepek, illetve megtelepedési horizontok, melyek párhuzamosak a 
tiszai kultúra formatív időszakával. Battonya-Gödrösök anyagában az átmeneti 
periódus számos rövid életű típusváltozata és ikonográfiai újítása megjelenik, 
ezért feltételezzük, hogy a település életének vége megéri ezt az időszakot. 
 Az átfejlődés időszakában a minta és a forma korábban meginduló 
szétválása, valamint az M motívumos mintarend fokozatos felbomlása mellett új 
külső (ideológiai és ikonográfiai) hatások is érvényesülnek a leletanyagban; ezek 
összességének eredményeképp az M motívumos mintarendszer számos eltérő 
adaptációs kísérlete jelenik meg. Az egyes mintahelyek leíró jellegének eltűnésére, 
illetve módosulására utal az a Dévaványa-Sártón talált, arcos edényből származó 

                                                 
40 Összesen két olyan leletet említhetünk, melyen a kései típusú mintában még a korai változatra 

jellemző jegyek - pontosan a megvastagodó, függőlegesen rovátkolt perem - megjelennek: ezek Tiszaug-
Vasútállomás és Szentes-Ilonapart 1. edényei. 
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fültöredék is, melyen a „kéz” és az „ember” ábrázolása összeolvadva, egy 
emberfejes oszlopfül képében jelenik meg. Talán szintén e folyamat 
eredményeképp jelennek meg az M motívumos mintarendből kiemelt szerkezeti- 
és mintaelemekkel díszített lapos fedők (elsőként Battonya-Gödrösök kései 
szakálháti anyagában). 
 A fazék alakú arcos edények típusa lassan megszűnik; az utolsó, már a 
tiszai szimbolikus mintaelemek köréhez kapcsolható motívumokkal (S6.02, S6.03) 
díszített, torzult mintaszerkezetű, nagyméretű hombárok Öcsöd-Kováshalom és 
Hódmezővásárhely-Kökénydomb első megtelepedéseihez köthetők. Ugyanez a 
szimbolikus mintaelem megjelenik Battonya-Gödrösök egyik arcos edényén is. Az 
„arcos edény” funkcionális típusának sikeres lokális adaptációjaként értékelhetjük 
a három tiszai környezetből előkerült, csőtalpas szegvári edényt; ezek szerkezeti- 
és mintakincse azonban már a textildíszes mintarend szabályait követi.  
 Az M motívumos mintarend különböző elemei „mentődnek át” a 
kisméretű, tagolatlan testű edények különféle típusaiba. Ezek csekély 
példányszámú, rövid életű változatok; közös vonásuk a 2 periódusú fő- és 
osztópaneles alapszerkezet használata. A Vésztő és Vinča anyagában (valamint 
Battonya-Gödrösökön) felbukkanó edényeken az alsó rész íves szalagmintája és a 
felső rész paneles osztása, valamint az osztópanelek E[pl/s; S3] mintája és a felső 
zárósávban mindig megjelenő S2.02 motívum köszönnek vissza. A szentes-
ilonaparti hengeres testű edényen (melynek párhuzama szintén megvan 
Battonyán) a fő- és osztópaneles alapszerkezet mellett a zárósávokat kitöltő S2.02 
motívum és az osztópanelekben megjelenő E[pl/s; S3] mintaelem-kombináció az 
M motívumos mintarendből származó elemek. A rákóczifalvi 839.1 edény ötvözi a 
hengeres testű arcos edények és e két átmeneti változat típusjegyeit. E változatok 
jelentősége a textildíszes mintarend szempontjából a pontos tiszai paneles alap 
mintaszerkezet és az E[pl/s; S3] stabil mintaelem-kombináció rendszeres 
használatában fogható meg; ezek a típusok ikonográfiai szempontból már a 
textildíszes edények közvetlen előképeinek tekinthetők. 
 Az átmenet időszakában ezzel párhuzamosan új formák is megjelennek: 
Battonya-Gödrösök anyagában tűnnek fel az első könyökben hajlított, plasztikus 
kezű, edénytestű anthropomorf ábrázolások (még szakálháti jellegű 
mintaelemekkel). Szórványként e telephez köthető az első lapokból összeállított, 
téglalapos oltár is  (KALICZ-MAKKAY 1977, 152. tábla 7, 10). Ugyanebben az 
időszakban jelennek meg az első, e mintarend szabályai szerint díszített (még 
lapos) fedők (pl.GOLDMAN 1978, 30, 14. kép). 
 Az átmeneti időszak végén megjelennek az új formakészlethez kapcsolódó 
egyedi variációk is: ilyenek a Kenézlő-Szérűskertről ismert, két rúdszerű lábon 
álló, hengeres testű, ívelt aljú edény és a Dévaványa-Sártó 2. (Tisza 1.) rétegében 
talált nagyméretű, ívelt lábakon álló, gömbtestű edény. Utóbbi feltehetően nem 
autochton megoldás: legközelebbi párhuzama korai zselizi környezetből került 
elő, a típus különféle változatai pedig megtalálhatóak a déli, Vinča hatású tiszai 
telepek (pl. Čoka-Kremenak) anyagában. 
 Összességében elmondható, hogy a tiszai textildíszes mintarend alapjai a 
klasszikus szakálháti  időszaktól kezdve jelen vannak a terület kulturális-
ikonográfiai hagyományában; ezen belül a szakálháti kultúra élete során a 
szerkezet és a mintakincs meglévő elemei egyaránt mindvégig az arcos edények 
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díszítésköréhez kapcsolhatók. A kései időszakban a díszítés önállósul, szerkezete 
önmagában értelmezetté, szimbolikussá válik; párhuzamosan megfigyelhető új 
formákon való feltűnése. A Tisza 1/2 időszakban való hirtelen, nagyarányú 
elterjedés a szimbolikus kerámiadíszítés, illetve a díszített kerámia szerepének és 
használati módjának megváltozásával magyarázható. 
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