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1. A kutatás célja és alapkérdései
A  dolgozat  témája  a  tiszai  kultúra  agyagtárgyain,  főként  a  kerámiaedényeken 

megjelenő „textildíszes” mintarendszer szerkezeti- és stílusjegyeinek vizsgálata. Ez a minta a 
kultúra  agyagtárgyain  -  a  hétköznapi,  valamint  elsősorban  szakrális  jellegű  tárgyakon 
egyaránt  -  látszólag  azonos  szerkezetben,  formától  és  területtől  függetlenül,  egységesen 
jelenik  meg;  önálló  régészeti  forrásként  történő  kezelésének  ötletét  a  hordozó  formák 
funkcionális  heterogenitása  adta.  Az  elemzés  elsődlegesen  a  mintarendszer  eredetének, 
felépítésének,  használatának  leírására,  valamint  az  egyes,  területi  és/vagy  kronológiai 
alapon  esetlegesen  elkülönülő  stíluscsoportok  meghatározására  irányul.  Az  előzetesen 
megfogalmazott pontos kérdések két csoportba tagolhatók.

A  kérdések  első  csoportja  a  mintarendszer  felépítésének  jellegzetességeire  és 
használatának szociális, illetve kognitív vonatkozásaira utal:

1. - Igazolható-e azon feltevés, hogy a kerámia díszítése nem csupán dekoratív elemek 
összessége, hanem önmagában is jelentést hordoz;

 - Elkülöníthetőek-e jelentésrétegek a díszítésen belül;
- 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.  A  textildíszes  mintarend  szerepe  és  helye  a  beágyazó 
közösség életében.

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

A második kérdéscsoport a textildíszes mintarend használatára, illetve viselkedésére 
vonatkozik. Ide soroltuk a tipokronológiai jellegű kérdéseket is. A vizsgálat ezen részének 
fontos eleme a két kevert jellegű, erős tiszai jelenléttel bíró település, Aszód-Papi-földek és 
Polgár-Csőszhalom-dűlő textildíszes anyagának stíluselemzése.

4. - Hogyan reagál a textildíszes mintakör a kívülről érkező kulturális  (ikonográfiai, 
ideológiai) hatásokra, és milyen következtetések vonhatók le ebből?

-  A  Polgár-Csőszhalom-dűlő  anyagában  megjelenő  textildíszes  kerámia  és  a  korai 
csőszhalmi  fekete  festés  viszonya.  A  csőszhalmi  textildíszes  kerámia  és  az  északi  tiszai 
telepek textildíszes stílusának viszonya.

- Az Aszód-Papi-földek anyagában megjelenő textildíszes kerámia és a tiszai telepek 
textildíszes stílusának viszonya.

5. - Megragadhatóak-e eltérések, változások a textildíszes mintarend alkalmazásában 
idő- és térbeli viszonylatban? 

-  Az egyes lelőhelyek és régiók textildíszes stílusa és mintahasználati jellemzői.
-  A  textildíszes  stílus  elemeinek  megjelenése  alapján  leírható  területi  és  időbeli 

egységek, kapcsolatok és irányok.

2. A kutatási terület és a fókuszpontok
Területi  behatárolás:  az összes  ismert  tiszai  lelőhely  teljes  textildíszes  kerámiaanyaga 

több  tízezer  értékelhető  töredéket  jelent;  ekkora,  jórészt  közöletlen  adatmennyiség 
felgyűjtése és elemzése azonban túl  nagy feladatot jelentene.  Ezért kutatásunkat összesen 
nyolc, egykorú 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 esetleges különbségeit.

A  díszítés  jelentéshordozó  volta  legélesebben  stresszhelyzetben,  idegen  kulturális 
hatásokra adott  válaszaiban mutatkozik meg.  Ezért  elemzésünket  két  kevert  jellegű,  erős 
tiszai  jelenléttel  bíró  lelőhely:  Aszód-Papi-földek  és  Polgár-Csőszhalom-dűlő  textildíszes 
leleteinek stíluselemzésével egészítettük ki.

Időbeli  behatárolás: 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 fázis  kezdetére 
tehető  törést  megelőző  időszakát  jelenti.  A  textildíszes  kerámia  elemei  a  tiszai  kultúra 
kialakulásának  legkorábbi  periódusától  (Tisza  1.)  jelen  vannak a  kultúra  leletanyagában; 
nagyobb arányban a Tisza 1/2. fázisban, látszólag különösebb előzmények nélkül jelennek 
meg annak teljes elterjedési területén. A bekarcolt textildíszítés ebben a periódusban hirtelen 
a  tiszai  lelőhelyek  meghatározó  díszítésmódjává  is  válik.  Virágkora  a  Tisza  1/2  és  2. 
időszakokra tehető,  melynek végén a csoportokra szakadó kultúra egyes területein eltérő 
módon szűnik meg, illetve alakul át. 

Ez  az  az  egység,  melynek  modellezése,  eredetének  meghatározása  egyetlen, 
összefüggő rendszeren belül valósítható meg; ezért dolgozatunkban elsősorban erre tettünk 
kísérletet.

3. Elméleti háttér és megközelítés
A stílus kutatásának modern elméleti háttere a posztprocesszuális régészeti irányzatok 

megjelenésével  párhuzamosan alakul  ki  és  fejlődik  ma is.  Az elméletek  és  modellek két 
csoportba  tagolódnak:  az  elsőben  a  díszítés  rendszere  mint  kommunikációs  közeg,  a 
beágyazó kultúra identitásképének rögzített kivetülése szerepel (pl. HODDER 1979, 450) míg a 
második  a  (kerámia)díszítés  mint  többlet  és  a  szociális  felépítmény,  illetve  a  közösség 
tagjaként megjelenő egyén viszonyát elemzi  (WIESSNER 1989, 56, 62).

A  díszítés  jelentésének  értelmezésénél  Wengrow  (WENGROW 2001,  170)  vezeti  be  az 
esztétikai munka fogalmát; ez 

„..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.”

Az elemzés hátteréül szolgáló módszer alapjai  már az 1970-es  években megjelentek 
(OTTO 1976, 4-9); az egyre szélesebb körben alkalmazott eljárás lényege a tárgyak statisztikai 
alapú elemzése.  Dolgozatunk módszertani felépítése szinte pontosan megegyezik Michael 
Strobel  munkájával.  Ő  az  alföldi  vonaldíszes  kultúra  településein,  illetve  az 
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.

4. Módszertan
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.  Az egyes tárgyakra 



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

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,  a  vizsgált  anyagban 
megjelenő formai-funkcionális típust befoglaló tipológiai összefoglalást. Ennek kialakításánál 
alapvetően  Seleanu Magdolna (SELEANU 1981, 1-9. t.) és Korek József (KOREK 1973, 28-30. t.) 
munkájára támaszkodtunk.

Mintaszerkezet: a  textildíszes  minta  alapszerkezete  a  rendelkezésre  álló  felületnek 
mindig egy vízszintes sávjában helyezkedik el; azt 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.  Az  alapszerkezet  mezőit  felülről  gyakran  szalagszerű,  a  fő-  és  az  osztópanel 
tetejéhez közvetlenül csatlakozó sáv zárja le (felső zárósáv).

Az egyes minták szerkezetét a három szerkezeti alapegység - a főpanel, az osztópanel 
és a felső zárósáv  - változatainak kombinációjaként írjuk le. Ez a dinamikus sablon lehetővé 
teszi a töredékes információk hasznosítását is.  Az egyes szerkezeti  alapelemek megjelenő 
változatait a mintaelem-katalógus első részében rendszereztük.

Mintaalkotók: a  díszítés  önálló  tartalmi  egységei  a  minták;  ezek  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.

A mintákat a mintaelem-katalógus második részében rendszereztük; itt  írjuk le az 
egyes  minták  felépítését  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 elemzés menete
A leletanyag feldolgozását  és  kiértékelését  több  lépcsőben végeztük.  Az  elemzésbe 

bevont lelőhelyek kerámiaanyagának átvizsgálása során elsőként a fent vázolt szerkezeti és 
tartalmi modell segítségével táblázatokban rögzítettük a kiválasztott leletek leírását.

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;  minden  kelőhely  esetében 
ugyanazt a kiértékelési profilt alkalmaztuk. Ennek elemei:

1. Minták változatonkénti megjelenése (oszlopgrafikon)
2. Minták mintacsoportonkénti megjelenése (oszlopgrafikon)
3. Minták változatonkénti megjelenése (a mintahelyek viszonylatában)



4. Mintaszerkezet: az alapelemek változatainak 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.  

5. Alapszerkezet-változatok megjelenése (oszlopgrafikon)
6. Teljes szerkezeti változatok megoszlása (oszlopgrafikon)
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 meglétének bizonyítását két további kiértékelő tábla 
segíti:

7. Szerkezeti elemek megjelenése a forma viszonylatában (térhatású oszlopgrafikon)
8. Teljes mintaszerkezetek megjelenése a forma viszonylatában (térhatású oszlopgrafikon).

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  kerámiadíszítési 
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  a  kapcsolati  utak,  szorosabb 
kommunikációs zónák, illetve határterületek rekonstruálásához.

Megpróbáltuk rekonstruálni a textildíszes mintarend eredetét, illetve visszakövetni az 
egyes tartalmi elemek és szerkezetváltozatok első megjelenéseit is.

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  - 
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  szociális  aktivitásának  mértékére, 
illetve az egyes csoportok kapcsolatának jellegére is. Erre elsősorban a jellegzetes formai- és 
mintaelemek keveredésének mintázatai utalhatnak.

5. Kiértékelés és válaszok
Tiszai telepek:
Hódmezővásárhely-Kökénydomb: a  textildíszes  mintarend  alapvetően  két,  jól 

elhatárolódó,  egymással  mégis  kapcsolatban  álló  csoportban  jelenik  meg.  Ezek  egyike 
tulajdonképpen  egyetlen  tárgytípus:  a  szigorú,  szűk  mintakincsből  építkező  formát 
leginkább talán a település „vezértípusaként” írhatjuk le (erre utal a töredékek igen magas 
aránya  is).  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. E típus példányai más lelőhelyeken nem jelennek meg1. A másik „irányzat” 
formai és tartalmi elemeiben is jóval kevésbé kötött, illetve jobban illeszkedik a tiszai kultúra 
más  lelőhelyein  megjelenő  textildíszes  leletanyagok  jellegéhez.  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;  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. 

Szegvár-Tűzköves:  nem  különíthető  el  olyan  nagy  biztossággal  „vezértípus”,  mint 
Kökénydombon.  A lelőhelyre  jellemző 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.  A  nagy számú bonyolult  meanderháló  használata  miatt  az  összes  vizsgált 
lelőhely közül leginkább Szegvár anyagában tűnik elő e motívumok szkeuomorf jellege2. Az 
összetett  hálóminták  az  agyagban  nem  értelmezhetőek,  azaz  szerkezetük  sértetlen 
reprodukálásához  szükséges  az  eredeti  fonatminta  arányainak  ismerete.  Abból,  hogy  a 
lelőhely rögzített anyagában a sérült szerkezetű és gyengébb kidolgozású mintával díszített 
tárgyak aránya viszonylag magas, két dologra következtethetünk: jelezheti a készítők eltérő 
képességeit, de utalhat a fonástechnikai ismeretek fokozatos eltűnésére is.

Tápé-Lebő, Alsó- (A)  és Felsőhalom(B): amint azt már az ásató is leírta, ezen az anyagon 
belül határozottan elválik a lelőhely „vezértípusa”, a galléros virágcserép alakú edény (KOREK 
1958, 108). Ez az edénytípus Lebő mellett Hódmezővásárhely-Gorzsa és Szentes-Tűzköves 
anyagában van  jelen. 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; ennek alapján felvetjük 
annak lehetőségét, hogy a gorzsai településen a „klasszikus” lebői változat mellett egy saját 
galléros edénytípus is kialakul.  A két másik, Gorzsáról közölt példány pontosan követi a 
lebői edények szigorú formai- és mintarendjét; ennek alapján úgy tűnik, hogy az Alsóhalom 
anyagából  elkülönített  galléros  virágcserép  alakú edények olyan  zárt  típust  képviselnek, 
mely  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 jelezheti. A 
lelőhely textildíszes anyagának egyéb típusai a vizsgált lelőhelyek közül a szegvár-tűzkövesi 
telep felé mutatnak.

Kisköre-Gát: a zárt textildíszes vezértípus Kisköre-Gát esetében is igen jól leírható. 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 

1 A vizsgált  többi lelőhely anyagában összesen két töredéket találtunk, mely ilyen edényből 
származhat.

2 A minták kialakulása a szövéshez és a kosárfonáshoz köthető.



esetben zárt meanderháló, elsősorban valamely egyszerűbb, S alapú változat. A lelőhelyről 
előkerült  néhány  szakrális  kontextusú  tárgy  (egy  oltártöredék  és  egy  idol)  díszítetlen. 
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.

Szerencs-Taktaföldvár: a textildíszítés megjelenése három formai csoporthoz kötődik. 
Az íveltebb virágcserép alakú edényváltozatok sokban hasonlítanak Kisköre-Gát stílusára. A 
második típust  a  téglatest  alakú kis  edények jelentik;  ezek díszítése általában sima vagy 
tűzdelt szalagokból álló, kereszt alapú minta  vagy egyszerű, zárt S-meanderháló [615]. A 
karcolt  mintát  általában  vörös  festés,  esetleg  fehér  inkrusztáció  egészíti  ki.  A  harmadik 
„csoportot”  a  két  egyenesfalú  virágcserép  alakú  edényből  származó  töredék  alkotja.  és 
formája is idegen a lelőhely és a régió stíluskörnyezetétől.

Tiszakeszi-Szódadomb: a textildíszes kerámia formai alapját kizárólag a jórészt közepes 
méretű,  íveltebb  virágcserép  alakú  típusok  képezik.  A  mintaszerkezetek  kialakításánál 
nagyobb  szabadság  figyelhető  meg,  mint  a  többi  vizsgált  lelőhely  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 stílusára jellemző az F02 + S09 
mintapár3 használata; az egyszerű füles S-meanderhálók és a szakálháti kultúrától örökölt 
vonalkázott  rácsháló  megjelenése;  a  meandrikus  szalagok  használata,  emellett  az 
osztópanelekben a váltakozó hasáb alapú szalagminták megjelenése és az egyedi minták, 
stilizált emberábrázolások hiánya. Igen sok edényen jelenik meg pasztózus vörös vagy vörös 
és fehér kiegészítő festés.

Kevert jellegű telepek:
Aszód-Papi-földek: Az Aszód-Papi-földek anyagában megjelenő textildíszes tárgyak a 

lelőhelynek a tiszai kultúra törzsterületével fennálló, több irányú kapcsolatára utalnak. A V5 
formaváltozat4 párhuzamai  feltűnnek  Kisköre-Gát  anyagában;  ugyancsak  e  település  felé 
mutat  a  széles,  meandrikus  szalagokkal  kitöltött,  a  főpanel  vonalában záródó zárósávok 
használata.  A [705]  számú edény díszítésében  a  Szegvár-Tűzkövesen  elkülönített,  csak  e 
településre jellemző zárt mintapár jelenik meg; 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. 

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  lelőhely 
anyagában. Ez arra utal, hogy ennél a leletcsoportnál 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.

Polgár-Csőszhalom-dűlő: a  textildíszítés  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.  A 

3 Zárt meanderháló + meandrikus szalagminta.
4 Domború konikus falú, négyszögletes virágcserép alakú edény.



textildíszítés  alapszerkezete  különösen  egységes;  legtöbbször  a  legegyszerűbb,  zárósáv 
nélküli mintát követi. Az osztópanel minden esetben tagolatlan.

A minták használatára a kevés számú szerkezet viszonylag szabad használata jellemző. 
Az öt, nagyobb arányban megjelenő főpaneles alapszerkezetből négy a tiszai kultúra sajátja; 
az ötödikben a lelőhelyen nagy számban előforduló, túlnyomóan zegzugmintákból építkező 
széles sávos fekete festés témái köszönnek vissza. Az edények díszítésében a mintacsoportok 
szintjén figyelhetők meg tendenciák.

Fontosnak  tartjuk  megjegyezni,  hogy  a  horizontális  telep  anyagában  feltűnő  kevés 
kultikus  tárgyon  egy  esetben  sem  jelenik  meg  textildíszítés,  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.

Az aszódi és a polgári anyagban megjelenő széles sávos fekete festés és a textildíszítés viszonya
A festés jellege: a tiszai kultúrához köti a korsók és füles fazekak nyakán körbefutó, 

egyszerű vonal, melyhez legtöbbször a fülek átfestése is hozzátartozik 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.  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.  A  tálak  belsejének  díszítésében  az  Iclod-típusú  tálak  kereszt  alapú, 
négyes  tagolása  köszön  vissza.  A  textildíszítés  jellegét  idéző  minták  kizárólag  a  tiszai 
eredetű, függőleges falú, összetett tálak külsejének hasvonal feletti részén jelennek meg; az 
osztópanelnek megfelelő mintahelyeken a tiszai kultúra hasonló használatú mintaelemei és 
témái  köszönnek  vissza.  E  tálak  alapformái  a  tiszai  kultúrán  belül  ritkán  díszítettek;  a 
Csőszhalom-dűlő  anyagában  is  csupán  a  tálak  kis  részénél  figyelhető  meg  festés.  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.

Aszód és Polgár kapcsolatai
Aszód  és  Polgár-Csőszhalom  telepeit  összekapcsolja  a  széles  sávos  fekete  festésű 

kerámia.  A  díszítéskör  csőszhalmi  változatából  azonban  hiányoznak  a  korai  és  korai 
klasszikus tiszai telepek fekete festésű kerámiájának legfőbb témáit szolgáltató elemek. 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  elválása.  A  tiszai  kultúra  déli  területének  telepeivel  fennálló  laza 
kapcsolatra  nem  a  textildíszítés  stílusának  elemei,  hanem  egyes  edényformák  és 
tárgytípusok kapcsolatai utalnak.



Összegzés
A  textildíszes  kerámia  két  csoportba  tagolódik.  Az  elsőt  azok  a  típusok  jelentik, 

melyeknél a textildíszítés megjelenése esetleges: ide sorolhatók a nagyobb tárolóedények  és 
hombárok, fazekak, konikus, egyenes peremű edények, konikus fedők, valamint az oltárok, 
anthropomorf  edények  és  emberábrázolások,  a  nehezékek  és  a  faltöredékek  is.  A  másik 
csoportot olyan edények jelentik, melyeken mindig megjelenik a textilminta; ide tartozik a 
virágcserép alakú edények összes változata, illetve Szegvár-Tűzköves esetében a T15 típusú 
tálak változatai. 

A második csoport formai változatai közül kerülnek ki azok a csekély változatosságú, 
általában  egy  vagy  egy-két  formaváltozatra  épülő,  szűk  mintaelem-készletből  építkező 
díszítésű  típusok,  melyeket  egy-egy  lelőhely  anyagában  alapvetően  meghatározzák  a 
település textildíszes stílusát. Ilyen „vezértípust” sikerült kimutatnunk Hódmezővásárhely-
Kökénydomb, Szegvár-Tűzköves, Tápé-Lebő és Kisköre-Gát textildíszes anyagában; a másik 
két északi település értékelhető töredékeinek aránylag csekély száma nem tette lehetővé egy 
esetlegesen elkülönülő leletcsoport biztos statisztikai alapú leválasztását. 

Míg  az  általában  közepes  méretű,  jó  kidolgozású  edények  alkotta  zárt  típusok 
elsősorban  a  településen  élők  közös  identitásának  részei  és  kifejeződései,  a  közös  tiszai 
mintakincsben  „osztozó”  többi  textildíszes  tárgy  egy  mélyebb,  a  kultúra  szintjén 
megfogalmazódó  egységet  jelez.  Ez  az  egység  a  textildíszítésben  a  területtől  független, 
univerzális szabályszerűségekkel ragadható meg. Csupán három ilyen szabályt figyeltünk 
meg: ezek a textildíszes alapszerkezet,  az osztópanelekben elhelyezett,  stilizált  emberalak 
vagy emberi fej, illetve a zárt meanderháló-változatok  megjelenése. 

A lelőhelyek stílusának tartalmi alapját általában a főpanelek kitöltése adja;  ennek 
összetétele, típusa szintén lelőhelyenként változik. Úgy véljük, hogy ez a mintahely jelentés 
szempontjából másodlagos az osztópanelhez képest. Különösen jól látszik ez a  csőszhalmi 
korai fekete festés esetében, ahol csupán az általunk kiemelt elemeket: a szerkezetet és az 
osztópanel  emberábrázolásait  –  emelik át  a  másik jelen lévő mintakör textildíszes jellegű 
mintával festett példányainak díszítésébe. 

A textildíszes tárgyak készítése kézügyességet és a kulturális háttér elemeinek pontos 
ismeretét követeli meg; ezért egy-egy edény elkészítése az egyén szempontjából kihívás, a 
szociális önkép kifejezésének, megerősítésének lehetősége. Az egyes lelőhelyek anyagában 
megjelenő textildíszes kerámia stíluselemzése azt mutatja, hogy – bár az egyes tárgytípusok 
esetében  a  felhasználható   mintaelemek  és  szerkezetek  készlete  pontosan  behatárolt  – 
sohasem jelennek meg teljes egészében azonos díszítésű darabok; azaz, a készítő választásai 
révén önmagát is  „megjeleníthette” az adott tárgyon. A textildíszes tárgyak ilyen módon 
részét képezhették az egyén enkulturációs folyamatának is.

A textildíszes mintarend a kultúra szociális mintázatát finoman leképező és követő 
rendszer, mely a szakrális szférán keresztül kapcsolódik a tiszai kultúra kognitív alapjának 
legmélyebb rétegeihez.  A közös gondolati  alapot megjelenítő tárgyak díszítése a szociális 
önkép  közvetítésének  lehetőségét  jelenti  az  egyén,  az  identitás  kifejezésének  eszközét  a 
közösség számára. A díszítés településenként, illetve régiónként változó stíluselem-készlete 
lehetőséget ad az egyes területek, akár lelőhelyek közötti kapcsolatok leírására is.



Irodalom:

Hodder, I. 1979 Economic  and  social  stress  and  material  culture  patterning.  American 
Antiquity 44:3 (1979), 446-454.

Horváth F. 1982 A gorzsai halom későneolit rétegei - The Late Neolithic Stratum of the Gorzsa  
Tell. ArchÉrt 109 (1982), 201-222.

Horváth F. 1987 Hódmezővásárhely-Gorzsa. In: Tálas L. (szerk.): The Late Neolithic of the  
Tisza Region. Szolnok 1987, 61-84.

Korek J. 1973 A tiszai kultúra. Kézirat.

Otto, B. 1976 Geometrische  Ornamente  auf  anatolischer  Keramik.  Symmetrien  frühester  
Schmuckformen  im  Nahen  Osten  und  in  der  Ägäis. 
Keramikforschungen 1, Mainz am Rhein.

Seleanu, M. 1978 Szegvár-Tűzköves. Kézirat.

Strobel, M. 1995/96 Beitrag  zur  Gliederung  der  östlichen  Linearbandkeramik.  Versuch  einer  
Merkmalsanalyse. SASTUMA 4/5, 9-100

Wengrow, D. 2001 The evolution of simplicity: aesthetic labour and social change in the 
Neolithic  Near  East.  in:  Gosden,  C.  (szerk):  Archaeology  and 
Aesthetics. World Archaeology 33:2 (2001), 168-188.

Wiessner, P. 1989 Style and changing relations between the individual and the society. 
In:  Hodder,  I.  (szerk.):  The  Meanings  of  Things. One  World 
Archaeology 6, London 1989, 56-63.


