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1. Bevezetés 

 

A magyar régészet a rendszerváltás óta eltelt 25 évben mélyre ható változásokon ment 

keresztül. Ennek egyik fő oka a kétpólusú világrend felbomlása utáni szabad 

információáramlás, melyet az internet és a digitális eszközök elterjedése korábban 

elképzelhetetlen sebességűre növelt. Ez olyan új impulzust adott a régi keleti blokk 

régészetének, annak is leginkább az elméleti oldalának, mely gyökeresen átalakította többek 

között az őskor kutatását is.  

Az elmúlt 25 évben azonban nem csak a szabad információáramlás és a digitális világ 

jelentett új lehetőséget a magyar régészetnek, hanem a nagyberuházások előtti megelőző 

feltárások is új dimenziót nyitottak. Ezek a feltárt területek méretükkel és a leletanyag 

mennyiségével olyan összefüggések megfigyelésére adtak esélyt, melyekről korábban szinte 

álmodni sem lehetett.  

A változások harmadik fő pillére a különböző természettudományos és egyéb módszerekhez 

való könnyebb hozzáférés. A XXI. század elején jóval egyszerűbb és olcsóbb lett hozzájutni 

szinte mindenhez, mint néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, legyen az akár geofizikai mérés, akár 

genetikai vizsgálat, akár radiokarbon-mérés.  

Ezek a hatások a magyar régészet szinte minden szegmensében érzékelhetőek, és számos 

korábban tisztázottnak gondolt problémára új fényt vetettek. Ezek egyike volt az alföldi kora 

és középső rézkor kérdése is.  

2009-ben, amikor az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának Régészet 

Programjára jelentkeztem, a Közép-Tisza-vidék kora rézkori településeinek kutatása más 

szempontból tűnt fontosnak, mint ma. Az ezt megelőző néhány évben jelentek meg sorra a 

Körös-vidék kora rézkorát kutató KRAP projekt eredményeinek publikációi, melyek többek 

között a tiszapolgári kultúra településeiről szolgáltattak fontos új információkat.
1
 

Lényegesnek tűnt az ott elért eredmények tükrében a Közép-Tisza-vidék kora rézkori 

településszerkezetének vizsgálata, melynek alapjait a Rákóczifalva környékén a Bivaly-tói 

víztározó megelőző feltárásai során előkerült települések jelentették volna.  

Azonban szintén a 2009-es évben jelent meg a szintén Rákóczifalva mellett feltárt 

bodrogkeresztúri temető előzetes közlése, mely néhány sír AMS-méréseinek eredményeit is 

tartalmazta. Az abszolút dátumok meglepően korainak bizonyultak, és felmerült a tiszapolgári 

és bodrogkeresztúri kultúrák egyidejűségének lehetősége.
2
 Ebből kiindulva Raczky Pál és 

                                                           
1
 GYUCHA ET AL. 2004, PARKINSON 2006, PARKINSON-GYUCHA 2007, YERKES ET AL. 2009 

2
 CSÁNYI ET AL. 2009 
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Siklósi Zsuzsanna új mérések és azok Bayesian módszerrel való elemzése alapján 

újraértékelték a kora és középső rézkor kronológiáját, mely alapjaiban forgatta fel a 

korszakról az elmúlt száz év kutatása során kialakult képet. Ennek lényege az, hogy a 

bodrogkeresztúri kultúra az abszolút dátumok alapján a korábban gondoltnál előbb, körülbelül 

4350 cal BC-től jelent meg, így a tiszapolgári kultúrával az Alföld bizonyos területein részben 

egy időszakban létezett.
3
  

Tovább árnyalta a helyzetet két olyan kutatási program, melyekben volt szerencsém részt 

venni. Az egyik a Siklósi Zsuzsanna vezetésével 2012-ben indult OTKA-projekt, mely az 

alföldi kora és középső rézkori települések, temetők és fémleletek térbeli és időrendi 

viszonyait vizsgálta.
4
 A másik projekt német-magyar együttműködésben valósult meg, a 

kitűzött cél Berettyóújfalu-Szilhalom komplex lelőhelyének a középső neolitikumtól a kora 

rézkorig tartó szakaszának jobb megértését célozta.
5
 A két projekt még szinte jelen idejű, így 

eredményeik jórészt közöletlenek, a közös munka során azonban nyilvánvaló lett számomra, 

hogy a kora rézkor kutatásának egy új korszaka érkezett el, melyben a korábban 

konszenzussal elfogadott, tényként, már-már toposzként kezelt eredmények is 

megkérdőjeleződnek. 

Ez az új helyzet engem is arra sarkallt, hogy a korábbi elképzeléseimet átalakítva fogjak neki 

a disszertáció megírásának.  

 

A kutatott téma térbeli és időbeli határai 

 

A dolgozat címe a kora rézkort jelöli meg időbeli keretként. A fentebb említett kronológiai 

problémákból kifolyólag ennek körvonalazása nem egyszerű. Az alföldi rézkor általánosan 

elfogadott kronológiai keretei szerint a kora rézkort (4600/4500-4000 cal BC) a tiszapolgári 

kultúra, a középső rézkort (4000-3600 cal BC) a bodrogkeresztúri kultúra, annak végét pedig 

a hunyadihalmi kultúra tölti ki.
6
 Ebből kifolyólag a tiszapolgári kultúra egyben a kora rézkor, 

a bodrogkeresztúri kultúra pedig a középső rézkor szinonimája is volt. Az új abszolút 

dátumok azonban felborították ezt a rendszert. A disszertációban a kora rézkor kifejezést ezért 

a 4500-4000 cal BC időszakra értem, tehát mind a tiszapolgári, mind a bodrogkeresztúri 

kultúrát ide tartozónak veszem. A középső rézkor alatt a 4000-3600 cal BC időszakot, tehát a 

hunyadihalmi kultúrát értem.  

                                                           
3
 RACZKY-SIKLÓSI 2013 

4
 OTKA PD 101062 

5
 NEUMANN ET AL. 2014 

6
 RACZKY 1995, PARKINSON 2006 
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A címben szereplő kutatási terület a Közép-Tisza-vidék. Azonban a kutatás lehetőségeit nem 

a földrajzi határok, inkább az elérhető leletanyag határozta meg, tehát a címben említett 

középtájat nem földrajzi egységként kezeltem.  

 

 

1. ábra. A vizsgált lelőhelyek összesítő térképe. 

 

A vizsgált terület északi részén található a lelőhelyek kisebb része, az ún. Polgár-szigeten.
7
 

Innen összesen egy kora rézkori és egy középső rézkori település került a disszertációba, 

                                                           
7
 SÜMEGI ET AL. 2005 
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Polgár-Király-ér-part (kód: M3-1) tiszapolgári települése, illetve Polgár-Ferenci-hát (kód: 

M3-31) lelőhelyéről két hunyadihalmi objektum. 

A kutatott terület déli részén, a Tisza Szolnok megyei szakasza mentén volt található a 

lelőhelyek többsége. A legészakabbra ezek közül Tiszaszőlős-Alsórétipart (kód: TSZ), ahol 

egy tiszapolgári települést tártak fel. Dél felé haladva a következő települések kerültek a 

disszertációba: Tiszagyenda-Vágott halom NKT 17. (kód: NKT) tiszapolgári lelőhelye; 

Kenderes-Kulis (kód: KKL) tiszapolgári lelőhelye, Szolnok-Zagyvapart (kód: SZZP) 

tiszapolgári lelőhelye, Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a (kód: RF1a) tiszapolgári és hunyadihalmi 

lelőhelye, Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c (kód: RF1c) bodrogkeresztúri lelőhelye, Rákóczifalva-

Bagi-földek 8-8/a (kód: RF8, RF8a) tiszapolgári és hunyadihalmi lelőhelye, Tiszaföldvár-

Újtemető (kód: TFV) tiszapolgári lelőhelye, és Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő (kód: KFH) 

bodrogkeresztúri lelőhelye (1. ábra).  

A lelőhelyek kulturális besorolása a hagyományos kerámiatipológia alapján történt. Ez 

kiindulópontnak megfelelő volt az alföldi kora és középső rézkori kultúrák legújabban 

felmerült problémáinak bemutatásához.  

 

A disszertáció fő kérdésfelvetései és a dolgozat szerkezete 

 

Az alapprobléma az, hogy ha a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámiastílusok nem időrendi 

eltérést jeleznek, akkor megjelenésük minek köszönhető? Mitől lesz tiszapolgári és mitől 

bodrogkeresztúri egy adott leletanyag? Hogy viszonyul ez a két kultúra a hunyadihalmi 

jellegű leletkörhöz? 

Ennek megértéséhez a második fejezetben vázlatosan végigveszem a három kultúra 

kutatástörténetét, kitérve azokra a pontokra, amelyek alapján korábban elválasztották, vagy 

éppen összekötötték őket. A kutatástörténeti részben a legújabb, abszolút kronológiával 

foglalkozó tanulmányok összefoglalása is helyet kap. 

Arra a kérdésre, hogy e két kerámiastílus léte, ha nem időbeli különbségnek, akkor minek 

köszönhető, úgy gondoltam, ha a két kerámiastílus mögött embereket, közösségeket keresek, 

akkor talán könnyebben választ kaphatok. Elgondolásom szerint ha az edényművességhez 

nem mint statikus jelenséghez közelítek, hanem olyan szándékos emberi döntéseket látok az 

egyes edények formája, díszítése mögé, amelyet társadalmi szabályok befolyásolnak, akkor 

talán lesz lehetőségem az edényeket létrehozó emberek és közösségek szabályainak, 

tradícióinak rekonstruálására. Ezen keresztül pedig az azonos kerámiastílust használó, ezáltal 
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azonos szabályrendszert alkalmazó csoportok körvonalazására is tehetek kísérletet. 

Amennyiben ezek a csoportok megfelelnek azoknak a kritériumoknak, melyeket a kutatás a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrával kapcsolatban vázolt, abban az esetben sikerülhet 

körvonalazni két valós entitást, melyek két régészeti kultúrát jelentenek.  

Ezért fordult figyelmem az identitás régészete felé, melyet a harmadik fejezetben mutatok 

be. Ebben röviden összefoglalom annak történetét, kitérve a régészetileg vizsgálható 

identitástípusokra, az identitás létrejöttére, és az identitás kifejezésének módjaira. Ebben a 

részben térek ki a régészeti kultúra fogalmával kapcsolatos vitákra, melyek az elmúlt 

évtizedekben felmerültek.  

A disszertáció címe a településszerkezet kutatását jelöli meg. Összesen 13 település kerámia 

leletanyagát dolgoztam fel, ez nagyságrendileg körülbelül 13000 kerámiatöredéket jelentett. 

Ezt nem a hagyományos régészeti módszerekkel gondoltam kivitelezni, hanem létrehoztam 

egy adatbázist, mellyel ez a nagy mennyiségű leletanyag könnyen kezelhetővé vált. Ennek 

felépítését mutatom be a negyedik fejezetben, illetve itt térek ki a leletanyag vizsgálatával 

kapcsolatos szempontokra. Ekkora mennyiségű leletanyag értékelése is nehézkes a 

hagyományos módszerekkel, ezért különböző statisztikai módszerekkel próbáltam az 

összefüggéseket vizsgálni. Ezeket a módszereket a fejezet végén foglalom össze. 

Az ötödik fejezetben bemutatom a feldolgozott településeket, illetve a leletanyag elsődleges 

értékelését lelőhelyenként. Amennyiben lehetővé tette a leletanyag mennyisége és eloszlása, 

megpróbáltam arra a kérdésre választ találni, hogy az objektumokba került kerámiatöredékek 

egy egységes edénykészlet részei voltak-e, vagy esetleg lehet településeken belül különböző 

kerámiastílust használó csoportokat megfigyelni. Ezeken a vizsgálatokon keresztül olyan 

identitáscsoportok létére próbálok bizonyítékot találni, melyek identitásukat részben a 

kerámiastílus, kerámiahasználat által fejezik ki. 

A hatodik fejezet első felében a településeket hasonlítom össze az egyszerű leíró statisztikák 

módszereivel. A települési egységek által használt edénykészletek hasonlóságai és 

különbségei alapján kirajzolódó általános kép felvázolása után kerül sor a többváltozós 

statisztikai módszerek alkalmazására. Az első vizsgált kérdés a tiszapolgári, bodrogkeresztúri 

és hunyadihalmi településkerámia egymáshoz való viszonyulása. Ezután a vizsgálatok fő célja 

a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámia kérdése, melyet több szinten elemzek. Először a 

kultúrák szintjén teszem fel a kérdést, hogy mi a különbség a két kultúra kerámiahasználati 

szokásai között, ha egyáltalán kimutatható markáns eltérés. Ennek vizsgálata után a 

települések szintjén teszem fel azt a kérdést, hogy az egyes telepek kerámiahasználati 

szokásai hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ezzel arra próbálok választ találni, hogy vannak-e 

települési szint fölött szerveződő identitáscsoportok, és ha igen, milyen kerámiahasználati 
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szokások jellemzik őket. A hetedik fejezetben összefoglalom a hatodik, és részben az ötödik 

fejezet eredményeit, kitérek arra, hogy a településkerámia alapján milyen identitáscsoportokat 

lehet megfigyelni a kora rézkori Alföldön.  

A nyolcadik fejezetben elszakadva a településektől, megpróbálok olyan jelenségeket 

összegyűjteni a vizsgált időszakból, melyek alkalmasak az identitás kifejezésére. Itt részben 

érintek néhány, a kutatástörténeti részben vázolt problémát, melyek tisztázására az identitás 

szempontjából kísérletet teszek. A disszertáció eredményeit a kilencedik fejezetben röviden 

és vázlatosan összefoglalom. 

A dolgozat egyik fő célja tehát a településkerámián keresztül annak vizsgálata, hogy milyen 

szintű identitáscsoportok léteznek a kora rézkorban az Alföldön. A másik megválaszolandó 

kérdés ebből következik, van-e a vizsgált időszakban két olyan identitáscsoport, melyekre 

illenek a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúra definíciói, azaz e két kultúra valós 

szerveződési egységet jelent-e vagy esetleg csak a kutatás során létrejött virtuális egységekről 

van szó. 

  



12 
 

2. Kutatástörténet 

 

Az alábbi fejezetben az alföldi kora és középső rézkor kutatásának vázlatos történetét 

kívánom bemutatni kihangsúlyozva a disszertáció témája szempontjából fontos területeket, 

így a településrégészetet, illetve az abszolút kronológiai helyzet kialakulását. A könnyebb 

áttekinthetőség végett a magyar régészetben az elmúlt közel száz év után általánosan 

elfogadott beosztás szerint régészeti kultúránként veszem sorra a fontos kutatási 

eredményeket.  

A magyarországi rézkor elkülönítését Pulszky Ferenc a réztárgyak alapján már 1883-ban 

megtette, és a relatív kronológiai sorban a kőkor és a bronzkor közé helyezte. Bár a fémek 

közé bronzkori rézleletek is kerültek, az addig ismert kora és középső rézkori súlyos 

réztárgyak, és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött rézkori aranykorongok is szerepelnek a 

gyűjtésben.
8
 Ezt követően azonban csak az 1920-as évektől kezdődött a rézkori kultúrák 

körvonalazása, definiálása. A kultúrák relatív időrendi sora azonban számos átalakuláson 

ment keresztül, és csak az ötvenes évek végére állt össze a ma is elfogadott sorozat.
9
 Ez 

Kalicz Nándor Székely-Zöldtelek lelőhelyén végzett ásatásának volt köszönhető, ahol a feltárt 

másfél méteres kultúrréteg legalsó szintjéről tiszapolgári, felette bodrogkeresztúri, tetejéről 

pedig badeni/péceli cserepek kerültek elő.
 10

 

 

2.1. A tiszapolgári kultúra kutatástörténete 

 

1929-ben kezdődtek el az első ásatások Tiszapolgár-Basatanyán Tompa Ferenc vezetésével. 

Az akkor még Tiszapolgár nevet viselő település környékéről származó őskori leletek, így a 

csőszhalmi tell anyaga, valamint a falu környékén előkerült szórványleletek és a basatanyai 

temető 15 sírja alapján Tompa elkülönítette a Tiszapolgár I. (festett kerámia), és a Tiszapolgár 

II. (festett kerámia hiánya) fázisokat. Az ekkor már ismert ószentiváni, arankai, békésszarvasi, 

és tiszaugi leleteket a Tisza III.-ba sorolta.
11

 Tompa kronológiáját. mely szerint a Körös 

kultúra is a Tisza III.-mal egyidős, Bognár-Kutzián Ida revideálta, és a Körös kultúrát a korai 

neolitikumba helyezte.
 12

 

                                                           
8
 PULSZKY 1883 

9
 TOMPA 1937; KUTZIÁN 1944; BANNER 1956, 236-237. 

10 
KALICZ 1958, 3-6. 

11
.TOMPA 1937, 44-48. 

12 
KUTZIÁN 1944, 143-148. 
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Szabó Kálmán vezetésével 1924-től zajlottak ásatások Tiszaug-Kisrétparton, de publikációra 

csak később került sor. Az ásató régész az első, egyértelműen a kora rézkorhoz sorolt 

településanyagot mutatta be részletesen.
13

  

A harmincas évek folyamán további temetőket tártak fel az Alföld déli részein, 

Hódmezővásárhely-Kotacparton, illetve Deszk mellett.
14

  

Az időszak kutatása az 1950-es években kapott új lendületet. Tiszapolgár-Basatanyán a 

rézkori temető 1929-es évi feltárásai után Bognár-Kutzián Ida ásatásán 1950-54-ig újabb 156 

sír került elő. Az erről írt monográfia máig a magyarországi őskor egyik legtöbbet idézett 

munkája. Bognár-Kutzián Ida a sírok alapján két periódusra bontotta a temetőt, az első 

periódust a kora rézkori tiszapolgári kultúrához, míg a második periódust a középső rézkori 

bodrogkeresztúri kultúrához kötötte. A kerámiaanyagot tipológiai rendszerbe illesztette, mely 

használata ma is széles körben elfogadott. A temető alapján megállapította, hogy a 

tiszapolgári és a bodrogkeresztúri kultúra szervesen kapcsolódik egymáshoz, valamint 

meghatározta a két időszak közötti átmeneti periódus anyagát is.
15

 

A hatvanas években Szlovákiában is fellendült a kora rézkor kutatása. Stanislav Šiška 1964-

ben publikálta a Tiba/Tibaván feltárt tiszapolgári temetőt, mely jelentőségét a 41 síron túl 

többek között kilenc darab aranycsüngő adja.
16

 Szintén Šiška foglalta össze a tiszapolgári 

kultúra addig ismert szlovákiai anyagát 1968-ban. A leletanyag részletes elemzésén kívül 

bevezette a prototiszapolgár-fázis fogalmát, melyet a késő neolitikus Csőszhalom-Oborín 

periódus előz meg, és a klasszikus tiszapolgári kultúra követ.
17

 A szlovák kutatás elfogadta a 

késő neolitikum – kora rézkor átmeneti fázisaként aposztrofált prototiszapolgári horizont 

meglétét.
18

 A szlovákiai kutatás a magyarországi késő neolitikummal és kora-középső 

rézkorral megegyező időszakot Polgár-kultúrkomplexumként említi, melyek első fázisa a 

Csőszhalom-Oborín-csoport, a második a tiszapolgári kultúra, melyet a bodrogkeresztúri 

követ.
19

  

A basatanyai temető publikációjának folyományaként 1972-ben jelent meg a tiszapolgári 

kultúra máig is megkerülhetetlen monografikus összefoglalása Bognár-Kutzián Ida tollából. 

Ebben az összes, 1966-ig, a kézirat lezárásáig elérhető lelőhelyet összegyűjtötte, 

Magyarországon 208-at, a mai Szlovákiában 11-et, Ukrajnában 3-at, Romániában 17-et, 

Szerbiában 13-at. Összefoglalta a temetkezési szokásokat, a településszerkezetet, bővítette az 

                                                           
13 

SZABÓ 1934 
14 

BANNER 1934, 1935; FOLTINY 1941 
15 

BOGNÁR-KUTZIÁN 1963 
16 

ŠIŠKA 1964, 293-351. 
17

 ŠIŠKA 1968,  
18

 LICHARDUS-VLADÁR 1964; ŠIŠKA 1968 
19

 ŠIŠKA 1968, 162 
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1963-as kerámiatipológiát, illetve a kő-, fém-, és csonteszközök tipológiáját. A 

kerámiastilisztikai sajátosságok alapján négy területi csoportot határozott meg, északon, a 

kultúra szlovákiai területén a Lucska-csoportot, az Észak-Alföldön és a Felső-Tisza-vidéken a 

basatanyai csoportot, a Tisza középső folyásánál a tiszaugi (kisrétparti) csoportot, míg a Dél-

Alföldön a deszki csoportot. A kultúrán belül két időrendi fázist, Tiszapolgár A és B 

periódusokat különített el, a területi csoportok közül véleménye szerint három mindkét 

periódusban, míg a tiszaug-kisrétparti csoport csak a későbbi időszakban létezett. A 

tiszapolgári kultúrát a késő neolitikus tell-kultúrák genetikus utódjának tartja, a 

bodrogkeresztúri kultúrát pedig a tiszapolgári utódjának.  

A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben számos kisebb-nagyobb tanulmány 

foglalkozott a kora rézkorral. Kalicz Nándor monográfiában tekintette át a magyarországi 

újkőkort és rézkort, ebben rövid áttekintést adott a tiszapolgári kultúráról.
20

A településekről 

néhány kisebb felületű feltárás szolgált új információkkal, mint például Bélmegyer-

Mondok
21

, Tiszaföldvár
22

, vagy Tiszavalk-Tetes
23

 ahol Patay Pál a tiszapolgár-

bodrogkeresztúr átmeneti periódusba tartozó sírokat és a bodrogkeresztúri kultúrához 

sorolható településobjektumokat tárt fel. Siklódi Csilla Tiszaug-Kisrétparton végzett újabb 

feltárást, melynek során egy nagyméretű félköríves árkot figyelt meg, mely szintén a 

kisrétparti csoporthoz tartozik.
24

  

A temetkezésekről szerzett ismeretek is gyarapodtak, Magyarhomorog-Kónyadomb lelőhelyét 

szintén az átmeneti periódushoz sorolta Patay
25

, míg egyértelműen tiszapolgári sírokat tártak 

fel Tiszabábolna-Szilpusztán
26

 és Szabolcson
27

.  

Az országhatárokon túl is folytak kutatások, Szlovákiában a Nagyráska/Velké Ráškovce 
28

 

mellett feltárt temető publikációja 1977-ben jelent meg, illetve a nyolcvanas évek legelején 

összefoglaló jellegű tanulmányok születtek.
29

 Romániában az ötvenes évektől kezdődően 

publikáltak néhány lelőhelyet, például Nagyvárad/Oradea-Salca-t vagy Újszentanna/Sântana-

Holumb-ot.
30

 A későbbiekben a nyugat-romániai rézkort összefoglaló tanulmányok is 

megjelentek.
31

 A volt Jugoszlávia területén szintén az ötvenes évektől kezdve tártak fel a 

                                                           
20 

KALICZ 1970 
21 

GOLDMAN 1977 
22 

SIKLÓDI 1982-83 
23 

PATAY 1978B; PATAY 1979 
24 

SIKLÓDI 1982 
25 

PATAY 1975B 
26

 HELLEBRANDT-PATAY 1977 
27

 ECSEDY 1977 
28

 VIZDAL 1977 
29 

PAVÚK-ŠIŠKA 1980; PAVÚK 1983 
30

 RUSU ET AL 1962, DUMITRAŞCU 1975 
31 

HOREDT 1968, ROMAN 1971 
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kultúrához sorolható lelőhelyeket, például Feketetó/Crna-Bara-n
32

 és Zenta/Senta-n 
33

, az első 

összefoglalások a hetvenes években születtek.
34

  

A tiszapolgári kultúráról szóló, nagyobb lélegzetvételű összefoglaló munkák legutóbb 

Romániában láttak napvilágot, először Neţa Iercoşan monográfiája
35

, majd Dragoş 

Diaconescu disszertációja.
36

 

A legutóbbi években, bár néhány kisebb-nagyobb önálló publikáció is megjelent egy-egy 

lelőhelyről (Tiszaszőlős-Alsórétipart, Hajdúböszörmény-Ficsori-tó, Battonya-Vertán-major, 

Szolnok-Zagyvapart, Hódmezővásárhely-Laktanya, Panyola, Parác/Parţa és Újvár/Uivar, 

Vésztő-Bikeri, Körösladány-Bikeri)
37

, mégis más irányokból kapott lendületet a korszak 

kutatása. A fémművesség és az abszolút kronológia két ilyen irány, azonban mivel ezek a 

bodrogkeresztúri és hunyadihalmi időszakokkal is összefüggenek, ezért külön tárgyalom őket.  

A harmadik irány a hetvenes évektől napjainkig tartó vita a tiszapolgári kultúra 

kialakulásának kérdéséről, illetve a késő neolitikum – kora rézkor átmenetről. A jelenségek 

széles körben ismertek, a tell-központú településrendszer felbomlott, helyébe egy jóval 

nagyobb számú településből álló szórt településszerkezet lépett, megjelentek a településektől 

elkülönült nagy sírszámú temetők, a réz szórványos megjelenését felváltotta a nagymértékű 

rézfelhasználás, megjelentek a súlyos rézeszközök, illetve az arany ékszerek, eltűntek a késő 

neolitikumra jellemző emberábrázolások, az edényművesség pedig jóval egységesebb képet 

mutat a kora rézkorban.
38

 

Bökönyi Sándor a két korszak közötti váltást az ún. háziasítási lázzal, és az ezzel kapcsolatos 

gazdasági változásokkal magyarázta.
39

 Ecsedy István a tell-kultúrák központi területén kívül 

élő csoportok és a tellek lakosságának összetűzésében látta a változások okait, ebben jelentős 

szerepet tulajdonított a terjeszkedő lengyeli kultúra népességének.
40

 Makkay János olyan 

gazdasági okokat vélt felfedezni a jelenség mögött, mely társadalmi problémákhoz, belső 

ellentétekhez vezetett, mely végül a tell települések használatának végét jelentette.
41

 Siklódi 

Csilla klímaváltozással, és ennek folyományaként a gazdaság átalakulásával magyarázta a 
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kultúraváltást.
42

 Horváth Ferenc külső hatással, méghozzá dunántúli csoportok beáramlásával 

magyarázza a változások sorát.
43

. Kalicz Nándor ezzel ellentétben a belső átalakulásra fektette 

a hangsúlyt, szerinte a tiszapolgári kultúra kialakulását nem migráció és nem külső tényezők 

idézték elő.
44

 

Berettyóújfalu-Herpály késő neolitikus rétegsorának tetején a korábbiaktól kissé eltérő, 

festetlen, bütyökdíszes, formavilágában a rézkor felé mutató kerámiaanyagot tárt fel Kalicz 

Nándor és Raczky Pál
45

, melyet a szlovák és jugoszláv kutatásban korábban körvonalazott
46

 

prototiszapolgári horizonthoz soroltak. A vésztő-mágori tell legfelső rétegsorából előkerült 

kerámia is ide sorolható, így az átmeneti időszakhoz immár magyarországi leletanyagot is 

lehetett kötni.
47

 

Marija Gimbutas külső hatások eredményeként értékelte a tiszapolgári kultúra kezdetét, 

ekkorra tette a kurgánok népének vándorlásának első hullámát. Véleménye szerint az alföldi 

népesség túlélte a gödörsíros kurgánok népének bejövetelét, és bár a két népcsoport nem 

keveredett egymással, a nagymértékű társadalmi változásokat ez a népmozgás indította el.
48

 

Bánffy Eszter ezzel ellentétben gazdasági, társadalmi, és kulturális-ideológiai változásként 

értékeli a neolit-rézkor átmenetet.
49

 Az átalakulás okát klimatikus változásban látja, az 

éghajlat szárazabb lett a rézkor elején, ez pedig a mobilisabb életmódot követelő 

nagyállattartásnak kedvezett.
50

  

Thomas Link szintén elvetette a migrációs elméletet, és a belső ideológiai átalakulásra fektette 

a hangsúlyt, melynek folyamán a helyhez kötöttségre való igény megszűnt, településszerkezet 

átalakulása ennek hatására történt meg.
51

 Alasdair Whittle külső gazdasági folyamatokat okol 

a bekövetkező változásokért.
52

 Bár nem közvetlenül a gödörsíros kurgánok népének 

megjelenésének tulajdonította a tell-kultúrák eltűnését, de az ún. másodlagos termékek 

forradalma
53

– és az ezt közvetítő indoeurópai nyelvűek szétszóródása azonban véleménye 

szerint jelentős szerepet játszhatott az átalakulásban. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a 

másodlagos termékek csak a késő rézkor leletanyagában figyelhetőek meg igazán. Whittle 

szerint lehetséges, hogy egy nyelv nemcsak migráció, hanem egyszerű átvétel útján terjedjen, 
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így az új gazdasági rendszerrel egy új nyelv is megjelenhetett Délkelet-Európában, mely 

változásokat indított el.  

Horváth Ferenc újabban azzal érvelt, hogy a folyamatosságot jelző tényezők mellett 

jelentősebbek a belső fejlődés megszakadását mutató tényezők. Például a korai rézkor 

kerámiaformáiban észlelhető bizonyos folytonosság mellett a karcolt-festett mintakincs eltűnt. 

A telleken élő prototiszapolgári közösségek már nem tell-alkotó gazdálkodást és életmódot 

folytattak, változott a létfenntartás módja is. A gazdaság a nagyállattartás és a vadászat 

irányába tolódott el. A szimbolika rendszere is döntően megváltozott, eltűntek az ember alakú 

plasztikák. A közösségi összetartozást a különálló temetők fejezték ki. Új, keleti irányú 

kapcsolatok jöttek létre a Prut-Dnyeszter-vidékkel a kőnyersanyagok tanúsága szerint.
54

 

A kérdéskör legalaposabb áttekintésére egy hosszú távú magyar-amerikai kutatás keretein 

belül került sor. A Körös Regional Archaeological Project a Körös-vidék településszerkezeti 

változásainak modellezését tűzte ki célul a késő neolitikumtól kezdődően a középső rézkorig 

bezárólag. A Vésztő és Körösladány határán fekvő, nagy gondossággal vizsgált feltárt két 

település számos adattal (anyagi kultúra, házépítészet, belső településszerkezet, 

árokrendszerek, abszolút kronológia) járult hozzá a tiszapolgári kultúra problémáinak 

megértéséhez. Az egész projekt kora rézkori részére vonatkozó eredményeit legrészletesebben 

Gyucha Attila foglalta össze doktori disszertációjában.
55

 Következtetéseik, eredményeik jelen 

disszertáció szempontjából is igen fontosak, itt most csak a tiszapolgári kultúra 

kialakulásának modellezésére térek ki részletesebben.  

William Parkinson és Gyucha Attila szerint a késő neolitikumban létrejött házcsoportokban 

kialakult összetett háztartások hagyták el a korábbi településeket és hozzák létre saját 

különálló telepeiket. Ezek a települések integrált háztartási egységekként működtek tovább, 

olyan társadalmi-gazdasági környezetet teremtve, mely fenntartotta a neolitikum idején 

kialakult egalitárius társadalmi szerkezetet.
56

  

William Parkinson az átmenetet egy gazdasági-szociális változásban látja. Az új gazdasági 

forma pásztorkodó életmóddal járt, mely kis, a korábbinál mobilisabb életmódot lehetővé tevő 

telepek létrejöttét eredményezte, egyúttal átalakította a társadalom szerkezetét is. A hosszabb 

ideig tartó átalakulás a társadalom bizonyos dimenzióiban változást eredményezett, más 

szinteken pedig kimutatható a kontinuitás.
57
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Parkinson és Gyucha Attila 2007-ben megjelent összefoglalásukban a társadalom átalakulását 

modellezték a Körös-vidéken
58

. A törzsi szociális szerveződést az interakció és az integráció 

mentén vizsgálva következtettek a lezajló társadalomszerkezeti változásokra. Az alföldi késő 

neolitikumban a régészeti adatok szerint komplex, integratív közösségi egységekkel lehet 

számolni, míg a kora rézkorban ezt felváltja egy diffúzabb, kevésbé összetett integratív 

egységekből álló társadalomszerkezet. A késő neolitikum társadalmi egységei egy földrajzilag 

jól körülhatárolt területen belül tartották fenn rendkívül intenzív kapcsolataikat, míg a kora 

rézkorban egy számottevően nagyobb területen a csoportok közötti interakciók intenzitása 

nőtt
59

.  

A késő neolitikum és a kora rézkor között végbemenő változásokat társadalmi folyamatok 

eredményeként értelmezik, mely csak az Alföldön, a kora neolitikum óta különálló, saját 

tradíciókkal rendelkező földrajzi egységen belül zajlott le. Ezen társadalmi folyamatok közül 

az egyik legfontosabb a társadalmi csoportok között létrejött feszültség (scalar stress), mely 

az egyének és egyének kisebb csoportjai között jött létre és végül adott csoportok nagy 

településekről való különköltözéséhez vezetett. Ez a folyamat a törzsi társadalmakra jellemző. 

Az átmenetet végső soron a késő neolit csoportok társadalmi-gazdasági szervezetének 

szétesésével, és ennek kora rézkorban történő reorganizációjával magyarázzák. A késő neolit 

nagyméretű falvak társadalmi problémáira a kisebb, gyakrabban költöztetett települések 

használata volt a válasz.
60

 

A prototiszapolgári fázis kérdése az utóbbi években újabb fordulatot vett. 2009-ben jelent 

meg a Polgár-Bosnyákdombon feltárt tell-szerű település előzetes jelentése. A legfelső 

rétegben feltárt ház maradványai közül a prototiszapolgári periódusra jellemző kerámiaanyag 

került elő, a ház alatt pedig a csőszhalmi csoportra jellemző kerámiát tartalmazó réteget 

figyeltek meg. Erre, valamint radiokarbon-adatokra alapozva Raczky Pál és Anders 

Alexandra a csőszhalmi tell végső fázisával együtt induló, a prototiszapolgári periódusban is 

használatban lévő településre következtettek.
61

  

Legutóbbi, 2014-ben megjelent összefoglalásukban Raczky Pál és kollégái revideálták 

korábbi nézeteiket. Megállapították, hogy bár az alföldi prototiszapolgár-horizontot a herpályi 

tell 5. szintje alapján körvonalazták, a kutatás ezt az egész Alföldre érvényesnek tekintette. A 

csőszhalmi és a bosnyákdombi tellek használata nagyjából egy időben ért véget, és a 

csőszhalmi tell legfelső rétegeiben nincs jelen a prototiszapolgárra utaló kerámiastílus, míg a 

bosnyákdombi településen igen. Ebből azt a következtést vonták le, hogy a prototiszapolgári 
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típusú leletanyag nem jelentkezett egy időben nagy területen egységesen, így a horizont 

használata elvi alapon sem helyeselhető, így a továbbiakban elvetendő.
62

 

A Berettyóújfalu-Szilhalmon nemrégiben történt kutatás és feltárás eredményei szintén arra 

engednek következtetni, hogy az Alföldön nem egységes folyamatként zajlott a rézkorba való 

átfejlődés, nem látni olyan szabályszerűségeket, melyek érvényesek lennének az egész Alföld 

területén.
63

 

 

2.2. A bodrogkeresztúri kultúra kutatástörténete  

 

A bodrogkeresztúri kultúra névadó lelőhelyén 1920-22-ig folytatott ásatásokat Bella Lajos.
64

 

Az itt feltárt sírokat a Pusztaistvánházán feltárt temetővel vetette össze Hillebrand Jenő, és a 

hasonlóságok alapján körvonalazta a bodrogkeresztúrinak elnevezett kultúrát.
 65

 Banner János 

nevéhez fűződik egy összefoglaló jellegű tanulmány
66

, azonban az elkövetkezendő 

évtizedekben a bodrogkeresztúri kultúra kutatása szinte összefonódott Patay Pál nevével. Az 

1938-ban kiadott doktori disszertációjában a kora bronzkori kultúrák előzményeként rövid 

összefoglalást adott a bodrogkeresztúri kultúráról, és összegyűjtötte az addig ismert 

lelőhelyeket.
67

 A következő években kisebb tanulmányokat szentelt a témának, melyek közül 

néhány egyes lelőhelyeket érintett (Mezősas, Jászladány, Tiszakeszi)
68

, néhány regionális 

összefoglaló volt (Szentes környéki lelőhelyek, Szabolcs megyei lelőhelyek, Debrecen 

környéki lelőhelyek)
69

, illetve néhány a fémművesség kérdésével
70

 foglalkozott. 

A basatanyai temető monográfiája természetesen nemcsak a tiszapolgári, hanem a 

bodrogkeresztúri kultúra kutatásának is fontos alapköve. Bognár-Kutzián Ida kidolgozta a 

temető második periódusának a kerámiatipológiáját, illetve hasonló részletességgel 

foglalkozott a kő-, csont- és fémeszközökkel is.
71

 

1961-ben jelent meg Patay Pál bodrogkeresztúri kultúra temetőiről írott összegzése, melyet 

több mint hatvan temető és ötszáz sír alapján készített.
72

 A hatvanas években tovább 
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gyarapította a kultúráról írott publikációk számát, például a fényeslitkei temetőről szóló 

tanulmánnyal.
73

 Ugyanebben az időszakban jelentek meg összegző jellegű tanulmányai a 

bodrogkeresztúri kultúra és a Ludanice-csoport kapcsolatáról
74

, illetve a középső rézkor 

etnikai viszonyairól. Ez utóbbi tanulmányában egyes temetkezési szokások – mint például a 

sírok tájolása – alapján egymással szoros kapcsolatban álló etnikai csoportokat látott.
75

 

A kultúra egészéről írott összefoglalása 1975-ben jelent meg. Ebben részletesebben írt a 

temetkezéseken kívül az anyagi kultúráról, gazdaságról, fémművességről, temetkezésekről, 

művészetről, társadalomról és a relatív, valamint abszolút kronológiáról. A határokon túli 

területeket is beleértve a kultúra összesen 135 lelőhelyét gyűjtötte össze.
76

 A bodrogkeresztúri 

kultúra eredetét egyértelműen a tiszapolgári kultúrához kötötte, azonban hangsúlyozta, hogy a 

két kultúra egymástól egyértelműen elkülöníthető. A különbséget nemcsak bizonyos 

kerámiaformákban – például a tejesköcsög alakú edényekben –, hanem az embertani anyag 

eltéréseiben is érzékelte. Ebből arra következtetett, hogy a bodrogkeresztúri kultúra egyrészt 

erős helyi gyökerekkel bír, másrészt idegen népcsoportok hatására történt meg az átalakulás a 

tiszapolgári kultúrából.
77

 

A bodrogkeresztúri kultúra településeiről rendelkezésre álló információ mennyiségéről jó 

képet nyújt az, hogy mindössze fél oldal terjedelemben tudta összefoglalni az addigi 

ismereteket Patay. A telepekről mindössze néhány gödör volt ismert, háznak, lakóépületeknek 

a nyomait nem találták addig, Patay véleménye szerint ez a mobilis életmódnak volt 

köszönhető.
78

  

A hetvenes évek végén további két jelentős publikációval bővült a bodrogkeresztúri kultúra 

ismeretanyaga, mindkettő Tiszavalk környéki lelőhely anyagát mutatja be. Tiszavalk-

Kenderföldön egy temetőt
79

, míg Tiszavalk-Tetesen szintén sírokat
80

 és néhány 

településobjektumot mutatott be Patay Pál. A néhány gödörből előkerült leletanyagot a kora-

középső rézkor átmeneti fázisához sorolta, míg a sírokat egyértelműen a bodrogkeresztúri 

kultúrához tartozónak gondolta. Megjegyzi, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúra 

lényegében egyazon kultúra két fázisa.
81

  

Az 1980-as években Makkay János publikált egy addig ismeretlen típusú lelőhelyet, a 

bodrogkeresztúri kultúrához sorolható koncentrikus árokrendszert, melynek közepén egy 
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mély kút volt. Makkay minden kétséget kizáróan szakrális célú objektumként értékelte a 

jelenséget.
82

 

A bodrogkeresztúri kultúra természetesen a környező országok kutatásában is helyt kapott, 

Szlovákiában a tiszapolgári kultúrával is foglalkozó összegző jellegű tanulmányok említik, a 

Polgár-komplexumnak elnevezett egység egyik fázisaként.
83

 A jugoszláviai kutatás szintén 

foglalkozott a bodrogkeresztúri kultúra kérdésével. Nikola Tasić összegezve az ismereteket, 

úgy vélte, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák azonos komplexumhoz tartoznak, 

és mindössze stilisztikai jellemzők különítik el őket.
84

  

Romániában született meg a kultúráról írt első monográfia, szerzője Sabin Adrian Luca. 

Művében összefoglalta az addigi ismereteket a településekről, temetőkről, anyagi kultúráról, 

és a spirituális életről. Összesen 51 romániai lelőhelyet gyűjtött össze, melyek alapján kultúra 

elterjedési területének keleti határait Közép-Erdélyben húzta meg.
85

 

A legutóbbi időkben Patay Róbert publikált Mezőzombor-Temető lelőhelyről néhány gödröt, 

melyek gyarapították a bodrogkeresztúri kultúra településeiről meglévő szegényes 

ismereteinket.
86

 

A bodrogkeresztúri kultúrával kapcsolatos legújabb vitát a Rákóczifalva-Bivaly-tón előkerült 

temető indította el.
87

 Az itt feltárt 79 síros temető előzetes jelentése alapjaiban borította fel a 

kultúráról kialakult időrendi képet, erről bővebben a kora-középső rézkori kronológiát 

tárgyaló részben lesz szó.  

Itt kell azonban röviden összefoglalni a kora és középső rézkor egyik meghatározó 

jelenségéről, a fémművességről kialakult képet. Bár ez nem közvetlenül része a 

disszertációnak, mégsem lehet a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák kutatásának 

bemutatásából kihagyni a metallurgiával foglalkozó tanulmányokat.  

Jelen fejezet elején esett szó a súlyos réztárgyakról, és az önálló rézkor elkülönítésében 

játszott szerepükről. Azonban ezeket a tárgyakat a bodrogkeresztúri kultúrához csak a 

jászladányi temető kapcsán lehetett egyértelműen kötni.
88

 Ugyanebben a tanulmányban jegyzi 

meg Patay Pál, hogy a szintén jóval korábban ismertté vált aranycsüngőket is ugyanerre a 
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korszakra lehet keltezni. 1958-ban publikálta a rézkori aranyakról írott tanulmányát, melyben 

összegyűjtötte az addig előkerült aranycsüngőket és –korongokat.
89

  

Szintén Patay Pál nevéhez fűződik a rézkori rézeszközök összegyűjtése, melyet 1984-ben egy 

PBF-kötetben adott közre. Ebben megállapította, hogy az eszköztípusok nagy része, így az 

ellentett élű csákány, vagy a kalapácsbalta a középső rézkorhoz köthető, némelyik forma 

azonban a kora rézkorban is megjelent már.
90

 Kalicz Nándor a magyarországi rézművességet 

különböző fázisokra osztotta, melyek közül az első rézhorizont a neolitikumhoz köthető, 

szórványos rézfelhasználás jellemzi. A második rézhorizont a tiszapolgári kultúra időszakára 

tehető, ezt a súlyos réztárgyak megjelenése és a nagymértékű rézhasználat jellemzi. A 

harmadik rézhorizont a bodrogkeresztúri kultúra idejére esik, az előző horizont szerves 

folytatása, melyet nagyobb formai variabilitás és még mennyiségi növekedés jellemez. A 

negyedik horizont a késő rézkor időszakát foglalja magába, ekkorra a rézhasználat szint 

eltűnik.
91

  

Makkay János a tiszaszőlősi kincs kapcsán
92

 értekezett az arany megjelenéséről és társadalmi 

szerepéről, Raczky Pál pedig a Magyar Nemzeti Múzeum aranytárgyai kapcsán különített el a 

Kárpát-medencében két aranyművességi kört, melyek közül az alföldit a balkáni, míg a 

dunántúlit a kelet-alpi fémművességi körhöz kötötte.
93

 A hencidai kincs
94

 tárgyait legutóbb 

Dani János és kollégái természettudományos módszerekkel vizsgálták, az aranylemezek 

összetétele alapján kiderült, hogy azok valószínűleg termésaranyból készültek, ám nem egy, 

hanem több különböző összetételű aranylemezből.
95

  

A kora és középső rézkori rézművességről feltétlenül meg kell jegyezni, hogy igen nagy 

területen ismertek a jellemző tárgytípusok. A Balkánt, az Alföldet, Erdélyt, a mai Szlovákiát 

magába foglaló területet összeköti az egységes fémművesség, melyet Chernykh Kárpát-

Balkáni fémművességi körnek (Carpatho-Balkan Metallurgical Province) nevezett el. Ennek 

magterülete a fentebb említett régió, viszont tárgyai megjelennek Közép-Európában, a 

Nyugat-Balkánon, és a Kárpátoktól északkeletre a Fekete-tenger nyugati vidékéig a sztyeppi 

régióban.
96

 

Új megközelítésben vizsgálta a témát Tobias Kienlin, aki a fémművességgel kapcsolatos 

tudás terjedését modellezte. A metallurgiai technológiák elterjedését nem felülről szerveződő 
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folyamatként látja, hanem rokoni alapú kapcsolati hálózatnak tudja be, melyben a tudás 

„kézről kézre” terjed.
97

 

 

2.3. A hunyadihalmi kultúra kutatástörténete 

 

A hunyadihalmi kultúra vagy csoport kutatottsága némileg elmarad az előzőekétől. 

Hódmezővásárhely-Hunyadi-halom lelőhelyen Török Gyula végzett feltárást, és az itt 

előkerült, addig ismeretlen leletanyagot a bronzkorhoz kötötte. 
98

A Tiszapolgár-Basatanyán 

feltárt temető néhány sírjában megjelent korongos tapadású fülek párhuzamait összegyűjtötte 

Bognár-Kutzián Ida, a hunyadi-halmi leletekkel együtt a Salcuţa IV fázishoz kötötte ezt a 

díszítésformát.
99

 1969-ben szintén Bognár-Kutzián volt az, aki összefoglalta a hunyadihami 

kör ismeretanyagát. Tanulmányában összesen 42 lelőhelyet sorolt fel, melyekről korongos 

tapadású fülek kerültek elő. Körvonalazta a jellemző kerámiaanyagot, és a hunyadihalmi 

jellegű leletanyagot a középső rézkor második felére helyezte, a bodrogkeresztúri kultúra B 

periódusára, kialakulásának okát észak-balkáni hatásnak tudta be.
100

Az 1972-ben bemutatott 

kronológiai rendszerében is ez köszön vissza, a Salcuţa IV- Hunyadihalmi csoportot a 

bodrogkeresztúri kultúra B fázisára, így a középső rézkor végére teszi.
101

 Később finomított 

az elképzelésein, és két fázisra osztotta a hunyadihalmi csoportot, az idősebb fázis volt 

egyidejű a bodrogkeresztúr B-vel, a fiatalabb pedig önálló szakasz volt a középső rézkor 

legvégén.
102

  

Petre Roman 1971-ben megjelent tanulmányában Peştera Hoţilor rétegsora alapján a Băile 

Herculane II fázist a kései bodrogkeresztúr és korai hunyadihalmi csoport együttes 

időszakának, míg a Herculan III fázist az önálló hunyadihalmi-csoport időszakának tartja.
103

 

Egy évvel később jelent meg Stanislav Šiška a Lažňany-csoportról írott tanulmánya, melyben 

összegyűjtötte a kelet-szlovákiai lelőhelyeket, megállapította a Lažňany- és hunyadihalmi 

csoportok egyidejűségét, és a középső és késő rézkor közötti fázisra helyezte.
104

  

A hetvenes évek végén Patay Pál közölte a Tiszavalk-Tetesen feltárt néhány hunyadihalmi 

gödör leletanyagát, de mindössze annyi megállapítást tett, hogy a tiszapolgár-
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bodrogkeresztúri leletegyüttes és a hunyadihalmi megtelepedés között hiátus feltételezhető.
105

 

Kalicz Nándor Tisazfüred-Majoros leletanyagának ismertetésekor párhuzamosította a 

dunántúli és az alföldi középső rézkori kronológiát, megállapította, hogy a hunyadihalmi 

csoport a középső rézkor legvégén, a bodrogkeresztúri kultúra B fázisa után önálló periódust 

alkotott, mely a dunántúli Balaton III. (késői Furchenstich) időszakkal egyidős.
106

 Ezt később 

részben módosította, a bodrogkeresztúri kultúrát már csak a Balaton I fázissal tartotta 

egykorúnak, míg az önálló Salcuţa IV- hunyadihalmi csoportot a Balaton II.-III.-mal 

párhuzamosította.
107

 Patay Pál a tiszavalk-kenderföldeki temető kapcsán a bodrogkeresztúri 

kultúra végét a hunyadihalmi népesség beáramlásában látta.
108

 Raczky Pál körvonalazta az ún. 

Scheibenhenkel-horizontot, a korongos tapadású fülek elterjedése által elkülöníthető relatív 

kronológiai sort, melyet a Kárpát-medencére, az egész Balkán-félszigetre és az Égeikumra is 

kiterjesztett. A korongos tapadású fülek előfordulása egészen a nyugat-anatóliai régióig 

megfigyelhető, ez jelentősen elősegítette az egész Délkelet-Európára létrehozott relatív 

kronológiai sor felépítését.
109

 

A hunyadihalmi csoport máig egyedülálló lelőhelyévé teszi a feltárás alapossága, a publikáció 

precizitása és maga a feltárt leletanyag Tiszalúc-Sarkadot. Az 1974-1990-ig tartó ásatásokat 

Patay Pál vezette, és néhány előzetes közlést
110

 a lelőhely monografikus publikációja
111

 

követte 2005-ben. Ebben részletesen közölte a leletanyagot, a településszerkezetet, sírokat, a 

telepet körülvevő paliszaádfalat és a házakat. A monográfia a mai napig legteljesebb 

összefoglalása a hunyadihalmi jellegű leletanyagnak. A disszertáció szempontjából két 

legfontosabb megállapítás a településsel kapcsolatban, hogy Patay a kerámiaformák és a két 

kultúra elterjedése alapján azt a következtetést vonta le, hogy a bodrogkeresztúri és a 

hunyadihalmi csoportok nem egymás mellett, hanem egymás után éltek. Véleménye szerint a 

hunyadihalmi jellegű leletanyag a bodrogkeresztúri kultúra továbbfejlődéseként értékelendő. 

Ennél fogva megalapozottnak tartja a hunyadihalmi csoport helyett a kultúra megnevezést.
112

 

A legutóbbi nagy lélegzetvételű összefoglalás Ilie Sălceanu nevéhez fűződik, a Sălcuţa IV- 

Herculane II-III horizont lelőhelyeit és leletanyagát gyűjtötte össze 2008-ban. Véleménye 

szerint a hunyadihalmi kultúra a Bodrogkeresztúr B fázistól elkülönülve, a Herculane III-mal 

párhuzamosan létezett.
113
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2.4. A tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílusú kerámia elkülönítésének története 

 

A disszertáció szempontjából különösen érdekes a tiszapolgári és a bodrogkeresztúri kerámia 

közötti viszony kérdése. Bognár-Kutzián Ida a basatanyai monográfiájában a temető két 

fázisa közötti különbségeket a kerámiaformákat és díszítéseket tekintve a következőkben 

látta. Az első periódusban 13 edénytípust különített el, melyek közül néhány nem jelent meg a 

második periódusban. A mindkét fázisban ismert formák a következők: virágcserép alakú 

edények (C), tárolóedények (D), fazekak (G), csőtalpas tálak, serlegek és korsók (H, I, J), 

valamint tálak és csészék. A csak a tiszapolgári sírokra jellemző típusok a poharak (A) (a 

második periódus poharai jóval egyszerűbb formák), bögrék (B), és a korsók (E). Mericék bár 

mindkét csoport sírjaiból kerültek elő, mégis nagy a formai eltérés. A köcsög alakú 

edényekről (F) megjegyezte, hogy azok a második periódus tejesköcsög alakú edényeinek 

előképei.  

Az edények előfordulását tekintve a következőkben tett különbséget Bognár-Kutzián. Az első 

periódusban néhány sír kivételével mindegyik temetkezés mellékleteként került elő csőtalpas 

edény. A legnagyobb számban a csészék (L) voltak a mellékeltek között, ezt a csőtalpas tálak 

(H) és a korsók (E) követték számban. A többi edénytípus gyakoriság szerinti sorrendje a 

következő: tálak (K), bögrék (B), virágcserép alakú edények (C), poharak (A) és 

tárolóedények (D), ezek nagyjából azonos számban kerültek elő. A ritkának mondható 

edénytípusok közül mindegyikből tíznél kevesebb példányt tártak fel, ezek a csőtalpas korsók 

és serlegek, köcsögök, fazekak és mericék voltak.  

Ezzel szemben a második periódus leggyakoribb és legjellemzőbb edénytípusa egyértelműen 

a tejesköcsög alakú edény (F). Ennek az edénytípusnak a megléte volt az egyik legfontosabb 

kritérium a sírok periodizációja során. A második leggyakrabban előforduló forma a 

virágcserép alakú edény (C) volt, melyet a csészék (L) és tálak (K) követtek. A tálakkal 

kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az ívelt, félgömbös testű tálformák voltak inkább 

jellemzők. E négy edénytípus alkotta a bodrogkeresztúri periódus edénymellékleteinek nagy 

részét, a maradék kilenc edényforma ritkán került a sírokba. Csőtalpas edény összesen húsz 

halott mellé került.
114

  

A díszítéseket a következőképpen foglalta össze. A temető tiszapolgári periódusának 

leggyakoribb bemélyített díszítőmotívumai a benyomkodott pontokból álló sorminták vagy 
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csoportok. Ezzel szemben a bodrogkeresztúri edényeken a bekarcolt díszítések vannak 

túlsúlyban, leggyakrabban sraffozott és szabadon hagyott részek kombinációjából 

összeállítva, számos esetben benyomkodott pontsorokkal kombinálva. Megemlítette a 

bodrogkeresztúri kerámián gyakori bekarcolt hálómintát, mely azonban ezen a lelőhelyen 

ritkán fordul elő. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bekarcolt díszítések ismertek más 

tiszapolgári lelőhelyekről, ám a kisrétparti csoport területét kivéve ritkán fordulnak elő.
115

 

A tiszapolgári kultúráról írott összefoglaló munkájában megerősítette ugyanezeket a 

megfigyeléseket. A bekarcolt díszítések feltűnését a többi területi csoport leletanyagában a 

kisrétparti csoport hatásának vélte, mely szerteágazó, és a középső rézkori edénydíszítés 

előfutáraként értelmezhető motívumkinccsel rendelkezett.
116

 

Patay Pál a bodrogkeresztúri kultúra 1975-ös összefoglaló tanulmányában megjegyezte, hogy 

a tiszapolgári kultúrával ellentétben a bodrogkeresztúri kerámia jóval egységesebbnek tűnik. 

A kerámiatipológiával kapcsolatban a Kutzián-féle rendszert elfogadta, és abba illesztett új 

edénytípusokat, mint például a kétfülű mély tálakat, vagy a négy lábon álló edényeket.
117

 Az 

edények díszítéséről megállapította, hogy mindössze 5-10% a bekarcolt díszítések aránya, 

mely visszaesés a kora rézkori arányokhoz képest. A leggyakoribb bemélyített díszítésnek a 

hálómintát tartotta, melyet esetenként benyomkodott pontsorokkal kombináltak.
118

  

A Tiszavalk-Tetesről írott cikkében Patay a sírok és a település leletanyagában olyan 

elemeket fedezett fel, melyek alapján a lelőhelyet a két kultúra közötti átmenet szakaszára 

helyezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy különböző elemek, például a kisrétparti díszítőstílus 

és a bodrogkeresztúri hálóminta keverednek akár egy edényen is. A bekarcolt hálómintáról 

úgy vélekedett, hogy az a tiszapolgári kultúrában már megjelent, de az átmeneti szakaszban 

vált gyakoribbá a használata. A mély, gömbszeletes tálakról is hasonlóképpen írt, 

megjelenésük a tiszapolgári időszakra tehető, de nagyobb számban a bodrogkeresztúri 

együttesekben fordultak elő.
119

  

Patay Pál foglalta össze legutóbb a bodrogkeresztúri kerámiával kapcsolatos problémákat. A 

tejesköcsög alakú edényeket egyértelműen a kultúra vezérleletének tartotta, és a tiszapolgári 

köcsögformákból származtatta. A tálak és csészék formájáról megjegyezte, hogy a 

tiszapolgár-bodrogkeresztúr átmeneti fázisban a kónikus formák a jellemzőek, addig a 

bodrogkeresztúri anyagban a félgömbös tálak és csészék vannak jelentős túlsúlyban. A 

kétfülű csészéket (depas-csészék) szintén a bodrogkeresztúri időszakra keltezte, azonban 
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felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak az Alföldön, hanem az egész Kárpát-medencében és a 

Balkánon is jellemző típus.
120

 

 

2.5. A kora és középső rézkor abszolút kronológiai helyzetének kutatása 

 

A kora és középső rézkor kutatásának legújabb és egyben legizgalmasabb problémája a 

kronológia kérdése. A korszak relatív kronológiája az Alföldön a nyolcvanas évekre 

tisztázódni látszott.
121

 Az abszolút kronológia a kilencvenes évekre Raczky Pál munkássága 

révén szintén egyértelműnek tűnt, a magyarországi kora rézkort 4500/4400 – 4000 cal BC-re, 

a középső rézkort 4000 – 3600/3500 cal BC-re tette.
122

 Ez a relatív és abszolút kronológiai sor 

általánosan elfogadottá vált a korszakkal foglalkozó kutatók körében. 
123

 

Az utóbbi években azonban, köszönhetően a könnyebben hozzáférhető és nagyobb 

pontosságot biztosító AMS-méréseknek, jócskán megszaporodtak a kora és középső rézkori 

lelőhelyek radiokarbon adatai. A fentebb már említett Körös Regionális Régészeti Program 

keretein belül végzett mérések illeszkedtek a korábbi rendszerbe. A vésztői település 

használata 4459(68,2%)4253 cal BC-re, a körösladányi településé pedig 4401(68,2%)4227 cal 

BC-re tehető.
124

  

A projekt során a régióban fellelhető összes késő neolitikus, kora és középső rézkori 

radiokarbon adat újrakalibrálására is vállalkoztak, melyek eredményeit Bayesian módszerrel 

tovább pontosították. Az így megállapított összesített időbeli határok szintén illeszkedtek a 

korábbi kronológiai elképzelésekbe. A késő neolitikus tell-kultúrák léte 5025(68,2%)4450 cal 

BC-re, a prototiszapolgári fázis 4579(68,2%)4273 cal BC-re, a kora rézkori tiszapolgári 

kultúra 4455(68,2%)4079 cal BC-re, és a középső rézkori bodrogkeresztúri és hunyadihalmi 

kultúrák 4037(68,2%)3523 cal BC-re tehetők. 
125

 

2009-ben jelent meg a Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen feltárt bodrogkeresztúri 

kultúrához sorolt temető előzetes jelentése. A 79 síros temető rítusában, mellékleteit tekintve 

egyértelműen a bodrogkeresztúri kultúra jellegzetességeit mutatja. A sírok nagy részében 

tejesköcsög alakú edények voltak, nagy számban kerültek elő réztárgyak, például ellentett élű 

csákányok, réztőrök, illetve több aranycsüngő is napvilágot látott. Az AMS-dátumok azonban 

                                                           
120

 PATAY 2008, 34-38.  
121

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 1966, 1972, 1985.; KALICZ 1958, 3-6.; 1985. PATAY 1975B 
122

 RACZKY 1995, 51-60. 
123

 HORVÁTH – SIMON 2003; PARKINSON 2006 
124

 GYUCHA 2009; PARKINSON 2006; PARKINSON-GYUCHA 2007 
125

 YERKES ET AL. 2009, 1078, FIG. 4. 



28 
 

meglepően korainak bizonyultak, ezek alapján 4334(68,2%)4075 cal BC-re tehető a temető 

használata.
126

  

Ebből kiindulva Raczky Pál és Siklósi Zsuzsanna újabb, Bayesian módszerrel pontosított 

AMS-mérések alapján a korábbiaktól teljesen eltérő modellt vázoltak. A számos új mérés 

alapján olyan eredmények születtek, melyek alapvetően megváltoztatták az eddig kialakult 

kronológiai és kulturális képet. A basatanyai temető használati ideje a korábban becsült kb. 

800 évről 310-500 évre csökkent, kezdetének becsült időpontja 4420(68,2%)4280 cal BC, 

végének becsült időpontja pedig 4040(68,2%)3910 cal BC. Ennél is érdekesebb a temető 

különböző periódusaihoz tartozó sírok AMS-dátumainak elemzése. A tiszapolgári sírok 

4350(68,2%)3975 cal BC-re, a tiszapolgár-bodrogkeresztúr átmeneti sírok 4245(68,2%)3855 

cal BC-re, a bodrogkeresztúr A sírok 4175(68,2%)4040 cal BC-re, míg egy bodrogkeresztúr 

B sír 4230(68,2%)3990 cal BC-re keltezhető.
127

  

Ezeket további, részben új adatokkal egészítették ki. A Hajdúböszörmény-Ficsori-tón feltárt 

klasszikusnak mondható tiszapolgári sírokból származó adatok alapján a temető 

használatának kezdete 4350(68,2%)4260 cal BC-re, vége 4310(68,2%)4210 cal BC-re tehető. 

Ez jól illeszkedik a korábbi kronológiai modellekhez. A Pusztataskony-Ledencén feltárt 

magányos bodrogkeresztúri sír abszolút dátuma (4340(68,2%)4260 cal BC) nagyjából 

egybeesik a rákóczifalvi temető kezdetével, illetve a Füzesabony-Pusztaszikszón feltárt, 

bodrogkeresztúr-ludanice stílusú leletanyagot szolgáltató koncentrikus árokrendszer 

dátumaival. Ez utóbbinak kezdetét 4400(68,2%)4240 cal BC-re, míg végét 4310(68,2%)4060 

cal BC-re lehet tenni. A hunyadihalmi kultúra tiszalúci lelőhelyének újrakalibrált adatai 

alapján a lelőhely használatának kezdetét 3990(68,2%)3810 cal BC-re, végét 

3910(68,2%)3700 cal BC-re lehet helyezni.
128

  

Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámiastílusok 

egy időben voltak használatban az Alföldön, tehát nem kronológiai markerek. A különböző 

stílusok változásainak és használatának így nem időbeli, hanem egyéb okai vannak.
129

 

Ugyanebben az évben jelent meg Dragoş Diaconescu tanulmánya, melyben a kora rézkor 

kerámiastílusait és abszolút kronológiai helyzetét tárgyalta. Elemzésébe prototiszapolgári és 

tiszapolgári sírokat és településeket, illetve marosdécsi típusú temetkezéseket vett bele. A 

sírmellékletek alapján markánsan elkülöníthető volt a két kör egymástól, a marosdécsi típusú 
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temetkezések mellékleteik alapján jól elváltak a tiszapolgáriaktól.
130

 A tiszapolgári kultúrán 

belül meg tudott különböztetni három időrendi fázist, melyek közül az első (A fázis) 4709-

4455
131

 cal BC-ben kezdődik, az első és második fázis (A és B1) határa 4562-4413 cal BC-re 

esik, a második és harmadik fázis (B1 és B2) határa 4356-4286 cal BC-re tehető, míg a 

kultúra vége a 4326-4235 cal BC időintervallumra esik.
132

  

A legutóbb megjelent, kora rézkori abszolút kronológiával foglalkozó tanulmány Sven 

Brummack nevéhez fűződik, aki Kelet-Szlovákia rézkorával foglalkozott. Ebben a már 

felsorolt, publikált radiokarbon-dátumok mellett újak is szerepelnek, Kisráska/Malé Ráškovce 

tiszapolgári temetőjéből, és Bárca/Barca-Baloty Lažňany sírjaiból. A radiokarbon dátumokat 

a szerző Bayesian-analízis keretein belül modellbe foglalta, mely alapján a tiszapolgári 

kultúra klasszikus fázisa nagyjából 4400 cal BC körül kezdődik, és 4290/4240 cal BC körül ér 

véget. A bodrogkeresztúri kultúra körülbelül ugyanebben az időszakban kezdődik, és 

4100/4050 cal BC körül ér véget, felhívja a figyelmet arra, hogy a két kultúra között 

mindössze nagyon kis időbeli átfedés tapasztalható. Kisebb hiátus után, melyet a mindössze 

két lelőhelyről száramzó minták kis számának tud be, a Lažňany-Hunyadihalom komplexum 

létezését 4000/3950 cal BC és 3800/3750 cal BC közé lehet tenni.
133

  

A Raczky Pál és Siklósi Zsuzsanna, valamint a Sven Brummack által vázolt modellek között 

jelentős eltérés van, pedig látszólag majdnem ugyanazokkal az adatokkal dolgoztak. Ez nagy 

valószínűséggel annak tudható be, hogy Brummack modelljét olyan a priori valószínűségek 

figyelembe vételével alkotta meg (például a Székely-Zöldteleken és Vésztő-Mágoron 

megfigyelt vertikális stratigráfia) melyek önmagukban arra predesztinálták a modellt, hogy a 

tiszapolgári kultúra és a bodrogkeresztúri kultúra időben egymás után következzenek.
134

 Ez 

véleményem szerint módszertanilag hibás, hiszen így a lehetőségét sem hagyta meg annak, 

hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák közötti átfedés időben jelentős legyen (mely 

jelenség magyarázatát Brummack a kalibrációs görbe platójának
135

 tudja be). Amennyiben 

egymástól függetlenül vizsgáljuk például a hajdúböszörményi és a rákóczifalvi temetőket, 

világosan látszik az időbeli átfedés, egy olyan összegző modellt alkalmazva azonban, mely 

ezt eleve kizárja, természetesen nem lehet más a végeredmény, mint az időbeli elválás.  
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2.6. Az identitás kutatása az alföldi kora rézkorban 

 

2.6.1. Bevezetés 

 

A tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák helyzete legfrissebb kutatásoknak köszönhetően 

jóval bonyolultabbnak tűnik, mint például a kilencvenes évek elején tűnt. Van azonban egy 

olyan irányzat, mely az utóbbi időkig Magyarországon talán kevésbé volt elterjedt, de 

segítségével az utóbbi években kirajzolódó problémákat talán más megvilágításba lehet 

helyezni. Ez az identitás kérdésének kutatása. Amennyiben a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

kultúrák vagy kerámiastílusok nem időbeli különbséget jeleznek, felmerül annak lehetősége, 

hogy a kora rézkori Alföldön egyidőben létezik két közösség, melyek közül az egyik 

tiszapolgári, a másik bodrogkeresztúri stílusú kerámiát használ. Ennek a kérdésnek a 

vizsgálata e disszertáció egyik leglényegesebb pontja, ehhez először röviden áttekintem a 

témával kapcsolatos kutatásokat.  

Identitást vizsgálni luxus,
136

 hosszú a lista, amely azt tartalmazza, hogy miért nem lehet az 

Alföld kora és középső rézkori időszakában identitást kutatni. Az ősrégészet kutatásának 

általános korlátai mellett fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy az Alföldi kora rézkor 

feltárt régészeti emlékei meglehetősen egyoldalúak, többségében temetőkből ismerjük a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrákat. Ez kiváló lehetőséget biztosít egyes 

identitásformák kutatására.  

Fontos felhívni a figyelmet arra azonban, hogy a temetők mindössze egy részét képezik le az 

egykori életnek, elképzelhető, hogy ezen a színtéren csak bizonyos identitástípusok kerülnek 

kifejezésre. Ebből kiindulva pedig az is valószínűnek látszik, hogy a mindennapi élet 

helyszíne, a település megint más identitásformákat hoz előtérbe.  

Mindazonáltal a temetőelemzések során kiváló lehetőség nyílik olyan társadalmi szabályok 

megfigyelésére, amelyek településeken nem vagy csak korlátozottan figyelhetőek meg. Itt 

érdemes tehát kitérni a kora-középső rézkori temetőelemzésekre.  

 

2.6.2. Kora rézkori temetők elemzése az identitás szempontjából 

 

Patay Pál már 1970-ben felhívja a figyelmet arra a megfigyelésére, hogy a bodrogkeresztúri 

kultúra temetkezései bár nagy területen egységesnek látszanak, közelebbről vizsgálódva 
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valamennyi temetőben fel lehet fedezni egyedi vonásokat. A sírok tájolását vizsgálva arra a 

következtetésre jutott, hogy a felmerülő különbségek nem időrendi, hanem etnikai 

eltéréseknek tudhatók be. Nagy jelentőséget tulajdonít a helyi etnikai csoportoknak, melyek 

szokásaikban a korábban egyazon helyen élt csoportok tradícióit, vagy azok bizonyos elemeit 

folytatják. Példának hozza fel a tiszapolgári kultúra kisrétparti csoportját, mely jellegzetes 

bekarcolt díszítőmotívumai az ugyanazon a vidéken élt bodrogkeresztúri kultúra edényein is 

visszaköszönnek.
137

  

Susan Skomal doktori disszertációjában lengyeli, tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

temetkezéseket vizsgált az anyagi javak eloszlása tükrében. Számos megállapítása közül 

néhányat érdemes kiemelni. A tiszapolgári férfisírok gazdagabbnak számítanak, mint a nőiek, 

míg a bodrogkeresztúri sírok alapján csak annyi volt kimutatható, hogy a férfisírokban 

kevésbé egyenlő a javak megoszlása, mint a női sírokban. A tiszapolgári sírok között volt a 

legnagyobb különbség a felnőtt és nem felnőtt sírokban a gazdagságot tekintve, és a többi 

kultúrához képest itt voltak a meghatározó eltérések a felnőtt és fiatalkorú halottak mellékletei 

között. A kor és nem relációjában megállapította, hogy míg a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

férfiak mellékleteinek gazdagsága a kor előrehaladtával nő, addig a női sírok gazdagsága nem 

múlik az életkoron.  

A három vizsgált társadalom közül a bodrogkeresztúriak tűntek leginkább egalitáriusnak, míg 

a lengyeli temetőkben lehetett jobban megfigyelni a javak elosztásának egyenlőtlenségeit. 

Mindazonáltal a tiszapolgári temetők alapján olyan társadalmat tudott rekonstruálni, melyben 

bár az anyagi javakhoz való hozzáférés lehetőségei adottak voltak a közösség tagjai számára, 

a nemi megkülönböztetés egyértelműen erős volt a felnőtt férfiak javára. A bodrogkeresztúri 

kultúrában ezzel szemben az egyenlőség magasabb fokát tapasztalta, a nők szignifikánsan 

jelen vannak az anyagi javakért folytatott versenyben.
138

  

Gábriel Nevizánsky temetőelemzéseken keresztül próbálta meg megközelíteni a kora és 

középső rézkori társadalmak szerveződésének vizsgálatát. Feltételezése szerint patriarchális 

nagycsaládokba szerveződött közösségek voltak a társadalom alapcsoportjai, melyek tagjai 

képezik a temetők sírsorait. A tiszapolgári, de főleg a bodrogkeresztúri kultúrákban a vezető 

szerepet betöltő egyének köré szerveződtek a sírsorok vagy sírcsoportok. A sírokban talált kő- 

és rézbalták szimbolikus jelentéssel bírnak, a sírsoronként egy, maximum két sírban fordulnak 

elő, ebből arra következtet, hogy ezek a személyek a nagycsaládok vezetői.
139

  

Marita Meisenheimer a basatanyai temető kapcsán tett néhány megállapítást a szociális 

kapcsolatok jellegéről. Kiemelte, hogy a temető mindkét periódusában az elhunytakkal való 
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bánásmód különbségeinek alapja a nem és az életkor. A temető tiszapolgári periódusában a 

férfiak között kimutatott néhány vezető pozícióban lévő személyt, míg a II. periódusban nem. 

A tiszapolgári és bodrogkeresztúri időszak között eltéréseket lát a túlvilágról alkotott képben, 

mely mögött a nemek megkülönböztetésének különbsége áll. Az egyének társadalomban 

elfoglalt helyének fő meghatározó elemei az életkor és a nem, valamint emellett egyéb fizikai 

tulajdonságok is szerepet játszanak.  

Joanna Sofaer Derevenski szintén a basatanyai temető elemzése során kapott eredményeiből 

vont le társadalmi következtetéseket. A temetőben az anyagi kultúra eloszlása alapján úgy 

látta, hogy a társadalmat nem és kor által meghatározott csoportokra lehet felosztani. 

Kérdéses, hogy ez korral összefüggő, nemi alapon létező társadalmi státuszokra reflektál-e. A 

tiszapolgári periódusban az ezekben a csoportokban elért helyzet társadalmi megjelenítése 

véleménye szerint a presztízshez, különösképpen a réz és kőeszközök birtoklásához kötődik. 

A bodrogkeresztúri időszakban azonban a tárgyak a nem és kor közvetítésében játszott 

szerepe megváltozik, az életkor jelentősége csökken, míg a nemi különbségek jóval 

hangsúlyosabbak lesznek.
140

 A fémek megjelenése és széles körű elérhetősége véleménye 

szerint lehetőséget biztosít a közösségeknek arra, hogy még precízebben, még árnyaltabban 

fejezzék ki a nemi és életkorbeli különbségeket, ezáltal még komplexebb 

társadalomszervezetet hozzanak létre.
141

  

John Chapman a basatanyai temető alapján összesen 17 általános szabályt figyelt meg a 

temetkezési rítusra és a mellékletekre vonatkozóan. Ezek között volt néhány olyan, mely a 

temető mindkét periódusában egyaránt erős szabály volt, de volt néhány olyan szabály is, 

mely némileg változott. Például általános érvényű szabály, hogy a gyerekek és felnőttek 

között nincs rítusbeli különbség, vagy a sírformák és sírmélységek is jóformán egységesek. A 

mellékletadási szokások között azonban vannak különbségek, például a tiszapolgári 

periódusban az edényszám az életkorral együtt nő, míg a bodrogkeresztúri periódusban ez 

nem figyelhető meg. A sírsorok alapján az első periódusban összesen nyolc, a másodikban 

tizenkét csoportot különített el, melyeket külön vizsgált. Öt kategória, öt változó képezte az 

alapját az elemzésnek, ezek a következők voltak: csoportjelleg, nem és életkor alapján 

különböző jellegek, csak nemi alapon képződő különbségek, csak életkor alapján képződő 

különbségek, illetve egyéni jellemzők alapján képződő különbségek.  

A tiszapolgári periódusról megállapította, hogy a csoportjellegzetességek kevésbé voltak 

meghatározóak az összes temetkezést tekintve, inkább egy-egy csoporton belül volt erős a 

közös jellemzők megléte (például azonos sírformák, vagy az általános tájolástól való eltérés). 

Mindössze néhány tárgytípus volt, melyek nem/életkor kategóriákat definiáltak, például az 
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egyik sírsorban a felnőtt nőket mészkőgyöngyökkel temették el, de ezt több sírsorban nem 

sikerült megfigyelni. A nemi megkülönböztetés jóval erősebb volt, mely nemekhez kötődő 

tárgyakban is megmutatkozott, melyek csoportonként különbözőek voltak. Az életkor szerinti 

különbségtétel is jól megfigyelhető, a gyerekeket általában negatív, míg az idősebbeket 

pozitív jelleg övezi. Az egyéni jellemzők az azonos sírcsoportban azonos nemű és korú 

halottakat rejtő sírok különbségeiben erősen megjelennek, így a temető első periódusának 

temetkezéseit ez a változó is befolyásolta.  

A második periódus sírjait az elsővel összehasonlítva arra jutott, hogy a csoportidentitás jóval 

erősebb volt a bodrogkeresztúri temetkezések esetében. A nemmel és életkorral járó 

különbségtétel, valamint az egyéni jellemzők is jóval kifejezettebbek voltak a temető második 

periódusainak sírcsoportjaiban, míg a nemi alapú különbségtétel kevésbé volt jelentős, az 

életkor jelentősége pedig körülbelül azonos volt a két periódusban.  

Chapman interpretációja szerint a különböző sírsorokat más-más településen élő közösségek 

használják. A basatanyai temető általános szabályai az összes oda temetkező közösség 

összetartozását jelzi, míg a különböző sírcsoportok megléte, térben meghatározott 

összetartozása, és saját szabályai azok saját, önálló identitását hangsúlyozzák.
142

  

Alasdair Whittle szintén a temetkezésekkel kapcsolatban jegyzi meg, vannak olyan szokások, 

melyek széles körben ismertek és vannak helyi eltérések. Lehetőségként vázolja fel azt a 

modellt, melyben a kora rézkori emberek egymáshoz szorosan kötődő egyének voltak, akiket 

a közös, általános szabályok tartanak össze. Mindamellett az egyéneknek vannak olyan 

dimenziói, melyek eltérnek a többiektől, és ez kifejezésre jut a temetkezési szokások apróbb 

differenciáiban. Megjegyzi, hogy több összekötő, mint elválasztó elem van. Felveti annak a 

lehetőségét, hogy az egyének társadalomban elfoglalt helyének nemi, életkorbeli és egyéni 

tulajdonságok mentén történő azonosítása talán csak a temetés során fejeződik ki ennyire 

tisztán.
143

  

Egyértelműen deviánsnak tekinthető egy Pusztataskony-Ledencén feltárt magányos női 

temetkezés, mely mellett bodrogkeresztúri stílusú kerámia, és különböző állatok, így 

vízipocok, béka, sündisznó, nyúl és minimum 11 kígyó csontvázai voltak elhelyezve. A 

temetkezés önmagában is figyelemre méltó, de a különleges, és ugyanebben az időszakban 

párhuzam nélküli állatmellékletek alapján biztosra vehető, hogy az ide eltemetett személy 

különleges társadalmi pozíciót birtokolt. A különleges mellékletekből kiindulva egy olyan 
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dividuális egyén lehetséges képe rajzolódott ki, akit társadalmi-szakrális specialistaként lehet 

értelmezni.
144

  

A temetőelemzések tehát eredményesnek bizonyultak bizonyos identitásformák, az ezekre 

vonatkozó szabályok kimutatására. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a 

tényt, hogy a temető és a temetkezés egy olyan szimbolikus tér, mely bár leképezheti a 

fennálló társadalmi szabályok egy részét, mégsem tekinthető a mindennapi élet részének sem 

térben sem időben.  

Térben elkülönülnek a mindennapi élet színterét jelentő településektől, ezáltal a halállal 

történő társadalmi transzformáció – legalábbis annak egy jelentős része – is áthelyeződik a 

napi cselekedetek színhelyéről máshová. Ez szintén egy lehetséges indoka annak, hogy miért 

nem érdemes általánosítani a temetők képe alapján kirajzolódó társadalomszervezeti 

rendszert. 

Az időben való elkülönülés a használati idő hosszából és az ehhez képest alacsony sírszámból 

adódik. A temetőkben évente maximum néhány temetkezés történhet, esetenként akár évek is 

eltelhetnek új temetkezés nélkül. Így joggal gondolhatunk arra, hogy egy halott személy 

temetőben való végső elhelyezése rendkívüli eseménynek számíthatott az őt eltemető 

közösség(ek) mindennapjaiban, mely a temetést és a hozzá szorosabban vagy lazábban 

kapcsolódó cselekményeket kiemelte az időbeli síkból. A mellékletek között olyan tárgyak is 

vannak, melyek településekről nem, vagy nagyon korlátozott számban kerültek elő, ilyenek az 

aranytárgyak, a súlyos rézcsákányok, a hosszú pattintott kőkések, egyéb rézeszközök, 

rézékszerek. Ezek sírokban való előfordulása szintén a temetők mindennapi élettől való 

különbségének tárgyi kifejeződésének tekinthetők. 

 

2.6.3. Kora rézkori településszerkezet elemzése az identitás szempontjából 

 

A temetőkön keresztül megközelített társadalomrekonstrukciók alól kivételt a Körös-vidék 

kora rézkorát kutató projekt jelentett, mely a településhálózatra alapozva különböző szintű 

integratív egységeket mutatott ki. Az integráció William Parkinson és Gyucha Attila 

értelmezésében egy olyan társadalmi folyamat, mely az egyéneket speciális társadalmi 

csoportokba, döntéshozatali egységekbe fogta.
145

  

A kora rézkori társadalomszerveződésről azt feltételezték, hogy törzsi szinten történt, ennek 

megfelelően törzsi integrációs egységeket rekonstruáltak. A településszintű integratív 
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egységek közül a legkisebb a háztartás, ezt követik a lakócsoport-egységek, majd a 

településszintű integrációs egység. Efölött két szint van, a települési tömbök, valamint a 

települési szupertömbök egysége. A kora rézkorban a megtelepedési stratégiák alapján 

ezekből összesen három meglétét feltételezték, a háztartási egységet, a települési egységet, 

illetve a településtömböt. az első kettő szinte magától értetődik, az, hogy nincsenek 

lakócsoport-egységek, a kora rézkori települések méreteiből fakad, hiszen egy-egy településen 

mindössze néhány háztartás létezhet egy időben. A településtömbök meglétét pedig a 

települések térbeli elrendeződéséből lehetett kikövetkeztetni, több olyan területet is 

körülhatároltak a Körös-vidéken, melyen a települések sűrűsödése volt megfigyelhető. A késő 

neolitikumra jellemző szupertömböket nem lehetett felfedezni, megszűntek azok a térben is 

kifejeződő társadalmi határok, melyek elválasztották volna ezeket az integratív egységeket. A 

középső rézkorban azonban újra nagyobb lakatlan területek meglétével lehet számolni, 

melyek településtömbökből álló egységeket választanak el.
146

  

Az integratív egységek mögött húzódó társadalmi egységeket a következőkben látják: a 

háztartásokat elemi családok vagy nagycsaládok, a településeket nagycsaládok vagy ágazatok, 

míg a településtömböket ágazatok vagy nemzetségek alkotják.
147

 

 

2.6.4. Identitásformák az alföldi kora rézkorban: összefoglalás 

 

Jól érzékelhető a fent leírtakból, hogy bár egyik tanulmány sem kifejezetten az identitást 

kutatta, mégis mindegyik kimondva-kimondatlanul különböző identitástípusokat vizsgált. A 

temetők alapján egységesen kirajzolódik az a kép, hogy a kutatott időszakban igen látványos a 

nemi alapú és életkor-alapú identitások megjelenése a sírokban. Ezeken felül vannak 

társadalmi státuszra utaló jelek, melyek alapján lehet olyan egyénekre következtetni, akik 

helyüket nem megörökölték, hanem egyéni jellemzőik, életük során elért eredményeiknek 

köszönhetően megszerezték. Továbbá a basatanyai temető esetében felmerül az egyéni 

identitás, illetve bizonyos csoportidentitások kifejeződésének lehetősége.  

A településszerkezet alapján szintén ki lehet mutatni olyan szervezeti egységeket, melyek 

egyértelműen identitáscsoportnak értelmezhetőek. Ezek megtalálásához a térbeli 

elrendeződésen keresztül vezetett az út, a társadalmi határok térben való leképeződése alapján 

kiderült, hogy a vizsgált időszakban három, esetleg négy szinten lehet identitáscsoportokat 

azonosítani.  
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Több esetben is utaltak arra a fent említett kutatók, hogy vannak általános szabályok, és 

vannak olyan speciális szabályok, melyeket nem minden esetben alkalmaznak. Ezek 

felismerésén keresztül lehet vizsgálni például az egyéni identitást vagy csoportidentitást. 

Bizonyos szabályok elválasztanak, míg mások összekötnek, és úgy tűnik, hogy a 

temetkezésekkel kapcsolatos általános szabályok megszabnak egy adott keretet, melyen belül 

azonban van egyfajta mozgástér a megkülönböztetés kifejezésére. Ez lehetőséget adott az 

akkori embereknek arra, hogy bizonyos identitásformákat kifejezzenek, míg a mai kutatóknak 

fogódzót nyújtanak ezek megtalálására. Különösen jó példa a pusztataskonyi magányos sír a 

szabályok nyújtotta lehetőségekre, hiszen a temetkezés bizonyos tekintetben megfelel a 

követelményeknek, a halott fektetése, irányítása és az edénymellékletek nem térnek el a 

megszokottól, a helyszín és az állatmaradványok azonban mindenképpen.  

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a fenti kutatások mindegyikének kiindulópontja 

az az alapvetés volt, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák két, egymást időben 

követő kulturális egység voltak. A basatanyai temető elemzéseinél is külön vizsgálták és 

hasonlították össze a két időszakot, és a településszerkezeti kutatások is külön egységként 

kezelték őket. Természetesen ez bizonyos eredmények értékéből és elfogadhatóságából nem 

von le semmit. Azokban az esetekben azonban, amikor az egymással való összehasonlításból 

a társadalomszerkezet változásaira utaló következtetéseket vontak le, időbeli változásokat 

rekonstruáltak, az eredményeket más megvilágításba helyezi az abszolút kronológiai helyzet 

megváltozása.  

Az identitás kutatásának lehetősége tehát adott, azonban forrásonként különböző módon. A 

temetők az egyéni identitásformák, míg a települések leginkább a csoportidentitások 

vizsgálatára alkalmasak.  

 

2.7. Összefoglalás 

 

A kutatástörténetet röviden felvázolva látszik, hogy melyek azok a fókuszpontok, amik 

meghatározták a tiszapolgári, bodrogkeresztúri és hunyadihalmi kultúrák körvonalazását. Jól 

látszik az a kiegyensúlyozatlan helyzet, mely a temetők felülreprezentáltságából adódott.  

Lényegesnek tartom kiemelni, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák elkülönítését 

javarészt néhány tárgytípus, például a tejesköcsög alakú edények előfordulása alapján tették 

meg. Bár nincs teljes konszenzus abban a kérdésben, hogy két külön kultúráról van-e szó, 

vagy egyazon kultúra két fázisáról, a legtöbb kutatás, vagy modell magától értetődően 

választja külön a két kört. Az új AMS-adatok alapján kibontakozó helyzet ebben változást 
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hozott, hiszen most már tényekkel alátámasztott érv szól a két kultúra időbeli elválasztása 

ellen. Azonban az, hogy pontosan mit jelent a tiszapolgári és a bodrogkeresztúri kultúra vagy 

kerámiastílus, egyelőre nem tisztázott. A kerámiaformák, díszítések vagy fémtárgyak alapján 

történő elválasztás némileg bizonytalannak tűnik, hiszen mint fentebb láthattuk, a 

szakirodalom tele van olyan utalásokkal, melyek a tárgyak használatának kontinuitására 

utalnak.  

A kérdés tisztázására véleményem szerint új megközelítést, új szempontokat kell alkalmazni, 

új modelleket felépíteni, melyeknek lehetőség szerint nem előfeltételezésekre kell épülniük. 

Erre lehet alkalmas az identitás szempontjából történő vizsgálat, melynek során a különböző 

kerámiastílusok használata alapján esetleges identitáscsoportok meglétére lehet következtetni. 

A következő fejezetben az identitás régészetének elméleti hátterét foglalom össze röviden. 
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3. Az identitás régészete 

 

3.1. Bevezetés 

 

A régészet figyelme az utóbbi két-három évtizedben fordult az identitás, ezen komplex 

jelenség kutatása felé, jóllehet bizonyos identitásformák vizsgálata már ennél jóval korábban 

megragadta egyes kutatók figyelmét. Az alábbi fejezetben az identitás régészeti kutatásának 

rövid összegzésére vállalkozom, melynek során az identitás kialakulását, annak főbb típusait, 

illetve az identitás kifejezésének elméleti hátterét mutatom be. Fontosnak tartom az elején 

megfogalmazni, hogy a problémakör annyira szerteágazó és összetett, hogy jelen disszertáció 

keretein belül nem vállalkozhatom az identitás kutatásának minden ágának részletes 

bemutatására.  

Ennek okai két dologban keresendők. Az identitásformák nem minden esetben kutathatók 

régészetileg. A fejezet végére majd láthatjuk, hogy az előző mondat még precízebben úgy 

hangozna, hogy az identitásformák csupán néhány esetben kutathatók régészetileg, illetve 

kizárólag régészeti módszerekkel. Az identitásformák jó része, mint az emberi viselkedés 

számos más formája, nem hagy régészeti lenyomatot, így az identitás kutatása a régészetben 

szorosan összekapcsolódik írásos forrásokkal, kultúrantropológiai kutatásokkal, szociológiai 

vizsgálatokkal. Ezek az identitásformák (mint például a politikai vagy vallási identitás) jelen 

téma szempontjából kevésbé relevánsak, hiszen legtöbb esetben jelenkori vagy közelmúltbeli 

társadalmakat és rendszereket vesznek alapul.  

A disszertáció szempontjából a másik ok, mely a kutatható identitásformák számát tovább 

csökkenti, az a vizsgált forrásanyagban keresendő – ez ebben az esetben a települések 

kerámia leletanyaga. Az identitásnak – mint arra a 2.6 alfejezetben kitértem – számos olyan 

fajtája van, mely leginkább temetők alapján kutatható. Legtöbb esetben ilyen például a 

nem/gender kérdés, illetve az életkorhoz kapcsolódóan megszerzett vagy birtokolt identitás. A 

témához nem szorosan kapcsolódó identitásformák bemutatásakor a lényegi pontokat 

kiemelve nem törekszem a részletességre. 

Fontosnak tartom azonban bemutatni azt, hogy az identitások milyen módon fejezhetőek ki, 

hogyan lehet egyes identitástípusokat az ősrégészet számára szinte kizárólagos forrás, az 

anyagi kultúra tükrében megfigyelni.  

Bár az identitásrégészet szerteágazó volta, a néprajzi és kultúrantropológiai párhuzamok 

hosszú sora könnyen elcsábíthatja a kérdéssel foglalkozó kutatót könnyelmű gondolatokra, 

következtetésekre, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a kutatott időszak és terület 

behatároltságát. Az alföldi kora és középső rézkor leletanyaga, illetve annak kutatási 
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lehetőségei meglehetősen leszűkítik a mozgásteret. Dolgozatomban törekszem nem 

elrugaszkodni ezektől a határoktól, az identitásrégészet elméleti vázát is ebben a szellemben 

próbálom bemutatni.  

 

3.2. Mit jelent az identitás? 

 

A régészet alapvetően az identitással foglalkozik, a régi dolgok jelentése és emberekkel való 

összefüggése az, ami érdekessé teszi a régészetet művelői és közönsége számára. A szemlélet 

és a módszer, hogy ezt az összefüggést miképpen milyen szempontok alapján (például etnikus 

alapon, nemi alapon, életkor alapján, stb.), vizsgálják és mutatják meg, folyamatosan változott 

a régészet története folyamán, így nem mindig identitásként jelentek meg a tudományos 

világban. A régészek a kezdetektől fogva múltbéli identitásokkal és azok mai identitásokhoz 

való viszonyával foglalkoztak.
148

  

Az identitás egy olyan komplex fogalom, melynek pontos tudományos definiálása 

meglehetősen nehéz.
149

 A identitás régészeti kutatásához kiindulópontként megfelelnek saját 

identitásaink keretei,
150

 bár a mai és múltbéli körülményeket elválasztó különbségek akkorák, 

hogy múltbéli identitások – főleg őskoriak – vizsgálatából nem lehet jelen idejű 

következtetéseket levonni.
151

 Mégis, bizonyos tulajdonságokat, bizonyos jellemzőket a saját 

világunkból hozott példával könnyebb megértenünk, így talán kevésbé tűnik elvont 

fogalomnak az identitás. Az alábbiakban néhány esetben pontosan e célból élek azzal a 

tudományos szempontból talán kevésbé jól indokolható eszközzel, hogy jelen idejű példákat 

hozzak fel az identitás bemutatására. 

A régészeti identitással foglalkozó szakirodalomban is lépten-nyomon olyan problémákba, 

ellentmondásokba botlik a témával foglalkozó kutató, mely az identitás definiálását, kutatását, 

kategorizálását különösen megnehezíti. E problémák nagy része az identitások egyik 

legfontosabb tulajdonságához köthető, ahhoz, hogy az identitás képlékeny. Időbeli, térbeli és 

jelentésbeli határai nagyon nehezen megfogatóak, a különböző kategóriák között (már 

amennyiben van lehetőség kategóriákat létrehozni) nagy átfedések vannak, éles határvonal a 

legritkább esetekben húzható. Identitásjelzők és -kategóriák megléte nem mindig evidens, a 

kategóriák határai szubjektívek (például nem tudni, hol ér véget a fiatal és hol kezdődik az 
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idős, honnan szegény valaki és mikortól számít gazdagnak). A kategóriák használata néha 

haszontalan, hiszen nem mutatják meg a bennük lévő diverzitást.
152

  

Az alábbiakban olyan szempontokból kívánom bemutatni az identitást, melyek talán a 

legátfogóbb képet nyújtják e fogalomról, fogalomkörről. A definíciós lehetőségekre a fejezet 

végén, a körvonalak felvázolása után térek csak ki. 

 

3.3. Az identitás kialakulása 

 

Magunkra úgy tekintünk, mintha egyediek és megismételhetetlenek lennénk, miközben 

számos olyan tulajdonsággal rendelkezünk, mely minden egyénben felfedezhető.
153

 A mai 

modern világban, akár saját életünk példáján keresztül is számos magunkénak vallott 

identitással szembesülhetünk. Gondolhatunk többek között a családunkban elfoglalt 

helyünkre, munkahelyi, iskolai, esetleg lakóközösségi szerepeinkre, nemi vagy politikai 

identitásunkra; a sort hosszú oldalakon keresztül lehetne folytatni. Fontos azonban 

elővigyázatosnak lenni, és a mai identitások jelentéseit a régi jelentésekkel nem összekeverni, 

összemosni. Erős fenntartásokkal feltételezhetjük csak, hogy egykor ugyanúgy működtek az 

identitásformáló tényezők, mint ma.
154

  

Az identitás két igen fontos tulajdonsága egymásnak gyökeresen ellentmond. Az identitás 

egyrészről szabadon választható, és mégsem választható; állandó, és állandóan változó.
155

 

Szabadon választható, hiszen az egyén szabad akaratából dönthet, hogy milyen identitást vall 

magáénak, és mégsem választható szabadon, hiszen ezt a döntést sok minden korlátozza. 

Korlátozza például a társadalmi szabályrendszer, vagy fizikai, biológiai adottságok, esetleg 

környezeti adottságok. Természetesen az egyén döntése felülírhatja ezeket a szabályokat, és 

az olyan átjárhatatlannak tűnő határokat, mint például a nemi adottságok, vagy bőrszín, át 

lehet lépni, de ezek inkább kivételt jelentenek, mint szabályt. Jó példa erre az amerikai 

emberjogi mozgalmak előtti világ, vagy a dél-afrikai apartheid, ahol a bőrszín olyan adottság 

volt, mely eleve meghatározta egy ember identitását, ahol a bőrszín által meghatározott 

társadalmi határokat csak kirívó esetekben lehetett átlépni. Az identitás állandóságát pedig az 

egyén adja, az én-tudat, az állandó változást pedig ugyanez, hiszen az én-tudat állandóan 

formálódik az idő előrehaladtával.  
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Az identitás olyan szociális cselekedet, mellyel egyesek másokkal összekötik, míg megint 

másoktól elválasztják magukat. Az identitás képződésének mozgatórugója, hogy emberek 

vagy embercsoportok olyan embereket vagy embercsoportokat keresnek, melyek hasonló 

szokásrendszerrel (habitussal) bírnak, így olyan csoportokat fognak alkotni, melyeket 

bizonyos viselkedésformák összekötnek, illetve elválasztanak más csoportoktól.
156

  

Kialakulásának folyamata, az azonosítás (identification), olyan aktív emberi döntésekből áll, 

melyek két tengely, a „saját” vagy „én/mi”, illetve az „idegen” vagy „ti/ők” mentén 

mozognak. Egy ember saját magát vagy a hozzá hasonlókkal, a vele megegyező 

tulajdonsággal bírókkal azonosítja, vagy éppen ellenkezőleg, a más tulajdonságokkal bírókkal 

szemben definiálja önmagát. Az előbbi, az opting in módszer lényege, hogy az egyén 

elfogadja a csoporthoz tartozás feltételeként annak céljait, normáit, társadalmi szerepekkel 

kapcsolatos elvárásait. Az opting out módszer ennek ellentéte, amikor az egyén ezen 

szabályok elutasításával elkülöníti magát egy adott csoporttól.
157

  

Az azonosítás egyéneket és szociális, gazdasági, politikai intézményeket vagy egységeket köt 

össze emberek közötti interakciókon keresztül. Ez egy olyan külső és belső folyamatként 

írható le, melyben az identitást az emberek saját maguk számára alkotják, összehasonlítva 

magukat és másokat mind individuális, mind kollektív szinten, önmagukat részben mások 

definíciója tükrében definiálva. Egyéni szinten ez a folyamat vezet olyan identitásformák 

megalkotásához, mint például a társadalmi nem (gender).
158

  

Az identitás kialakulásában szerepet játszó tényezőknek két nagy csoportja van, a biológiai, és 

a társadalmi. Az ember teste nem, vagy nem kizárólag társadalmi képződmény, hanem 

biológiai is, melynek megváltozhatatlan, vagy csak részben megváltoztatható tulajdonságai 

vannak (pl. bőrszín, hajszín, magasság, stb.). Ezeknek a biológiai tulajdonságoknak nagy 

szerepe van a társadalmi identitás létrejöttekor.
159

 A biológiai tulajdonságok szerepének 

súlyát azonban a társadalmi szabályok befolyásolják. Például egy megkülönböztető 

társadalomban jóval nagyobb súlya van a bőrszínnek, mint egy egyenjogúságot hirdető 

társadalomban. Utóbbi esetében a bőrszín alapú különbségtétel nem jelent társadalmi 

különbséget, míg az előbbi esetében igen.  

Minden cselekvő egyénnek van lehetősége identitásának alakítására, megváltoztatására, a 

kategóriák között – bár nagyon különböző mértékben, de – van lehetőség az átjárásra.
160

 A 

szándékos változtatás lehetősége az identitástípusok többségében megvan, még a külső 
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tényezők által jobban befolyásolt gender és kor alapú identitásformákban is.
161

 Más esetekben 

jóval könnyebb lehet a kategóriák közötti átjárás, például házasságok esetében egy új 

családba, közösségbe kell beilleszkedni, de természetesen az egyének előtt adott a lehetőség, 

hogy megőrizzék saját identitásukat, hogy hangsúlyozzák-e azt, vagy jobban asszimilálódnak. 
 

Egy további módja az identitás megváltoztatásának az ún. bricolage, melyet talán legjobban 

úgy lehetne magyarra fordítani, hogy újraalkotás, újraképzés. Ebben az esetben az egyén vagy 

közösség régi elemekből, azoknak új jelentést és szerkezetet adva építi újra identitását, vagy 

épít új elemeket a régi rendszerbe. Gyakran kerül elő ez a jelenség olyan esetekben, mint a 

kolonizáció, amikor két egymástól elkülönült identitáscsoport kerül hirtelen alá-fölé rendelt 

viszonyba. Jó szemléltető példa egyes ausztráliai missziók esete, melynek során a keresztény 

hitre térített bennszülöttek olyan dalokat énekelnek a templomban, melyek külső szemlélőnek 

emelkedett, méltóságteljes himnuszoknak tűnnek, valójában azonban a bennszülöttek olyan, 

mások számára nem érthető nyelvi formulákat építettek a szövegekbe, melyekkel 

gúnyolódtak. Ugyanerre a jelenségre a régészethez jobban kötődő példa szintén az ausztrál 

bennszülöttek „üveg-kőeszközeinek” vagy szögekből készített horgainak esete, a 

gyarmatosítók által hozott új anyagokat saját eszközeik képére formálták.
162

  

 

3.4. Az identitás főbb típusai 

 

Bár a kategóriák kialakításának és használatának veszélyeiről fentebb már tettem említést, 

mégis van két kategória, melyekkel érdemes számolni. Az identitás kialakulása és átélése két 

dimenzióban történik, személyi és kollektív szinten. A személyes identitás az ember öntudata 

saját kontinuitásáról és egységéről. A társadalmi vagy kollektív identitás a másokkal való 

egységet és összehasonlítást jelenti. Bár e kettő különbözhet egymástól, de nem lehet éles 

választóvonalat húzni közéjük.
163

 

Az individuális szinten az egyének egyetlen alanyként tapasztalják meg az identitások 

aspektusait, formálódását, változásait egész életükben. A társadalmi vagy kollektív szinten az 

identitásokat a kapcsolatok határozzák meg. Előbbi kategória esetlegesebb, közvetlenebb, 

nagyobb gyakorisággal lép érvénybe, míg a társadalmi kategóriák és szabályok lassabban 

változnak.
164
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Az alábbiakban e két tengely mentén mutatom be az identitásoknak azon főbb típusait, 

melyek a régészeti kutatásban felmerültek. Az identitás, mint átfogó fogalom később került a 

figyelem középpontjába, mint bizonyos altípusai, az etnikai csoportok kutatása, vagy a 

gender-régészet voltak az első olyan irányzatok, melyek a későbbi identitásrégészet 

alkategóriáivá váltak.
165

 A különböző identitások felül- vagy alulreprezentáltsága a régészeti 

szakirodalomban annak köszönhető, hogy bizonyos formák kutatása jóval később indult meg 

a fentebb említettekéhez képest. Jelen disszertáció keretei között arra vállalkozhatom, hogy 

vázlatosan bemutassam az identitásrégészet főbb irányait, a hangsúlyt nem a régészeti 

szakirodalomban tapasztalható arányokhoz, hanem a dolgozat témájához, illetve a 

magyarországi őskorkutatáshoz igazítva helyezem. 

 

3.4.1. Egyéni identitástípusok 

 

3.4.1.1.Társadalmi nem (gender) alapú identitás 

 

A társadalmi nem (gender) egyike a legrégebb óta kutatott identitásformáknak. Az 1960-70 es 

évek feminista mozgalmai lassan begyűrűztek a régészetbe, és a nyolcvanas évek folyamán 

egyre több tanulmány jelent meg, mely a nőket próbálta megtalálni a régészeti 

leletanyagban.
166

 A kilencvenes évek elején megjelent tanulmányok a nőket, mint társadalmi 

ágenseket mutatták be, akik saját maguk társadalmi valóságát megalkották, és e folyamatnak 

domináns résztvevői voltak. A gyakorlatban ez továbbra is a nők keresését jelentette a 

régészetben, női viseletek, női foglalkozások, női tárgyak formájában. Kritikaként merült fel 

az, hogy ebben a megközelítésben nem merült fel a komplexitás, így a kort, státuszt, 

szexualitást, etnikumot mint differenciáló tényezőket nem vették figyelembe. Az évtized 

végére azonban ezeket a faktorokat is bevonták a gender-elméletekbe, így a gender-

régészettel foglalkozók harmadik hulláma már a nőket nem mint egységes homogén csoportot 

kutatta, hanem olyan komplex hálózatok összességét, melyet befolyásol a kor, etnikum, 

szexuális orientáció, stb.
167

  

A társadalmi nem egy folyamat, viselkedési elvárások vagy hatások összessége.
168

 A gender 

olyan identitáscsoportot takar, mely a két biológiai nemnek nagyjából, de nem kizárólagosan 
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megfeleltethető, és mely állandó kölcsönhatásban van más identitáskategóriákkal, például az 

életkorral.
169

  

A gender régészeti kutatásának két fő forrásanyaga van, a temetők és a települések. Temetők 

elemzése során több szinten lehet a társadalmi nemre utaló nyomokat keresni, a temető tájban 

való elhelyezkedésének, a temető elrendezésének, a temetés rítusának, a test vagy 

maradványok helyzetének és tájolásának, a mellékletek számának, típusának, anyagának és 

sírbéli eloszlásának vizsgálatával.
170

  

A településeken, illetve háztartásokban történő lehetséges gender-azonosítás négy fő 

kérdéskör köré csoportosítható. Az első a női tevékenységek társadalmi és gazdasági 

azonosítása, jelentésüknek és jelentőségüknek vizsgálata. A második a nemi alapon történő 

felosztás létének, a közösségi és magánszférában való jelenlétének, és annak vizsgálata, hogy 

a felosztás milyen társadalmi berendezkedésre reflektál. A harmadik a nők a termelésre és 

fogyasztásra való társadalmi és gazdasági hatásának, az utolsó pedig a nők presztízsének, 

státuszának és társadalmi erejének vizsgálata.
171

 Bár Julia Hendon előbb idézett 

tanulmányában következetesen nők szerepének és hatásának vizsgálatáról ír, és 

megközelítései jónak mondhatóak, helyesebbnek gondolom a gender-csoportok kifejezést 

használni ebben az esetben is. 

A gender-régészet több évtizedes hagyományainak köszönhetően számos esettanulmány áll 

rendelkezésre minden régészeti korszakból Európából és az egész világból, jelen disszertáció 

kereteit meghaladja ezek felsorolása. A kelet-magyarországi kora és középső rézkor 

kutatásában azonban hamar teret kapott a temetőelemzés, mint kutatási módszer, erre a 

korábbiakban részletesebben kitértem.  

 

3.4.1.2. Életkor alapú identitás 

 

Bár bizonyos társadalomtudományokban nagy hangsúlyt kapott az életkor alapján létrejött 

társadalmi csoportok kutatása, a régészetben ez kevéssé volt jellemző, az 1990-es években 

kezdődött csak meg.
172

 Ennek legdinamikusabban fejlődő ága a gyerekekkel foglalkozó 

régészet (childhood archaeology), amely a gender-régészetben felvetődő kérdésekből „nőtte 

ki” magát.  
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A gender-régészettel kapcsolatban számos olyan probléma merült fel, melyet a régészeti 

leletanyagban jelentkező gyerekkorúak vizsgálatával lehetne megválaszolni. Mivel a biológiai 

nem születéstől fogva adott, a társadalmi nem pedig egy közösségileg konstruált állapot, arra 

a kérdésre, hogy mi a kapcsolat a biológiai és a társadalmi nem (a sex és a gender) között, a 

gyerekek vizsgálata adhat választ. Amennyiben a gender nem biológiailag definiált, akkor a 

gender-struktúrákat hogyan alkotják, hogyan közvetítik és hogyan adják át generációról 

generációra? Mi a gyerekek gazdasági szerepe a társadalmi nem által felosztott térben, 

időben, munkában, stb.? 

A gyerekkor régészetének nehézségei nem ismeretlenek a régészettel foglalkozók, főleg az 

őskor kutatóinak körében: a gyerekek a leletanyagban, és főleg a temetőkben meglehetősen 

alulreprezentáltak. Egy másik ok a gyerekkor és a gyerek meghatározása önmaga. A mai 

modern felfogás ezzel kapcsolatban az, hogy a gyerekkor a felnőttektől való függés, az 

ártatlanság időszaka. Ebből következőleg a felnőttek kontrollálják politikai és társadalmi 

értelemben az anyagi kultúra és a szociális ideológiák megalkotását. A gyerekek társadalmi 

nemének kialakulása, átalakulása különböző szinteken jól tükrözi az adott társadalom gender-

stratégiáit.
173

  

A gyerekek felfedezése a régészeti anyagban, szociális, gazdasági és társadalmi szerepük jobb 

megismerése fontos az adott társadalom szociális rendszerének közvetítésének, átadásának, és 

tanulásának megértéséhez. A gyerekkor egy olyan tanulási folyamat, mely során az egyén 

megtanulja a közösségi viselkedés szabályait, ennek során válik születésétől kezdve a 

társadalom teljes jogú tagjává.
174

  

 

3.4.1.3. Státusz alapú identitás 

 

A státusz alapvetően meghatározza az egyén társadalomban elfoglalt helyét, és ez által a többi 

emberrel való kapcsolatát és velük való viselkedését.
175

 A státusszal kapcsolatos identitás 

kevés figyelmet kapott a régészeti kutatásban, van néhány terület azonban, mely nagyobb 

népszerűségnek örvend, és szervesen kapcsolódik a státuszhoz. Az egyik ilyen irány a 

társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata.
176

 A társadalom tagjai közti különbség és az 

egyenlőtlenség két különböző fogalom, a különbség tulajdonságokon alapul, például férfi és 

nő között. Egyenlőtlenség akkor lesz a különbségekből, amikor egy társadalom előnyként, 

vagy hátrányként kezeli azokat, például egy patriarchális közösségben a férfiakat részesítik 
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előnyben a nőkkel szemben. A különbségtétel sok mindenen alapulhat (fizikai 

tulajdonságokon, szellemi képességeken, stb.), de kifejezése a domináns viselkedésen 

keresztül történik. Az egalitárius társadalmakban a hatalom és dominancia kifejezéséhez nem 

kötődik állandó pozíció, nincsenek olyan társadalmi intézmények, melyek garantálnák a 

különbségek fennállását. Ezekben a társadalmakban a főnöki (és egyéb domináns) pozíciók is 

képlékenyek, egy adott személy a rátermettségén keresztül tölthet be domináns szerepet, sőt, 

ez a szerep adott esetben csak bizonyos szituációkban érvényesülhet. A társadalom tagjainak 

szabad és egyenlő hozzáférésük van a hatalmat jelentő pozíciókhoz, melyek ennél fogva 

bizonyos emberekhez kötődnek, nem intézményekhez. A rétegzett társadalmakban ez nem így 

van, az egyének egy része korlátozott hozzáféréssel rendelkezik csak ezekhez a 

pozíciókhoz.
177

  

A státusszal gyakran szerepel együtt a presztízs fogalma. A státusz és presztízs közötti 

különbség leginkább abban érhető tetten, hogy míg az előbbi társadalmilag kötött, az utóbbi 

könnyebben elérhető az egyén számára saját tulajdonságai, adottságai, rátermettsége 

kihasználásával. Míg a státuszkategóriák közötti átjárást nehezítik, vagy akár ellehetetlenítik a 

társadalmi szabályok, a presztízs megszerzésének lehetősége mindenki számára adott. A 

presztízs és a státusz régészeti anyagban való megjelenése sok esetben nehezen 

elkülöníthető.
178

  

A kultúrtörténeti felfogású régészet tipokronológiai elemzéseiből hamar kitűntek a kivételeket 

jelentő tárgyak, ritkaságok, egzotikumok. A tárgyak tulajdonosait, a mögöttük álló embereket 

pedig gyakran erővel és hatalommal hozták kapcsolatba.
179

 A presztízs- illetve státusztárgyak 

esetében fokozottan igaz az, hogy többes információt hordoznak. Ezeket azonban legtöbbször 

a kontextus határozza meg, melyből kiragadva a tárgy státusszal vagy presztízzsel kapcsolatos 

jelentése elveszik.
180

  

A státusz, illetve a presztízs igen fontos eleme egy egyén identitásának, hiszen az 

öndefiníciónak is meghatározó része lehet, illetve a társadalomban elfoglalt helyének, 

társadalmi megítélésének is egyik alapvető szempontja.  
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3.4.1.4. Az egyén identitása 

 

A személyi vagy egyéni (personhood)
181

 identitás kutatásának kiindulási alapötletét a mai 

modern társadalmak individualitása adta, és az a feltevés, hogy a mai nyugati társadalmakban 

meglévő én-központúság nem feltétlenül volt jelen ilyen mértékben az őskori közösségekben.  

Chris Fowler teremtette meg az egyén régészetének elméleti alapjait, az ő definíciójában az 

egyén egy olyan emberi vagy más entitás, mely személyként kezelendő. A személyeket olyan 

különböző tulajdonságok jellemezik, mint a fizikai test, a szellem vagy lélek, és az elme. A 

személyeket, személyiséget életük és haláluk során különböző szociális gyakorlatokon 

keresztül alkotják és szüntetik meg, tartják fent és változtatják meg, egy ember élete során 

több szinten és állapotban élheti meg a saját személyiségét, több változáson is keresztülmehet. 

Nem csak emberekkel való kapcsolatokon keresztül lehet elérni és fenntartani a 

személyiséget, hanem tárgyakkal, helyekkel, egyéb élő és élettelen, dologi és szellemi 

entitásokkal. A mostani felfogás szerint egy személy egyéni és feloszthatatlan, szociális 

kontextusban azonban mégis alkotóelemeinek (test, lélek, elme) különbözőségének 

megfelelően előtérbe kerülhetnek bizonyos tulajdonságok, míg mások háttérbe szorulhatnak, 

ezáltal társadalmilag feloszthatóvá válik.
182

  

Ennek a lehetséges felosztásnak két példája van, az egyik, amikor egy ember saját 

személyiségét osztja fel, és bizonyos részeket másnak ad át, pl. tárgy formájában (partibility). 

Erre Melanéziából hozott párhuzamot Fowler, a Salamon-szigeteki ’Are’are csoport tagjai 

bizonyos tárgyakat a saját részüknek tekintik, majd másnak ajándékozzák, ezzel nem csak a 

tárgyat, hanem énjük egy részét is más énjéhez adva. Ez a cselekedet két irányba fejti ki 

hatását, az adományozott személyiségében is megjelenik az adományozó személyisége.
183

 A 

felosztás másik példája a személyiség áteresztő képessége (permeability). Ez egy olyan 

cselekedet, melyben a személyiség nem tárgyiasul, hanem közvetítése anyagok (étel, ital, 

testnedvek, stb.) mentén történik. Indiában több közösségben anyagokhoz és 

tulajdonságokhoz tartozik egy kód, így például a meleg férfitulajdonság, a hideg pedig női, 

meleg jellegű foglalatosságok a férfijelleget hangsúlyozzák, hideg jellegűek pedig a nőit.
184

  

A személyek régészeti kutathatóságának tárgyalásakor tehát fontos szempont, hogy nem csak 

emberek, hanem tárgyak, növények, állatok, anyagok, sőt bizonyos jelenségek is 
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funkcionálhatnak egyes kontextusokban személyként.
185

 Ebből kifolyólag az ajándékozás 

vagy csere aktusa mögött, illetve bizonyos tárgyak mögött sejthetünk, vagy 

valószínűsíthetünk személyi jelentést is.
186

  

Az európai ősrégészetben jó példái az antropomorf plasztikák vagy edények olyan 

jelentéstartalomnak, mely egy bizonyos személyre, vagy annak részeire utal. Douglass Bailey 

a délkelet-európai neolitikus agyagplasztikák kapcsán kiemeli a többes jelentést, melyek 

közül az egyik független a használatuk módjától és kontextusától; az emberi test 

materializálásával, „megtestesülésével” tette mindennapivá az adott közösség az emberi lét 

élményét.
187

  

A személyi identitás tehát egy olyan identitáskategória, mely egyrészről megerősíti az egyént 

emberi mivoltában, ezáltal összehasonlíthatóvá teszi a többi egyénnel, lehetőséget biztosít a 

társadalmi kontexusba helyeződéshez.
188

 Másrészt a fentebb ismertetett szabályok lehetőséget 

nyújtanak az egyének materializálására, így kézzelfoghatóvá téve az ember testének és 

személyiségének anyagi és szellemi alkotóelemeit, ezzel téve átjárhatóvá az individualizmus 

és holizmus határát.
189

 

 

3.4.2. Csoportos identitástípusok 

 

3.4.2.1. Háztartás vagy települési egység alapú csoportidentitás 

 

A háztartásrégészet az utóbbi alig több mint három évtizedben lett a régészet egyik 

legnépszerűbb kutatási irányzata. Az alapokat 1982-ben Richard Wilk és William Rathje 

fektette le, kimondva azt az igényt, hogy a kulturális egység-szintű, majd településszintű 

elemzéseket egy újabb szinttel lejjebb, a háztartások szintjén is el lehet és kell végezni. A 

háztartást a létfenntartás leggyakoribb társadalmi komponensének, a legkisebb és legnagyobb 

számú tevékenységi csoportnak tartják. Három fő összetevője van, a társadalmi, mely olyan 

demográfiai egységet jelent, ami a tagok számából és a közöttük fennálló kapcsolatból áll 

össze; az anyagi, mely alatt a lakóhelyet, a tevékenységi körzeteket és tulajdonokat érthetjük; 

és a viselkedésbeli, mely a működtetéshez szükséges tevékenységeket foglalja magában.
190
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A háztartások nem kötött monolitikus entitások, hanem olyan változó és képlékeny elvi 

egységek, melyek határai nem húzhatóak meg élesen. A háztartások határai térben és időben 

magukban foglalják a kulturális ideák és mindennapi gyakorlatok közti különbséget; 

szabályokat és eszméket arról, hogy ki lehet tagja a háztartásnak; a termelés, a 

munkamegosztás, a döntéshozatal, a csere szabályainak és formájának rendszerét; rokoni, 

házassági, szexuális viselkedési mintázatokat. A háztartást így inkább egy folyamatként lehet 

értelmezni, melyet a benne foglalt emberek csoportjának viselkedése, tevékenysége és 

interakciói körvonalaznak.
191

  

A kutatásban általánosan elfogadott, hogy a háztartások alapját családi egységek képezik, bár 

tagjainak nem feltétlenül kell egy családba tartozniuk, mint ahogyan egy család tagjai sem 

képeznek automatikusan egy háztartást.
192

 Mindezek mellett figyelembe kell venni a 

különböző családformákat, például a két generációs elemi családot, a több generációs kiterjedt 

családot, testvéri családok, poligám családot, stb., melyek más és más struktúrában 

jelenhettek meg egy-egy háztartás esetében.
193

  

A háztartás elemzésének három fő analitikai szintjének (morfológiai, tevékenységi és 

ideológiai)
194

 mindegyikéből lehet különböző identitásokra következtetni, ezeket akár 

együttesen, akár külön-külön vizsgálva. A társadalmi nem által felosztott tevékenységi 

körzetek fentebb említésre kerültek, de ha a tevékenységi körzetekre önmagukban tekintünk, a 

tevékenység maga és az azzal összefüggésbe hozott terület is identitásképző, gondolhatunk itt 

az azonos tevékenységet folytató emberek közösségére („foglalkozási identitás”), amely egy 

adott térre korlátozódik. A specializált háztartások kialakulása ennek egy továbbfejlődött 

változata, melyben a háztartási egységek közös identitása a közösen űzött tevékenységgel 

megerősödik.
195

  

Az építészeti adatokból társadalmi berendezkedésre is lehet következtetni, mely a kollektív 

identitás alapcsoportjainak tulajdonságaira enged következtetni. Jó példája ennek Susan Kent 

tanulmánya, melyben a házépítészet és térhasználat alapján különített el különböző 

társadalomkategóriákat, nemspecifikus és tevékenységspecifikus tereket vizsgálva.
196

 

Mindent összevetve a háztartás a legkisebb olyan, régészetileg vizsgálható általános jelenség, 

melyet egy kollektív identitással rendelkező közösség alkot. Az egyén szociális felépítése az 

őskori társadalmakban lépcsőzetesen felosztható: az elsődleges csoport az általában családi 
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alapú háztartás, e felett a falu, majd a nagyobb települési egységek vannak.
197

 Az alföldi kora 

és középső rézkorból eddig ismert települések tulajdonságai az identitás szempontjából 

megegyeznek a háztartásokéval, így nem tartom szükségesnek a települési szintű identitások 

részletes bemutatását, melynek igazi jelentősége az olyan preurbánus vagy urbánus 

differenciált társadalmak esetében van, melyek időben és térben messze jelennek meg. 

 

3.4.2.2. Etnikum alapú identitás 

 

Talán kijelenthető, hogy az etnikum kutatása az, amely legrégebb óta, és legnagyobb 

intenzitással foglalkoztatja a régészek közösségét. Lényegében a régészet egyik fő iránya volt 

a múltbéli emberi csoportok etnikai azonosítása. A tradicionális megközelítésben ez azt 

jelentette, hogy az anyagi kultúra elterjedését azonosították egy bizonyos csoport területi 

elterjedésével. Ezek a csoportok a korábbi régészeti felfogás szerint egy etnikumhoz tartoztak, 

egy nyelvet beszéltek, homogén, világos határokkal rendelkező csoportok voltak, melyek 

mozgása, expanziója és története követhető volt az anyagi kultúra maradványain keresztül. 

Ennek következményeként az anyagi kultúra elterjedésében történt változásokat szinte 

kizárólag ezen emberi csoportok mozgásával magyarázták.
198

  

 

3.4.2.2.1 A régészeti kultúra, mint etnikai egység  

 

Az etnikum régészetének bemutatása előtt, annak szerves előzményeként kell kitérni az 

európai, azon belül pedig a közép-európai régészetet talán leginkább meghatározó kérdésre, a 

régészeti kultúra fogalmának problémakörére. Nem állhatunk nagyon távol az igazságtól, ha 

azt gondoljuk, hogy a magyar (és a közép-európai) régészet fő mozgatórugója régészeti 

kultúrák keresése volt az egész XX. század folyamán. Sorra jelentek meg monográfiák, 

tanulmányok, melyek egy-egy régészeti kultúra különféle jellemzőit, elterjedését, 

településszerkezetét, temetkezési szokásait, anyagi kultúráját írták körül, mutatták be, 

klasszifikálták. A közös ezekben a munkákban a leírt régészeti kultúrák homogén egységként 

való kezelése. E paradigma kutatástörténeti hátterét a következőkben mutatom be.  

Az etnikai identitás kutatásának előzményeit a régészeti kultúra fogalmának kialakulásában, 

illetve annak jelentésbeli változásaiban figyelhetjük meg. A XIX. századi európai politikai-

ideológiai környezetben a nemzeti ideológiák születésének egyik sarkalatos pontja volt az 
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újonnan körvonalazódó nemzeti egységek múltjának feltárása, melynek célja többek között 

ezen új nemzetfogalmak, illetve nemzeti definíciók legitimálása volt. A szintén a XIX. század 

második felében intézményesülő régészet pedig kiváló eszköze volt az európai nacionalista 

ideológiák és igények elméleti, tárgyi és területi alátámasztására.
199

 Ez a folyamat nem állt 

meg a XX. század elején, a régészet máig eszköze bizonyos politikai céloknak, különösen 

Közép-Kelet-Európában. A teljesség igénye nélkül elég itt gondolnunk közismert közép-

európai példákra, a dákoromán kontinuitás elméletére, a nagymorva birodalom és a szlovák 

állam viszonyára, vagy akár a magyarság sumer-hun-szkíta eredetére. Ezeknek az 

elméleteknek egy célja van, egy etnikumnak, vagy nemzetnek politikai, vagy területi igényeit 

alátámasztani, annak történetiségét igazolni.
200

  

Ezek tudományos alapjáról vagy alaptalanságáról nem célom itt értekezni, mindössze arra 

kívánom felhívni a figyelmet, hogy ezen elméletekben megfigyelhető egy közös és állandó 

pont. Ez a pont pedig az újonnan létrehozott nemzeti és/vagy etnikai egységek egyik fő 

jellemzője: a homogenitás. A XIX.-XX. századi nacionalista ideológia elvárása a nemzeti 

egységek homogenitása, pontos körülhatárolhatósága volt, mely a könnyű és egyszerű 

megkülönböztethetőséget szolgálta.
201

  

Ebben a miliőben válik igazán érthetővé Gustaf Kossinna nagy hatású munkássága, mellyel 

megteremtette a régészeti kultúra fogalmának alapjait. Az ő alapfeltevése a szigorúan 

körvonalazott régészeti kultúrák és jól körvonalazható etnikus vagy törzsi egységek és 

területek egybeesésének szabálya volt. Célja a német ősiség igazolása volt, az indogermán 

őshaza megtalálása; elméletének alapja pedig a kultúra állandósága, miszerint egy adott törzs 

kultúrája nem cserélődhet ki teljesen. Módszertani megközelítése is újítás volt, kutatásának 

alapjait a településrégészet képezte (Siedlungsarchäologie), és bevezette a régészetbe a 

Kulturkreis (kultúrkör), illetve a Kulturprovinz (kultúrprovincia) fogalmát.
202

 Ezen 

fogalmakat szintén a XIX. század végén uralkodó politikai és tudományos légkör hozta 

létre
203

, a régészeti terminusok közé való bekerülésük hosszú időszakra meghatározta a 

régészeti kultúra fogalmának jelentését. 
204

 

Vere Gordon Childe nem titkoltan Kossinna munkásságának hatására alkotta meg saját 

definícióját a régészeti kultúra fogalmára. Childe elvonatkoztatott Kossinna és a második 

világháború előtti német kutatás politikai tartalmától, de módszertanát és kifejezéseit ő is 
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átvette.
205

 Childe munkásságában tehát a régészeti kultúra nem más, mint bizonyos 

emléktípusok (edények, eszközök, ékszerek, temetkezési rítusok, házformák) állandó együttes 

előfordulása. Ezen szabályos összetartozó vonások összességét kulturális csoportnak, vagy 

egyszerűen csak kultúrának nevezte. Feltételezte, hogy az ilyen komplexumok bizonyos 

népek tárgyi kifejeződései.
206

  

A régészeti kultúra fogalma tehát egy olyan jól körülhatárolható és elkülöníthető homogén 

egységet jelentett, mely egyenlő volt olyan szintén homogénnek gondolt egységekkel, mint 

nép, nyelvi csoport vagy etnikum, kivételes esetekben rassz.
207

 Childe a későbbiekben 

finomított a régészeti kultúra értelmezésén. Nem feltétlenül kell az összes jellegzetességnek 

egyszerre előfordulnia a leletanyagban, tehát nem minden tárgytípus fordul elő egyszerre 

mindenhol egy kultúrán belül, és vannak különböző kultúrákon belül egyaránt előforduló 

tárgytípusok, viszont a kultúra jellemzője ezen jellegzetességek egyedi együttállása, amely 

hasonló összetételben csak egy kultúrában fordul elő.
208

 Ebből következett, hogy bizonyos 

diagnosztikus típusok előfordulása vált egy-egy kultúra definíciójává, és a gyakorlatban ezen 

diagnosztikus lelettípusok elterjedése esett egybe kultúrák és csoportok elterjedési 

területével.
209

 Az anyagi kultúra hirtelen változásait ez a fajta szemléletmód – szintén 

Kossinna egyik alapvetése, miszerint egy törzs kultúrája nem cserélődhet ki úgy, hogy átveszi 

egy idegen törzs kultúráját
210

– olyan tényezők eredményeként interpretálja, mint expanzió, 

migráció, kolonizáció, vagy hódítás. 
211

  

A fentebb részletezett régészeti kultúra-fogalom, illetve a régészeti kultúra definíciója máig 

tartó erős hatása megfigyelhető az őskori régészetben.
212

 A kultúrhistorikus kultúradefiníció – 

ha nyíltan kimondva nem is, de – olyan embercsoportokat lát a régészeti leletegyüttesek 

mögé, melyek bizonyos elvek mentén rendeződnek. Ez az elv lehet akár nyelvi, akár etnikus, 

mégis egy olyan kohéziós erő, mely egyben tartja ezeket a csoportokat.  

A XX. század első felében kialakult az a paradigma, mely a régészeti kultúrákat etnikai 

egységként kezelte, és mely nem látott individuumokat ezekben az egységekben. A 

gyakorlatban a régészek a kultúrát látták, láttatták és kezelték egyénként, melyek kialakultak, 

virágoztak és átalakultak mássá vagy meghaltak. Az identitás és az etnikum egyazon 
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jelentéssel bírt, a régészeti kultúrát etnikus egységként fogták fel. A második világháború 

utánra ez az egyenlőség teljesen természetessé vált.
213

 

A felfogás, hogy a régészeti kultúra elnevezés lényegében az etnikai csoport ideológiáktól 

mentes szinonimája, illetve egy, az embereket, és emberi tényezőket elrejtő kategória, 

lényegében az egész huszadik században megmaradt a régészeti kutatásban, Európában és a 

világ többi részén egyaránt.
214

  

 

3.4.2.2.2. A régészeti kultúra fogalmának változásai 

 

Az angolszász tudományos térben azonban az 1960-70-es években megfogalmazott új 

szemléletek gyökeresen átalakították a régészeti kultúra fogalmát.  

Az ötvenes évektől kezdődő „radiokarbon-forradalom”, majd a különböző 

természettudományos módszerek régészetre gyakorolt hatása átalakította a régészeti kultúra 

fogalmát. Az Újrégészet, vagy processzuális régészet nem monotetikus, hanem politetikus 

egységnek gondolta, a korábbiakkal ellentétben rendszerként tekintettek rá. Louis Binford a 

kultúrát olyan adaptációnak vagy extraszomatikus eszközök rendszerének látja, mely 

magában foglalja az emberek, helyek és tárgyak közötti kapcsolat alkotta komplex 

rendszert.
215

 

David Clarke a régészeti kultúrát egy olyan dinamikus egységnek tartotta, mely egymással 

összefüggő, állandó kölcsönhatásban lévő, gazdasági, vallási, társadalmi, pszichológiai, 

illetve az anyagi kultúra által képzett alrendszerekből áll. Ezekre az alrendszerekre 

befolyással bírnak bizonyos környezeti tényezők, a növény- és állatvilág, a klíma és a 

geológiai adottságok. Clarke újraalkotta a régészeti kultúra fogalmát is, melyet egy néprajzi 

példával támasztott alá. A bantu kultúra, technokomplexum és bantu nyelv és a bantu rassz 

nem esnek egy területi egységbe, ez alapján kimondta, hogy az anyagi kultúra, az etnikai, a 

nyelvi és biológiai egységek nem feltétlenül fedik le egymást.
216

  

A régészeti kultúra, mint valós történeti entitás létét ettől kezdve többen megkérdőjelezték, 

így Colin Renfrew is, aki a kultúrát alrendszerek szervezetének tartotta, vagy Ian Hodder, aki 

egyenesen kimondta, hogy a régészeti kultúra egy nem létező entitás.
217
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A posztprocesszuális régészet időszakában a hagyományos kultúrafogalmat teljesen 

szétfeszítették, kultúrák helyett teljesen újszerű szempontokból vizsgálták a régészeti 

leletanyagot, melyek teljesen új megközelítést hoztak a múltbéli emberi közösségeket 

összetartó erők magyarázatát tekintve.  

Stephen Shennan véleménye szerint az etnikus közösségek nem feleltethetőek meg régészeti 

kultúrákkal. Annak okaként, hogy miért nem lehet önálló entitásként tekinteni a régészeti 

kultúrára, négy indokot jelölt meg. A régészeti kultúrát olyan más entitásokkal gondolták 

egyenértékűnek, mint törzs, társadalom vagy etnikai csoport, melyek léte is erősen kérdéses. 

A másik indok, az anyagi kultúra variabilitása sok változó együttes hatására alakul ki, nem 

csupán abból kifolyólag, hogy különböző emberek különböző helyeken mást és mást 

gondoltak arról, hogyan kellene élni és viselkedni. A harmadik ok az anyagi kultúra 

vizsgálata során felmerülő probléma, egyes típusokat vizsgálva jól körülhatárolt csoportok 

helyett egymással állandóan átfedésben lévő mintákat, hálózatokat találunk. Végül a régészeti 

kultúra mint fogalom kialakulásának háttere is megkérdőjelezi annak létjogosultságát.
218

  

Sebastian Brather összefoglaló kritikája a régészeti kultúra fogalmáról jól jellemzi az elmúlt 

két-három évtizedben felmerült problémákat. A régészeti kultúra egy olyan kiterjesztett leíró 

modell, melyet nem lehet közvetlenül elemzésekbe és interpretációkba illeszteni. Az anyagi 

kultúra elemeinek pontos jelentése számunkra nehezen vizsgálható, ezért az identitás és az 

anyagi kultúra közötti kapcsolat megértése is nehézségekbe ütközik. Éppen ezért az anyagi 

kultúra által szimbolizált határokat sem érthetjük meg a szimbólumok jelentéseinek ismerete 

nélkül. További probléma a régészeti kultúrák elterjedési területének mérete, mely jóval 

nagyobb, mint a néprajzi és kultúrantropológiai tanulmányokból ismert etnikus egységek 

elterjedési területe. Nincs megfogható kapcsolat a régészeti kultúra és az önazonosság között, 

tehát a kultúrák nem jelentenek identitáscsoportot. A feltételezett belső homogenitás helyett 

inkább a kulturális heterogenitás a jellemző. A régészeti kultúrák kutatásánál jellemző 

bizonyos tárgytípusok vagy jelenségek kiválasztása, és az ezek alapján húzott határok jelentik 

a kultúrák határait is.
219

  

Az azóta eltelt időszakban is mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésből számos kritika 

érte a régészeti kultúra fogalmát
220

, melyek közül leginkább talán olyan esettanulmányok 

világítanak rá legjobban a gyengeségekre, melyek konkrét leletanyagokat dolgoznak fel. 

Martin Furholt a kultúrát politetikus egységnek gondolta, és az egész rendszer megértését a 

különböző kulturális szférák összehasonlításától várta.
221

 A badeni kultúra kerámiájának 

vizsgálata során megállapította, hogy az korántsem egységes a kultúra elterjedési területén. 
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Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy az ún. cserélhető fejű idolok és a zoomorf figurák 

elterjedése közötti határvonal olyan eltérést jelez a kulturális szférában, mely erősen 

megkérdőjelezi a korábban hangoztatott egységet.
222

 Ugyancsak ő a TRB 

(Trichterbecher/Funnel Beaker) komplexummal kapcsolatosan mutatta ki, hogy szinte 

semmilyen kontextusban (edényművesség, településszerkezet, sírépítmények, gazdaság) nem 

mutatható ki homogenitás a TRB elterjedési területen.
223

 Egy utolsó példaként még a 

Jamnaja-problémát említeném meg, melynek esetében a kultúrát felváltotta a csomag 

(package) fogalma.
224

  

 

3.4.2.2.3. Az etnikum fogalmának változása a régészetben 

 

Az etnikai egységek és régészeti kultúra elválasztása, illetve az etnikum fogalmi jelentésének 

átalakítása tehát egyidős a processzuális régészet kialakulásával. 

Fredrik Barth munkássága katalizátora volt ennek a folyamatnak. Az etnikus csoport 

jellemzőit a következőkben foglalta össze: biológiailag önfenntartók; alapvetően közös 

kulturális értékkel bírnak, melyek a kulturális formák nyilvánvaló egységében mutatkoznak 

meg; kommunikációs és interakciós teret létesítenek; tagjai saját magukat és mások is őket 

egyértelműen elkülöníthető kategóriába tartozónak látják.
225

 Másik fontos megállapítása a 

csoportok közötti határok átjárhatóságára vonatkozik, a kulturális határok csak bizonyos 

kulturális elemek tekintetében állnak fenn, a kultúra elemeinek nagyobb része nem képez 

elválasztó vonalat. Ennél fogva az etnikus egységek nem feleltethetőek meg a kulturális 

egységeknek.
226

 

Shennan felhívja a figyelmet arra, hogy az etnicitást nem területi alapon kell értelmezni, egy 

etnikum egy adott társadalmi csoport tudatos önazonosítása, mely legalább részben egy 

kitüntetett helyen vagy közös eredeten alapul.
227

  

Renfrew az etnicitást olyan tényezők együttes fennállásával írta körül, mint a közös terület, 

közös származás, közös nyelv, közös szokások vagy kultúra, közös hit vagy vallás, közös név 

vagy megnevezés, mely a csoport identitását fejezi ki, öntudat, önidentitás. Az etnikum az, 

aminek a szóban forgó emberek gondolják, közös történelem, vagy eredetmonda. A 

legfontosabb tényezőnek az öntudatosságot tartja. Az öntudat legfontosabb velejárója pedig 
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annak tudata, hogy vannak mások is, tehát a különbségtétel. Ebből kifolyólag az etnikus 

öntudat más csoportokkal való konfliktusok során kifejezettebbé válhatott, a konfliktusok 

akár etnikai identitásképző szereppel is bírhattak.
228

  

Az etnikum régészetéről Sián Jones összefoglaló munkáiban arról értekezett, hogy az etnikai 

csoportot nem lehet a kutató által vizsgált kulturális hasonlóságok és különbségek alapján 

definiálni, sokkal inkább a szereplők által alkotott tulajdonság-kategóriák alapján. Az etnikum 

szubjektív klasszifikációkon alapul, mely a vélt vagy valós kulturális különbségek alapján 

történik, eredménye a mi-ők szembenállás. Az etnikus identitáscsoportok közötti határok és 

szervezeti dimenziók fenntartásának egyik eszköze. A csoportok ebben az értelemben tehát 

társadalomszervezeti és/vagy környezeti feltételek hatására jönnek létre. Annak felismerése, 

hogy az etnikai csoportok gazdasági és politikai viszonyokba beágyazott folyamatosan 

változó öndefiníciós rendszerek, fontos az etnikum fenntartásának és átalakulásának 

megértéséhez. A kultúra és etnikum között ugyan van összefüggés, de a kulturális 

hasonlóságok és különbségek nem egyenesen arányosak az etnikai határokkal.  

A korábbi, etnikai csoportokat homogén, lehatárolható egységekként értelmező felfogás 

helyett Jones úgy gondolja, hogy az etnikum egy dinamikus, folyamatosan változó, átalakuló 

jelenség, mely különböző kontextusokban különböző módokon manifesztálódik, különböző 

módú és mértékű interakciókon keresztül. Az etnikum szétfeszítve a korábbi tér-idő- alapú 

stíluselemzéseket, inkább egy rendetlen, egymással átfedésben lévő stílushatárok alkotta 

hálózatban (melyek nem feltétlenül folytonosak térben és időben), az anyagi kultúra 

különböző szintjein és különböző kontextusaiban jelenik meg.
229

 

Az etnikai identitás (mint általában az identitások) kutatásában fontos tekintettel lenni arra a 

veszélyre, amit a kutatók és a résztvevők szempontja közötti különbség jelent. A résztvevők 

által meghatározott szabályok nem feltétlenül esnek egybe a megfigyelők által tapasztaltakkal, 

az így kívülről létrehozott klasszifikáció és a belső meghatározás vezérfonalai esetenként 

teljesen mások lehetnek. Fontos, de szinte kutathatatlan az identitás érzelmi vonulata is, mely 

az adott identitás (ez esetben egy etnikus csoporthoz való tartozás) stabilitását jelentheti.
230

  

Újabb irányzatok szerint az etnikum leginkább egy idea. Egy etnikai csoport tagjai saját 

döntésük alapján viselkednek úgy, ahogy mások, illetve különböző módon, mint megint 

mások. Ezek a hasonlóságok és különbségek lettek etnikus tulajdonságokként megjelölve. Az 

etnicitást inkább szociális kapcsolatok szempontjából érdemes vizsgálni, viselkedésformaként 

tekinteni rá. Ez egy olyan identitás, mely számos szinten befolyásoló tényező, és melyet 

számos szinten befolyásolnak más társadalmi identitásformák, mint például a gender, kor 
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vagy akár a vallás. Szemben a korábbi állásponttal, mely szerint az etnikum stabil és 

örökölhető, amelybe beleszületnek az emberek, az etnicitás olyan dolog, amit tanulni kell, 

változhat az ember élete során, illetve nagyban függ az emberi interakciók kontextusától.
231

 

A régészet sokáig a mai etnikumfogalmat vetítette ki a múltba, a mai definíciót próbálta 

alkalmazni az őskori, ókori vagy népvándorlás kori közösségek kutatásakor. Ehelyett olyan 

embereket és közösségeket kell összehasonlítani, akik hasonlóan akarnak viselkedni. 

Mélyebben kell kutatni hasonlóságokat és különbségeket, saját kontextusukban, fel kell tenni 

a kérdést, hogy vajon mindegyik kulturális gyakorlat hasonlít egymásra, vagy csak néhány? 

Nagyobb perspektívából megfigyelve az etnikai csoport egymást többszörösen átfedő, 

kulturális különbségeket elválasztó határokból áll. Lokális szinten vizsgálva azonban meg 

lehet határozni a kontextust, melyben az etnikai, közösségi identitást a mindennapi 

gyakorlatban egykor újraalkották.
232

  

Az etnikum régészete nem csak az őskori, hanem a kora középkori régészettel foglalkozó 

kutatókat is foglalkoztatta az utóbbi időben. Patrick Geary több irányból is megközelítette a 

problémát. Véleménye szerint az antik görög és római történetírók által használt ethnosz-

fogalom nem ugyanazt jelenti, mint a XIX. századi nacionalista mozgalmak által kreált 

etnikum, vagy nemzet fogalma. Ebből kiindulva már magát a fogalmat is kritizálta, és 

ugyanarra a következtetésre jutott, mint mások a régészeti kultúrával kapcsolatban, hogy az 

etnikum nem egy szilárd objektív jelenség, hanem egy folyamatosan alakuló és változó 

rendszer.
233

 Sebastian Brather szintén kritizálta az általános etnikum-fogalmat és a régészeti 

kultúra fogalmát is. Fő érvei közül kiemelendő a homogenitás hiánya, és a szubjektivitás. A 

csoportidentitás szempontjait, az elválasztó és összekötő tényezőket leginkább csak egy 

résztvevő szempontjain keresztül lehet rekonstruálni. Felhívta továbbá a figyelmet a kollektív 

identitás sokszínűségére, és arra, hogy a csoportidentitás a közös tudáson, a közös 

emlékezésen és a közös szimbólumrendszer használatán alapul.
234

  

 

3.4.3. Egyéb identitásformák 

 

A disszertáció témájának szempontjából bár irreleváns, az elméleti összefoglalóban mégis 

érdemes megemlíteni olyan további identitásformákat, melyek kutatása érdeklődésre tartott 

számot a régészeti szakirodalomban.  
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Ezek közé tartozik a vallási identitás, melyet főként a mai világvallások mentén kutatnak. A 

kereszténység, az iszlám és a zsidó vallás mellett szinte kizárólag olyan vallásos, vagy vallás 

közeli identitásformák kerültek a régészek látóterébe, melyekhez rendelkezésre állnak írott 

források is.
235

  

A társadalmi osztályok és kasztok által körvonalazott identitások szintén olyan területei az 

identitáskutatásnak, mely messze áll az őskori régészettől. Ezeket leginkább a jelenkorban is 

létező dél-ázsiai kasztrendszerek kialakulása, illetve a rabszolgatartás kapcsán vizsgálják 

régészeti szempontból. Az identitás ezen formái is történeti, kulturális antropológiai 

szempontból kutatottak, a régészeti eredmények kiegészítésként jönnek számításba.
236

  

 

3.5. Az identitás kifejezése 

 

Az identitás önmagában mindössze egy megfoghatatlan, tudati szinten jelentkező tulajdonság 

lenne, így feltétlenül látni és láttatni kell. Ehhez több dologra is szükség van. Egyrészről kell 

egy közvetítő csatorna, melyen keresztül ki lehet fejezni az identitást. Másrészt kell egy olyan 

általános tudás, mely lehetővé teszi a közvetített információ kódolását és dekódolását. 

Harmadrészt szükség van egy kontextusra, melyhez kapcsolódva értelmet nyer a közvetített 

identitás. Végül szükséges olyan tevékenység, cselekmény, mely során az egyén vagy csoport 

kifejezi identitását.  

Az identitást kifejező információt nem feltétlenül kell materializálni, azonban régészetileg 

csak olyan identitásformákat tudunk vizsgálni, amelyek valamilyen módon anyagi formában 

is megjelennek.  

 

3.5.1. Az identitás kifejezésének szellemi háttere 

 

Az identitás közvetítő csatornája az interakció, mely több irányban és több szinten zajlik, 

egyén és egyén között, egyén és csoport között, illetve csoport és csoport között egy-, illetve 

két irányban. Ezek az interakciók lehetnek verbálisak és nonverbálisak. Az interakció során az 

identitást kifejező szimbólumok, ideológia és információ cserélődik ki. Ez az információcsere 
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és -elosztás egy aktív folyamat, melyben a kommunikatív cselekmények olyan műveletek, 

melyeken keresztül a társadalmi rendszer reprodukálja magát. 
237

 

A társadalmi rendszer reprodukálása során olyan ismétlődő mintázatok jönnek létre, melyeket 

vizsgálva visszakövetkeztethetünk a társadalmi rendszerre magára. A mintázatok 

hasonlóságait megfigyelve olyan szabályszerűségeket fedezhetünk fel, melyek a társadalmi 

szabályok szerint alakultak. A mintázatok eltéréseit pedig a társadalmi reprodukció 

változásaként értékelhetjük.  

Mindkét esetben kell lennie olyan háttértudásnak, mely a társadalmi rendszer és a mögötte 

húzódó szabályok ismeretét feltételezi. Ez a tudás a kulturális memória, mely alkalmassá és 

képessé teszi az egyént és a csoportot a társadalmi rendszer megértésére. A kulturális 

memória tulajdonságai között az egyik legfontosabb, hogy különbözik a kommunikatív, vagy 

mindennapi memóriától. Ez utóbbi rendezetlenebb, instabil, mindennapi témákat érint, míg a 

kulturális emlékezet stabil pontokkal rendelkezik, független az időtől.  

Jan Assmann írta körül a kulturális emlékezetet és különböző tulajdonságait, számos 

sarkalatos pontra hívta fel a figyelmet. A kulturális memória az identitás kifejeződésének 

eszköze. Megjelenését kétféleképpen lehet csoportosítani, a pozitív az „én/mi”, a negatív 

előjelű az „ők” megjelenítése.  

A kulturális emlékezet birtoklása képessé teszi az egyént és a csoportot annak rekonstruálásra. 

A kulturális memória aktualizálása, jelen idejű kontextusba helyezése a tárgyiasult jelentést 

saját perspektívába helyezi, önmagával relevánssá teszi. A jelentés tárgyiasulása és 

kikristályosodása előfeltételei a kulturálisan intézményesített társadalmi örökségnek. Ez lehet 

verbális és nonverbális, tehát nem csak szóban és írásban, hanem, képi és rituális 

kifejeződésekben is megnyilvánulhat.  

Az intézményesülés kétféle szerveződés mentén mehet végbe, a kommunikáció 

intézményesülése, illetve a kulturális memória hordozóinak specializálódása során.  

A kulturális memóriának és az intézményes kulturális örökségnek egyértelmű értékrenddel és 

fontossági sorrenddel kell bírnia. Van fontos és kevésbé fontos, centrum és periféria, helyi és 

helyközi szimbólumok, melyekkel tisztában kell lennie a kulturális örökséget hordozóknak. 

A kulturális emlékezet fontos tulajdonsága továbbá a reflexió. Három módon hat vissza, 

egyrészt van egyfajta gyakorlati hatása, mely a mindennapi és rituális cselekmények során 

egyaránt érvényesülhet. Másrészről saját magára hat vissza, újra és újra megmagyarázza, 

interpretálja, kontrollálja önmagát. Ezáltal – harmadrészt – visszahat a közösség önképére, 
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hiszen a közösségek a kollektív tudás alapján definiálják önmagukat, helyezik a hangsúlyt 

saját egységükre és különleges mivoltukra.
238

 

 

3.5.2. Tárgyak, mint szimbólumok 

 

A kollektív memória tehát olyan szellemi háttér, melyben egy adott közösség tárolni képes 

tudását, és melynek ismerete az önazonosítás egyik fontos alappillére. A fentebb leírtaknak 

megfelelően a közösségi emlékezet fenntartását, folytonosságát biztosítani kell, hiszen a 

társadalmi szabályok meglétére, betartására, ezáltal a közösség társadalmi berendezkedésére 

ez a hivatkozási alap. Ehhez szükség van a tudás fizikai tárolására, olyan megjelenítésre, mely 

a közösség tagjai számára elérhető. Ezen kívül pedig egy szimbólumokon alapuló egységes 

kódrendszerre, amelyet a közösség tagjai ismernek és értenek. Ilyen kódrendszer a beszéd és a 

nyelv, ebben az esetben hangok, és azok meghatározott sorrendjéből kialakuló szavakhoz 

társul jelentés, e kódrendszer legsikeresebb fizikai leképződése pedig az írás.
239

  

A beszéd/nyelv és az írás megjelenése közötti időben a kollektív tudás tárolásában és 

közvetítésében az anyagi kultúra az, ami vezető szerepet tölt be.
240

 Colin Renfrew ezt az 

időszakot, mely az őskor jelentős részét felöleli, a szimbolikus anyagi kultúra időszakának 

tartja, a szimbolikus tudás külső tára (external symbolic knowledge) az anyagi kultúrában, 

tárgyakban, eszközökben, építményekben, helyekben testesül meg és közvetítődik.
241

  

A tárgyak a társadalom külső elemeiként viselkednek, és bár az anyagi világ adja meg az 

emlékezés kereteit, az mégis a társadalmi szokásokon múlik, hogyan válik gyakorlat az 

emlékezésből, hogyan élik azt meg. Ezekben a gyakorlatokban az anyagi világ egyfajta 

indexként, útmutatóként működik, mely biztosítja az emberek és tárgyak vagy helyek közötti 

kapcsolatot, és annak kontextusát.
242

 

A kollektív tudás anyagi kultúrán keresztül való kifejezése túlmutat a tárgyak elsődleges 

jelentéstartalmán. Az anyagi kultúra, mint önálló kutatási irány a nyolcvanas évek óta jelen 

van a régészeti szakirodalomban, de igazán az utóbbi két évtizedben lett felkapott téma. A 

kutatók jelentős része az anyagi kultúra többes jelentése és aktív szerepe mellett foglal állást, 

szemben a korábbi megközelítéssel, miszerint a tárgyak, eszközök passzív elemei az emberi 
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közösségeknek.
243

 Az anyagi kultúra bármilyen társadalomban aktív szereppel bír, minden 

tárgynak megvan a jelentése, melyet a használatukon keresztül közvetítenek. A használat 

tisztázza a tárgy jelentését, mely nélkül nem létezik tárgy.
244

  

Az anyagi kultúrát, ennek régészetileg is vizsgálható részét tehát szimbólumokként is kell 

látnunk. A tárgyak jelentésének Ian Hodder szerint három különböző típusa van: funkcionális, 

strukturális és tartalmi. A tárgy egyik jelentése a világra gyakorolt hatásából fakad. Másrészt 

a tárgyaknak azért van jelentésük, mert részei egy kódnak, egy készletnek, vagy struktúrának. 

Harmadrészt a tárgyak jelentésének is van egyfajta tartalma. A funkcionális jelentés a tárgy 

használatához kötött, a jelentés nem tetszőleges, egy tárgyat egy adott munka elvégzésére 

való alkalmassága jellemez. A strukturális jelentésben minden tárgy alkalmas a szerepének 

betöltésére, amíg helye van a kódrendszerben. A harmadik jelentéstípusban a tárgyhoz kötött 

változó ideológia és asszociációk tartalmazzák a jelentést.
245

  

A tárgyak tehát többjelentésűek, egy tárgy nem csak gyakorlati és szimbolikus dolog, hanem 

egyéb összefüggésekkel is bír. A jelentés speciális kontextusban való használat közben 

keletkezik, és minden használati kontextusban a kulturálisan determinált jelentésminta jelenik 

meg. A jelentést pedig azok a szemlélők tudják dekódolni, akik ismerik azt a kódrendszert 

ami a szimbolikus jelentést érthetővé teszi.  

A tárgy jelentésére jó példát szolgáltatnak a fegyverek. A fegyverek használatuk során nyerik 

el önmaguk jelentését, ezáltal kötődnek hozzájuk olyan fogalmak, mint például harc, 

bátorság, élet, halál, stb. A használati kontextus tehát erősen befolyásolja a jelentést, ám az a 

használati kontextuson kívül is megmarad, tehát például egy kard békeidőben is hordozza a 

fentebb említett jelentéseket. Ez alkalmassá teszi arra, hogy státuszszimbólum legyen, hiszen 

tulajdonosát felruházza a használati kontextusból nyert jelentésével.
246

  

 

3.5.3. Tárgyak, mint identitást közvetítő eszközök 

 

Az identitásrégészet igazi feladata az anyagi kultúrát, és annak szimbolikus jelentését 

összekötni az identitás kifejezésével. Nehézséget jelent azonban az anyagi kultúrát egyértelmű 

identitásjelzőkkel összekötni. A megoldáshoz Nils Müller-Scheessel néhány általános 

kiindulópontot javasol. Alapfeltevés, hogy a tárgyak materiális tulajdonságait figyelembe 

véve van elsődleges funkciójuk, jelentésük és lehetséges identitásformáló hatásuk. Külső, 
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például antropológiai jegyekkel együtt ki lehet választani olyan tárgyakat, melyek bizonyos 

társadalmi csoportokkal szorosan összefüggenek, státuszszerepet vagy identitásszerepet 

játszanak. A leletegyüttesek térbeli összehasonlításából szomszédos csoportok 

kommunikációjának intenzitására lehet következtetni. Abban az esetben, ha a közelség 

ellenére is erős különbségek vannak, feltételezhető, hogy a két közösség semmilyen 

kapcsolatot sem ápolt. Ekkor joggal feltételezhetjük a csoportok erős identitását, hiszen 

tudatosan különítik el magukat a szomszédos közösségtől. A bordieu-i szokásrend (habitus) 

fogalma alapján értelmezett mindennapi élet struktúrája arra világít rá, hogy a mindennapi 

rutin valamivel gyorsabban változott másoknál. A szellemi életet külső és belső elemekre 

szétválasztva a kulturális változások eltérő dinamikája észlelhetővé válik. A habitusra 

visszavezethető kulturális jegyek a belső világban kicsit erősebbek, nehezebben 

megváltoztathatók.
247

  

Szimbólumokat ugyan nem csak az anyagi kultúrán keresztül lehet kifejezni, azonban az 

őskori régészetnek az egyéb források szűkössége miatt hangsúlyosan kell foglalkoznia a 

tárgyak által közvetített ideológiákkal.
248

  

A disszertáció témája szempontjából az elsődleges információforrás az edényművesség. Az 

Alföld kora és középső rézkorának közösségei önazonosítására vonatkozólag ez az a 

leletanyag-típus, melyből a legtöbb információ nyerhető ki. Amennyiben az egykori emberek 

által készített edényekre is úgy tekintünk, mint többes jelentést hordozó tárgyakra, abban az 

esetben vizsgálhatóvá válik azok mögöttes jelentéstartalma. Itt merül fel a kerámia 

készítésének folyamata, mint emberi tevékenység, mely mögött igen komplex folyamatok 

állnak. 

A tevékenység (agency) fogalmának feltűnése a régészeti szakirodalomban számos fentebb 

említett kutatási iránnyal együtt az elmúlt két-három évtizedben történt meg. Többféle 

definíció jelent meg a tevékenységre vonatkozóan, melyek mind az egyén és a közösség 

szándékai és cselekedetei köré csoportosíthatók, mellyel a körülöttük lévő világot kívánják 

befolyásolni.
249

 Az agency az arra való képességként értelmezhető, amellyel az emberek 

bizonyos szintű (ön)tudatossággal kialakítják és formálják a körülöttük lévő világot. A 

tevékenység tehát a világban való aktív részvételként értékelhető. Ez lehet egyéni szintű és 

csoportszintű egyaránt, tehát például egy fazekas (közösség által befolyásolt) egyéni 

tevékenysége során hoz létre egy agyagtárgyat, míg egy temetkezés a közösség tevékenysége 

                                                           
247

 MÜLLER-SCHEESSEL 2006, 9. 
248

 PAPMEHL-DUFAY 2006, 29. 
249

 DOBRES – ROBB 2000, 9-11. 



63 
 

folytán létesül. Fontos fogalom a tevékenységgel kapcsolatban a szándékosság, az emberi 

tevékenységek mögött valamilyen szintű szándékosságot kell feltételeznünk.
250

 

Az agency-vel kapcsolatos elméletek szerteágazóak, felmerült a kutatásban, hogy a 

társadalmakat alkotó hálózat szereplői, ágensei nem feltétlenül csak emberek, hanem tárgyak, 

vagy akár helyszínek is lehetnek.
251

 Jelen munka szempontjából azonban a leginkább a 

kerámiakészítés, mint tevékenység a releváns. 

A kerámiatárgyak létrejötte egy olyan folyamat eredménye, melyet sok változó befolyásol. 

Lambros Malafouris írt a tevékenység kapcsán arról a folyamatról, hogy például egy edény 

elkészítésére irányuló szándékból milyen eseménysorozat vezet a végrehajtásig. Ennek főbb 

pontjai közül az egyik a háttértudás, mely alkalmassá teszi az ágenst a cselekedet 

végrehajtására. Az előzetes szándék egy tisztán szellemi folyamat, melyből gyakorlati 

szándék lesz, amely a gyakorlati cselekvést megelőző fázis.
252

 A gyakorlati cselekvés már 

magában foglal minden olyan háttértudást és –információt, melyet nem csak a technológiai 

ismeretek, hanem a gyakorlati és szimbolikus célok is befolyásolnak.  

A kerámiakészítés folyamata mögött meghúzódó kérdések szintén fontosak az értelmezési 

folyamatban. Miért készítették az edényeket, és mi a jelentésük? Mennyi gondolati energiát 

fektettek az edény megtervezésébe? Miért olyan edényt készítettek, amilyet? Milyen más 

lehetőségeik voltak, és miért éppen ezt a lehetőséget választották? Mi volt a jelentősége egy 

adott tradíció fenntartásának, vagy éppen megváltoztatásának?
253

 

A kerámiakészítés folyamatával, az azzal kapcsolatos döntésekkel nem feltétlenül kellett 

tisztában lennie a közösség összes tagjának, annak azonban mindenki tudatában volt, hogy mi 

az üzenet. Egy edényre ránézve a közösség tagjai látták, hogy ez „mi vagyunk”, ennek az 

edénynek a technológiája, a formája, a díszítése a mi szabályaink szerint készül.
254

  

A kerámiadíszítést, mint identitásspecifikus szimbólumot egy neolitikus példán keresztül 

mutatta be Andrea Zeeb-Lanz, aki három különböző stíluscsoport díszítéseit hasonlította 

össze. Vannak olyan motívumok, melyek mindhárom csoportban megtalálhatóak, ezek a 

csoportok közötti kommunikatív elemek. Vannak olyan kis csoportspecifikus elemek, melyek 

csak az egyik csoportra jellemzőek, ám ezeket nem elválasztó elemként kell értelmezni, 

inkább az adott csoport önkifejeződéseként.  
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Az összekötő elemek térben kiterjesztve magasabb szintre emelik az identitást, 

összeköthetnek olyan csoportokat, melyeket mondjuk az életmód vagy a gazdasági 

specializáció elválaszt. A csoportspecifikus stíluselemek csak a szűkebb csoportok tagjai 

számára olvashatóak, csoportidentitást közvetítenek, más csoportoktól elválasztanak. Vannak 

csoportokat összekötő stíluselemek, melyek minden csoport számára olvashatóak, ezek 

régiókat ívelnek át.
255

  

A kerámiatárgyakat tehát olyan szándékosan végrehajtott tevékenységek végeredményeként 

értékelhetjük, melyek emberi döntéseken alapultak. A kerámia jellegénél, elérhetőségénél, 

formai és díszítésbeli lehetőségeinél fogva az egyik legfontosabb régészetileg vizsgálható 

nem-verbális kommunikációs közeg.
256

 

 

3.6. Összefoglalás 

 

3.6.1. Az identitás jelentése 

 

A fentiekben megpróbáltam vázlatosan összegezni az identitás régészetének sarkalatos 

pontjait. Az identitást definiálni – mint ahogy arra fentebb tettem utalást – meglehetősen 

nehéz. Maga a szó a latin ’idem’ szóból ered, melynek jelentése ’ugyanaz’, a szintén latin 

’identitas’ szó jelentése pedig ’azonosság, lényegben való egyezés’.
257

Az Akadémiai 

Kislexikon ’identitás’ szócikke alatt a következőket lehet olvasni: „1. azonosság, két tárgy, 

fogalom, politikai irányzat egyezése, lényegi egyformasága. 2. pszichológiai értelemben az 

önmagunkkal való azonosság érzése (én-azonosság); valamely csoporttal való azonosulás 

(identifikáció) esetén csoport, illetve társadalmi identitásról beszélünk.”
258

 

Az Oxford Dictionary szerint az ’identity’ szó jelentése: ’szoros hasonlóság vagy 

rokonság’.
259

 Az Oxford Concise Dictionary of Arhaeology ’identity’ szócikke az identitás 

régészetére, mint elméleti irányzatra vonatkozik, definíciója a következőképpen hangzik: „ A 

múltbéli egyének és csoportok definíciójának és státuszának megértése az anyagi kultúra 

segítségével”.
260

 

Az identitás a régészeti kutatásban a kezdetekben az „azonosságot” jelentette, majd a 

„különbségre” is koncentrált. A szó a régészeti kutatásban ma már a köznyelvekben 
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használtnál több jelentéssel bír, az identitás az egyén és a társadalmak kapcsolatáról, ennél 

fogva az egyéniségről, a személyiségről, közösségről és intézményességről szólt.
261

 Az 

identitás szó régészetben használatos jelentése lehet tehát azonosság, egyformaság, egyezés, 

egység; ezeknek is több értelmezése van, lehet lelki, személyi, tulajdonságbéli, szerepbéli, 

érdeklődési, személyiségi, stb. A számos definíció és egymással összefüggő használat 

ellenére lehet közös pontot találni: az identitás kutatása az emberrel, mint szubjektummal, és 

annak környezetével való jelen idejű kapcsolataival foglalkozik.
262

 

 

3.6.2. Az identitás tulajdonságai 

 

Fentebb láthattuk, hogy az identitás jelentése, régészeti szempontú vizsgálata mennyire 

szerteágazó. Azonban a sokszínűség ellenére van néhány olyan tulajdonsága, melynek 

ismeretében egyszerűbbé válik az értelmezése.  

O’Keeffe szerint az identitásra nem egy előre definiált kategóriaként kell tekintenünk, hanem 

inkább annak komplexitását kell felismernünk.
263

 A komplexitás mind a fogalom 

definiálásában, mind a kategorizálásban fellelhető, így ennek felismerése tűnik a siker 

kulcsának az identitás kutatásában.
264

 Ez a komplexitás egy fentebb már hivatkozott 

kettősségből ered, hiszen az identitás egyszerre állandó és változó, szabadon választható és 

kötött.  

Az identitás tehát ennél fogva nem statikus, hanem folyamatos. Emberek közötti interakciók 

kapcsán születik, a folyamat melyen keresztül elérjük és fenntartjuk az identitást, aktív 

részvételt és tevékenységet igényel, melyen keresztül önmagunkat definiáljuk. Képesek 

vagyunk megválasztani a csoportot ahová tartozni szeretnénk, ez a szelekció azonban néha 

korlátozott. Egy ember identitása minden esetben többszintű, bizonyos elemek 

hibridizálódhatnak is.
265

 A szociális szereplők életük minden pillanatában több identitás-

csoport tagjai lehetnek.
266

 

Az identitás nem egy elvont koncepció vagy szimbólum, hanem önmagában a reprezentáció, 

az önazonosítás megjelenítésének eszköze. Az emberek által végzett cselekmények – mint 

például beszéd, evés, ivás, öltözködés, stb. – és azok módja mind olyan gyakorlat, melyben az 

emberek kategorizálják magukat, vagy őket kategorizálják mások interakciókon keresztül. 
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Ezek a cselekmények minden esetben emberi döntések alapján történnek. A mindennapi 

életben hol az egyik, hol a másik gyakorlat válik kiemelkedővé, ezzel együtt hol az egyik, hol 

a másik fajta identitás. Tehát az identitás nagyon fontos tulajdonsága, hogy erősen szituatív 

jellegű, nagyban függ a kontextustól.
267

 

Két fő típust lehet megkülönböztetni, az egyéni és a csoportidentitást. A személyes identitás 

az az állapot, amelyben a személy létezésének különböző fázisaiban, a személyiség a 

folytonosan változó identitásokkal együtt lényegében ugyanaz marad.
268

  

 

3.6.3. Az identitás vizsgálata 

 

Az identitás régészeti kutatásának lehetősége meglehetősen lehatárolt. Főként az őskor 

időszakában, írásos források hiányában szinte csak az anyagi kultúra az a forrásanyag, 

melyből identitásokra lehet következtetni.  

A régészeti leletanyag részletes analíziséből szokástípusokat definiálhatunk, és azt, hogy ezek 

hogyan változtak, vagy állandósultak az idők folyamán. Ezekből, és ezek kontextusba 

helyezéséből kiemelt identitásokra következtethetünk.
269

 Az emberek és emberi csoportok 

kulturális gyakorlatai, rituáléi, szokásai, mind identitásteremtő és –fenntartó műveletek. A 

kulturális szimbólumok és rítusok materializálhatóak, az anyagi kultúra így identitáslétesítő és 

identitásfenntartó szimbólummá válik.
270

 

Nehézséget jelent azonban, hogy nem minden tárgynak lehet identitásjelző szerepet 

tulajdonítani, létezhetnek olyan tárgyak, melyek az identitástól függetlenül terjednek el.
271

 

Azzal a lehetőséggel, hogy a kora rézkori kerámia nem identitáshordozó és -kifejező eszköz, 

számolni kellett a disszertáció megírásakor is, ám a később bemutatandó eredmények alapján 

arra lehet következtetni, hogy bizonyos szituációkban komoly szerepe van az identitás 

megjelenítésében.  

Az identitás strukturálja a szokásokat, és a szokások strukturálják az identitásokat. Ha a 

régészeti leletanyagot úgy tekintjük, mint cselekvésminták eredményeit térben és időben, 

akkor ezzel betekintést nyerhetünk a régmúlt identitásokba. 
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Azonban mivel ezek helyzetfüggőek, az anyagi kultúrát sem lehet az identitás szempontjából 

vizsgálni a pontos kontextus ismerete nélkül. Különös tekintettel kell lenni a vizsgálat során 

arra, hogy az anyagi kultúra készítési és fogyasztási mintái kontextusonként változhatnak 

mind mennyiségileg, mind minőségileg.
272

 

Különös figyelmet kell fordítani annak elemzésére, hogy valós, vagy virtuális egységet 

vizsgálunk-e az identitás szempontjából. Ez a probléma a régészeti kultúrával kapcsolatosan 

számtalanszor felbukkant az elmúlt néhány évtizedben, mint ahogy azt fentebb vázlatosan 

kifejtettem. Ebben az esetben fontos szempont az, hogy a vizsgálat minél kevesebb 

prekoncepciót vegyen figyelembe, tehát az olyan bizonytalannak tűnő egységeket, mint a 

régészeti kultúra, nem érdemes alapvetésnek elismerni.  
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4. Az adatbázis felépítése és az alkalmazott módszerek 

 

4.1 Bevezetés 

 

A magyar régészet a kilencvenes évektől kezdve, a nagy felületű feltárások időszakának 

beköszöntével szembesült először a korábban elképzelhetetlennek tartott mennyiségű 

leletanyag jelentette pozitív és negatív hatásokkal.
273

 Ezt megelőzően hosszú évek, akár 

évtizedek kellettek ahhoz, hogy egy-egy lelőhelyen néhány ezer négyzetmétert fel lehessen 

tárni, és olyan összefüggéseket megfigyelni, melyek elengedhetetlenek a nagyobb 

perspektívában való értelmezéshez. Jó példa erre a hunyadihalmi kultúra tiszalúci telepe, 

melyet 1976 és 1990 között 16 ásatási idényben sikerült teljesen feltárni.
274

  

Az autópálya-régészet pozitív hatása a nagy, összefüggő feltárásokra nyíló lehetőség, mellyel 

a korábbi, ásatásokkal kinyerhető információmennyiség megsokszorozódott. A negatív 

hatások is pontosan ezzel függnek össze. Az ásatási módszereknek, és az ásatásokhoz való 

hozzáállásnak gyökeresen kellett megváltozniuk. Míg a kilencvenes éveket megelőző 

időszakban volt lehetőség a feltárások során finom, rétegkövetéses módszerek alkalmazására, 

az összefüggések, stratigráfiai helyzetek precíz megfigyelésére, addig a nagy felületű 

feltárásokon, ez kevésbé volt lehetséges. Bár a kétezres évek években az anyagi és időbeli 

keretek jobb kondíciókat biztosítottak, az utóbbi évekre ez jelentősen megváltozott, a szoros 

határidők nagyon nehézkessé teszik a pontos, minden részletre kiterjedő ásatási 

megfigyeléseket. A futószalagon történő feltárások néha szinte gépiesített módon folynak, 

fontos megfigyelések nem, vagy csak részben történhetnek meg, mellyel információk vesznek 

el. A nagy felületű feltárások tehát a korábbiakhoz képest tehát jóval nagyobb mennyiségű, 

bár rosszabb minőségű információval szolgálnak. 

A másik pozitív hatása a megelőző és mentő feltárásoknak az óriási mennyiségű leletanyag. A 

néhány száz, vagy néhány ezer kerámiatöredéket, állatcsont- és kőleletet adó 

településrészletek, néhány, szerencsés esetben néhány tíz sírból álló temetőrészletek helyett új 

kihívást nyújt a több tízezres, akár százezres nagyságrendű leletanyag, mely szinte elárasztotta 

a feltáró intézményeket. Ez a kihívás a leletfeldolgozás minden szintjén megmutatkozott, a 

mosástól, restaurálástól kezdve, a leltározáson át a tárolásig. A pozitív hozadék magában 

rejtette a negatívumot is, az ekkora mennyiségű leletanyag kezelése súlyos problémákat 

okozott.  
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Nem csak gyakorlati szempontból jelent kihívást ez az óriási mennyiségű információ és 

leletanyag, hanem a feldolgozás, értékelés és értelmezés szempontjai is megváltoztak. A 

módszertani problémák a régebbi feldolgozási módszerek nehéz alkalmazhatóságában 

mutatkoztak meg. A helyenként tetemes mennyiségű leletanyagot nem csak restaurálni vagy 

tárolni, hanem feldolgozni is nehézségekbe ütközik, több tízezer cserépdarabot hatalmas 

energiabefektetéssel lehet csak a régi módszerekkel feldolgozni, lerajzolni, leírni, lefotózni.  

Az értelmezés lehetőségei a tudományos trendek, kutatási irányzatok fejlődésével szintén 

gyökeresen átalakultak, a korábbi, jórészt tipológiai, esetenként funkcionális alapú 

megközelítések helyett új kérdések merültek fel, új problémákra kerestek megoldást a 

kutatók.  

Az ezekre a kihívásokra adott egyik lehetséges válasz az adatbázis-építés. A több ezres 

nagyságrendű leletanyag régebbi megközelítéssel történő feldolgozása a helyhiány miatt 

nehezen tartható, és a kezelhetőség is problémákat okoz. A Microsoft Excel vagy Access 

alapú adatbázisok ezzel szemben nem csak könnyen kezelhetőek, hanem olyan alapvető 

statisztikai kimutatásokat is képesek szolgáltatni, melyek elengedhetetlenek nagy mennyiségű 

adat feldolgozásakor. A másik előnye a számítógépes alapú adatbázisoknak, hogy különböző 

statisztikai programokkal is kompatibilisek, így különösebb nehézségek nélkül lehet olyan 

vizsgálatokat elvégezni, melyekre egyébként nem lenne lehetőség. 

Ezért disszertációm elkészítéséhez a hagyományos megközelítés helyett az adatbázis-építés 

módszerét választottam, ettől várva a felvett kerámia leletanyag könnyű kezelhetőségét, és 

ezáltal a XXI. század eleji tudományos elvárásoknak való megfelelést. Az alábbiakban 

kívánom bemutatni az alkalmazott adatbázis felépítését, az adatfelvétel módját, a leletanyag 

kezelését saját szempontjaim alapján, és a feldolgozás során alkalmazott statisztikai 

módszerek rövid jellemzését. 

 

4.2. Az adatbázis kialakításának gyakorlati szempontjai 

 

Az adatbázis bemutatása előtt szükségesnek tartom az adatfelvétel szabályainak kialakítása 

mögötti vezérfonalak ismertetését, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Jelen 

rendszer kiépítése előtt történtek próbálkozások a kora és középső rézkori leletanyag egységes 

adatbázisba történő rögzítésére. A ennek felépítése eltért a most bemutatandótól, a legfőbb 

eltérés az volt, hogy az esetek edénytöredékek voltak.  

A korábbi adatbázissal folytatott műveletek során azonban világossá vált, hogy a töredék-

alapú adatfelvétel leginkább az olyan kérdések során alkalmazható, melyek az edények 
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formájának, díszítésének, készítési technológiájának összefüggéseire vonatkoznak. Ezeket a 

kérdéseket, illetve az adható válaszokat azonban a települések leletanyagának bizonyos 

sajátosságai korlátozzák. A temetőkkel összehasonlítva jóval töredékesebb kerámiaanyaggal 

számolhatunk településeken, ezáltal a formák és díszítések rekonstrukciója nehezebb. A 

felvett több mint 13000 edénytöredék elenyésző része volt csak alkalmas arra, hogy pontos 

formát és díszítést lehessen rekonstruálni. Egész edények szinte alig kerültek elő a vizsgált 

lelőhelyekről.  

Az objektum, vagy stratigráfiai egység alapú adatfelvétel előnye, hogy olyan együttesek 

szerint lehet vizsgálni az egykori közösségek kerámiahasználati szokásait, melyeket az 

edények használói hoztak létre, így ők képezték le az egykor használt edénykészletet. Így az 

új adatfelvételi rendszerben a bevitel és a statisztikai vizsgálatok alapegységeit nem egyes 

edénytöredékek, hanem régészeti objektumok képezik. 

Az adatbázist a Microsoft Access nevű program alkalmazásával építettem fel.
275

 Választásom 

erre a programra az adatfelvételi ablakok könnyű kezelhetősége, a különböző táblák közötti 

kapcsolat rögzítésének lehetősége, és a végeredmény egyszerű, táblázatos formátuma miatt 

esett. Az alább bemutatandó adatfelvételi módszer mögötti alapelgondolás az volt, hogy a 

kerámia leletanyagot stratigráfiai egységek alapján elkülönítve, egységes szempontok szerint 

lehessen kezelni és feldolgozni.  

Az adatfelvétel másik vezérfonala az a gondolat volt, hogy a lehető legtöbb adatot a lehető 

legobjektívabb szempontok szerint vegyem fel. A felvétel során megpróbáltam előítéletek 

nélkül vizsgálni a leletanyagot, így csak azok az információk kerültek be az adatbázisba, 

melyekben teljesen biztos lehettem. Megpróbáltam kikerülni az olyan szubjektív 

feltételezéseket, melyek nem egyértelműek, vagy párhuzamokra alapultak, így azokat az 

eseteket, amelyekben egyes formák, díszítések rekonstrukciója kérdéses volt, inkább 

kihagytam az adatok közül.
276

  

Ezáltal az olyan előfeltételezések szerinti kategóriákat is teljesen elhagytam, melyek előre 

eldöntötték volna bizonyos töredékek kulturális besorolását. A disszertáció egyik 

leglényegesebb kérdésfeltevése a tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílus vizsgálata volt, így az 

olyan prekoncepciókat, mint tiszapolgári és bodrogkeresztúri formák vagy díszítések, 

egyszerűen nem vehettem figyelembe. Ezt a hunyadihalmi formák esetében tettem csak meg, 

melynek magyarázatára alább majd kitérek. 

Az adatbázis kialakítását olyan gyakorlati szempontok befolyásolták, melyek figyelembe 

vették a települések kerámia leletanyagának töredékességét. A töredékességből következik az 
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adatbázis kiépítésének egy további fontos vezérfonala, az információk olyan módon való 

megőrzése, mely egymással összehasonlíthatóvá teszi őket. A töredékességből kifolyólag 

néhány edény pontos formája és díszítése is meghatározható, néhánynak csak a formája, a 

díszítése részben, megint másoknak csak a díszítése részben, a formája egyáltalán nem. Éppen 

ezért nehézkes ilyen adatok összehasonlítása is, hiszen egy csak körülbelül és egy pontosan 

meghatározható formát vagy díszítést egymással egyenrangúként kezelni a feldolgozás során 

hiba lenne. Arra kellett törekednem tehát, hogy olyan adatfelvételi kategóriákat alakítsak ki, 

melyek a lehető legkevesebb információvesztéssel járnak. Ezért többszintű kategóriákat 

alakítottam ki.  

Az első szint a legtöbb töredéket magában foglalja, olyan alapinformációk szerepelnek itt, 

mint soványítás, felületkezelés, díszítés módja, illetve hogy az edények mely részeiből 

származik a töredék. A második szintbe olyan kategóriák tartoznak, melyek bár némileg 

nagyobb információvesztéssel járnak, a diagnosztikus darabok nagy részét mégis be lehetett 

sorolni. Ide edényformák és díszítőmotívumok tartoznak, a finom információk azok, melyek 

itt elvesznek, tehát a pontos edényformák és a díszítések kisebb részletei. A pontos formai és 

díszítésbeli adatok elvesztését kiküszöbölendő, a harmadik szinten olyan felvételi 

kategóriákat alakítottam ki, melyek ezek megőrzését is lehetővé teszik.  

 

4.3. Az adatbázis kialakításának elméleti szempontjai 

 

A disszertáció egyik célja az Alföldön a kora rézkorban élt emberi közösségek bizonyos 

identitásformáinak kimutatása. Mint azt korábban említettem, a kerámiához való könnyű 

hozzáférés, a könnyű megformálás, alakíthatóság alkalmassá teszi ezt a lelettípust az identitás 

vizsgálatára.
277

 Amennyiben az edények előállítását a megfogalmazódott igénytől kezdve a 

kivitelezésig nem statikus folyamatnak tekintjük, hanem olyan emberi döntések sorozatának, 

melyeket mind egyéni, mind kommunális szinten bizonyos szabályszerűségek befolyásoltak, 

közelebb kerülhetünk az egykor emberek edénykészítési szokásainak jobb megértéséhez, 

ezáltal az edényekkel kifejezett szellemi háttér vizsgálatához is.
278

  

Az edénykészítés lépéseinek vannak régészetileg jól és kevésbé jól, vagy egyáltalán nem 

vizsgálható elemei. A jól vizsgálható elemek közé tartoznak a megmaradó tárgyak vagy 

töredékek fizikai tulajdonságai, így az összetétel, forma, felületkezelés, az esetleges díszítés. 

Kevésbé jól vizsgálható például a funkció, ennek pontos megállapítása ritkán lehetséges. A 

legkevésbé vizsgálható az edények mögött húzódó jelentéstartalom, mely elveszett abban a 
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pillanatban, amikor az egykori használati kontextusból kiesett a tárgy; illetve ha a 

kontextusból nem is esett ki (például egy temetkezéssel deponálták), de a jelentés kulturális 

hátterét nem ismerjük, vagy csak feltételezéseink lehetnek róla. 

A kerámiakészítés lépései közül az első néhány a nagyon nehezen értelmezhető elemek közé 

tartozik. Nem tudjuk rekonstruálni a készítést elindító folyamatokat. Ki készíti a kerámiát, 

milyen igények szerint? Van-e kerámiakészítéssel foglalkozó specialista, vagy mindenki 

készít edényeket a településeken? Honnan szerzik be a hozzávaló agyagot? Milyen gyakran 

készítenek kerámiát? Képezik-e a kerámiatárgyak cserefolyamatok részeit? Ezekre a 

kérdésekre az alföldi kora és középső rézkor tekintetében egyelőre nincsenek válaszaink. 

Néhány kérdést azonban a megmaradó, és számunkra is értelmezhető elemekből kiindulva 

lehet vizsgálni. Ismerjük az edény soványítását, és azt is, hogy milyen lehetőségek álltak az 

egykori fazekasok rendelkezésére a soványító anyag kiválasztására vonatkozóan. Ez az első 

döntési folyamat, melyet vizsgálhatunk tehát.  

A második döntés, melyet vizsgálhatunk, az edény felületére vonatkozik. A felületkezelés időt 

és energiát igénylő munka, melynek számunkra is jól látható nyomai maradnak meg. Ennek 

szándékosságához nem férhet kétség, és bár a mögöttes indokokat nem ismerjük, magát a 

döntést, illetve a választási lehetőségeket vizsgálhatjuk.  

A harmadik, és kissé bonyolultabb döntési folyamat a készítendő edények formai kialakítása. 

A régészet a kezdetektől fogva köti össze emberek csoportjait bizonyos edényformák együttes 

előfordulásával, erre vonatkozólag számos kritika született már, az azonban kijelenthető, hogy 

az egy stílusba sorolható edények formavilágában számos hasonlóság, párhuzam van. Ez arra 

enged következtetni, hogy az edényeket készítő egyének és közösségek közös formavilággal 

rendelkeznek. A formák mögöttes jelentését bár nem ismerjük, így a miértre nem kapunk 

választ, de az edények létrehozása során a készítőnek el kellett döntenie, hogy a rendelkezésre 

álló formakincsből mit választ ki, így legalább a „mit?” kérdésre választ kaphatunk.  

A díszítések kialakítása a formai kialakításokhoz hasonlóan olyan folyamat, melynek során az 

edényt készítő személy eldönti, milyen díszítést kíván alkalmazni. Ezt a döntési szituációt 

azonban még egy változó befolyásolja, méghozzá a díszítések által megjeleníteni kívánt 

szimbolika. A szimbólumok jelentésének megismerésére igen kevés lehetőségünk van, így 

ehelyett a szimbólumok megjelenítésének szabályszerűségeire, az azok mögött húzódó 

rendszer megfigyelésére, érdemes törekedni.
279

  

Joggal feltételezhetjük, hogy az edényformák és díszítések kialakításának módja mögött nem 

véletlenszerű gondolatok, hanem olyan mögöttes tartalom megjelenítésének szándéka van, 
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melyet társadalmi szabályok befolyásolnak. Ezek megfigyelése ha arra nem is nyújt esélyt, 

hogy az egykori jelentést megfejthessük, de arra mindenképpen, hogy a szabályszerűségek 

hasonlóságait vizsgálhassuk.
280

 Arra szintén nem minden alap nélkül gondolhatunk, hogy ha a 

szabályok ugyanazok, vagy legalábbis nagyon hasonlóak, akkor az edényeket eszerint alkotó 

egyének és közösségek által használt szimbólumrendszer is hasonló. A közös szabályrendszer 

jelenti a keretet, melyben a közösségek kifejezhetik szimbólumaikat úgy, hogy a hasonló 

szimbólumokat és hasonló szabályrendszert használó emberek megérthessék a közvetített 

üzenetet.  

A tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámiastílusok vizsgálatánál, a disszertációban 

feldolgozott települések kerámiaanyagának vizsgálatakor ezeket a kérdéseket és gondolatokat 

tartva szem előtt alakítottam ki ezt az adatbázist, mely az elemzések alapját szolgálta, és 

melyet az alábbiakban kívánok bemutatni. 

 

4.4. Az adatbázis felépítése 

 

Az adatbázis felvétele a könnyebb átláthatóság kedvéért több ablakban történt, melyek 

bizonyos tulajdonságok köré csoportosultak. A különböző ablakokban rögzített adatokat a 

program két kivétellel egy táblázatba rögzítette.  

 

Alapadatok 

 

Az első ablakban a stratigráfiai egységek alapadatai szerepelnek. A felső sorban szerepel a 

lelőhely kódja, mely a statisztikai programokban történő könnyebb azonosítást segíti, illetve a 

lelőhely pontos megnevezése. Ezt követően a régészeti objektum és stratigráfiai egység száma 

és típusa következik (2. ábra)  

A régészeti alapegység adatain kívül a belőle előkerült leletanyagra vonatkozó 

alapinformációk is itt kaptak helyet. A maximum edényszám az összes töredékszámot jelenti, 

az összetartozó töredékeket és a ragasztott edények töredékeit is egyenként beleszámítottam 

az összegbe. Így azt a hibalehetőséget lehet kiküszöbölni, ami az eredetileg összetartozó, de 

össze nem illeszthető edények problémáját jelenti. A kora és középső rézkor edénykészítési 

technológiáinak makroszkopikusan is észlelhető jegyei kevésbé változatosak, illetve a többé-
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kevésbé kontrollálatlan égetésnek köszönhetően keletkezett változatos színek igen 

megnehezítik a restaurátor törekvéseit az összetartozó, de össze nem illeszthető töredékek 

összeválogatására. 

A maximum edényszám mezőbe pedig kiegészítve az előzőekben leírtakat, az összetartozó 

edényeket és töredékeket egynek számolva írtam be. Az eredeti edényszámot tekintve ez a 

mérőszám áll közelebb az egykori valósághoz, a két szám összehasonlítása pedig az anyag 

töredékességre vonatkozólag ad némi támpontot.  

A töredékszámokon túl az első ablakot olyan alapinformációk felvételére terveztem, melyek 

az edények részeit, illetve díszítések technológiáját tartalmazzák. Az összes peremtöredék, 

összes oldaltöredék, összes aljtöredék felvételi mezője található itt, illetve a plasztikus és 

bemélyített díszítések száma. A plasztikus díszítések minden formáját egybe számoltam, tehát 

a fülek, bütykök és bordadíszek kerültek közös mezőbe. A bemélyített díszítések közül a 

különböző technológiai csoportok, tehát a bemélyített, beszurkált és bekarcolt 

díszítéstechnológia összesen kerültek ebbe a mezőbe. A diagnosztikus töredékek külön 

oszlopba kerültek, ezalatt az összes olyan töredéket értettem, mely valamilyen (formai, 

díszítési) szempontból diagnosztikusnak bizonyult. A készítéstechnológiai jellemzők minden 

edénytöredéken megállapíthatóak, ezek tehát nem számítanak diagnosztikusnak. A 

diagnosztikus töredékek felvételét két okból tartottam fontosnak. Az egyik, így ki lehet szűrni 

a jellegtelen oldaltöredékek számát. A másik, hogy mivel a feltárási és selejtezési módszerek 

lelőhelyenként változtak, illetve az esetek nagy részében a selejtezésre vonatkozó adatok nem 

álltak rendelkezésre, ezért kénytelen voltam azt az elgondolást alapul venni, hogy a jellemző 

darabok azok, melyek nagyobb bizonyossággal maradnak meg. Régi feltárások során felmerül 

annak lehetősége, hogy a leletanyag jellegtelen részét el sem teszik, így bizonyos számítások 

alaphalmaza különböző lehet. Azt figyelembe véve, hogy a diagnosztikus darabok kisebb 

eséllyel estek a tafonómia áldozatául, a statisztikai számítások jó részénél a diagnosztikus 

töredékszámot vettem, vehettem alapul.  
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2. ábra. Az adatbázis néhány beviteli mezője 

 

Kerámiatechnológia 

 

A kerámiakészítés technológiájáról két aspektusból vettem fel adatokat, a soványító anyagot 

és a felületkezelést figyelembe véve. A kora-középső rézkori edényművességet az általam 

vizsgált leletanyag alapján alapjában véve kétféle soványító anyag jellemez, a homok és a 

kerámiazúzalék. Mindösszesen háromféle szabad szemmel is biztosan elkülöníthető 

kategóriát tudtam létrehozni. A homokkal soványított kerámia felszínén és törésfelületén 

homogén, mindössze az agyagmátrixban található kisebb-nagyobb kvarc és kavicsszemcsék 

láthatóak benne. Általában finomabb, vékony falú edényeket soványítanak homokkal. A 

másik jellemző soványítási mód a homokos-kerámiazúzalékos, az edények java részét ezzel a 

módszerrel soványítják. Makroszkopikus módszerekkel nem tudtam olyan különböző objektív 

alkategóriákat elkülöníteni, melyek a homok és a kerámiazúzalék arányára vonatkoznának, 

így egy kategória használatára szorítkoztam. A harmadik, egyben legritkábban előforduló 
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kategória a kizárólag kerámiazúzalékkal vagy egyéb tört anyaggal soványított edények 

csoportja. 

A felületkezelést tekintve összesen négy kategóriát lehetett elkülöníteni. A legáltalánosabb a 

felületkezelés nélküli edények csoportja, ezeknél, bár a felületet nyilvánvalóan elegyengették, 

a nagyobb hibákat elfedték, de semmilyen törekvést nem lehetett tapasztalni a felszín 

elsimítására. A leggyakrabban ilyen edények fordultak elő az általam vizsgált leletanyagban. 

A második kategória a durvított felületű edények kategóriája. Ebbe a csoportba azokat az 

edényeket soroltam, melyek felületén szándékos durvítás nyomait lehetett felfedezni, melyet 

akár valamilyen eszközzel, akár kézzel vittek véghez. Sporadikusan fordult elő az efféle 

felületkezelés, mindössze néhány esetben lehetett szándékos durvításra utaló nyomokat 

megfigyelni. A harmadik kategória a simítás. Ide azokat ez edénytöredékeket soroltam, 

melyek felületén jól láthatóak voltak eszközzel történő egyengetés nyomai. A szándék 

egyértelmű volt ezekben az esetekben, a nagyobb hibákat elfedni, és egy többé-kevésbé sima 

felületet létrehozni. A negyedik kategória a fényezett edények csoportja. Ezekben az 

esetekben szintén jól megfigyelhető volt az eszközzel történő simítás, a végeredményt 

tekintve azonban másra törekedtek, mint a simítás esetében, egyértelműen egy csillogó, 

fényes, sima felület létrehozása volt a cél.  

 

Formai típusok 

 

A tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrákkal foglalkozó kutatók abban a szerencsés 

helyzetben vannak, hogy részletekbe menően kidolgozott kerámiatipológia áll a 

rendelkezésükre. Ez egyrészt valóban egy szerencsés szituáció, hiszen nem, vagy alig kell 

bajlódni saját tipológia létrehozásával, másrészt viszont óvatosnak kell lenni, hiszen ezekben 

az esetekben könnyű a prekoncepció hibájába esni. Az alföldi kora és középső rézkor 

időszakának kerámiatipológiáját Bognár-Kutzián Ida
281

 alapozta meg, melyet Patay Pál
282

 

egészített ki a hunyadihalmi csoport által használt edénytípusokkal. Ezek a munkák a mai 

napig széles körben használatosak. 

Azonban itt kell felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

edénytipológiák temetők, túlnyomórészt a basatanyai temető alapján készültek. Azonban a 

települések kerámia leletanyaga sokkal töredékesebb, így jóval kisebb eséllyel lehet 

megállapítani egy-egy edény pontos típusát.  

                                                           
281

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 236-305., és BOGNÁR KUTZIÁN 1972, 118-134. 
282

 Patay 2005, 76-106. 
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Egyrészt ezen okból, másrészt pedig statisztikai módszertani okokból döntöttem úgy, hogy 

nem pontos formai típusokat, hanem formai kategóriákat hozok létre, és ebből építem fel az 

adatbázist. Nem szabad túl sok kategóriával számolni, egyrészt ekkor a statisztikai 

számításoknak ártanak, másrészt a túl precíz kategóriákba kevés edényformát lehet 

beilleszteni, így az információ jó része elveszik. Túl kevés kategóriát sem lehetett alkalmazni, 

hiszen ekkor bár mennyiségileg több az információ, minőségileg szenved kárt, 

összemosódnak a kategóriák, és a kevésbé szembetűnő részletek, melyek bár lényegesek 

lehetnek, elvesznek.  

Az arany középútra kellett tehát törekedni, arra, hogy a lehető legtöbb edényformát be tudjam 

sorolni formai kategóriákba, így a lehetőségekhez képest kevés információ vesszen el. Itt 

fokozottan érvényesítettem azt a törekvésemet, hogy csak a biztosan meghatározható 

formákat vettem fel az adatbázisba, a bizonytalan információkat inkább kizártam, mintsem 

esetleg félrevezetőek legyenek a későbbiekben. Két olyan nagy kategóriát is képeztem, 

melyekbe a peremformák nagy részét be lehetett illeszteni, a nyílt és zárt edények csoportját. 

Ide a William Parkinson által megadott szempontok szerinti edényeket soroltam be.
283

 Az ez 

alatti kategóriákat természetesen minden esetben külön kellett vizsgáljam.  

Itt kell kitérni a csőtalpas edények problémájára. A kora-középső rézkori edénytípusok 

közismert edényformái a csőtalpas tálak, serlegek, korsók. Azonban a telepanyagok 

töredékessége folytán igen ritka az az eset, amikor egy edény pontos formáját és 

aljkialakítását egyaránt meg lehet határozni. Az edények formai kategóriáinak kialakításakor 

azonban nem lehetett csőtalpas és lapos aljú csoportokat létrehozni, hiszen a csőtalpas 

edénytípusok felső részei lapos aljjal is előfordulnak. Ezen okokból kifolyólag nincsenek 

külön csőtalpas formák, a csőtalpak formáját külön kategóriákba soroltam.  

 

Edényforma-kategóriák 

 

Kónikus tálak (3. ábra 1; 1-3. tábla). Ide tartozónak vettem minden kihajló peremű, többé-

kevésbé egyenes testű tálformát. Bár a korábbi edénytipológiákban különbséget lehet tenni 

ívelten kónikus, erősen kihajló peremű, mélyebb, vagy esetleg kilaposodó tálak között, 

jobbnak láttam ezeket az altípusokat egy kategóriába sorolni. (Bognár-Kutzián 1. periódus 

K1-típus, H3-típus
284

,) 
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 PARKINSON 2006, 76-79. 
284

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 259-260, plate CXXIX; BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 129, fig. 25. 
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Ívelt tálak (3. ábra 2; 4-6. tábla). Ide az összes nyílt, kihajló, vagy egyenes peremű, ívelt, 

vagy félgömbös testű tálat soroltam. Vannak szélesebb és szűkebb szájú altípusok, enyhén és 

erősebben ívelt darabok. (Bognár-Kutzián 1. periódus K2k,l-típus, H1-típus, 2. periódus K1-

típus
285

) 

Profilált tálak (3. ábra 3; 7-8. tábla). Ide azok a nyílt táltípusok tartoznak, melyek teste egy 

helyen megtörik. Két fő változata van, az egyiknek a töréspont feletti része továbbra is enyhén 

szélesedik, a másik esetében a perem egyenes, esetenként kissé behúzott. A profilálás lehet 

éles, vagy kevésbé kifejezett, enyhén ívelt. (Bognár-Kutzián 1. periódus K2-típus, H4-

típus
286

) 

S-profilú tálak (3. ábra 4; 9-10. tábla). Az előző kategóriához hasonlóan kihajló peremű 

tálak tartoznak ide, ezek teste két helyen törik meg. Szintén van élesen profilált variáns és 

kevésbé élesen, inkább ívelten kialakított S-profil. (Bognár-Kutzián 1. periódus K3-típus
287

) 

Csészék (3. ábra 5; 23. tábla/1-2.). A csészéket a korábbi tipológiák a tálakkal azonos 

formájú, de azoknál kisebb méretű edénytípusnak tartják. Mivel ezek igen szubjektív 

megítélés alá esnek, ezért a kis méretű tálakat azok megfelelő formai kategóriájába soroltam; 

csészének azokat az egyszerű, kónikus vagy enyhén ívelt formájú edényeket vettem,melyek 

kis méretükkel és általában vékony falukkal eltértek a tálformáktól. (Bognár-Kutzián 1. 

periódus L-típus
288

) 

Poharak (3. ábra 6; 11. tábla/1-4.). Az összes Bognár-Kutzián Ida által elkülönített 

pohártípust ebbe a kategóriába soroltam, az ívelt testűeket, a nyújtott S-profilúakat, és az 

inkább egyenes, kónikus testűeket egyaránt. (Bognár-Kutzián 1. periódus A-típus
289

) 

Bögrék (3. ábra 7; 11. tábla/5-6.). Itt szintén egy csoportba soroltam a Bognár-Kutzián által 

felsorolt különböző bögretípusokat, tehát a mély, kónikus aljú, enyhén ívelt testű, kihajló, 

esetenként egyenes, vagy kissé szűkülő peremű, peremükön vagy kissé az alatt két, egymással 

átellenben elhelyezett bütyökkel ellátott formák tartoznak ebbe a kategóriába. (Bognár-

Kutzián 1. periódus B-típus
290

) 

Karéjos tálak (3. ábra 8; 11. tábla/7.). Kihajló peremű kónikus testű tál, mely pereme négy 

oldalt karéjszerűen felhúzott.
291
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Mericék (3. ábra 9; 23. tábla/3-5.). Ide tartoznak az általában aszimmetrikusan felhúzott 

peremű, egyszerű kónikus testű, néha fogófüllel vagy –bütyökkel ellátott edények. (Bognár-

Kutzián 1. periódus B-típus, 2. periódus, E-típus
292

) 

Lapos tálak (3. ábra 10). Hengeres testű, igen alacsony, széles tálak, általában kettő vagy 

négy szimmetrikusan elrendezett bütyökkel, mely a peremtől az aljig tart. (Bognár-Kutzián 1. 

periódus K4-típus
293

) 

 

 

3. ábra: Nyílt edénytípusok 

 

A zárt edények formai kategóriáinak felsorolása előtt meg kell jegyezni, hogy bár vannak 

olyan nyíltnak besorolt formák, melyek peremei enyhén behúzottak, vagy befelé dőlnek, 

ezeket mégis nyílt formáknak vettem. Ennek oka az edények arányaiban keresendő, hiszen 

egy enyhén behúzott peremű félgömbös testű tál inkább nyitott formának, míg egy tölcséres 

nyakú, de tojásdad testű tárolóedény inkább zárt formának tekinthető.  

                                                           
292

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 264-265 és 275-276, plate CXXXI és CXXXIV; BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 132-133, fig. 25. 
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Korsók (4. ábra 1; 12-15. tábla). A korsók jellegzetesen zárt edénytípusok, a gömbös vagy 

enyhén nyomottgömbös test és váll fölött éles törésvonallal válik el a perem, mely lehet 

egyenes, vagy kihajló. Az összes ebbe a kategóriába tartozó típust egy formának vettem, 

vannak ívelt és profilált testű variánsok egyaránt. (Bognár-Kutzián 1. periódus E-típus, J-

típus
294

) 

Tejesköcsög alakú edények (4. ábra 2; 21. tábla). Jellegzetes formájú, egyenes, vagy 

enyhén kihajló peremű, általában hosszú nyakú, gömbös vagy nyomottgömbös testű edények 

tartoznak ebbe a kategóriába. Peremükön gyakran fordul elő két, egymással átellenben 

elhelyezett kisebb gyűrűfül. Nem csak a klasszikus tejesköcsög alakú edényeket, hanem az 

egyéb, hasonló formájú köcsögtípusokat is ebbe a csoportba tartozónak vettem. (Bognár-

Kutzián 2. periódus I-típus 

Serlegek (4. ábra 3; 22. tábla/3-5.). Bognár-Kutzián Ida csak csőtalpas verzióját említi ennek 

az edénytípusnak, a fentebb kifejtett okok miatt nem képeztem csőtalpas kategóriákat, így a 

serlegek is különálló edénytípusként szerepelnek az adatbázisban. A hosszabb, ívelt tölcséres 

nyakú, gömbös vagy tojásdad, esetleg enyhén bikónikus testű edények tartoznak ebbe a 

kategóriába. (Bognár-Kutzián 1. periódus I-típus
295

) 

Virágcserép alakú edények (4. ábra 4; 18-20. tábla). Jellegzetes edénytípusa a kora-középső 

rézkornak, enyhén vagy erősebben behúzott peremű, gömbös vagy tojásdad testű edények 

tartoznak ebbe a kategóriába, peremükön vagy kissé az alatt szimmetrikusan elrendezett 

bütykökkel ellátva. (Bognár-Kutzián C-típus
296

) 

Fazekak (4. ábra 5; 22. tábla/1-2.). Ritkán előforduló edénykategória, mely általában záródó, 

enyhén befelé ívelődő vállal, felette rövid ívelt nyakkal és enyhén kihajló peremmel, alatta két 

bütyökfüllel ellátott típus. (Bognár-Kutzián G-típus
297

)  

Tárolóedények (4. ábra 7; 16-17. tábla). Általában egyenes peremű, hengeres nyakú, 

nagyobb méretű edények, a nyak éles töréssel csatlakozik az ívelt vállhoz, és tojásdad, vagy 

felső részén ívelt, alsó részén kónikus testhez. (Bognár-Kutzián D-típus
298

 

Szűkülő nyakú korsó
299

 (4. ábra 6.). Kisméretű, gömbös testű, szűk, hengeres vagy ívelt 

nyakú edényforma. Patay Pál szilkeként említi.
300

  

                                                           
294

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 244-246 és 258-259, plate CXXV és CXXIX; BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 128-129, fig. 24. 
295

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 257-258, plate CXXVIII; BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 126-128, fig. 24 
296

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 240-242, és 271-274., plateCXXIII, CXXIV, és CXXII., BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 121. 
297

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 247-248. és 285, plate CXXVI; BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 124. 
298

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 242-244 és 274-275., plate CXXIV-CXXV; BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 121-122. 
299

 A statisztikákban az egyszerű kezelhetőség kedvéért szihalmi korsóként szerepel SZABÓ 1997, 55. 
300

 PATAY 2008, 31. 



81 
 

Depas-csészék.
301

 Speciális típus, általában kis, ívelt vagy enyhén profilált testű, behúzott 

peremű csészeforma, melyet két perem fölé húzott ívelt szalagfüllel láttak el.  

 

 

4. ábra: Zárt edénytípusok. 

Miniatűr edény (23. tábla/7-8.). Bármilyen edényforma miniatűr változata. Nem tartozik 

sem a nyílt, sem a zárt edényformák közé.  

 

Az edénytípusok harmadik kategóriáját képezik a hunyadihalmi típusok (45-48. tábla). A 

disszertáció kérdésfelvetései között felmerül a hunyadihalmi típusú leletanyag és a 
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tiszapolgári-bodrogkeresztúri stílusok viszonya, ezért létrehoztam olyan kategóriákat, melyek 

a hunyadihalmi csoport azon edénytípusait integrálják az adatbázisba, melyek a fent 

körvonalazott kategóriáknak nem felelnek meg. Az azonban hamar kiderült, hogy a 

hunyadihalmi leletanyag nem lesz olyan mennyiségű, hogy azt statisztikailag össze lehessen 

mérni a tiszapolgári és bodrogkeresztúri anyaggal. Ezt kiküszöbölendő mindössze néhány 

olyan típust kategorizáltam, mely relatíve gyakran előfordult a leletanyagban. Az egyik ilyen 

típus a könnyen felismerhető, jellegzetes négyszögletes csonkakúpos kelyhek (a 

statisztikákban tulipánkehelyként szerepel), melyek általában négyszögletes 

keresztmetszetűek, az éleken tagolt bordadíszek futnak, talpuk általában négyosztatú, kisebb 

lábakra tagozódik.
302

 A rövid nyakú tálak szintén olyan forma, mely nem ismert a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri anyagban, ívelt, gömbös vagy nyomottgömbös testük felett 

éles törésvonallal elválasztott rövid nyak és egyenes perem került kialakításra.
303

 A situlák 

kategóriája azokat az általában nagyobb méretű, ívelt testű, rövid hengeres nyakkal ellátott 

edényeket tartalmazza, melyek peremét és vállát gyakran korongos tapadású fülek kötik 

össze.
304

 E három kategórián túl a statisztikai kezelhetőség miatt létrehoztam egy olyan átfogó 

kategóriát, mely a többi hunyadihalmi formatípust egy változóként kezeli.  

Fedők (23. tábla/6.). A leletanyagban ritkán megjelenő fedőket bár több kategóriára 

osztottam, mégis a nagyon alacsony számuk miatt összevonva vizsgáltam.  

Csőtalpak. Az összesítő kategória alatt összesen négy formai csoportot különítettem el. Az 

első az egyenes, kónikus csőtalpaké, melyek nem, vagy csak nagyon enyhén ívelten 

szélesednek ki. A második az ívelt csőtalpak csoportja, ezek vagy csak az alsó felükön, vagy 

teljes hosszukban íveltek, az aljnál egészen kiszélesednek. A harmadik formacsoport a 

harangos csőtalpak kategóriája. Ez a speciális forma ritkán fordul elő, azonosítása mégis 

könnyű, a csőtalp felső harmadában ívelten kiszélesedik, majd összeszűkül, így alakít ki egy 

harangszerű formát
305

. A negyedik, már az adatbevitel során ez egyéb kategóriából 

elkülönített csoport a négyszögletes átmetszetű csőtalpaké. Szintén ritka és könnyen 

elkülöníthető kategóriáról van szó, a csőtalp az alsó, legjobban kiszélesedő harmadot 

leszámítva mindenhol négyszögletes átmetszetű.  
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 Bognár-Kutzián 1963, 252. Itt megjegyzi továbbá, hogy a forma ismert a tiszapolgári kultúra elterjedési 
területén kívül is.  
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Plasztikus díszek 

 

A plasztikus díszeket tekintve három nagy kategória különíthető el, a bütykök, fülek és 

bordák csoportjai. A bütyökdíszek tekinthetők a kora és középső rézkori kerámiaművesség 

legáltalánosabb díszítőelemének. Ennek megfelelően formai változatosságuk meglehetősen 

nagynak mondható. A kerámiafelvételi rendszer egy korábbi verziójában William Parkinson 

tipológiája szerint csoportosítottam a plasztikus díszeket, a bütykök alapjának és 

keresztmetszetének formája szerint, valamint az átfúrást, kétoldali ujjbenyomkodást vagy az 

átfúrás hiányát is külön változónak vettem. Ezen jellemzők valós kombinációjából majdnem 

hatvanféle bütyöktípus jött létre. Be kellett látni, hogy ez a statisztikai számításokat jelentősen 

megnehezíti, így mindösszesen három féle bütyökátmetszet-típust, valamit átfúrt, félig átfúrt 

és átfúratlan típusokat vettem számításba.  

Az átmetszet szerinti típusok a következők. A lekerekítettek közé a lapított, köríves 

átmetszetű bütykök (24. tábla/1-4.) kerültek, ezeken semmilyen kicsúcsosodás nincs. A 

kúpos bütykök (24. tábla/4-8.) csoportjába azok a formák tartoznak, melyek általában 

szabályos kúp alakúak, lehetnek lekerekített hegyűek, vagy egészen hegyesek is. A 

madárcsőrszerűen felhúzott bütykök (24. tábla/9-12.) közé pedig azok a formák voltak 

sorolhatók, melyek általában aszimmetrikus hosszmetszetűek voltak, a csúcsuk egy jól 

észlelhetően általában felfelé, néhány esetben lefelé ívelődött.  

Különálló kategóriákba kerültek a bütyökfülek, melyeket általában nagy méretű edényeken 

helyeztek el, és melyek kialakítása egyértelműen elkülöníti őket a nagy méretű bütyköktől 

(25. tábla/1-3.); illetve a lapos lencseszerű bütykök, melyek alig emelkednek ki az edény 

felszínének síkjából.  

Az átfúrt bütykök közé a teljes hosszukban vagy szélességükben átfúrt darabok lettek 

besorolva. Az átfúratlan bütykökön semmilyen benyomás nincs, az ujjbenyomással 

ellátott bütykökön vagy jól észlelhetően ujjal, esetleg más eszközzel két oldalt elhelyezett 

bemélyítés látható. 

A fülek csoportjába tartoznak a gyűrűfülek, melyek általában kis méretűek, jól 

elkülöníthetőek a lekerekített bütyköktől, kialakításuk jellemzően egy kis agyagszalagból 

történik (25. tábla/4-6.). A szalagfülek igen ritka csoportja a depas-csészéken fordul elő, ezek 

a gyűrűfüleknél jóval nagyobb méretűek, hosszabb agyagszalagból lettek kialakítva. Külön 

fülkategóriát képeznek a korongos tapadású fülek, melyek alsó végének korongszerű 

kialakítása egyértelműen elkülöníthetővé teszi őket más fülformáktól.  
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A bordák kategóriájába minden edényfelszínre utólag ráhelyezett hosszanti plasztikus dísz 

beletartozik, lehet akár osztott, akár tagolatlan (25. tábla/7.).  

 

Bemélyített díszek  

 

A bemélyített díszek felvétele az adatbázisba két szempont szerint történt, az egyik a technika, 

a másik a motívumcsoport.  

Technika szerint három fő csoport, illetve ezek kombinációja létezik. Az első a 

benyomkodott díszek csoportja. Ide a jól láthatóan egy körátmetszetű pálcával 

benyomkodott díszítések tartoznak, melyek átmérője nem egységes, 1-2 millimétertől kezdve 

elérhetik akár a fél centimétert is. A beszurkált díszek külön kategóriát képeznek, itt jól 

észlelhetően egy hegyes, pontszerű véggel rendelkező eszközzel hajtották végre a díszítést. A 

kétféle pontszerű bemélyített díszítés technológiája az esetek túlnyomó többségében jól 

elkülöníthető volt a méretkülönbség alapján, azon ritka kivételek esetében, ahol a bemélyítés 

átmérője alapján nehéz volt különbséget tenni, a bemélyített kategóriába kerültek a 

határesetek. Ezt abból a megfontolásból tettem, mivel a beszurkált díszeknél jól érzékelhető a 

szándék, hogy valóban egy kis pontszerű bemélyítés legyen a díszítőmotívum alapja, ezért a 

kicsivel nagyobb átmérőjű díszeket kis pálcával, és nem hegyes eszközzel kialakítottnak 

véltem.  

A bekarcolt díszítések csoportja minden esetben egyértelmű, folytonos vonalakból álló 

karcolt díszek tartoznak ide. Mélységük és szélességük különböző lehet, vannak finom, 

vékony, sekély vonalakból állók, illetve egészen mély, széles, már-már durva vonalakból 

állók is.  

A három technológia kombinációjából kettő létezik, a bekarcolt és benyomkodott, illetve a 

bekarcolt és beszurkált kategória.  

Itt építettem bele az adatbázisba a csőtalpakon lévő áttört díszítést, mint a 

díszítéstechnológia egy külön módszerét, illetve a sporadikusan előforduló fekete csurgatott 

festést is.  
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Díszítőmotívum-csoportok 

 

A bemélyített díszítések technológiai csoportjainak elkülönítése után a díszítőmotívumok 

felvétele következett. Bár a kora és középső rézkor díszítőmotívumainak változatossága nem 

éri el az azt megelőző késő neolitikumét, az anyagfelvétel során mégis számos különböző 

variánssal találkoztam. A fentebb részletezett statisztikai használhatóság miatt olyan rendszert 

kellett kialakítani, mely csoportokba integrálja a díszítőmotívumokat. A kutatás korábbi 

fázisában tett próbálkozások rámutattak a díszítőmotívumok kialakításának bizonyos 

szabályosságaira. Így olyan motívumcsoportokat tudtam létrehozni, melyekbe néhány 

kivételtől eltekintve az összes bemélyített díszítőmotívumot el lehetett helyezni.  

Az első csoportba a benyomkodott technikával készült egyszerű geometrikus motívumok 

tartoznak (26. tábla). Ezek többnyire háromszögekbe vagy deltoidokba rendezett pontokat 

jelentenek, melyek az edény testén általában geometrikus elrendezésben, de nem összefüggő 

díszként vannak elhelyezve. 

A második csoport a benyomkodott technikával készült geometrikus sorminták (27-28. 

tábla). Az előző csoporttal ellentétben ezek bonyolultabb motívumok, az edények testén 

vízszintesen körbefutó, illetve függőlegesen sorba rendezett pontok alkotják, melyekhez 

néhány esetben kapcsolódik – szintén geometrikusan elrendezve – egyéb kiegészítő elem, 

mint deltoidok, rombuszok. 

A harmadik és negyedik csoport kialakításában megegyezik az első kettőével, mindösszesen a 

technika más, tehát ide a beszurkált egyszerű geometrikus díszítések (30. tábla) és a 

beszurkált geometrikus sorminták (31-32. tábla).  

Az adatfelvétel során előkerült néhány geometrikus alakzatba rendezett áttört minta 

szükségessé tette egy újabb kategória kialakítását, mely az ötödik csoportot képezi. Ezeket 

azonban nem vizsgáltam együtt a bemélyített díszekkel, így az alábbi felsorolásban sem 

kapnak helyet.  

A hatodik kategóriába az egyszerű bekarcolt vonalakat soroltam, ezek közé az egyszerű 

mintába rendezett bekarcolt díszek, szimpla vagy többes vonalak tartoznak (33. tábla).  

A hetedik kategória a bekarcolt egyszerű geometrikus motívumok csoportja, melybe az 

olyan geometrikus minták tartoznak, melyet nem láttak el hálómintás vagy sraffozott 

kitöltéssel (33. tábla).  

Az ezt követő kategóriákban közös pont, hogy az edények felületén körbefutó bekarcolt 

geometrikus motívumokról van szó, a különbség geometrikus mintázatok kitöltésének 
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módjában van. A nyolcadik kategória az olyan díszítéseké, melyek az egész edény testén 

körbefutnak, de semmilyen egyéb kitöltéssel nem látják el őket, ezek a bekarcolt folytonos 

geometrikus motívumok (33. tábla). A kilencedik csoport a bekarcolt hálómintával 

kitöltött motívumokat tartalmazza (34-37. tábla). A tizedik csoport a sűrűn bekarcolt 

vonalakkal kitöltött, vagyis sraffozással kitöltött motívumok kategóriája (38-39. tábla). A 

tizenegyedik csoport a kettő kombinációja, tehát a sraffozással és hálómintával is kitöltött 

motívumokat takarja (40. tábla). A tizenkettedik csoportot a hálómintával kitöltött és 

benyomkodott vagy beszurkált díszítéssel kombinált motívumok (41-42. tábla), míg a 

tizenharmadik kategóriát a sraffozással kitöltött és benyomkodott vagy beszurkált 

díszítéssel kombinált motívumok (43-44. tábla) képezik.  

A díszítőmotívumok kategorizálása mellett természetesen sor került a pontos motívumok 

rögzítésére is. Ezek folyamatos számozás mellett épültek be az adatbázisba. Annak oka, hogy 

a számsorban vannak hézagok, az, hogy egyrészt az adatfelvétel közben néhány motívumot 

egyesítettem, másrészt ugyanezzel a programmal más lelőhelyek anyaga is felvételre került, 

melyek nem képezik a disszertáció részét. Az alább leírt pontos díszítések tehát kizárólag a 

disszertációban vizsgált lelőhelyeken kerültek elő.  

 

A motívumcsoportok szerint rendezett díszítőmotívumok leírása 

 

Benyomkodott geometrikus motívumok (5. ábra) 

 

2: Párba rendezett benyomkodott pontdísz. 

3: Háromszögbe rendezett benyomkodott pontdísz. 

4: Négy pontból álló, rombusz alakba rendezett benyomkodott dísz. 

6: Kilenc pontból álló, rombusz alakba rendezett benyomkodott dísz. 

7: Tizenhat pontból álló, rombusz alakba rendezett benyomkodott dísz.  
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Benyomkodott sorminta motívumok (6. ábra) 

 

8: Benyomkodott pontsor. 

9: Kettős benyomkodott pontsor. 

10: Kettős, cikkcakkba rendezett benyomkodott pontsor. 

11: Hármas benyomkodott pontsor. 

12: Hármas, cikkcakkba rendezett benyomkodott pontsor. 

13: Négy pontból álló rombuszokból kialakított benyomkodott pontsor. 

14: Párhuzamos benyomkodott pontsorok közé elhelyezett cikkcakk vonal, mely 

háromszögekre osztja a motívumot. 

18: Cikkcakkba rendezett benyomkodott pontsor. 

19: Cikkcakkba rendezett benyomkodott kettős pontsor. 

20: Cikkcakkba rendezett, egymást metsző dupla benyomkodott pontsorok, az üresen maradt 

mezők közepén négy benyomkodott pontból álló rombusz. 

23: Kettős benyomkodott pontsor, mely alatt kilenc benyomkodott, rombusz alakba rendezett 

pontból álló díszítések vannak szimmetrikusan elrendezve. 

 

5. ábra 
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6. ábra 

Beszurkált geometrikus motívumok (7. ábra) 

 

32: Négy pontból álló, rombusz alakba rendezett beszurkált dísz. 

34: Kilenc pontból álló, rombusz alakba rendezett beszurkált dísz. 

35: Tizenhat pontból álló, rombusz alakba rendezett benyomkodott dísz. 

 

Beszurkált pontsor motívumok (7. ábra) 

 

36: Beszurkált pontsor. 

37: Kettős beszurkált pontsor. 

38: Kettős, cikkcakkba rendezett beszurkált pontsor. 

39: Hármas beszurkált pontsor. 

40: Hármas, cikkcakkba rendezett beszurkált pontsor. 

41: Négy pontból álló rombuszokból kialakított beszurkált pontsor. 
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43: Párhuzamos beszurkált kettős pontsorok közé elhelyezett cikkcakk vonal, mely 

háromszögekre osztja az edény felületét. 

47: Cikkcakkba rendezett beszurkált kettős pontsor. 

48: Cikkcakkba rendezett beszurkált hármas pontsor. 

49: Cikkcakkba rendezett, egymást metsző dupla beszurkált pontsorok. 

50: Kettős beszurkált párhuzamos ferde pontsorok, melyek egy kettős beszurkált pontsorban 

csatlakoznak. 

51: Téglalap alakba rendezett beszurkált pontok, a téglalapok egymás sarkait érintve az üresen 

hagyott mezőkkel „sakktábla” motívumot hoznak létre.  

52: Párhuzamos beszurkált kettős pontsorok közé elhelyezett cikkcakk vonal, mely 

háromszögekre osztja az edény felületét, a háromszögekben négy beszurkált pontból álló 

rombusz alakzat van.  

53: Beszurkált kettős pontsorból álló cikkcakk vonal, mely háromszögekre osztja az edény 

felületét, a háromszögekben négy beszurkált pontból álló rombusz alakzat van. 

54: Párhuzamos beszurkált hármas pontsorok közé elhelyezett cikkcakk vonal, mely 

háromszögekre osztja az edény felületét, a háromszögekben kilenc beszurkált pontból álló 

rombusz alakzat van. 

55: Beszurkált kettős pontsorból álló cikkcakk vonal, mely háromszögekre és rombuszokra 

osztja az edény felületét, a háromszögekben és rombuszokban négy beszurkált pontból álló 

rombusz alakzat van. 
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7. ábra 

 

Bekarcolt egyszerű vonaldíszek (8. ábra) 

 

62: Bekarcolt hármas vonaldísz.  

90: Bekarcolt, párhuzamos ferde térkitöltő vonalak.  

107: Bekarcolt, függőleges „létramotívum”. 

110: Bekarcolt, függőleges „létramotívum”, közepén egy vonallal.  

132: Bekarcolt függőleges fenyőágminta-szerű motívum.  

 

Bekarcolt egyszerű geometrikus motívumok (8. ábra) 
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72: Bekarcolt spiráldísz. 

102: Bekarcolt, egymásba helyezett rombuszokkal kitöltött rombusz. 

142: Benyomkodott vízszintes pontsor alatt párhuzamos térkitöltő bekarcolt vonalak. 

 

Bekarcolt folytonos geometrikus motívumok (8. ábra) 

 

173: Bekarcolt, belül négy részre osztott rombusz, melyeket spirálisan egymásba futó vonalak 

töltenek ki.  

174: Egymásba karcolt rombuszokból álló függőleges sor, a rombuszok csúcsainál 

benyomkodott pontdísz. 

 

8. ábra 

 

Bekarcolt, hálómintával kitöltött motívumok (9. ábra) 

 

76: Bekarcolt, hálómintával kitöltött cikkcakk-vonal. 

78: Bekarcolt, hálómintával kitöltött sávokból kialakított meandrikus motívum. 

79: Bekarcolt, hálómintával kitöltött sávok, melyek között az üresen hagyott sávok formálnak 

meandrikus motívumot. 

86: Bekarcolt, egyenes hálóminta-sáv. 
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87: Bekarcolt, hálómintával kitöltött álló és lógó háromszögsorok, közöttük üresen hagyott 

cikkcakk-sáv van. 

91: Bekarcolt, lógó, hálómintával kitöltött háromszögsor, az üresen hagyott mezőben 

hálómintaszerűen kitöltött, közepén üres rombusz van.  

92: Bekarcolt, lógó, hálómintával kitöltött háromszög, vele párhuzamosan hálómintával 

kitöltött hálóminta-sáv, közöttük üresen hagyott sáv. 

104: Bekarcolt, lógó, hálómintával kitöltött háromszögsor. 

114: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, hálómintával kitöltött háromszögsorok, 

melyek között az üresen hagyott rombusz alakú mezőkben bekarcolt, spirálisan kialakított 

vonalból kialakított rombuszok vannak. 

120: Bekarcolt, álló, hálómintával kitöltött háromszögsor. 

127: Bekarcolt, lógó, hálómintával kitöltött háromszögsor, alatta bekarcolt, egymásba 

spirálisan csavarodó vonalakból kialakított rombuszok vannak szimmetrikus elrendezésben.  

129: Bekarcolt, lógó, hálómintával kitöltött háromszögsor, alatta váltakozó, hálómintával 

kitöltött, és üresen hagyott cikkcakk-sávok vannak.  

157: Bekarcolt álló és lógó hálómintával kitöltött háromszögsorok, közöttük üres cikkcakk-

sáv. A minta alatt bekarcolt vonalpár fut, az alsó rovátkolással díszített. 

161: Bekarcolt, elrontott hálóminta. 
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9. ábra 

 

Bekarcolt, sraffozással kitöltött motívumok (10. ábra) 

 

65: Bekarcolt cikkcakkvonalból kialakított háromszögek, ellentétes sraffozással kitöltve. 

66: Bekarcolt álló és lógó sraffozással kitöltött háromszögsorok, közöttük üresen hagyott 

cikkcakk-sáv. 

70: Bekarcolt vonalakkal kialakított rombusz alakú mezők, melyeket sraffozással töltöttek ki. 

103: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, sraffozással kitöltött háromszögsorok, 

melyek között az üresen hagyott rombusz alakú mezőkben bekarcolt, csökkenő méretű 

rombuszokkal kitöltött rombuszok vannak. 

105: Bekarcolt, álló, sraffozással kitöltött háromszögsor. 
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108: Bekarcolt cikkcakkvonal által kialakított háromszögsor, tűzdelt barázdás, ellentétes 

irányú sraffozással kitöltve. 

116: Bekarcolt, álló, hálómintával kitöltött háromszögsor, a háromszögek csúcsából kijövő 

vonalakból dupla zászlóminta van kialakítva.  

117: Bekarcolt, álló háromszögek, sraffozással kitöltve, a kitöltő vonalakat a háromszögön 

kihúzva egy függőleges üres sávot alakítottak ki. 

141: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, sraffozással kitöltött háromszögsorok, 

függőleges helyzetben.  

151: Bekarcolt cikkcakkvonal által kialakított háromszögsor, ellentétes irányú sraffozással 

kitöltve. Alatta vízszintes bekarcolt „létramotívum”. 

152: Bekarcolt vonalakból kialakított rombuszháló, melyben az egész rombuszok ellentétes 

irányú sraffozással vannak kitöltve, a motívum tetején futó háromszögsor is sraffozott. 

 

Bekarcolt, hálómintával és sraffozással kitöltött motívumok (11. ábra) 

 

73: Bekarcolt álló és lógó háromszögsorok, közöttük üresen hagyott cikkcakk-sáv, a lógó 

háromszögsor hálómintával, az álló háromszögsor sraffozással van kitöltve, a 

háromszögsorok közötti sáv üres.  

146: Bekarcolt álló és lógó sraffozással és hálómintával kitöltött háromszögsorok, közöttük 

üres cikkcakk-sáv. Efölött párhuzamos cikkcakk-sávokkal elválasztott üres háromszögsorok, 

melyekben egy-egy benyomkodott pontdísz van. 
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10. ábra 

 

11. ábra 

 

Bekarcolt, hálómintával kitöltött, benyomkodással vagy beszurkálással kombinált 

motívumok (12. ábra) 

 

115: Bekarcolt, lógó, hálómintával kitöltött háromszögsor, vele párhuzamosan üresen hagyott 

cikkcakk-sáv, ezzel párhuzamosan bekarcolt, hálómintával kitöltött cikkcakk-sáv, az üres 

sávban a törésvonalakban egy-egy benyomkodott pontsor van. 
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118: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, hálómintával kitöltött háromszögsorok, 

melyek között az üresen hagyott rombusz alakú mezőkben bekarcolt, hálómintaszerűen 

kitöltött rombuszok vannak, csúcsaiknál kívül egy-egy benyomkodott pontdísz, belsejükben 

négy benyomkodott pontból kialakított rombusz van. 

119: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, háromszögsorok, az álló háromszögek 

hálómintával vannak kitöltve, a lógó háromszögek üresek, csúcsuknál négy, benyomkodott 

pontból álló rombusz van, a középső rombusz alakú mezőkben egymásba spirálisan csavarodó 

vonalakból kialakított rombusz van.  

122: Bekarcolt álló és lógó hálómintával kitöltött háromszögsorok, közöttük cikkcakk-sáv, 

ennek töréspontjaiban egy-egy benyomkodott pontsor van. 

130: Bekarcolt lógó hálómintával kitöltött háromszögsor alatt hálómintával kitöltött 

rombuszok, az üresen hagyott részeken négyes benyomkodott pontok.  

154: Két fő párhuzamos sorból álló motívum, a felső rész három bekarcolt párhuzamos 

cikkcakkvonalból áll, melyek töréspontjainál egy-egy benyomkodott pont van; az alsó rész 

bekarcolt álló és lógó hálómintával kitöltött háromszögsorból áll, közöttük üres cikkcakk-sáv, 

mely töréspontjainál egy-egy benyomkodott pont van. 

155: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, hálómintával kitöltött háromszögsorok, a 

közöttük lévő rombusz alakú mezőkben bekarcolt, sraffozással kitöltött rombuszok, melyek 

csúcsainál egy-egy beszurkált pont van.  

159: Bekarcolt, álló, hálómintával kitöltött háromszögsor, a háromszögek közötti részen 

kilenc, benyomkodott pontból álló rombusz van, a háromszögek alatt benyomkodott 

pontokból álló dupla sor fut.  

164: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, hálómintával kitöltött háromszögsorok, a 

közöttük lévő rombusz alakú mezőkben kilenc pontból álló, benyomkodott, rombusz alakba 

rendezett díszítés van. 

166: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, hálómintával kitöltött háromszögsorok, a 

közöttük lévő rombusz alakú mezőkben egy benyomkodott pont van. 

172: Bekarcolt, csúcsuknál összeérő, hálómintával kitöltött függőlegesen futó 

háromszögsorok, a közöttük lévő rombusz alakú mezők sarkaiban egy-egy benyomkodott 

pont van.  
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12. ábra 

 

Bekarcolt, sraffozással kitöltött, benyomkodással vagy beszurkálással kombinált 

motívumok (13. ábra) 

 

83: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, sraffozással kitöltött háromszögsorok, 

melyek között az üresen hagyott rombusz alakú mezőkben egy-egy benyomkodott pontdísz 

van. Az álló háromszögsor alatt benyomkodott pontsor fut. 

84:Bekarcolt, hálómintával kitöltött álló háromszögsor, az üres mezőkben egy benyomkodott 

pontdísz van.  

106: Bekarcolt álló és lógó háromszögsorok, közöttük benyomkodott pontsorral kitöltött 

cikkcakk-sáv van. 

109: Bekarcolt, álló, hálómintával kitöltött háromszögsor, az üresen hagyott részeken egy-egy 

benyomkodott pont van. 
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111: Bekarcolt álló és lógó sraffozással kitöltött háromszögsorok, közöttük cikkcakk-sáv, 

ennek töréspontjaiban egy-egy benyomkodott pontsor van. 

128: Bekarcolt vonalakból kialakított rombuszsorok, melyek közül a felső és alsó sor 

rombuszai függőlegesen ketté vannak osztva, és ellentétes irányú sraffozással vannak kitöltve. 

A középső rombuszsor rombuszaiban négy, benyomkodott pontból kialakított rombuszminta 

van, a többi üres háromszögben egy-egy benyomkodott pont van.  

153: Bekarcolt cikkcakkvonal által kialakított háromszögsor, ellentétes irányú sraffozással 

kitöltve, alatta benyomkodott kettős pontsor van.  

156: Bekarcolt, álló és lógó, csúcsuknál összeérő, sraffozással kitöltött háromszögsorok, a 

közöttük lévő rombusz alakú mezőkben négy, benyomkodott pontból kialakított rombusz van. 

 

13. ábra 

 

Edények és díszítések együttes felvétele 

 

Az adatfelvétel utolsó ablakában azokat az edényeket vettem fel, melyek pontos formája és 

pontos díszítése egyaránt meghatározható volt. A formai meghatározáshoz Bognár-Kutzián 

Ida tipológiai rendszerét alkalmaztam, mely teljességgel alkalmasnak bizonyult arra, hogy a 
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meghatározható formákat beleillesszem.
306

 A díszítések kódjait a fentebb bemutatott 

rendszerben építettem az adatbázisba.  

 

4.5. Alkalmazott statisztikai módszerek 

 

A disszertációban történő elemzésekhez többféle statisztikai módszert használtam. Ezek 

alkalmazását a nagy mennyiségű leletanyag követeli meg, hiszen statisztikai elemzésekkel 

olyan összefüggéseket és tendenciákat lehet kimutatni, amelyek első pillantásra nem tűnnek 

fel. A statisztikai módszerek használatának azonban vannak buktatói is. Azt már az 

adatfelvétel kezdetekor el kell dönteni, milyen kérdéseket kívánunk feltenni, és ezek 

megválaszolásához milyen módszereket akarunk alkalmazni, hiszen az adatokat oly módon 

kell rögzítenünk, hogy azok a későbbiekben használhatóak legyenek. 

A disszertáció fő kérdései a Közép-Tisza-vidéken a kora és középső rézkorban élt emberek 

kollektív identitásának kerámiakészítési szokásaikon keresztül megfogható jelei köré 

csoportosulnak. A statisztikai elemzések a processzuális régészettel terjedtek el, és bár 

népszerűségük csökkent a posztprocesszuális felfogás megjelenésével, az utóbbi néhány 

évben ismét szaporodik a régészeti célú statisztikai elemzések száma.
307

 Ennek egyik oka a 

könnyen hozzáférhető, egyszerűen kezelhető statisztikai programok megjelenése, melyeket az 

internet segítségével ingyenesen is lehet használni.  

A statisztika újbóli térnyerésének ideológiai okai is vannak. A statisztika egy objektív 

módszer, mely olyan matematikai szabályokon alapul, melyek megkérdőjelezése a szűk 

tudományos körökön kívül nem jellemző, tehát általánosan elfogadott módszerekről van szó. 

A probléma – és a statisztikai módszerek használatának népszerűségi ingadozása – azokból a 

kérdésekből ered, hogy lehet-e olyan szubjektív megítélés alá eső adatokat, 

kérdésfeltevéseket, mint például ezen disszertáció kérdései, objektív módszerekkel kutatni, 

nem vezet-e zsákutcába társadalomtudományi kérdések ilyetén való vizsgálata? A 

társadalomtudományi, például szociológiai használata az egy- és többváltozós elemzéseknek 

bevett szokás, így ezt a filozófiai problémát ők egyértelműen oldották meg, a válaszuk: igen, 

lehet szubjektív adatokat objektív módszerekkel elemezni, és kérdésekre válaszolni.
308

  

A régészetben alkalmazott statisztikai elemzések eredményei, és azok messzire vezető hatása 

a tudományos életben arra sarkallt engem is, hogy a helyes módszereket alkalmazva a feltett 

kérdések megválaszolásához igénybe vegyem a statisztika tudományát. Alább az általam 
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 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 1972. 
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 BAXTER 2008 
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 BARNA-SZÉKELYI 2002, 27. 
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használt egy- és többváltozós statisztikai módszereket kívánom röviden bemutatni, és kitérni 

használhatóságukra, előnyeikre és hátrányaikra. 

 

4.5.1. Egyszerű leíró statisztikai elemzések 

 

A leletanyag feldolgozása során legelőször a legegyszerűbb módszert alkalmaztam, a változók 

százalékos előfordulását vizsgáltam. Ennek a módszernek az előnye, hogy minden mintán 

alkalmazható, a hátránya viszont az, hogy éppen a minta mérete miatt a kapott 

százalékarányok torz képet festhetnek egy adott leletanyagról. Ezt egy példán keresztül lehet 

legegyszerűbben érzékeltetni. Adott egy edénytípus, mely két különböző mintában 20%-os 

előfordulási aránnyal bír. A minta méretének ismerete azonban elengedhetetlen az 

értelmezéshez, hiszen nem mindegy, hogy az egyik lelőhelyen 5 edény közül egy tartozik a 

példabeli típushoz, míg a másik lelőhelyen 100 edény közül 20 képezi a 20%-ot. Míg az első 

esetben inkább a véletlen az, ami létrehozta ezt a 20%-os arányt, addig a második esetben 

nagy valószínűséggel elfogadható, hogy ez az arány valós helyzetet tükröz.  

Az elemzések során minden esetben feltüntettem a diagramokon az alaphalmazt, illetve a 

kisszámú minták esetében többször is felhívtam a figyelmet az elemzés kevésbé reprezentatív 

voltára. 

A következő alkalmazott módszer a minták normál eloszlásának vizsgálata. A települések 

elemzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző objektumokba nem egyenlő 

mennyiségben kerülnek leletek. Ez jelentős torzulást eredményezhet az arányokat tekintve. 

Ezért azokban az esetekben, ahol lehetőség volt rá, vizsgáltam a normál eloszlást, azt, hogy 

mely objektumok azok, melyek a bennük talált kerámiamennyiség alapján kiugró értékűnek 

számítanak. Ehhez két módszert alkalmaztam. Az egyik a boxplot diagram, mely könnyen 

átlátható módon ábrázolja a kiugró és az extrém kiugró értékeket, a másik maga a normál 

eloszlás vizsgálata. Régészeti szempontból két eshetőség áll fenn a kiugró értékekkel 

kapcsolatban. Az egyik, amikor az adott objektumban talált kerámia csak mennyiségi 

szempontból számít kiugrónak, a másik amikor ez minőségileg is eltér a sokaságtól. Az első 

eset az egyszerűbb, hiszen ekkor lehet úgy interpretálni a jelenséget, hogy vagy hosszabb 

ideig állt nyitva egy szemetesgödör és sokáig gyűltek az edénytöredékek, vagy egy egyszeri 

alkalommal deponáltak nagy mennyiségű cseréphulladékot. Ebben az esetben nincs minőségi 

eltérés a többi objektumból előkerült leletanyaghoz képest, tehát a kiinduló edénykészlet, 

melyből az adott gödörbe kerültek a töredékek ugyanaz volt, mindössze a mennyiség tért el. A 

második esetben azonban más edénykészlettel, vagy más szelekcióval állunk szemben. 
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Azokban az esetekben, ahol lehetőségem volt, e két szempont szerint vizsgáltam és értékeltem 

a kiugró értékeket. 

 

4.5.2. Többváltozós statisztikai elemzések 

 

A többváltozós statisztikai elemzések használatának sok kritériuma van. Az első 

természetesen az adatbázis felépítése maga. Az adatbázis létrehozása mögötti régészeti 

szempontokról már tettem említést, most a statisztikai szempontok következnek. A változók 

mérésére több lehetőség van, lehet bináris, nominális, ordinális vagy arányskála szintű 

változókat alkalmazni. A bináris és nominális változók önmagukban eléggé leegyszerűsítik a 

varianciát, és mivel az adatbázis mérete lehetővé tette, így az ordinális és arányskála szintű 

változók között kellett döntenem. 

A társadalomtudományok általában olyan dolgokat mérnek, melyekre – a 

természettudományokkal ellentétben – nem adhatóak egzakt, pontosan mérhető értékek 

válaszként. Bárki találkozhatott életében olyan kérdőívekkel, melyek például a politikai 

nézeteket, az életkort, iskolázottságot, anyagi helyzetet mérték, és ez alapján vontak le 

bizonyos következtetéseket. A tesztek során a válaszokat általában egy ordinális skáláról lehet 

kiválasztani, gyakori az olyan típusú skála melynek végpontjai a „teljes mértékben 

egyetértek” és az „egyáltalán nem értek egyet” kijelentések.
309

  

Az adatbázist azonban úgy építettem fel, hogy nem ordinális skálát alkalmaztam, hanem 

arányskálát. Ebben a döntésemben az játszott szerepet, hogy amennyiben a számszerű 

értékeket aránnyá változtattam volna – és így egy ordinális skálát kapok – úgy a ritkán 

előforduló változók súlyát megnövelem, a gyakoriakét pedig csökkentem. Ennek van pozitív 

hatása is, hiszen a kiugró értékeket be lehet szorítani adott keretek közé. Ezt egy példán 

keresztül lehet legjobban érzékeltetni. Adott egy gödör, melyből 1 db „A” edényforma és 20 

db „B” edényforma került elő. Ezt egy tízes ordinális skálán – melyen az 1 az 1-10%-ot, a 10 

a 91-100%-ot jelenti – elhelyezve az „A” edényforma értéke marad 1, míg a „B” edényformáé 

10. Jól látható, mennyit torzult a minta, így inkább vállalva a kiugró értékek létrejöttének 

lehetőségét, az arányskála alapú adatbázis mellett döntöttem.  

Az adatbázist elemzését két irányból lehet megközelíteni, a változók és az esetek 

szempontjából, a kérdésfeltevéstől függően különböző módszereket alkalmazva. Alább ezeket 

a módszereket mutatom be röviden. 

                                                           
309

 Az interneten számos ilyen példa található, az egyik ezek közül a www.politicalcompass.org (mely magyar 
verziója már nem elérhető), mely a gazdasági és társadalmi nézetek tengelyei mentén helyezi el a válaszadókat, 
megmutatva ezzel politikai hovatartozásukat.  

http://www.politicalcompass.org/
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4.5.2.1. Főkomponens elemzés 

 

A változók vizsgálatához leggyakrabban főkomponens-elemzést használtam.
310

 Ez egy 

adatredukciós módszer, mellyel a felvett változókat azok korrelációi alapján új, kisebb számú 

főkomponensekbe lehet összevonni. A módszer előnyei közé tartozik a változók számának 

csökkentése, a jelentéktelen változók kiszűrése, és a háttérstruktúrák feltárása. A módszer 

hátránya azonban, hogy a kapott eredmények interpretálása a kutató feladata, így az 

meglehetősen szubjektívvé válik.  

A főkomponens elemzés során a program a különböző változókhoz rendel egy értéket, az ún. 

kommunalitást. Ez mutatja meg, hogy az adott változó milyen mértékben korrelál az adott 

főkomponenssel. A kommunalitás abszolút értéke 0 és 1 között mozog, minél közelebb esik 

az egyhez, annál nagyobb súllyal esik a főkomponensre. Azokat a változókat, melyek 

kommunalitása 0,25 alatti, nem lehet a főkomponens alkotóelemének tekinteni, és a vizsgálat 

folytatása érdekében abból ki kell venni. További kritérium a sikeres főkomponens 

elemzéshez a sajátértékek és a teljes varianciahányad megfelelő értéke. A két adat egymással 

egyenesen arányos, leegyszerűsítve annyit jelentenek, hogy a főkomponensek az összes 

információból mennyit őriztek meg. A főkomponens elemzés akkor tekinthető sikeresnek, ha 

az első főkomponens legalább az összes információ 50%-át megőrzi. Az eredményeket 

legjobban a komponensmátrix szemlélteti, ez mutatja azt meg, hogy az egyes változók milyen 

erővel befolyásolják a főkomponens értékét. Ennek értéke szintén 0 és 1 közötti lehet, de a 

kommunalitással összefüggve 0,5 fölöttinek kell lennie az elfogadható értéknek.  

A főkomponens elemzés interpretációja minden esetben a kutató feladata. A disszertációban 

leggyakrabban azt a kérdést vizsgáltam meg ezzel a módszerrel, hogy a vizsgált változók, 

illetve változócsoportok mennyire függnek össze egymással. Lehet-e különböző szinteken 

(például a kultúrák szintjén, vagy a települések szintjén) olyan különbségeket tenni, melyek 

az edényművesség eltéréseire, ezáltal esetleg identitáscsoportokra utalnak, vagy a változók 

olyan erősen korrelálnak, hogy nem lehet ilyen csoportokat elválasztani? 

Az elemzések során minden esetben bemutatom, vagy említést teszek a kommunalitások és a 

teljes variancia értékeiről, valamint a komponensmátrixról.  
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 Az elemzéseket az SPSS 22.0 programmal készítettem. A főkomponens elemzés módszeréről és a 
kritériumokról írt részt BARNA-SZÉKELYI 2002, 18-39; SAJTOS-MITEV 2007, 245-282; és HUZSVAI-VINCZE 2012, 253-268 
alapján készítettem.  
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4.5.2.2. Faktoranalízis 

 

A faktoranalízis
311

 valójában a főkomponens elemzés logikája mentén működik, annak egy 

változata. A legnagyobb különbség a kettő között, hogy míg a főkomponens elemzés célja 

egy olyan változó létrehozása, mely egyesíti az adott változóhalmazt, a faktoranalízissel olyan 

háttérstruktúrákat, látens változókat lehet megfigyelni, melyek külön dimenzióban mozognak.  

A faktoranalízis lefolytatása annyiban különbözik a főkomponens-elemzésétől, hogy ebben az 

esetben olyan működő modellt találni, mely matematikailag és régészetileg egyaránt megállja 

a helyét, több próbálkozást igényel. A programnak előre meg kell adni, hogy hány faktort 

különítsen el, és a vizsgálatot így kell lefolytatni lépésről lépésre. A faktoranalízis sikerének 

kritériumai hasonlóak a főkomponens-elemzés kritériumaihoz, a kommunalitások értékei 0,25 

fölött elfogadhatóak, a teljes variancia esetében annyi a különbség, hogy a képzett faktorok 

által megőrzött információ összesen érje el az 50%-ot.  

Mivel nem minden adatbázis alkalmas a faktoranalízisre, ezért ezt az ún. Kaiser-Meyer-Olkin 

mérőszámmal, és a Bartlett teszttel lehet ellenőrizni. A KMO-szám 0 és 1 közötti értéket 

vehet fel, és amennyiben 0,5 fölött van, az adatbázis alkalmas. Az SPSS ugyanezzel a 

parancssorral lefuttatja a Bartlett-tesztet is, itt a szignifikanciának 0,05 alatt kell maradnia.  

A képzett faktorok rotálása
312

 után a változók és a faktorok illeszkedését a Goodness-of-fit 

teszt mutatja meg, ahol a khí-négyzetnek megfelelően kicsinek, és a vele összefüggésben lévő 

szignifikanciának magasnak kell lennie. A szignifikanciát, amennyiben nulláról elmozdul, 

már el lehet fogadni.  

A faktorok és a változók viszonyát a komponensmátrix mutatja meg, az egyes faktorokat a 

rájuk legnagyobb súllyal eső változók határozzák meg. Ennek interpretálása már szintén a 

kutató feladata.  

A főkomponens elemzés és a faktoranalízis nem zárják ki egymást, mindössze más 

megközelítésben láttat bizonyos kérdéseket. Ezt egy egyszerű, kitalált példán keresztül a 

legkönnyebb érzékeltetni. Adott két település és négy edénytípus, A, B, C és D. A régészeti 

kérdésfeltevés arra vonatkozik, hogy ezek az edénytípusok meghatározzák-e a két település 

edényművességét, tehát számolhatunk-e a két telep esetében egy egységes 

edényművességgel? A főkomponens elemzés eredményei azt mutatták, hogy mind a négy 

változó megfelelő súllyal esett az első főkomponensre, mely az információ 75%-át megőrizte. 

Ez alapján ki lehet jelenteni, hogy a két településen egységes edényművesség van, hiszen 
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 BARNA-SZÉKELYI 2002, 40-108; SAJTOS-MITEV 2007, 245-282. 
312

 Ennek lényege a faktortérben a faktorok elforgatása, mely után jobban illeszkednek a változók a 
faktorokhoz. A disszertációban végzett faktoranalízisek során a Varimax módszert alkalmaztam.  
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mind a négy edénytípus megfelelő mennyiségben, arányban fordul elő az objektumokban, 

ráadásul úgy, hogy egymással erősen korrelálnak.  

A faktoranalízissel azonban ki lehet mutatni például azt , hogy az A és B edénytípusok és a C 

és D edénytípusok külön faktoron helyezkednek el. Tehát A többször fordul elő együtt B-vel, 

mint C-vel és D-vel. Ezt az eredményt pedig további megfigyelésekre alapozva lehet 

értékelni, például kronológiailag, ha A és B edényformák inkább a telepek korai fázisában, C 

és D edényformák pedig a későbbi fázisban voltak jellemzők.  

 

4.5.2.3. Korrespondencia-analízis 

 

Míg a fentebb taglalt két módszer inkább a változók vizsgálatára alkalmas, a korrespondencia-

analízis
313

 mind az esetek, mind a változók összefüggéseit képes láttatni. Az eseteket és a 

változókat is a korrelációs mátrix alapján helyezi el egy koordinátarendszerben, melynek két 

tengelyének sajátértékei (illetve ezek varianciahányadosai) alapján lehet értékelni a látott 

struktúrát.  

A sajátértékeket tekintve nincs általánosan elfogadott érték, természetesen a két tengely 

varianciahányadosának összege minél magasabb, annál biztosabb a látott struktúra 

valódisága. A disszertációban bemutatott korrespondencia-analízisek varianciahányadosait 

minden esetben a tengelyek alá írtam. Elfogadhatónak tekintettem azokat az analíziseket, 

amelyeknél az első két tengely varianciahányadosainak összege elérte a 33,3%-ot és/vagy a 

látott struktúrák az első és harmadik, valamint a második és harmadik tengelyek mentén is 

ugyanolyanok maradtak. Amennyiben ezt tapasztaltam, akkor nem a véletlennek, hanem 

valós összefüggéseknek tulajdonítottam az esetek vagy változók elhelyezkedését a 

koordinátarendszerben.  

A módszer további előnye, hogy az adathalmaz strukturálatlanságát is képes megmutatni. Az 

interpretáció természetesen továbbra is a kutató feladata marad. A korrespondencia-

analíziseket a PAST program 2.17-es verziójával végeztem. 

 

4.6. Összefoglalás 

 

A fejezetben bemutattam az épített adatbázis gondolati hátterét, majd a gyakorlati részletekre 

tértem ki. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az adatbázis felépítését két dolog határozta 
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meg leginkább, a leletanyag által behatárolt lehetőségek, illetve a megválaszolandó kérdések. 

Az adatbázis létrehozása előtt, illetve közben mintegy járulékosan kialakult egy olyan 

edényforma- és díszítéstipológia, mely alapját a feldolgozott több mint 13000 darab töredék 

képezi. Ez a tipológia természetesen sem részletességében, sem alaposságában nem 

hasonlítható a Bognár-Kutzián-féle rendszerhez, ennek oka egyrészt a telepanyag 

töredékességében keresendő, másrészt pedig abban, hogy a túlságosan részletes tipológiai 

rendszer, a túl sok változó alkalmatlan lett volna az elemzésre.  

A különböző statisztikai módszerek bemutatásánál törekedtem arra, hogy tömören és 

egyszerűen mutassam be azokat. A következő fejezetekben bemutatandó elemzések 

mindegyikénél fontosnak tartottam azt, hogy ne csak a végeredményt, hanem az elemzés 

menetét is bemutassam, azért, hogy logikailag is követhetőek legyenek a lépések. Szintén 

fontosnak tartottam továbbá, hogy a többváltozós statisztikai elemzések kritikus pontjait, a 

sajátértékeket, a különböző alkalmassági mérőszámokat is bemutassam.  

Természetesen annak, aki régészeti célú statisztikával foglalkozik, fokozottan óvatosnak kell 

lennie az eredmények interpretációjával. Ennek egyik fő oka az, hogy ebben az esetben nem 

csak az interpretáció szubjektivitása jelent problémát, hanem az is, hogy a minta, a felvett 

adatbázis sok olyan szűrőn ment keresztül, sok olyan tafonómiai veszteség érte, melyet soha 

nem fogunk tudni rekonstruálni.  

Ezt az óvatosságot szem előtt tartva folytattam le az alább bemutatandó elemzéseket, 

lehetőség szerint minden lépést részletesen bemutatva. A különböző kérdéseket mindig több 

módszerrel, több irányból igyekeztem megközelíteni, és azoknál a pillanatoknál, melyeknél a 

kelleténél több bizonytalanságot véltem felfedezni, inkább megálltam, nem akartam 

bizonytalanságokra alapozott kijelentéseket tenni.  
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5. Kora és középső rézkori települések a Közép-Tisza-vidéken 

 

5.1 Bevezetés 

 

A disszertáció kérdéseinek megválaszolásához használt módszerek mindegyike végső soron 

összehasonlító elemzés, az egész adatbázis kialakításának az összehasonlíthatóság volt a 

mozgatórugója. Ehhez azonban szigorú kritériumokat kellett alkalmaznom, mely több esetben 

is azzal járt, hogy nagy mennyiségű leletanyagot volt muszáj figyelmen kívül hagynom. Ezért 

először nem a disszertációban taglalt, hanem az abból kimaradt lelőhelyekről kell néhány szót 

szólnom. 

Az elemzések alapja a leletanyag változóinak arányainak vizsgálata volt. Ahhoz, hogy 

identitáscsoportokat kíséreljek meg megfigyelni, ezen csoportok kerámiakészítési, illetve 

kerámiahasználati szokásait akartam összehasonlítani. Így, arra volt szükségem, hogy a 

vizsgált minta valamilyen formában az egykori edénykészletből képezzen egy egységet.  

Ehhez először is arra kellett figyelnem, hogy zárt objektumokból származó leletanyaggal 

dolgozzam. A különböző minőségű dokumentációk miatt nincs módomban bemutatni az 

egyes objektumok stratigráfiai helyzetét, arra azonban nagy figyelmet fordítottam, hogy 

lehetőleg zárt egységekből származzon a felvenni kívánt leletanyag. Minden olyan régészeti 

jelenséget, mely jól elkülöníthető objektumként vagy stratigráfiai egységként került feltárásra, 

és nem merült fel a leletanyag összekeveredésének gyanúja, zárt objektumnak tartottam. Arra 

vonatkozólag, hogy mennyi ideig gyűlhetett a leletanyag egy-egy nagyobb gödörben, nincs 

használható információ. Azokat a gödörkomplexumokat, melyek feltételezhetően hosszabb 

ideig álltak nyitva, abból a megfontolásból vettem fel az adatbázisba, hogy ha maga a 

deponálás nem is rövid idő alatt történt, de az azt használó közösség mégis feltételezhetően 

ugyanaz lehetett.  

Azt a leletanyagot nem vehettem figyelembe, melyet nem lehetett zárt objektumhoz kötni, 

hiszen ezek nem az egykori arányokat (legyenek azok véletlenszerű vagy direkt szelekció 

által létrehozva) képezték le, hanem véletlenszerű mintákat adtak. Így nem került be az 

adatbázisba több olyan egység, melyek szelvényszintekről, négyzetméter-alapú feltárási 

egységből származtak. Természetesen olyan egységek belekerültek, melyek bár a feltárás 

során elkülönültek, de rekonstruálhatóan zárt objektumhoz tartoztak, ezeket egyesítve 

kötöttem egy-egy objektumhoz.  

A vizsgált objektumok nagy része gödör, azonban vannak olyan objektumok, például árkok, 

melyeknél felmerülhet, hogy a leletanyag véletlenszerűen került a betöltésbe. Ezek 

bemutatásánál kitértem arra, hogy miért maradtak bent, vagy éppen estek ki az elemzésből. A 
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házak és kemencék és tűzhelyek leletanyagát – bár egyik sem szolgáltatott nagy mennyiségű 

kerámiát – felvettem az adatbázisba.  

A településen belüli sírok kerámiaanyagát azonban nem építettem az adatbázisba. Az 

elemzések során alkalmazott összehasonlító vizsgálatok módszertanilag és kérdésfeltevés 

szempontjából sem teszik lehetővé a sírokban talált kerámia és a településkerámia közös 

adatbázisban való vizsgálatát. 

A vizsgálat alapegysége tehát a zárt régészeti objektum, azonban a lelőhelyekkel kapcsolatban 

is voltak kritériumok. Annak érdekében, hogy a települések által adott minta elemezhető 

legyen, olyan lelőhelyeket vettem fel az adatbázisba, melyeken legalább három zárt objektum 

volt, és melyek mindegyike elemezhető mennyiségű leletanyaggal szolgált. Ez a gyakorlatban 

azt jelentette, hogy minden objektumban minimum 5 diagnosztikus darabnak kellett lennie. 

Azoknak a lelőhelyeknek az esetében, melyek nagyobb varianciát nyújtottak, tehát sok 

régészeti objektumból álltak, az 5 diagnosztikus töredék alatti objektumokat is rögzítettem az 

adatbázisba, bizonyos elemzéstípusoknál azonban ezeket (módszertani okok miatt) kivettem 

az elemzésből.  

A három zárt objektum szabályát a hunyadihalmi települések esetében azonban figyelmen 

kívül hagytam. Céljaim – mint arra majd később részletesebben kitérek – a hunyadihalmi 

jellegű leletanyaggal mások voltak, mint a tiszapolgár-bodrogkeresztúri leletanyaggal, itt nem 

akartam identitáscsoportokat megfigyelni, mindössze a hunyadihalmi típusú kerámiaanyag 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámia viszonyára voltam kíváncsi. Természetesen a zárt 

objektumokhoz a hunyadihalmi anyag esetében is ragaszkodtam.  

A vizsgált területről így két olyan lelőhely is kimaradt, melyek a kutatásban korábban nagy 

szerepet kaptak. Az első, mely hiánya szinte azonnal feltűnhet, Tiszaug-Kisrétpart. A lelőhely 

publikációiban
314

 egyértelművé válik, hogy az árok kivételével zárt objektumot nem tártak 

fel, erről a leletanyag átnézése során is megbizonyosodhattam, a leletanyag legnagyobb része 

szórványként, vagy kultúrrétegből került elő. Ezért a tiszapolgári kultúra kutatásának egyik 

legismertebb lelőhelyét kénytelen voltam kihagyni az elemzésből. 

A másik régen ismert lelőhely, melyet ki kellett hagynom, Kenderes-Telekhalom
315

 volt. A 

leletanyag és a dokumentáció átnézése során szembesültem azzal, hogy a kora rézkorinak 

gondolt objektumok egy része csak szórványosan tartalmazott rézkori edénytöredékeket, a 

jóval nagyobb mennyiségű középső neolit töredék és a dokumentáció bizonytalanságai 

alapján kérdéses ezen objektumok datálása. Így Kenderes-Telekhalomról mindössze egy zárt 

kora rézkori objektumot tudtam elkülöníteni, tehát az elemzésbe nem vehettem bele.  
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Voltak olyan lelőhelyek, melyek végül bekerültek a disszertációba, de csak jóval kevesebb 

leletanyagot tudtam biztosan zárt objektumhoz kötni. Ilyen volt Kenderes-Kulis, ahonnan a 

szolnoki múzeumban őrzött több mint 2000 töredékből mindössze 613 kerülhetett az 

adatbázisba, vagy Tiszaföldvár-Újtemető, ahol hasonlóak voltak az arányok.  

A kimaradó lelőhelyek után röviden bemutatom azokat, melyek megfeleltek a 

kritériumoknak.  

A felsorolt lelőhelyekről előkerült összesen 13806 darab, maximum 11738 edényhez tartozó 

töredék alkotja az adatbázist.  

Az alábbi fejezetben a lelőhelyeket betűrendben mutatom be. Először rövid ismertető után az 

objektumok felsorolása, rövid leírása következeik, objektumonként külön ismertetem a 

kerámia leletanyag alapadatait is. Ezt azért tartottam fontosnak, mert bár a disszertáció 

végéhez csatoltam az egész adatbázist táblázatos formátumban (1. melléklet), így mégis 

átfogó képet lehet kapni az objektumok sajátosságairól. Az objektumok közé ugyanebből a 

megfontolásból a településen belüli sírokat is vázlatosan ismertetem, a térképekre a 

településhez való viszonyuk miatt szintén rákerültek. 

A települések bemutatása után minden esetben a kerámia leletanyag elsődleges értékelése 

következik, majd azokban az esetekben ahol az esetszám engedi, többváltozós statisztikai 

elemzésekkel a lelőhelyen élt emberek edényhasználattal kapcsolatos szokásairól feltett 

kérdésekre próbálok választ keresni.  
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5.2. A Közép-Tisza-vidék kora és középső rézkori lelőhelyei. 

 

5.2.1. Kenderes-Kulis 

 

A lelőhelyen Csalog Zsolt végzett feltárást csatornaépítés és erdősáv-telepítés kapcsán. 

Összesen négy szondát nyitott, ebből kettő Kenderes (I., III.), kettő Kisújszállás (II., IV.) 

közigazgatási területére esett. Sajnos az ásatás pontos helyszíne nem ismert.
316

  

Az I. szelvény 5x6 méter kiterjedésű volt, 30 cm mélyen egy zsugorított vázas, melléklet 

nélküli sírt tártak fel. Sírgödör nem volt megfigyelhető, a szántás részben bolygatta. A 

humuszréteg eltávolítása után két gödör (I./a és I./b) és két árokrészlet (ezek az „a” és „b” 

jelet kapták) rajzolódott ki. Az I./a gödör nagyobb méretű amorf gödör volt, nagy mennyiségű 

leletanyaggal, az I./b gödör kevés, nem értékelhető mennyiségű és minőségű leletanyagot 

szolgáltatott.  

A II. szelvényben a jelentős mennyiségű leletanyagot és paticstörmeléket tartalmazó 

humuszréteg eltávolítása után egy hat cölöphely által körvonalazható téglalapos épületalaprajz 

és két gödör (II./A és II./B) vált láthatóvá az altalajban. Csalog megfigyelt egy további négy 

cölöphelyből álló sort is, ezeket egy másik épülethez kötötte.  

A III. szelvényt az I. szelvényben talált árok további követése miatt nyitották. Itt észlelték a 

tovább futó „a” és „b” árkokat, melyek egy rájuk merőlegesen elhelyezkedő „c” 

árokszakaszban futottak össze. Stratigráfiai megfigyeléseket nem tudtak tenni.  

A IV. szelvényt a II. szelvényben talált cölöpszerkezetes építmény további tisztázására 

nyitották. Ebben további öt cölöplyukat tártak fel, illetve két leletanyag nélküli gödröt (IV./a 

és IV./b).  

Összesen három zárt objektumot tudtam beépíteni az adatbázisba, melyek leletanyagát is jól 

elkülöníthetően csomagolták el, az I/a gödör és a II/a ház nagyobb mennyiségű 

kerámiaanyagot szolgáltatott, míg az „a” árok még éppen értékelhető mennyiségűt. 

 

5.2.1.1. Az objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

I./a gödör:  
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 A lelőhelyről összegyűjtött információkat a DJM adattárból (DJM A 345. leletmentési napló), BOGNÁR-KUTZIÁN 

1972, 51, és fig. 31; valamint VÉKONY 1968, 7-12. vettem.  
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A kerámia leletanyag adatai 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

197 197 44 14 169 14 2 14 

 

Kerámiatechnológiai adatok 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

25 0 172 169 0 18 10 

 

II/a ház: 

 

A kerámia leletanyag adatai 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

406 406 134 50 324 32 7 45 

 

Kerámiatechnológiai adatok 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

20 0 386 371 0 18 17 

 

„a” árok:  

 

Kerámia leletanyag adatai 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

16 16 5 2 12 2 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 14 15 0 0 1 

 

5.2.1.2. Kenderes-Kulis kerámia leletanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

Bár az adatbázisba felvettem a lelőhelyről előkerült összes kerámiatöredéket, összesen 2029 

darabot, ebből zárt régészeti objektumhoz mindössze 619 darabot lehetett kötni. Ezek 

maximum 619 edényhez tartoztak, a diagnosztikus darabok száma 183. Az edénytájak közötti 

megoszlás a következő: peremtöredékből 66 darabot, oldaltöredékből 505 darabot, 

aljtöredékből pedig 48 darabot lehetett azonosítani. A plasztikus díszítések (64 db) aránya az 
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összes edénytöredék halmazában 10%, a diagnosztikus töredékek között 33%. A bemélyített 

díszítések (16 db) aránya ugyanebben a két halmazban 2,6%, illetve 8,7%.  

 

Technológiai adatok 

 

A 619 edénytöredék közül összesen 47 volt csak homokkal soványított, a többi mind vegyes, 

homokos és kerámiazúzalékos soványítású volt (14. ábra). Felületkezelés szerint a következő 

a megoszlás: simítás nyomait 36 töredéken lehetett megfigyelni, míg polírozást összesen 28 

esetben lehetett azonosítani (15. ábra). 

 

 

14. ábra: Soványítóanyagok megoszlása Kenderes-Kulis lelőhelyen. 

 

15. ábra: Felületkezelés megoszlása Kenderes-Kulis lelőhelyen. 
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Edényformák 

 

A lelőhelyen összesen 65 edénytöredékről lehetett megállapítani az edényformát, 43 nyílt és 

22 zárt vagy záródó edényt lehetett azonosítani. Pontosabb edényformát 53 esetben lehetett 

meghatározni. A meghatározott típusok majdnem fele kónikus tál volt (23 db), a második 

leggyakoribb edénytípus is messze elmarad számban, korsó összesen 8 darab került elő (13. 

tábla/1.). Tárolóedényből 4 darab, ívelt tálból, S-profilú tálból (9. tábla/1.), csészéből és 

virágcserép alakú edényből 3-3 darabot lehetett azonosítani, bögréből két darab volt található, 

míg karéjos tálból, lapos tálból, serlegből és fazékból mindössze egy-egy darab került elő (16. 

ábra).  

A 48 aljtöredék közül 29 darab tartozott lapos aljhoz (60%), míg 19 darab csőtalphoz (40%). 

A csőtalpak közül mindössze három töredék formája volt pontosabban beazonosítható, egy 

kónikus, és két ívelt forma. Fedőt nem lehetett azonosítani a lelőhelyen.  

 

16. ábra: Edényformák megoszlása Kenderes-Kulis lelőhelyen. 
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Plasztikus díszek 

 

A 64 darab plasztikus dísz közül összesen négy, közelebbről nem beazonosítható fültöredék 

mellett 60 darab bütyökdísz volt. Az esetek 3/4-ében kúpos bütyökformát (44 db) lehetett 

meghatározni, lekerekített bütyköt 8 esetben, bütyökfület 4 esetben (25. tábla/1.), 

madárcsőrszerűen felhúzott bütyköt pedig 3 esetben lehetett azonosítani (17. ábra). A 

bütykök díszítésmódjai közül a kétoldali ujjbenyomkodás fordult elő legtöbbször, 35 esetben; 

átfúrást 14 darabot lehetett azonosítani, míg 11 bütykön nem volt semmilyen díszítés.  

 

17. ábra: Bütyökformák megoszlása Kenderes-Kulis lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszek 

 

Az összesen 16 darab bemélyített díszítés közül 11 db beszurkált, 4 db benyomkodott és 1 db 

bekarcolt technikával készült (18. ábra). Motívumcsoportok szerint magasan a leggyakoribb a 

beszurkált pontsor motívumok aránya, összesen 11 darab volt azonosítható, ez 73%-ot jelent. 

Benyomkodott geometrikus motívumból 2 darab (13%), benyomkodott pontsor motívumból 

és bekarcolt, sraffozással kitöltött motívumból 1-1 darab (7-7 %)volt meghatározható.  

Áttört díszítés 5 esetben látszott a csőtalptöredékeken.  
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A ház leletanyagából összesen hat töredéken volt pontosan azonosítható bemélyített motívum, 

ezek a 16; 23; 47 (2 db, 30. tábla/4-5.); 48 (30. tábla/6.); 49. számú díszítések voltak. A 23. 

számú díszítés egy K3 típusú S-profilú tálon volt (23. tábla/1.). Az I/a gödörből egy 

töredéken volt látható a 70. motívum.  

 

18. ábra: Bemélyített díszítések megoszlása technika szerint Kenderes-Kulis lelőhelyen. 
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5.2.2. Kiskunfélegyháza – Pap-dűlő 

 

A lelőhelyen 2002 nyarán a 451-es út M5-ös autópályához kapcsolódó építését megelőzően 

folyt 13500 m
2
-en mentő ásatás. A szarmata, avar és Árpád kori települések mellett egy nagy 

kiterjedésű, bodrogkeresztúri kerámiával jellemezhető településrészt is feltárt Balogh Csilla. 

A felszínen három objektumcsoportosulást lehetett észlelni, melyeket árkok határoltak, és 

melyeken a járószintet is meg lehetett fogni. A nagy mennyiségű kerámia leletanyag mellett 

kő- és csonteszközök, tapasztástöredékek, nehezékek és kultikus edények kerültek elő. A 

rézkori gödröktől távolabb előkerült két, zsugorított vázas temetkezés, melyek bár melléklet 

nélküliek voltak, nagy valószínűséggel szintén erre a korszakra keltezhetők.
317

  

A lelőhelyet Patay Róbert dolgozza fel, a munka jelenleg is folyamatban van, azonban 

megkaptam az engedélyt arra, hogy a kerámia leletanyagot beépítsem az adatbázisba.
318

 Az 

objektumokról így egyéb információval nem rendelkezem, mindegyik itt felsorolt jelenség 

zárt gödör volt. Patay Róbert szóbeli közlése alapján annyi tudható, hogy a nagy mennyiségű 

leletanyagot szolgáltató 248-149. gödör és a 319-320. gödör valószínűleg két-két gödörből 

álltak, vagy egy nagyobb gödörkomplexum részei voltak. Az objektumok leírásának 

ismertetésére a fenti okok miatt nem kerül sor, mindössze a kerámia leletanyag általános 

jellemzőinek bemutatására.  

 

5.2.2.1. A kerámia leletanyag alapadatai 

 

220. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

59 59 18 3 49 7 0 8 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

5 0 54 59 0 0 0 

 

248.-249. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

                                                           
317

 BALOGH 2002, 227-228. 
318

 Ezt e helyen még egyszer szeretném megköszönni Patay Róbertnek.  
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Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

921 885 213 62 757 66 8 77 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

11 0 874 876 6 1 2 

 

255. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

8 8 2 0 8 0 2 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 8 8 0 0 0 

 

274. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

36 36 4 1 34 1 0 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 35 35 0 1 0 

 

282. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

20 20 6 2 16 2 0 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 20 19 0 0 1 

 

296. gödör 
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A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

22 8 4 1 7 0 1 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 8 8 0 0 0 

 

302. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

5 5 1 1 4 0 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 5 4 0 0 1 

 

313. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

29 26 9 2 23 1 2 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 23 22 0 1 3 

 

316. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

24 24 2 0 24 0 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 23 24 0 0 0 

 

319.-320. gödör 
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A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

1971 1970 450 191 1670 109 27 123 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

79 0 1891 1922 8 24 16 

 

322. gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai: 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Összes 

diagnosztikus Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítés 

Plasztikus 

díszítés 

29 29 12 2 21 6 0 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

csak 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 29 29 0 0 0 

 

 

5.2.2.2. Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő kerámia leletanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhelyen legalább 11 településobjektumból összesen 3124 kerámiatöredék került elő, 

melyek maximum 3070 edényhez tartoztak. A diagnosztikus töredékek száma 721. Az 

edénytájak szerinti megoszlás a következő: peremtöredékből 265 darab, oldaltöredékből 2613 

darab, aljtöredékből pedig 192 darab került elő. A bemélyített díszítések (41 db) aránya az 

összes edényszámhoz képest elenyésző, mindössze 1,3%, a diagnosztikus töredékek 

halmazában pedig 5,7%. A plasztikus díszek (223 db) aránya ugyanezekben a halmazokban 

7,3% és 30,9%. A fenti adatokból arra lehet következtetni, hogy a leletanyagot nem 

selejtezték.  

Kiugró értékek és normál eloszlás vizsgálata a lelőhely objektumonkénti kerámiamennyiségét 

tekintve ez esetben szükségtelen, a két nagy gödör (-komplexum) szolgáltatta a töredékek 

több mint 90%-át.  
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Technológiai adatok 

 

A soványítás szerinti megoszlás meglehetősen egyoldalúnak mondható, a 3070 edénytöredék 

közül mindössze 1008 volt csak homokos soványítású, a többit mind homokkal és 

kerámiazúzalékkal soványították (19. ábra). Az edények felületkezelése hasonlóan egyhangú 

megoszlást mutat, 3006 darabon nem lehetett felületkezelés nyomait megfigyelni, 14 esetben 

(0,4%) durvítást, 27 esetben simítást (0,9%), 23 esetben pedig fényezést (0,7%) lehetett 

azonosítani.  

 

 

19. ábra: Soványítóanyagok szerinti megoszlás Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

Összesen 194 esetben lehetett edényformát meghatározni, ebből 141 nyílt (73%) és 53 zárt 

vagy záródó típust (27%). A pontosan meghatározható edényformák közül a leggyakrabban a 

kónikus tálak szerepelnek a leletanyagban, összesen 75 példány került elő ebből a típusból. A 

többi edényforma példányszámban jóval elmarad, így második és harmadik leggyakoribb 

formákból, a tejesköcsög alakú edényekből és az ívelt tálakból 15, illetve 14 példány került 

elő. A többi edénytípus részaránya mind 5% alatt maradt. Profilált tálakból és belső füles 

mericékből 8-8 darab, kisméretű csészékből 7 darab, korsókból, virágcserép alakú edényekből 
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és poharakból 4-4 darab, serlegekből és karéjos tálakból 2-2 darab került elő, illetve ezeken 

kívül egy kisméretű szűkülő nyakú gömbös testű korsó (20. ábra).  

A 192 darab azonosítható aljforma közül kereken 100 db lapos alj (52%) és 92 db csőtalp 

(48%) darabjait lehetett azonosítani. A csőtalpak közül mindössze 17 darabnál lehetett pontos 

formát megfigyelni, ezek közül 9 db egyszerű kónikus csőtalp volt (53%), valamint négy 

darab harang alakú csőtalpat (23%), két-két darab ivelt és négyszögátmetszetű csőtalpat 

lehetett azonosítani (12-12%). 

Fedő nem került elő az objektumokból.  

 

20. ábra: Edénytípusok megoszlása Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A leletanyagban összesen 167 bütyökdíszt és 52 fület lehetett azonosítani. A bütykök közül a 

lekerekített formák voltak többségben, összesen 72 darab került elő. A kúpos bütykök 

fordultak elő a második legnagyobb számban, összesen 41 példányban. Bütyökfület 16 

esetben, madárcsőrszerűen felhúzott bütyköt 9 esetben, míg lapított, lencse alakú bütyköt 4 

esetben lehetett elkülöníteni (21. ábra). A bütykök 90%-a átfúratlan volt, összesen 3 

ujjbenyomással díszített (4%) és 5 átfúrt bütyköt (6%) lehetett azonosítani. 
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A fülformák túlnyomó része gyűrűfül volt (35 db, 81%), mericék belső fogófüle 8 esetben 

került elő (19%). Öt darab plasztikus edényláb is előkerült a 319-320. gödörből.  

 

 

21. ábra: Bütyökformák megoszlása Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszek 

 

Benyomkodással készült díszítés mindössze egy esetben került elő, beszurkált díszt is 

összesen hat esetben lehetett azonosítani. A bemélyített díszítések közül a bekarcolt díszek 

voltak jelen leggyakrabban a kisszámú töredék között, összesen 32 esetben csak 

bekarcolással, 2 esetben pedig beszurkálással kombinált bekarcolással lehetett találkozni (22. 

ábra).  

A csőtalpak áttöréssel való díszítése 19 esetben volt megfigyelhető, ez 20,6%-os arányt jelent. 

Festéssel és bevagdosással díszített darabok nem kerültek elő a lelőhelyen.  

Pontos motívumot összesen 30 esetben lehetett azonosítani, ezek közül a legnagyobb 

arányban a hálómintával kitöltött bekarcolt motívumok voltak jelen (16 db). Beszurkált 

geometrikus motívumok közül összesen 5 darab, míg bekarcolt folytonos vonaldísz 

motívumból 4 darab került elő. Sraffozással kitöltött bekarcolt motívumokból és hálómintával 

kitöltött, beszurkálással vagy benyomkodással kombinált díszítésből mindössze két-két darab, 

benyomkodott geometrikus motívumból összesen egy darab volt azonosítható (23. ábra).  
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22. ábra: Bemélyített díszítések megoszlása technika szerint Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő 

lelőhelyen. 

 

23. ábra. Bemélyített díszítések motívumcsoportok szerinti megoszlása Kiskunfélegyháza-Pap-

dűlő lelőhelyen. 

Pontosan beazonosítható motívumok kis számban kerültek elő, összesen 7 töredéken lehetett 

megfigyelni ilyet. A 248-249. objektumban egy tejesköcsög alakú edényen a 78. motívum 

bekarcolt meandrikus hálóminta-sávjait, a 296. gödörben az 51. beszurkált „sakktábla” 

motívumot, a 319-320. objektumban pedig a beszurkált 50. és 51. motívumokat, a 72. 

kódszámmal jelölt bekarcolt spirálvonalakat két példányon, illetve a bekarcolt 127. 

motívumot lehetett azonosítani.  
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5.2.2.3. Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő kerámia leletanyagának többváltozós statisztikai 

elemzése 

 

A lelőhely kerámiaanyaga mennyiség szempontjából alkalmas ugyan további statisztikai 

vizsgálatokra, de az egyenlőtlen eloszlás miatt érdemes elővigyázatosan, ezt szem előtt tartva 

interpretálni az eredményeket.  

Az első megválaszolandó kérdés a kerámia leletanyag homogenitására vonatkozik, tehát hogy 

van-e olyan fő komponens, amely egy dimenzióban egyesíteni képes a változókat. A 

főkomponens-elemzést lefuttatva az összes létező változóra az első pozitív eredmény, amit 

lehet látni, hogy az adatbázis alkalmas az elemzésre magára. A második elemzést a formára és 

díszítésre vonatkozó változókkal folytattam le, tehát az edényformákkal, a plasztikus díszek 

formáival, illetve a bemélyített motívumokkal.  

A kommunalitások minden változó esetében megfelelnek, a legalacsonyabb értékek a 

serlegekhez és a négyszögátmetszetű csőtalpakhoz köthetők (24. ábra). Ennek oka, hogy 

mindkét forma csak az egyik nagy mennyiségű leletanyagot szolgáltató objektumból (319-

320. gödör) került elő, a másikból (248-249. gödör) nem, viszont más gödrökből ismert egy-

egy példány.  

Az első főkomponens sajátértékei igen jónak mondhatók, 83,9%-ot őriz meg az eredeti 

információtartalomból. (24. ábra). A komponensmátrixról leolvasható, hogy a lelőhelyen 

feltárt gödrök leletanyagának mely változói azok, melyekből az egész lelőhelyre jellemző 

edénykészlet tevődik össze (25. ábra).  
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24. ábra: Főkomponens-elemzés Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő lelőhelyen az edényforma-, 

plasztikus díszítések és bemélyített díszítések változóival. A kommunalitások és a teljes 

variancia. 

 

25. ábra: Főkomponens-elemzés Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő lelőhelyen az edényforma-, 

plasztikus díszítések és bemélyített díszítések változóival. A komponensmátrix. 



125 
 

A Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő lelőhelyén feltárt kerámiatöredékek formai és díszítésbeli 

jellemzői alapján kijelenthető, hogy azok egy egységes, homogénnek tekinthető 

edénykészletből származnak. Arra a módszertani problémára fel kell hívnom azonban a 

figyelmet, hogy a leletanyag rossz eloszlása torzítja a képet, hiszen az egy objektumból 

előkerült formák, díszítések között erős a korreláció. Az azonban, hogy a változók 

legnagyobb része illeszkedik az első főkomponensre, azt jelenti, hogy a gödrök közül 

egyikben sem térnek el a leletanyag összetevőinek arányai.  

Az esetek szempontjából tekintve éppen ezért indokolt lehet egy próbát tenni, azt a kérdést 

feltéve, hogy ez az egységesnek mondható leletanyag egységes módon, vagy esetleg 

valamilyen eltérő mintázatot mutatva került-e a gödrökbe. Ezt korrespondencia-analízissel 

vizsgáltam. 

A kevés eset természetesen erre az elemzésre rányomta a bélyegét, így azokat az 

objektumokat kénytelen voltam kihagyni, melyek kevés leletanyagot szolgáltattak, és ebből a 

kevés leletanyagból is mindössze 1-2 darab volt diagnosztikus. A változók ugyanazok 

maradtak, mint a főkomponens-elemzésben. 

Az objektumok, amiket ki kellett hagyni az elemzésből: a 255. gödör, melyből mindössze 8 

töredék került elő, két diagnosztikus töredékkel, a 296. gödör, melyből ugyan szintén nyolc 

edényhez tartozó töredék került elő, a 302. gödörhöz szintén kevés, összesen 5 edénytöredék 

tartozik. A 316. gödör ugyan viszonylag sok edénytöredéket tartalmazott, ám ezek közül 

mindössze 2 volt diagnosztikus, ezért került ki az elemzésből.  

A korrespondencia analízis két tengelyének sajátértékei jók, 31,4% és 27,1%.  

A korrespondencia-elemzésben figyelembe vett hét objektum eloszlása a koordináta-

rendszerben nem mutat semmilyen struktúrát. Ugyanez a helyzet a változókkal is, a néhány 

kiugró változót és esetet, mint a négyzetátmetszetű csőtalp, vagy a tárolóedény, a 

véletlenszerű előkerülés számlájára írhatjuk, mintsem valamilyen észre nem vett mögöttes 

struktúra létével lehessen magyarázni. A kiugró eseteket megvizsgálva ugyanerre a 

következtetésre lehet jutni, például a 282. gödör azért került messzebb a többi objektumtól, 

mert mindössze egy azonosítható edényforma, egy tárolóedény került elő belőle, a többi 

diagnosztikus töredék megfelel a többi objektumból előkerült edénykészlet összetételének 

(26. ábra). 
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26. ábra: Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő korrespondencia-analízise az edényforma, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. 

 

Egyéb, finomabb összefüggésekre fényt derítő elemzésekre sajnálatos módon alkalmatlan a 

leletanyag. 

Összességében tehát elmondható, hogy a lelőhely kerámia leletanyaga a vizsgált formai és 

díszítésbeli jellemzők tekintetében homogén, nincs az objektumok között statisztikailag 

megfogható különbség, melyből arra lehetne következtetni, hogy bizonyos objektumokba 

szignifikánsan eltérő edénykészletekből került volna deponálásra a leletanyag.  
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5.2.3. Polgár-Ferenci-hát 

 

A lelőhelyen az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének és a debreceni Déri Múzeum 

munkatársainak részvételével folytak ásatások 2001-2002-ben az M3-as autópálya megelőző 

feltárásaival kapcsolatban. A lelőhely maga az M3 autópálya és a 35. számú főút csomópontja 

alatt van. Egy nagy kiterjedésű középső neolitikus település, illetve középső és késő bronzkori 

telepobjektumok mellett összesen két, a hunyadihalmi csoporthoz köthető gödröt tártak fel. A 

két gödör egymástól körülbelül nyolcvan méterre helyezkedett el.
319

  

 

5.2.3.1. A hunyadihalmi telepobjektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 462/ S 663 

 

Lekerekített téglalap alakú igen sekély gödör. A délkeleti része a feltárt felszínen kívülre esett.  

 

A kerámia leletanyag adatai 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

22 11 8 4 7 0 0 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 2 9 10 1 0 0 

 

O 575/ S 794 

 

Amorf, nagyméretű, egyenetlen aljú gödör. A keleti fele nem lett feltárva.  

 

A kerámia leletanyag adatai 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

203 190 50 21 157 12 3 18 

 

Kerámiatechnológiai adatok 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 53 137 190 0 0 0 

 

                                                           
319

 RACZKY 2004 
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5.2.3.2. A kerámia leletanyag elsődleges elemzése 

 

A lelőhely két hunyadihalmi gödréből összesen 225 kerámiatöredék került elő, mely 

maximum 201 edényhez tartozott. A diagnosztikus töredékek száma 58. Peremtöredéket 25 

alkalommal, oldaltöredéket 167 alkalommal, aljtöredéket pedig 12 alkalommal lehetett 

azonosítani. Bemélyített díszítést 3 töredéken, plasztikus díszítést pedig 18 esetben lehetett 

megfigyelni.  

Kerámiazúzalékos soványítás 55 töredék esetében, míg homokkal és kerámiazúzalékkal 

történt soványítás 146 töredék esetében fordult elő. A felületkezelés tekintetében mindössze 

egy töredéken lehetett durvítást megfigyelni, a maradék 200 edénytöredéken nem volt nyoma 

felületkezelésnek.  

Edényformát 26 esetben lehetett meghatározni. A leggyakrabban az egy kategóriába 

összefoglalt egyéb hunyadihalmi típusok fordultak elő, összesen 10 esetben (46. tábla/1-2). 

Egyszerű kónikus tálból 7 darab került elő, tulipánkehely alakú edényből (45. tábla/3.) és 

situlából 2-2, tejesköcsög alakú edényből (45. tábla/2.), fazékból, profilált tálból, ívelt tálból 

(46. tábla/3.) és rövid nyakú tálból 1-1 darab (27. ábra). 

Lapos alj összesen 10 esetben, csőtalp pedig két esetben került elő a gödrökből.  

 

 

27. ábra: Edényformák megoszlása Polgár-Ferenci-hát lelőhelyen. 

Nyolc bütyökdísz, öt fül és négy bordadísz fordult elő a lelőhelyen, a fülek közül négy 

tartozott gyűrűfülhöz.  
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Bemélyített díszre három töredéken volt példa, ebből kettő peremen található bevagdosás 

volt. A harmadik dísz apró benyomkodott díszekből kialakított párhuzamos függőleges 

sorokból áll (45. tábla/1.).  
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5.2.4. Polgár-Király-ér-part 

 

A lelőhely Polgár városától délnyugatra fekszik, egy észak-dél irányú magasparton a Selypes-

ér (vagy Király-ér) partján. A több korszakú lelőhely összesen 11 hektár kiterjedésű, melyből 

az M3 autópálya építési munkálatait megelőzően megközelítőleg 1,5 hektár került feltárásra. 

A kora rézkoron kívül középső és késő neolitikumra, késő rézkorra, kora és késő bronzkorra, 

vaskorra, népvándorlás korra és középkorra keltezhető objektumok kerültek elő.
320

 A kora 

rézkori település és temetkezések a lelőhely délnyugati részén csoportosultak.  

 

28. ábra. Polgár-Király-ér-part kora rézkori objektumainak összesítő térképe 

 

5.2.4.1. Az objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 8/ S 8 

Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 50/ S 56 

                                                           
320

 HAJDÚ-NAGY 1998, 144-146. 
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Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Leletanyaga kerámia és állatcsont. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

14 10 10 4 1 3 1 6 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 8 6 0 2 2 

 

O 51/S 57 

Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

33 30 14 6 23 1 2 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 23 21 0 3 6 

 

O 64/ S 71 

 

Amorf alakú, egyenetlen aljú gödör. Leletanyaga kerámia és állatcsont. Elmetsz egy középső neolitikus gödröt. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

50 26 19 5 13 7 0 7 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 25 21 0 3 2 

 

O 67/ S 73 

 

Amorf alakú, egyenetlen aljú gödör. Felette a humuszrétegben késő bronzkori cserepek voltak, de betöltéséből 

csak kora rézkori kerámia került elő. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

119 99 42 18 72 9 0 15 
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Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

13 0 86 72 0 18 9 

 

O 95/ S 105 

Temetkezés. Bal oldalára fektetett, kelet-nyugati irányítású zsugorított csontvázas női (?) sír. A lábai erősen 

felhúzott pozícióban, a kezek a koponya alá voltak helyezve. A sír egyik részét, az agykoponyát és az esetleges 

mellékleteket bolygatta egy szarmata beásás. 

 

O 106/ S 113 

Ovális szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Betöltése hamus, vörös égett réteg is észlelhető volt. Leletanyaga 

kerámia, állatcsont, patics, pattintott kő és kagyló.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

96 52 29 14 35 3 1 11 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

8 0 44 43 0 7 2 

 

O 108/ S 115 

 

Temetkezés. Jobb oldalára fektetett, rossz megtartású, zsugorított vázas férfi sírja. A lábak enyhén felhúzott 

pozícióban vannak. Mellékletei: 4 edény, illetve egy vaddisznó-állkapocs.  

 

O 112/ S 119 

 

Hármas temetkezés. Középen egy nyújtott pozícióban, hátára fektetett női (?) váz volt, mellette két oldalán egy-

egy gyerek csontváza feküdt. A felnőtt váz fej- és lábrészénél egy-egy edénymelléklet volt. 

 

O 125/ S 132 

Temetkezés. Bal oldalára fektetett zsugorított vázas temetkezés. Melléklet nélküli.  

 

O 126/ S 133 

Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Leletanyaga kerámia, állatcsont és pattintott kő. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

8 7 7 4 2 1 1 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

Soványítás: 

homok és 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 
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kerámiazúzalék kerámiazúzalék 

1 0 6 5 0 0 2 

 

O 139/ S 146 

 

A pontos dokumentáció hiányzik, kora rézkori gödör. Egy sír (mely dokumentációja szintén hiányos) ugyanezt a 

számot kapta.  

 

A kerámia leletanyag adatai: a gödörből származó töredékeket külön csomagolták el. 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

39 30 19 7 16 7 0 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

6 0 24 17 0 4 9 

 

O 141/ S 148 

Kerek szájú, lapos aljú gödör, betöltése hamus, paticsfoltos.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

71 67 38 16 42 9 7 6 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

13 0 54 45 0 3 19 

 

O 147/ S 157 

Gödör, nem tartalmazott értékelhető mennyiségű és minőségű leletanyagot. 

 

O 181/ S 189; S 235 

Amorf, egyenetlen aljú gödör, leletanyaga kerámia és állatcsont. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

51 40 25 6 27 7 4 8 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

6 0 34 24 0 7 9 

 

O 208/ S 223 



134 
 

Kora rézkori gödör, leírása hiányzik.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

5 3 3 1 2 0 0 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 2 2 0 0 1 

 

O 263/ S 280 

Gödör, nem tartalmazott értékelhető mennyiségű és minőségű leletanyagot. 

 

O 327/ S 390 

Temetkezés. Bal oldalára fektetett nyugat-keleti irányítású zsugorított vázas sír. Melléklete négy edény, a sír 

betöltéséből néhány kora rézkori edénytöredék is elcsomagolásra került. 

 

O 351/ S 379 

Kerek gödör, valószínűleg sír lehetett. Betöltéséből néhány rézkori cserép és embercsontok (?) kerültek elő.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

9 9 5 2 7 0 1 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 8 6 0 0 3 

 

5.2.4.2. Polgár-Király-ér-part (M3-1 lh.) kerámiaanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhelyen összesen 13 telepobjektumot tártak fel, melyek közül mindegyik gödör volt. 

Ezekből a gödrökből mindösszesen 530 kerámiatöredék került elő, melyek maximum 387 

edényhez tartozhattak. Az edénytöredékek közül összesen 220 bizonyult diagnosztikusnak. 

Ebből a magas számból valószínűsíthető, hogy selejtezték az anyagot, bár erről nem maradt 

fent dokumentáció.  
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Edénytájak szerint a megoszlás: a 88 db perem és 49 aljtöredék mellett 274 oldaltöredék 

került elő. A plasztikus díszek száma 75, mely 19%-ot jelent az edénytöredékek és 34%-ot a 

diagnosztikus töredékek halmazában. A bemélyített díszek száma 18, mely 5%-ot jelent az 

edénytöredékek és 8%-ot a diagnosztikus darabok halmazában.  

 

29. ábra: Kerámiamennyiség objektumonként Polgár-Király-ér-part lelőhelyen 

 

Kerámiadeponálási szokások az objektumokban talált kerámiamennyiség alapján 

 

A normál eloszlási (31. ábra) és boxplot (30. ábra)diagramokból látható, hogy nincs olyan 

objektum, mely extrém kiugró értéket mutatna, mindössze a 67. gödör ugrik ki enyhén a 

mintából. A normál eloszlás szintén alátámasztja, hogy a gödrökben talált kerámiamennyiség 

alapján homogén kerámiadeponálási szokásokkal számolhatunk. 
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30. ábra Kiugró értékek Polgár-Király-ér-part lelőhely kerámiamennyiségi adatai alapján 

 

 

31. ábra: A kerámiamennyiség normál eloszlásának vizsgálata Polgár-Király-ér-part 

lelőhelyen. 

 

Technológiai adatok 

 

A soványítóanyagokról összességében elmondható, hogy csak kerámiazúzalékos soványítást 

nem alkalmaztak a lelőhelyen, a homokos és vegyes soványítóanyag megoszlása a 32. ábrán 

látható. Az objektumok között nem tapasztalható kiugró eltérés.  
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32. ábra: Soványítóanyagok szerinti megoszlás Polgár-Király-ér-part lelőhelyen. 

 

A felületkezelési megoldásokban összesen három változó fordult elő az előzetesen felvett 

négyből, durvítást egy esetben sem lehetett tapasztalni. Az esetek összesen 70%-ában nem 

kezelték az edény felületét, a simítás és fényezés aránya 13%-17%, tehát az esetek majdnem 

egy harmadában valamilyen plusz felületkezelést alkalmaztak az edényeken (33. ábra). Az 

objektumok szerinti összehasonlítás ugyancsak homogén képet mutat, nincs szignifikáns 

eltérés a gödrök anyaga között.  

 

 

33. ábra: Felületkezelés szerinti megoszlás Polgár-Király-ér-part lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

A lelőhelyen előkerült edények közül a nyílt és zárt típusok aránya 42%-58% a zárt vagy 

záródó edényformák javára. Pontos edényforma-kategóriát összesen 80 esetben lehetett 
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megállapítani. A nyílt edénytípusok között legnagyobb számban a profilált tálak fordulnak 

elő, összesen 16 példányt lehetett azonosítani (7. tábla/1-3.), második helyen az egyszerű 

kónikus tálak vannak nyolc darabbal (1. tábla/1-2.). Ezeken kívül ívelt testű tálat 5 esetben (4. 

tábla/1-5.), bögrét két esetben (11. tábla/5.), poharat (11. tábla/1.), csészét és mericét (23. 

tábla/3.) egy-egy esetben lehetett megfigyelni. A záródó típusok közül két formai típus 

dominál, a korsók (19 db, 12. tábla/1-4.) és a virágcserép alakú edények (17 db, 18. tábla/1-

3.) mellett harmadik leggyakrabban a nagyméretű tárolóedényeket (9 db) lehetett azonosítani. 

Ezeken kívül más záródó edénytípus ritkán került elő, összesen két serlegforma és egy darab 

fazék (22. tábla/2.) volt található az anyagban. (34.ábra) 

 

34. ábra: Edényformák megoszlása Polgár-Király-ér-part lelőhelyen. 

Az alacsony esetszám miatt a formai megoszlás objektumok szerinti összehasonlításának 

kevés értelme lenne, a nagyobb mennyiséget tartalmazó objektumokban (67., 106., 141. 

gödrök) kissé eltérő gyakorisággal ugyan, de megtalálhatóak a lelőhelyre jellemző 

kerámiaformák, nem tapasztalható aránytalan eltérés.  

Az aljformák tekintetében tapasztalható arányok a következők: lapos aljat 28, míg csőtalpat 

21 esetben lehetett meghatározni (57%-43%). A megállapítható kiképzésű csőtalpak (13 db) 

mindössze egy formai csoportba voltak besorolhatók, az ívelt kónikus csőtalpak közé.  

 

Plasztikus díszek 

 

A lelőhelyen 74 darab bütyök mellett mindössze egy fül került elő. A bütyökdíszek formai 

megoszlása szerint a leggyakoribb típus a kúpos bütyök (53 db), lekerekített bütyök 10 
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esetben fordult elő (24. tábla/2.), míg nagyméretű bütyökfül összesen két példányban került 

elő (35. ábra). A bütykök díszítése alapján körülbelül ugyanolyan gyakorisággal fordulnak 

elő az átfúrt (28 db/ 46%) és az átfúratlan bütykök (24 db/ 40%). Kétoldali 

ujjbenyomkodással díszített bütyköt 16 esetben lehetett azonosítani (14%).  

 

35. ábra: Bütyökformák megoszlása Polgár-Király-ér-part lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszítések 

 

A lelőhelyen meglehetősen kevés bemélyített díszítés fordult elő, melyek egy beszurkált dísz 

kivételével mind benyomkodott díszek (18 db/ 95%) voltak. Ezeken kívül összesen egy 

esetben lehetett megfigyelni fekete csurgatott festés nyomait, egy, a 64. gödörből előkerült 

virágcserép alakú edény töredékén. A motívumokat tekintve igen egységes a kép, a 

benyomkodott díszeket geometrikus motívumba rendezve helyezték el az edény felületén (15 

db/ 94%) egy kivétellel minden esetben, a kivétel egy 181.-es gödörből előkerült pontsorba 

rendezett benyomkodott díszítés volt.  

A benyomkodott díszek gödrök szerinti előkerülése az alacsony esetszám miatt nem 

vizsgálható, a legtöbb díszített töredék (5 db) a 141. gödörből került elő.  

Pontos motívumkódok szerint a leggyakrabban a 2. kódszámmal ellátott párosával 

benyomkodott pontok találhatóak meg, összesen 11 alkalommal; a 141. gödör anyagában 5 

(26. tábla/2.), a 181. gödörében 3, a 106. (26. tábla/1.), 139. és 351-es gödrökben pedig 1-1 

példány fordult elő. A 126-os gödör egyik töredékén rombusz alakba rendezett benyomkodott 

pontok (4. kód), a 181. gödörből előkerült egyik töredéken pedig cikkcakkba rendezett 

benyomkodott pontsor volt látható (28. tábla/2.). 
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5.2.4.3. A lelőhely abszolút kronológiai helyzete 

 

A lelőhelyről az OTKA-PD 101062 számú projektének keretein belül három objektumból 

vettünk radiokarbon-mérésre mintát. A minták Bayesian-módszerrel való elemzése után a 

lelőhely használatának kezdetét 4370(68,2%)4120 cal BC közé, míg a végét 

4240(68,2%)4010 cal BC közé lehet keltezni.
321

 

 

5.2.4.4. Polgár-Király-ér-part kerámia leletanyagának többváltozós statisztikai elemzése 

 

A lelőhelyen előkerült kerámia leletanyag objektumok közötti eloszlása megfelelőnek 

mondható, az előkerült leletanyag azonban igen alacsony számú. Ez sajnálatos módon a feltett 

kérdések megválaszolására alkalmazott statisztikai vizsgálatok elvégzésének lehetőségeit is 

igencsak behatárolta.  

Az első feltett kérdés a leletanyag homogenitására vonatkozik, mely megválaszolására 

főkomponens-elemzéssel próbálkoztam először. A vizsgált változók között voltak az 

edényformák, a plasztikus díszítések és a bemélyített motívumok. Azonban a vizsgálat 

többszöri futtatásra, illetve több módszer alkalmazása után is sikertelen volt. Ennek oka 

minden bizonnyal a minta alkalmatlansága, hiszen a különböző változók közötti korrelációk a 

kevés esetszám miatt igen alacsonyak maradtak.  

Ennek fényében korrespondencia-elemzéssel is megpróbáltam megválaszolni a feltett kérdést, 

tudva azt, hogy a kapott eredményeket kellő óvatossággal kell kezelni. Az alacsony 

információtartalmat hordozó változók és esetek elhagyása után olyan kép rajzolódott ki, 

amilyet várni lehetett. Mind a változók, mind az esetek strukturálatlan halmazban jelentek 

meg a koordinátarendszerben (36. ábra). A tengelyek sajátértékei elfogadhatóak (23,1% 

illetve 20,1%), tehát a megőrződött információmennyiség eléri az elfogadható mértéket.  

                                                           
321

 Siklósi, Zs. – Szilágyi, M.: System reboots. Impacts of new analytical methods on the re-consideration of the 
Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain. EAA 2013, Plzeń. Az előadást 2013.09.07-én 
tartottuk meg.  
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36. ábra: Polgár-Király-ér-part korrespondencia-analízise az edényformák, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. 

 

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy bár a Polgár-Király-ér-part lelőhelyen feltárt 

lelőhely kis mennyiségű leletanyagot produkált, és főkomponens-elemzéssel nem lehetett 

bebizonyítani, hogy a gödrökbe került leletanyag egy egységesnek mondható edénykészletből 

származik, a korrespondencia-elemzés eredményei alapján mégis inkább azt feltételezhetjük, 

hogy így volt, mintsem hogy szignifikánsan eltérő készletek leletanyaga jelent volna meg a 

településobjektumokban.  
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5.2.5. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a 

 

A lelőhelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai 

tárták fel 2006-2007-ben. A lelőhelyen a rézkori telepobjektumok mellett a halomsíros és az 

avar időszak képviselte magát.
322

 A rézkori megtelepedés a kerámiaanyag alapján két 

időszakra osztható, a kora rézkori tiszapolgári, és a középső rézkor végi hunyadihalmi 

periódusokra. Az 1/a felszín nyugati kiszögellésében sűrűsödnek a kora rézkori 

telepobjektumok, egy kb. 60x60 m-es területen. A kora rézkori telepobjektumok mellet egy 

temetkezés került elő, melynek mindössze egy pattintott obszidián penge volt a melléklete, az 

esetleges többi mellékletet megsemmisíthette egy népvándorlás kori beásás. A sír egy sekély 

árkon belül került elő, mely szintén a rézkorra keltezhető.  

A leletanyagot az ásatók egyértelműen a tiszapolgári kultúrához kötötték. A leletanyagról a 

kevés díszített edénytöredék, illetve a leletanyag jellege alapján az első, szubjektív 

benyomásom az volt, hogy az a tiszapolgári kultúra idősebb fázisába tartozik. 

A feltárástól nyugatra a rézkori település nagy valószínűséggel folytatódik, ezen kívül a 

felszín északi részén bukkantak fel szórványosan a rézkorra keltezhető gödrök.  

                                                           
322

 CSÁNYI 2006, 259 
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37. ábra. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhely kora és középső rézkori objektumainak összesítő 

térképe 

 

5.2.5.1. A tiszapolgári objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 438/ S 499 

Kerek gödör. Mérete 190x220 cm, relatív mélység 64 cm. Leletanyaga kerámia, kevés állatcsont, sok kagyló. 

Leltári szám: 2010.14.039.001-014. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

40 25 11 4 19 2 0 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 22 22 0 2 1 

 

O 440/ S 502 
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Kerek, kissé szabálytalan, egyenetlen aljú gödör. Mérete 156x210 cm, relatív mélysége 42-116 cm. Leletanyaga 

kerámia, állatcsont, pattintott kova és obszidián. Leltári szám: 2010.14.040.001-009. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

36 35 6 0 31 4 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 34 35 0 0 0 

 

O 700/ S 1028 

Kerek, egyenes aljú gödör. Átmérője 90 cm, relatív mélysége 71 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, kagyló és 

patics. Leltári szám: 2010.14.041.001-009. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

34 27 11 5 19 3 1 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

4 3 20 20 0 3 4 

 

O 753/ S 1118 

 

Ovális, egyenes aljú gödör. Leletanyaga kerámia, állatcsont, őrlőkő töredéke és patics. Leltári szám: 

2010.14.042.001-007. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

30 28 3 0 26 2 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

5 0 23 24 0 2 0 

 

O 774/ S 1151; 1501 

Kerek, egyenes aljú gödör. Átmérője 202 cm, relatív mélysége 81 cm. Leletanyaga nagy mennyiségű kerámia, 

állatcsont, őrlőkő, patics, kagyló. Leltári szám: 2010.14.043.001-127 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes Összes Diagnosztikus Perem Oldal Alj Bemélyített Plasztikus 
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töredék edény töredékek díszítések díszítések 

408 368 128 66 279 23 4 35 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

50 2 316 308 0 35 25 

 

O 920/ S 1491; 1502 

Szabálytalan, sekély, egyenetlen aljú gödör. Mérete 168x186 cm, relatív mélysége 51 cm. Leletanyaga kerámia, 

állatcsont és kagyló. Leltári szám: 2010.14.045.001-032. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

102 101 24 13 87 1 6 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

29 0 72 77 1 19 4 

 

O 958/ S 1414 

Kerek, egyenes aljú gödör. Átmérője 107 cm, relatív mélysége 44 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, kagyló. 

Leltári szám: 2010.14.046.001-002. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 960/ S 1416 

Enyhén ovális szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Méretei: 160x195 cm, mélysége 49 cm. leletanyaga 

kerámia, állatcsont, őrlőkő töredéke, patics.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

52 49 5 3 44 2 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

5 0 55 44 0 2 3 

 

O 965/ S 1421 

Ovális, egyenes aljú gödör. Mérete 167x205 cm, relatív mélysége 82 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, 

obszidián penge. Leltári szám: 2010.14.048.001-014. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  
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Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

45 38 10 5 32 1 2 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 31 33 0 3 2 

 

O 966/ S 1422 

Félköríves árok részlete. Sekély, U-átmetszetű árok, szélessége kb. 1 m, relatív mélysége 13-20 cm. Csak kis 

része került kibontásra. Az árok foltja egy kb. 25 m átmérőjű területet kerít el, mindkét irányban kifut az ásatási 

felszín határáról. Leletanyaga kevés kerámia. Leltári szám: 2010.14.054.001-002. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 968/ S 1424 

Sír. A sírgödör téglalap alakú, méretei 100x 116 cm. A zsugorított helyzetű csontváz D-É irányítású, jobb 

oldalán fekszik. A sírt metsző késő népvándorlás kori objektum megsemmisítette az esetleges mellékleteket, az 

egyetlen melléklet egy obszidiánpenge. Leltári szám: 2010.14.049.001-006. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Kerámia leletanyag csak a sír betöltéséből került elő. 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

16 16 5 4 12 0 1 0 

 

Technológiai adatok 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 16 16 0 0 0 

 

O 989/ S 1452; 1530 

Négyszögletes, egyenetlen aljú gödör. Mérete: 264x268 cm, relatív mélysége 60-70 cm. Leletanyaga kerámia, 

kevés állatcsont. Leltári szám: 2010.14.050.001-006. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

15 15 5 1 13 1 0 3 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 14 14 0 1 0 

 

O 1024/ S 1523 
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Szabálytalan alakú, egyenes aljú gödör. Csak egyik fele került kibontásra, relatív mélysége 56 cm cm. 

Leletanyaga kevés kerámia és állatcsont. Leltári szám: 2010.14.055.001-003. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

11 10 3 1 8 1 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 9 9 0 1 0 

 

 

5.2.4.2. A hunyadihalmi objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 776/ S 1160 

Kerek, lefelé enyhén kiszélesedő, egyenes aljú gödör. Átmérője 140 cm, relatív mélysége 80 cm. Leletanyaga 

kerámia, állatcsont (égett csontok is), nagy mennyiségű patics, lenyomatos patics és tapasztástöredék. Leltári 

szám: 2010.14.044.001-011.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

21 11 11 6 4 1 3 3 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 11 11 0 0 0 

 

O 1010/ S 1510 

Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Átmérője 75 cm, leletanyaga kerámia, állatcsont, agyagsalak, 

pattintott obszidián penge és kagyló.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

129 104 47 25 71 8 0 14 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 
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Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 1 101 104 0 0 0 

 

O 1021/ S 1520 

Ovális szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Méretei: 120x180 cm, mélysége 60 cm. Keleti oldalánál fejjel 

lefelé egy négy lábon álló mély tál feküdt fejjel lefelé. Leletanyaga: kerámia, állatcsont, tapasztásdarabok, 

kovapenge.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

71 48 9 3 44 1 1 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 48 48 0 0 0 

 

 

5.2.5.3. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a kora rézkori kerámiaanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhelyen összesen 11 kora rézkori objektumból került elő értékelhető mennyiségű 

leletanyag. Összesen 789 kerámiatöredékkel, ebből maximum 712 edénytöredékkel 

számolhatunk. A diagnosztikus darabok száma összesen 212. (38. ábra). Az edénytájak 

szerinti töredékmegoszlás összesítve a következőképpen néz ki, 102 db peremtöredék, 570 db 

oldaltöredék, illetve 40 db aljtöredék került elő. A plasztikus díszek száma 54, aránya 7,6% az 

összes edénytöredék és 25,5% a diagnosztikus darabok halmazában. A bemélyített díszítések 

összege 16, ez 2,2%ot jelent az összes edénytöredék halmazában, és 7,5%-ot a diagnosztikus 

darabok halmazában.  
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38. ábra Kerámiamennyiség objektumonkénti megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a 

lelőhelyen. 

 

A kerámialeletek eloszlásának jellemzői 

 

A töredékek objektumonkénti megoszlását tekintve látható, hogy a 774-es gödörből 

származik a lelőhely kerámiatöredékeinek nagy része. A minták szóródása alapján 

elmondható, hogy ez az objektum mindhárom vizsgált változó szerint extrém kiugró értéket 

mutat. A többi objektum kerámiatöredékeinek száma azonban (a 920-as objektum kivételével, 

mely enyhén kiugró értéket mutat) mind a normális értéken belül van (39.ábra). 

Természetesen ebből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, hiszen a minta a 

maga 11 esetével nem mondható túlságosan nagynak.  

 

39. ábra Kiugró értékek Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhely kerámiamennyiségi adatai 

alapján 
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A minta eloszlását tekintve elmondható, hogy az az extrém kiugró értéket kivéve normál 

eloszlást mutat (40. ábra) 

 

40. ábra: A kerámiamennyiség normál eloszlásának vizsgálata Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a 

lelőhelyen. a: a 774-es objektummal, b: a 774-es objektum nélkül 

 

Ehhez a fenti megállapításhoz természetesen nem kell feltétlenül különféle statisztikai 

módszereket alkalmazni, hiszen ilyen kis esetszám alapján magától is látszik, mégis 

matematikai szabályokkal is alátámasztva talán kicsit objektívebbnek hat. Régészeti 

szempontból az a lényeges, hogy a 774-es gödör a benne talált kerámiamennyiség alapján 

valószínűleg valamilyen módon eltér a lelőhelyen tapasztalható kerámiadeponálási 

szokásoktól. Ennek oka a gödör méreteit is figyelembe véve inkább egy egyszeri 

cselekményben keresendő, mintsem a gödör hosszú ideig tartó használatában. Így tehát 

minden valószínűség szerint egy egyszeri alkalommal, vagy rövid ideig tartó időszakban 

került az objektumba ez a nagy mennyiségű kerámia. Azt azonban, hogy ez az eltérés csak 

mennyiségben, vagy esetleg a deponált anyag minőségében is megmutatkozik, csak a további 

részletes elemzés alapján dönthető el.  

 

Kerámiatechnológiai adatok  

 

Az edények soványítását tekintve a lelőhely egészén a következő kép látszik. Az esetek jóval 

több, mint 3/4-ében, összesen 612 esetben homokkal és finomabbra őrölt kerámiazúzalékkal 

történt a soványítás, az edények 15%-a volt homokkal soványítva, és mindössze 5 esetben 

lehetett észlelni durva kerámiazúzalékos soványítást. (41. ábra) 
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41. ábra: Soványítóanyagok megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhelyen. 

 

Objektumonként felesleges volna az összes adatot felsorolni és ábrázolni, két kivétellel. A 

774. gödör adatai szinte százalékra pontosan megegyeznek az egész településen tapasztalható 

arányokkal (85% vegyes, és 15% homokos soványítás). A 920. gödör azonban eltér ettől, 

71% a vegyes, és 29% a homokos soványítású töredékek aránya, tehát a finomabb, homokos 

soványítású kerámia nagyobb arányban került deponálásra ebbe a gödörbe, mint a település 

többi gödrébe.  

Az edények felületkezelését elemezve elmondható, hogy a legtöbb edény (85%) felületén nem 

lehetett észlelni eszköznyomokat. Simításra az esetek 10%-ban, míg polírozásra 5%-ban 

került sor. Szándékos durvításra utaló nyomokat összesen egy esetben lehetett megfigyelni, 

egy a 920. gödörből előkerült oldaltöredéken (42. ábra). 

A 774.-es gödörben 84%-9%-7% a felületkezelés hiánya, simítás és polírozás százalékos 

mutatója, míg a 920.-as gödörben szintén némi eltérés tapasztalható a megoszlásban, itt 76% a 

kezeletlen, 19% a simított és 4% a fényezett edényfelületek aránya. 

 

42. ábra: Felületkezelés megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhelyen 
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Edényformák 

 

A nyílt és záródó edényformák aránya 76%-24% a nyílt edények javára. Edénytípusokat 

összesen 77 esetben lehetett meghatározni, ebből ötven edény a 774. objektumból került elő. 

Ez az aránytalanság igen nehézkessé tenné a különböző objektumokból előkerült 

edényformák arányának összehasonlítását, így nem vállalkozhatunk másra, mint a lelőhely 

egészének edényformákkal kapcsolatos jellemzőinek bemutatását.  

Az edénytípusok közül nem lehetett azonosítani S-profilú tálakat, poharakat, bögréket, 

mericéket, serlegeket, fazekakat és depas-csészéket. Az azonosítható formák százalékos 

megoszlása alapján elmondható, hogy az egyszerű kónikus tálak fordulnak elő a legnagyobb 

számban (35 db, 1. tábla/3-4.), ezt a formai típust az ívelt tálak (13 db, 5. tábla/1-5.) és a 

profilált tálak (10 db, 7. tábla/4-6.) követik. A zárt vagy záródó edénytípusok közül 

legnagyobb számban a tárolóedények (16. tábla/1-2.) és a korsók fordulnak elő (6-6 db). A 

kisebb arányban előforduló edénytípusok közé sorolhatóak a virágcserép alakú edények (3 db, 

19. tábla/1.), a tejesköcsög vagy köcsög alakú edények (3 db, 21. tábla/1.), illetve a kis, 

kónikus csészék (1 db, 23. tábla/2.) (43. ábra). A tejesköcsög alakú edényeken kívül nincs 

olyan edényforma, mely csak a 774. gödörből került volna elő. Az egy darab csészén kívül, 

mely a 920. gödörből került elő, mindegyik edénytípus a 774. objektum leletanyagában is 

megtalálható volt.  

Az alacsony esetszám miatt nincs lehetőség arra a kérdésre vonatkozó válaszokat keresni, 

hogy van-e szignifikáns különbség az objektumok között a belőlük előkerült edényformák 

alapján, hiszen a tizenegy objektum közül mindössze hétből került elő meghatározható forma, 

ezek közül is a 774. és 920. gödrökhöz köthető 50, illetve 10 darab, a maradék tizenhét forma 

öt objektum között oszlik meg.  
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43. ábra: Edényformák százalékos megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhelyen 

 

A csőtalpak és lapos aljak megoszlása 15:25 a csőtalpak javára, tehát a szintén alacsony 

számú azonosítható aljformák 63%-a csőtalp. A csőtalpformák darabszám szerinti megoszlása 

a következő: egyenes kónikus csőtalp 7 db, ívelt kónikus csőtalp 5 db, harang alakú csőtalp 2 

db, és négyszögátmetszetű csőtalp egy darab került azonosításra. Ezek objektumok szerinti 

csoportosítására és százalékos megoszlásának kiszámítására az alacsony esetszám miatt nem 

kerül sor. A csőtalpak közül mindössze egy darabon volt nyoma átfúrásnak.  

Fedőformák nem kerültek elő a lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A lelőhelyen előkerült plasztikus díszek típusainak megoszlása: 49 db bütyköt (ebből 43 db 

formája volt meghatározható) és 9 db fület lehetett azonosítani. A bütykök formájuk szerint a 

következőképpen oszlanak meg: a legtöbbször előforduló bütyöktípus a kúpos forma (28 db, 

24. tábla/5-6.), ezt követi a lekerekített bütyökforma (9 db, 24. tábla/1.), valamint a 

madárcsőrszerűen felhúzott bütyökforma (4 db), a sort a bütyökfülek (2 db) zárják (44. ábra). 

Az objektumok közötti különbségek statisztikai vizsgálatát az alacsony esetszám ez esetben is 

értelmetlenné teszi 
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A bütykök díszítésének megoszlásának vizsgálati alaphalmaza 45 db. A leggyakrabban nem 

látják el semmilyen díszítéssel a bütyköket, 30 esetben átfúratlan, 8 esetben félig átfúrt, 7 

esetben teljesen átfúrt bütyköket lehetett azonosítani (százalékos megoszlás: 67%-18%-15%). 

A fültípusok közül a 774.-es gödörből összesen 6 gyűrűfül került elő, ezek egy részét a 

tejesköcsög alakú edényekhez lehetett kötni, ezeken kívül az 1024-es objektum egyik 

diagnosztikus darabja volt egy gyűrűfül. A maradék két fültípus nem volt közelebbről 

azonosítható.  

 

44. ábra: Bütyökformák megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhelyen 

 

Bemélyített díszítések 

 

Bemélyített díszítések igen alacsony számban fordultak elő a lelőhelyen, mindössze 16 

esetben lehetett ilyet megfigyelni. Ezek megoszlása technika szerint: összesen 13 darab 

bekarcolt díszítés került elő, 2 darab bekarcolt és benyomkodott kombinált díszítés, illetve 1 

darab beszurkált díszítés (45. ábra). 

A motívumcsoportok szerinti megoszlás alapján a leggyakrabban előforduló bemélyített 

motívum az edényeken körbefutó bekarcolt, hálómintával kitöltött motívum (34. tábla/1-2.), 

mely nyolc példányban volt megtalálható, a sraffozással kitöltött változat pedig további 

három példányban. A kombinált technológiájú díszítések közül egy esetben lehetett 

motívumot megállapítani, ez egy hálómintával kitöltött körbefutó motívum volt. Egyszerű 

bekarcolt geometrikus motívumból, illetve beszurkált geometrikus motívumból egy-egy darab 

került elő.  
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A pontosan meghatározható bemélyített motívumok száma mindösszesen három. A 774. 

gödörből egy csőtalpon látható a 141. mintakód (38. tábla/2.), a 920.-as gödörből két 

edénytöredéken a 79. és 142.-es (33. tábla/1.) mintakód került elő.  

Pontosan meghatározható edényformán pontosan meghatározható díszítőmotívum nem került 

elő a lelőhelyről.  

 

 

45. ábra: Bemélyített díszítések technológiai megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a 

lelőhelyen 

 

A lelőhelyen előkerült kerámia mennyisége és minősége nem teszi lehetővé a lelőhely további 

objektum alapú statisztikai elemzését. Ennek okai az esetek (régészeti objektumok) alacsony 

száma, és a kerámiaanyag egyenlőtlen eloszlása.  

 

5.3.5.4. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a hunyadihalmi kerámiaanyagának elsődleges 

értékelése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhelyen összesen három hunyadihalmi gödörben minimum 163 edényhez tartozó 221 

kerámiatöredéket tártak fel. Ezek közül összesen 67 bizonyult diagnosztikusnak. Az alacsony 

esetszám miatt nincs értelme szórást és kiugró értékeket vizsgálni, a leletanyag objektumok 

közötti megoszlása a 46. ábrán látható.  
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46. ábra: A hunyadihalmi kerámiaanyag megoszlása objektumonként. 

 

Mindösszesen 34 db perem-, 116 db oldal- és 10 db aljtöredék került elő; az 5 db bemélyített 

díszítés összesen 3%-ot és 7,5%-ot, míg a 24 db plasztikus dísz 13%-ot és 36%-ot tesz ki az 

összes edény illetve a diagnosztikus töredékek halmazában.  

A technológiai adatok megoszlása meglehetősen egyhangú, szinte az összes edényt vegyesen, 

kerámiazúzalékkal és homokkal soványították, mindössze 2 esetben soványítottak csak 

homokkal és 1 esetben csak kerámiazúzalékkal. A felületkezelések terén, ha lehet, még 

magasabb fokú homogenitás tapasztalható, mind a 163 edény felülete kezeletlen.  

A formai adatokról a következőket lehet elmondani. A három gödörből összesen 20 

edényformát sikerült meghatározni. Az előkerült kónikus tálakból az összes (3 db) az 1010-es 

gödörből származik, ívelt tálból két példány került elő, a 1010. és 1021. objektumokból, 

profilált tálból egy, ezt a 1010. gödör produkálta. A hunyadihalmi edénytípusok kategóriájába 

13 edényt tudtam sorolni, az alkategóriákba pedig két darab tulipánkehely alakú edényt a 

1021-es gödörből (48. tábla/3-4.), kilenc darab nyomottgömbös testű nyakas tálat, mely típus 

mindhárom gödörben képviselte magát, legnagyobb számban (6) az 1010.-es objektumban 

(49. tábla/1.); ezen kívül összesen három darab situla került még elő (47. ábra). A lapos aljak 

száma összesen 4 db, míg a csőtalpaké 6 db, utóbbiak csak a 1010. objektumból kerültek elő.  
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47. ábra: Edénytípusok megoszlása a hunyadihalmi objektumokban Rákóczifalva-Bivaly-tó 

1/a lelőhelyen 

 

Bütyköket mindösszesen 4 esetben lehetett megfigyelni, ebből kettő formája volt egyértelmű, 

mindkettő kúpos volt (776. objektum). Fülek nagyobb számban kerültek elő, összesen 14 

darab, melyből 13 formája volt megállapítható. 10 gyűrűfül mellett egy korongos tapadású fül 

(48. tábla/1.) és egy szalagfül volt található az anyagban, a gyűrűfülek azonban némileg 

eltértek a tiszapolgár-bodrogkeresztúri anyagban megszokottaktól. A 1010. gödör egyik 

edényén plasztikus lábak láthatóak, eredetileg négy darab, melyekből csak három maradt meg 

(49. tábla/1).  

Az öt darab bemélyített díszítés mindegyike bevagdosás volt. 

 

5.2.5.5. A kora rézkori lelőhely abszolút kronológiai helyzete 

 

A lelőhelyről az OTKA-PD 101062 számú projektének keretein belül két objektumból 

vettünk radiokarbon-mérésre mintát. A minták Bayesian-módszerrel való elemzése után a 

lelőhely használatát 4260(68,2%)3950 cal BC közé lehet keltezni.
323

 

 

 

 

                                                           
323

 Konferenciaelőadás: Siklósi, Zs. – Szilágyi, M.: System reboots. Impacts of new analytical methods on the re-
consideration of the Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain. EAA 2013, Plzeń. Az előadást 
2013.09.07-én tartottuk meg.  
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5.2.5.6. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a kora rézkori kerámiaanyagának többváltozós 

statisztikai elemzése 

 

A lelőhelyen előkerült leletanyagot alkalmasnak véltem arra, hogy az edényművesség 

egységességével kapcsolatos kérdések megválaszolására statisztikai módszereket 

alkalmazzak. Az egyik ilyen kérdés a kerámia leletanyag egységességére vonatkozik, tehát a 

gödrökbe került leletanyagból következtethetünk-e arra, hogy a gödrökbe került leletanyag 

egy egységesnek mondható edényművesség részét képezi, vagy vannak olyan jelek, amik arra 

utalnak, hogy többféle edénykészletből került a leletanyag a gödrökbe. 

Elsőként főkomponens-elemzésnek vetettem alá a mintát, mely statisztikailag is alkalmasnak 

bizonyult az elemzésre. A vizsgált változók az edényformák, plasztikus díszek formái és a 

bemélyített díszítések motívumai közül kerültek ki. Az első futtatás után nyilvánvalóvá vált, 

hogy a változók egy része nem esik elég súllyal a főkomponensre, ezért ezeket ki kellett 

vennem az elemzésből. A kis kommunalitással bíró változók között voltak a csészék és a 

harang alakú csőtalpak (melyekből egy illetve két darab került elő), illetve az összes 

bemélyített motívum, ami előfordul a lelőhelyen, kivéve a bekarcolt, sraffozással kitöltött 

geometrikus motívumokat. A többi változó azonban megfelelő súllyal esik a fő komponensre, 

mely az összes változó információmennyiségéből igen tekintélyes mennyiséget, 87,7%-ot őriz 

meg (48. ábra).  

 

48. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a főkomponens-elemzése az edényformák, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. A kommunalitások és a teljes variancia. 
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Óvatosságra int azonban az a tény, hogy a leletanyag nagy része egy gödörhöz köthető, így a 

főkomponensen vannak olyan változók, melyek azért esnek rá nagy súllyal, mert ebből az 

objektumból (774. gödör) kerültek elő, ezért erős a korreláció más változókkal. Ez 

aránytalanságokat okozhat, főleg az olyan kis esetszámú változókkal, mint a bemélyített 

díszítések, vagy a négyzetátmetszetű csőtalpak, ezeknek az interpretáció során némileg más 

megítélés alá kell esniük. 

Azonban elfogadhatjuk, hogy a lelőhelyen a táblázatban látható változók nagy része képezi a 

lelőhely edényművességének gerincét, ezek a formák, illetve díszítések jellemzik legjobban a 

lelőhely edénykészletét (49. ábra).  

 

49. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a főkomponens-elemzése az edényformák, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. Az első főkomponens komponensmátrixa. 

Annak, hogy a bemélyített motívumok legtöbbje nem szerepel a főkomponensen, legfőbb oka 

az előkerült díszítések alacsony száma. Sajnálatos módon ebből kifolyólag az 

edényművességnek ez a szelete nem kutatható tovább ezen a mintán.  

Azt láthattuk tehát, hogy az edényformák és a plasztikus díszek előfordulásában nincs 

szignifikáns eltérés az objektumok között, tehát a Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a lelőhelyen az 

objektumokba került kerámia leletanyag egy meglehetősen egységesnek mondható 

edényművesség része volt.  
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5.2.6. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c 

 

A rézkori település az ugyanezen a felszínen feltárt vele egykorú bodrogkeresztúri temetőtől 

körülbelül 150 m-re északnyugatra helyezkedik el. A temető és a település között nem 

található rézkorra keltezhető objektum, tehát térben egy 120-140 m-es üres sávnak 

köszönhetően teljesen elkülönülnek egymástól. A település maga a feltárás északnyugati 

részén egy 50x50 m-es területen helyezkedik el. A rézkori objektumok eloszlása és sűrűsége 

alapján igen valószínű, hogy a teljes települést sikerült feltárni, a feltárás határához közel nem 

fordult elő rézkori jelenség.  

A település összesen 30 objektumból áll, ebből kettő ház, melyekhez alapárok és cölöplyukak 

köthetők, egy temetkezés, a többi gödör. A gödrök egy része igen kevés leletanyagot 

tartalmazott, némelyikük csak feltételesen köthető a kora-középső rézkorhoz. A rézkort 

megelőzően a területen a középső neolitikumban telepedtek meg, később vaskori és Árpád-

kori telep létesült ezen a helyen.
324

  

 

50. ábra. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhely rézkori objektumainak összesítő térképe. 

 

                                                           
324

 CSÁNYI 2007, 259-260 
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5.2.6.1. Az objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 366/S 544 

Nagyméretű amorf gödör, közepén több kisebb-nagyobb lemélyedéssel. 

 

A kerámia-leletanyag alapadatai 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

133 128 87 32 83 13 30 12 

 

Kerámiatechnológiai adatok 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

28 0 100 93 0 10 25 

 

O 369/S 412 

Négyszögletes, egyenes falú, lapos aljú objektum. Méretei: 90x64 cm. Datálása kérdéses, bár csak kora rézkori 

leletanyag került elő belőle, betöltése és formája alapján lehet újkori beásás is, szórvány kerámiával.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

5 4 2 0 3 1 1 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 5 4 0 0 1 

 

O 375/ S 421 

Ovális alakú, egyenetlen oldalú, egyenes aljú sekély gödör. Méretei 186x210 cm, relatív mélysége 42 cm. 

Leletanyaga kerámia, állatcsont, őrlőkő töredéke, patics, csonteszköz, csiga. Leltári szám: 2010.14.001.001-023. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

60 54 25 8 42 4 5 8 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 1 50 46 0 5 3 

 

O 401/ S 451; 467 

Amorf gödör, melyet egy kelta és két újkori objektum metszett el. Ezen a számon a rézkori anyag lett 

elcsomagolva. Leltári szám: 2010.14.002.001-107. 
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A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

146 135 70 26 98 11 16 17 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

15 0 120 94 0 25 16 

 

O 467/ S 536-37; 539-40; 562-64 

Szabálytalan kerek, egyenetlen, szűkülő aljú sekély gödör. Méretei 170x185 cm, relatív mélység 53 cm. 

Leletanyag kerámia, patics, állatcsont. Leltári szám: 2010.14.003.001-113. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

213 165 116 43 106 16 33 24 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

36 0 129 120 0 13 32 

 

O 468/ S 538, 543, 548-50, 572-74 

Szabálytalan alakú, ívelt oldalú, ívelt aljú gödör. A DNy-i részén egy kisebb kihasasodás figyelhető meg. 

Mélysége 50 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, patics. Leltári szám: 2010.14.004.001-070. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

149 129 57 17 103 18 15 7 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

20 0 109 86 0 9 34 

 

O 469/ S 547, 567, 829-831 

Nagyméretű kerek gödör, oldala enyhén kiöblösödik. Alja lépcsős, a közepe felé lejt. Átmérője 180 cm, relatív 

mélysége 50-70 cm. Leletanyag kerámia, állatcsont, kő, patics, kagyló, csiga. Leltári szám: 2010.14.005.001-

026. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

35 32 18 6 22 4 5 3 
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Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 29 24 0 0 8 

 

O 473/ S 565; 871-72; 927-28 

 

Amorf gödör, csak az egyik fele került feltárásra. Egy sekélyebb és egy mélyebb részre tagolódik, 

megközelítőleg négyszög alakú. Relatív mélysége 17-47 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, patics, kagyló és 

kova. Leltári szám: 2010.14.006.001-118. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

123 100 36 12 78 10 8 6 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

36 0 64 73 0 14 13 

 

O 474/ S 568-571; 582; 624-626; 903; 925; 930 

Nagyméretű, megközelítőleg kör alakú gödör. Fala függőleges, alja egyenes, nem teljesen vízszintes, kelet felé 

mélyül. Átmérője 423 cm, relatív mélysége 60-70 cm. Leletanyaga nagy mennyiségű kerámia és állatcsont, 

kagyló, csiga, patics, kőeszköz és hálónehezék. Leltári szám: 2010.14.007.001-500 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

739 690 482 190 390 110 89 93 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

249 3 438 375 0 128 192 

 

O 476/S 578 

Kerek, lépcsős aljú, közepén teknőszerűen kivájt, egyenes oldalú gödör. Átmérője 120 cm, relatív mélysége 60-

75 cm. Leletanyaga kevés kerámia, állatcsont, átfúrt madárkarom. Leltári szám: 2010.14.008.001-003 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

4 4 1 0 3 1 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

Soványítás: 

homok és 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 
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kerámiazúzalék kerámiazúzalék 

0 0 4 0 0 0 0 

 

O 477/S 580 

Kerek, lefelé kiszélesedő, egyenes aljú gödör. Alja ívelten csatlakozik az oldalához. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

25 25 10 6 16 3 0 12 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 17 12 0 2 11 

 

O 479/ S 583 

Kerek, lefelé enyhén bővülő, közepe felé lejtő, egyenes aljú gödör. Leletanyaga kevés kerámia. Átmérője 155 

cm, relatív mélysége 28 cm. Leletanyaga kevés kerámia és állatcsont. Leltári szám: 2010.14.035.001-003 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 491/ S 603-605 

 

Alapárkos épület. A keskeny árkok téglalap alakot képeznek. Sekély, több helyen nem mélyed le az altalajig. Az 

összefüggő szakaszokat külön stratigráfiai számok jelölik. Az árkok 25 cm szélesek, és mindössze néhány 

centiméter mélyek.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 492/ S 603-19; 638; 764; 828; 873; 888 

Sekély, ívelt oldalú, ívelt aljú alapárkos ház. Kelet-nyugati tájolású, hosszúkás téglalap formájú, négyszögletes 

alaprajzú. A keleti rövid oldalánál három cölöplyukat lehet megfigyelni. A S-610 és S-611 nagyjából azonos 

méretű, köztük az árok nem volt megfigyelhető, egymástól 150 cm-re helyezkedtek el. A S-611-es cölöplyuktól 

északra az árok látható volt, de S-613-as cölöplyukig nagyon sekély, majd innen mélyül. Az árok jól követhető 

az északi hosszanti és a nyugati rövid oldala mentén. S-607-nél. A déli hosszanti oldala csak a nyugati egy 

harmadáig látszik, itt az árok bekanyarodik. Kelet felé kifogy a déli oldalon az árok, a nyugati oldalnál két 

cölöplyukat (S-873, S-888) lehet megfigyelni, melyek egymástól 170 cm-re helyezkednek el. Itt is kifogy az 

árok a két cölöplyuk között egy 100 cm-es szakaszon. Leltári szám: 2010.14.010.001-005. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

6 6 4 1 2 3 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

Soványítás: 

homok és 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 
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kerámiazúzalék kerámiazúzalék 

0 0 4 3 0 0 1 

 

O 494/ S 620; 964; 971; 1007-8; 1012 

Szabálytalan kör alakú, lépcsőzetesen szűkülő oldalú, egyenetlen aljú mély gödör. A 494/621-es gödör nem 

függött össze az objektummal. Mérete 260x270 cm, relatív mélysége 152 cm. Leletanyaga kerámia, kevés 

állatcsont, kagyló, patics. Leltári szám: 2010.14.011.001-145. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

337 284 138 57 212 15 37 29 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

25 0 259 235 0 15 34 

 

O 494/ S 621 

Kerek alakú, egyenetlen oldalú, egyenetlen aljú sekély gödör. Felszínén égett törmelék volt. Átmérője 100 cm, 

relatív mélysége 17 cm. Leletanyaga tapasztás.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 495/ S 622 

Szabályos kerek alakú, íves oldalú és aljú sekély gödör. Átmérője 70 cm, relatív mélysége 17 cm. Leletanyaga 

kerámia. Leltári szám: 2010.14.012.001-003. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 503/ S 627 

Sekély, egyenes aljú kerek gödör. Átmérője 125 cm, mélysége 15 cm.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 506/ S 648 

Egyenes aljú, lefelé enyhén kiöblösödő vagy mély, ívelt oldalú gödör. Alja éles törésvonallal csatlakozik az 

oldalához. Átmérője 148 cm, relatív mélysége 51 cm. Leletanyaga kerámia. Leltári szám: 2010.14.013.001-003. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

3 3 2 0 2 1 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

Soványítás: 

homok és 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 
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kerámiazúzalék kerámiazúzalék 

0 0 3 3 0 0 0 

 

O 510/ S 655 

Szabálytalan alakú, inkább a körhöz közeli forma. Oldala egyenes, kissé befelé tölcséresen szűkülő egyenes aljú 

gödör. Mérete 170x200 cm, relatív mélysége 18 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, kagyló, patics. 

2010.14.014.001-016. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

25 25 12 3 19 2 3 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 23 20 0 2 3 

 

O 513/ S 660 

 

Kerek, egyenetlen aljú gödör. Átmérője 102 cm, relatív mélység 22-28 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, 

kagyló. Leltári szám: 2010.14.015.001-005. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

4 4 2 1 2 1 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 3 3 0 0 1 

 

O 521/ S 671 

Lefelé öblösödő, méhkas alakú gödör, alja a közepe felé enyhén lejt, oldala ívelten csatlakozik az aljhoz. 

Átmérője 120 cm, relatív mélysége 49 cm. Leletanyaga kerámia, pattintott kő. Leltári szám: 2010.14.016.001-

008. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

19 19 4 2 17 0 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 17 19 0 0 0 
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O 522/ S 679 

Ovális alakú, lefelé tölcséresen kiszélesedő oldalú, egyenes aljú mély gödör. Alja az oldalával ívesen találkozik. 

Mérete 140x170 cm, relatív mélysége 107 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont. Leltári szám: 2010.14.017.001-

017. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

10 8 6 4 1 3 0 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 5 6 0 1 1 

 

O 528/ S 693 

Szabályos kerek, lefelé bővülő, egyenes aljú gödör, oldala ívelten csatlakozik aljához. Átrmérője 110 cm, relatív 

mélysége 60 cm. Leletanyaga kerámia, nagy mennyiségű állatcsont, kagyló, pattintott kova és obszidián, patics. 

Leltári szám: 2010.14.018.001-029. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

86 84 23 16 64 3 2 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

4 0 80 81 0 3 0 

 

O 531/ S 697 

Nagyméretű, kerek gödör, alja kissé lejt a közepe felé. Átmérője 170 cm, relatív mélysége 30 cm. Leletanyaga 

kerámia, kagyló, állatcsont, nehezék. Leltári szám: 2010.14.19.001-004. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

6 6 2 0 6 0 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 6 4 0 1 1 

 

O 532/ S 698 

Sekély, egyenes aljú, lefelé enyhén szűkülő kerek gödör. Átmérője 90 cm. Leletanyaga kerámia, kevés 

állatcsont. Leltári szám: 2010.14.036.001-002. 
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A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 533/ S 700 

Kerek, függőleges szájú-nyakú alul kiöblösödő gödör. Alja a közepe felé alig észrevehetően lejt. Átmérője 102 

cm, relatív mélysége 82 cm. Leletanyaga kerámia, kagyló, csiga. Leltári szám: 2010.14.020.001-006. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

5 5 2 1 4 0 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 4 4 0 0 1 

 

O 538/ 705-706 

Szabályos kerek alakú, oldalában ívesen aláöblösödő, egyenes aljú sekély gödör. Átmérője 120 cm, relatív 

mélysége 35 cm. Leletanyaga kerámia, kevés állatcsont, őrlőkő és patics. Leltári szám: 2010.14.029.001-008. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 539/ S 708 

Ovális alakú, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Az alja az oldalával ívesen találkozik. Mérete 184x220 cm, 

mélysége 40 cm. Leletanyaga kerámia, patics, csiga. Leltári szám: 2010.14.021.001-011. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

9 7 7 3 3 1 2 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 5 5 0 1 1 

 

O 540/ S 709 

Szabályos kerek alakú, egyenes oldalú, egyenetlen aljú, közepesen mély gödör. Alja az oldalával ívesen 

érintkezik. Átmérője 140 cm, relatív mélysége 43 cm. Leletanyaga kerámia, patics, állatcsont, kagyló, csiga. 

Leltári szám: 2010.14.022.001-013 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

10 7 7 3 0 4 2 3 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 
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Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

4 0 3 3 0 0 4 

 

O 541/ S 711 

Szabálytalan alakú, sekély ívelt oldalú, ívelt aljú gödör. Mérete 71× 60 cm, mélysége 21 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 542 / S 893 

 

Rézkori hulladékgödörbe temetett halott. Az ovális, meglehetősen mély gödörben, nem az alján, hanem a 

betöltésben, 100 cm mélységben feküdt a bal oldalán fekvő zsugorított váz. Közepes megtartású, hiányos. 

Mindkét karja közvetlenül az álla alatt előre helyezve. Bal karja egyenesen előre nyújtva, csupán kézfeje van 

derékszögben behajlítva lábak irányában. Jobb felkarja a bal felkarral párhuzamos ill. részben rajta fekszik, az 

alkar viszont derékszögben, talán ki is csavarva helyezkedik el a lábak irányába. Lábai felhúzott helyzetben, bal 

lába hegyes szögben, jobb lába derékszögben behajlítva a térdeknél. A bordáknál ill. a csigolyáknál hiányos a 

váz. Tájolása: K-Ny. 

Mellékletek: 

Az edénymellékletek a halott háta mögött, annak felső testével párhuzamosan sorakoznak. Részben a 

csontvázzal azonos szinten állnak, részben magasabban. 

1./ Kihajló peremű, belső szegélyén díszített tál szájával lefelé fordítva, jóval (30-48 cm) a csontváz szintje fölött 

a betöltésben, de biztosan a vázhoz tartozó mellékletként. 

2./ Félgömb alakú, vékony falú tál, az 1.melléklet mellett szorosan álló csőtalpas tálban áll, kissé megdőlve. 

3./ Kihajló peremű tál, szögletes áttört csőtalpon. Kívül az oldala is, a talpa is apró beszurkált és pontokkal 

díszítve. Ebbe a tálba helyezték a 2.sz. mellékletet. 

4./ Pohár, szájával felfelé, részben a 3.sz. tál alatt, a csontvázzal egy szintben elhelyezve. 

5./ Fazék, bekarcolt hálómintával, helyenként inkrusztáció nyomával  

6./ Kovakés a bal felkarra helyezve. 

7./ Állatcsont a váz előtt, a gödör széle közelében, a térdek és a has vonalában. 

8./ Kis csésze, az 5. sz. edény oldalánál, szájával az edénynek lapulva. 

11./ Kisméretű köcsög alakú edény, a mellékletek mosásakor került elő 

 

A gödör kerámiaanyagát a sírmellékletek nélkül vettem fel az adatbázisba. 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

90 88 22 3 82 3 9 7 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 85 87 0 0 1 

 

O 544/ S 715 

Kerek, lefelé enyhén szűkülő, egyenes aljú gödör. Átmérője 132 cm, relatív mélysége 72 cm. Leletanyaga 

kerámia, kagyló, patics. Leltári szám: 2010.14.030.001-003. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  
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Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 550/ S 724 

Ovális, egyenetlen aljú gödör. Mérete 110x140 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, csiga, nagy mennyiségű 

patics. Leltári szám: 2010.14.031.001-002. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 552/ S 726 

Középső neolitikus gödörbe ásott kerek rézkori gödör. Leletanyaga kerámia. Leltári szám 2010.14.023.001-015. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

19 19 11 5 14 0 3 3 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 19 19 0 0 0 

 

O 554/ S 738 

Kerek, egyenetlen aljú kisméretű cölöplyuk. Átmérője 30 cm, relatív mélysége 11 cm. Leletanyaga kerámia. 

Leltári szám: 2010.14.024.001-002. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

2 2 1 0 2 0 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 2 1 0 0 1 

 

O 557/ S 754 

Kisméretű kerek, lefelé szűkülő, egyenes aljú gödör. Átmérője 95 cm, relatív mélysége 28 cm. Leletanyaga 

kerámia, állatcsont, patics, kagyló. Leltári szám: 2010.14.025.001-020. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

26 25 19 6 17 2 6 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 
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5 0 20 22 0 0 3 

 

O 558/ S 755 

Kis kerek, enyhén szűkülő oldalú gödör. Átmérője 98 cm, mélysége 32 cm. Leletanyaga kerámia, állatcsont, 

kagyló, patics, őrlőkő. Leltári szám: 2010.14.026.001-011. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

25 25 6 2 23 0 2 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 24 21 0 0 4 

 

O 642/ S 894 

Szabályos kerek alakú, szájánál függőleges, majd ívesen aláöblösödő oldalú, egyenes aljú, méhkas alakú, mély 

gödör. Átmérője 140 cm, relatív mélység 86 cm. Leletanyaga kerámia, patics, kagyló. Leltári szám: 

2010.14.027.001-002.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

 

5.2.6.2. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhely kerámiaanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhelyen 28 objektum szolgáltatott értékelhető mennyiségű kerámialeletet, az ezekből 

előkerült töredékek száma összesen 2315, mely maximum 2084 edényhez tartozhat. Ebből a 

valamilyen szempontból diagnosztikusnak minősülő darabok összege 1173 (51. ábra). 

Edénytájak szerint összesen 448 peremtöredék, 1414 oldaltöredék és 230 aljtöredék volt 

azonosítható.  
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51. ábra: Kerámiamennyiség objektumonkénti megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c 

lelőhelyen. 

 

A plasztikus díszítések (245 db) aránya az edényszámot tekintve 12%, a diagnosztikus 

darabok halmazán 21%. Bemélyített díszítés összesen 270 töredéken volt látható, ez az 

edénytöredékek közül 13%-os arányt, míg a diagnosztikus darabok közül 23%-os arányt 

jelent.  

 

A kerámialeletek eloszlásának jellemzői 

 

A diagramra tekintve is látható, hogy a 474. gödörből került elő a kerámialeletek majdnem 

1/3-a. A minták szóródását tekintve is látszik, hogy ez a gödör extrém kiugró értéket mutat. 

Enyhén kiugró értéket mutat a 494. gödörből előkerült kerámiamennyiség (52. ábra). A 474. 

gödör mérete alapján feltételezhető, hogy huzamosabb ideig nyitva állhatott, ennek 

ellentmond az, hogy betöltődésében nem tapasztalhatunk különösebb rétegzettséget, mélysége 

is csekély, mindössze 60-70 cm. Ezért talán valószínűbbnek látszik az a lehetőség, hogy ez az 
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óriási kerámiamennyiség egy egyszeri esemény során, vagy egy rövid ideig tartó periódusban 

került az objektumba.  

A minták eloszlását tekintve is egyértelmű, hogy a 474.-es gödör nem illeszkedik a normál 

eloszlást mutató egyeneshez, ezt az objektumot kivéve már jóval egységesebb a 

kerámiamennyiség megoszlása az objektumok között (53. ábra). 

 

52. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c kiugró értékek az előkerült kerámiamennyiség alapján. 

 

53. ábra A kerámiamennyiség normál eloszlásának vizsgálata Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c 

lelőhelyen. a: a 474-es objektummal, b: a 474-es objektum nélkül. 
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Technológiai adatok  

 

A lelőhelyen talált kerámiatöredékek az esetek majdnem 4/5-ében vegyesen, homokkal és 

kerámiazúzalékkal voltak soványítva. A csak homokos soványítású darabok aránya 22%, míg 

a csak kerámiazúzalékkal soványított edények (mindössze 4 db) nem érték el a 0,2%-os 

arányt sem (54. ábra). A soványítóanyagok arányát objektumonként megvizsgálva azonban 

észrevehető, hogy nem teljesen egyenletes az eloszlás, a 474. es gödör edénytöredékeinek 

több, mint 1/3-a, 36%-a homokkal soványított. Az arányokat a 474. objektum kivételével újra 

megvizsgálva már csak 14% a homokos soványítású edények részesedése.  

 

54. ábra: Soványítóanyagok megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen 

 

A felületkezelési adatokat megvizsgálva hasonló kép mutatkozik. Az összes előkerült 

edénytöredék halmazában a simított darabok (229 db) 11%-ot, míg a fényezett darabok (392 

db) 19%-ot tesznek ki, az edények 70%-án nincs nyoma felületkezelésnek. A 474. gödörben 

azonban kimagasló arányban voltak jelen a külön felületkezeléssel ellátott darabok, 28% 

fényezett, míg 18% simított felületű edény került elő a gödörből. A 474. objektum teljes 

mintából való kivétele után szintén módosult az arány, az edények 78%-án nem volt nyoma 

felületkezelésnek, 7% (101 db) volt simított, 15% (200 db) pedig fényezett (55. ábra).  
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55. ábra: Felületkezelés megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen. 

 

A többi objektum anyagát megvizsgálva azt a képet láthatjuk, hogy nagyjából illeszkednek az 

átlagos eloszláshoz, tehát nincs egyik gödörben sem kirívóan sok vagy éppen kevés homokkal 

soványított, fényezett, vagy simított felületű edény, a kezeletlen felületű edények aránya 

megközelítőleg 70-80%-os. A fentiek alapján elmondható tehát, hogy a 474. objektum 

leletanyaga nemcsak mennyiségében, hanem az edények minőségében is némileg eltér a 

lelőhely többi objektumában talált leletanyagtól, tehát valamivel több finom kerámia került 

ebbe a gödörbe.  

 

Edényformák 

 

A lelőhelyen összesen 417 esetben lehetett töredékeket a nyílt edények (306 db, 73%) – zárt 

edények (111 db, 27%) kategóriába sorolni, pontosabb edényformát összesen 325 esetben 

lehetett meghatározni. Ezek megoszlását a következőképpen lehet összefoglalni (56. ábra). 

A leggyakrabban előforduló edényforma a településen az egyszerű kónikus tál, melyekből 

106 darabot lehetett meghatározni (2. tábla/1-5.). A második leggyakrabban előforduló típus 

az ívelt testű tál, összesen 59 töredéket lehetett ebbe a formába sorolni (6. tábla/1-2.). 10% 

fölötti arányban vannak jelen a profilált testű tálak, összesen 44 darabbal (8. tábla/1-4.).  

A záródó edényformák közül a korsók (13. tábla/3-4.) és a virágcserép alakú edények (19. 

tábla/2-4.) szorultak éppen 10% alá, 30 és 27 példányt lehetett azonosítani. 14-14 darab 

tárolóedényt (16. tábla/3-4.) és S-profilú tálat (9. tábla/3-4.) lehetett meghatározni, a többi 

edénytípusból mind 10 alatti példány került elő. Fontos kiemelni, hogy mindössze 4 darab 

tejesköcsög alakú edényt (21. tábla/2-4.), és egy depas-csészét lehetett találni az anyagban. 
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Az egyetlen előkerült miniatűr edény a 477. gödörben volt, egy virágcserép alakú edény 

kisméretű változata (23. tábla/7.). A gödörből ezen kívül nem került elő semmilyen 

kivételnek tekinthető kerámiaforma, két kónikus tál és egy ívelt tál volt meghatározható.  

 

56. ábra: Edényformák megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen. 

 

A 474. gödör mintából való kivétele után csak néhány százaléknyi eltérést tapasztalhatunk a 

különböző edénytípusok arányában, ami azt jelenti, hogy edénytípusok tekintetében a 474. 

objektum leletanyaga arányaiban megfelel a település egészén látható képnek. A 474. gödröt 

magát vizsgálva pedig azt láthatjuk, hogy mindössze a kónikus tálak szerepelnek némileg 

alacsonyabb arányban (26%), míg az ívelt testű tálak (25%) és a csészék (4%) szerepelnek 

magasabb arányban. Ez némileg magyarázatot nyújthat arra, hogy miért vannak többségben a 

finom kerámiák a gödör anyagában, hiszen ezek a formák általában jobban iszapoltak, 

homokkal soványítottak, kezelt felületűek.  

A lapos aljak (113 db) és csőtalpak (116 db) aránya 49%-51%, a csőtalpak formai megoszlása 

az 57. ábrán látható. A lelőhelyről mindössze egy egyszerű kónikus fedő került elő, a 474. 

gödörből. 
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57. ábra: Csőtalpformák megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A plasztikus díszek között túlnyomó többségben vannak a bütyökdíszek, a 241 db bütyök 

mellett mindössze 10 fület lehetett találni a lelőhelyen. A bütykök forma szerint a 

következőképpen oszlanak meg. A 118 darab kúpos bütyök 56%-ot (24. tábla/7.), míg a 73 

darab lekerekített bütyök (24. tábla/3.) 35%-ot tesz ki a teljes halmazból, a madárcsőr alakú 

bütykök (13 db) és a bütyökfülek (6 db) aránya igen alacsony, 6% és 3% (58. ábra).  

 

 

58. ábra: Bütyökformák megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen. 
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A bütykök díszítésének megoszlása többé-kevésbé egyenletesnek mondható, 42%-ot tesznek 

ki az átfúratlan (86 db), 32%-ot az ujjbenyomással díszített (64 db) és 26%-ot az átfúrt 

bütykök (53 db).  

A fülek között összesen négy gyűrűfület (25. tábla/6.), három szélesebb szalagfület 

találhatunk, valamint három darab mericéhez tartozó fogófület.  

 

Bemélyített díszek 

 

Az összesen 270 darab bemélyített díszítés technika szerinti megoszlásában az esetek több 

mint felében bekarcolt (141 db), míg majdnem 1/4-ében benyomkodott (61) technikát lehetett 

megfigyelni. A bekarcolással és benyomkodással készült díszítések (48 db) az esetek 18%-

ában fordultak elő, míg a beszurkált (16 db), illetve a bekarcolt és beszurkált (4 db) díszítések 

elenyésző arányban voltak megtalálhatóak (59. ábra). Festett díszítést nem lehetett 

megfigyelni. Az objektumok szerint összehasonlított előfordulás nem mutat kiugró értékeket, 

a legmagasabb arányban a 366. gödörben fordulnak elő bemélyített díszek (23%-a a 

töredékeknek), a többi objektumban, így a 474.- es gödörben is 10-15% között mozog a 

bemélyített díszítések aránya.  

A csőtalpakon összesen 41 esetben volt megfigyelhető áttört díszítés nyoma, ez a csőtalpak 

körülbelül 1/3-át jelenti.  

 

59. ábra: Bemélyített díszítések technológia szerinti megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c 

lelőhelyen. 
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A bemélyített díszítések motívumcsoportok szerint a következő megoszlást mutatják. Az 

esetek több mint 1/3-ában edények testén körbefutó, hálómintával kitöltött motívumok (81 

db) voltak azonosíthatóak, illetve ugyanilyen szerkezetű, benyomkodott vagy beszurkált 

pontokkal kiegészített változatok (37 db), melyek 16%-os arányban fordultak elő. Ettől nem 

sokkal marad el a sraffozással kitöltött bekarcolt motívumok aránya (35 db). A benyomkodott 

geometrikus motívumok és a benyomkodott pontsorok az esetek 9-9%-ában voltak 

azonosíthatóak, 22 és 21 példány került elő ezekből a motívumcsoportokból. A többi 

motívumcsoport részaránya mind 5% alatt marad (60. ábra).  

 

 

60. ábra: Motívumcsoportok megoszlása Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelyen. 

 

A pontosan meghatározható motívumok objektumok szerint az alábbi táblázatban láthatóak.  

RF1c/366 73 (2db, 40. tábla/2-3.); 102; 

110 (33. tábla/4.); 130 (35. 

tábla/4.); 152 (38. tábla/6.); 

154 (41. tábla/2.); 164 

RF1c/369 110 

RF1c/375 36; 70 
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RF1c/401 6 (2 db); 9 (2 db); 52; 53; 86; 

109; 153 

RF1c/467 6 (2 db); 51 (31. tábla/3.); 114 

(36. tábla/1.); 115 (41. 

tábla/4.); 116 (35. tábla/3.); 

117 (39. tábla/2.); 118; 119 

(41. tábla/5.); 120 (2 db); 122; 

159 (41. tábla/3.) 

RF1c/468 50 (31. tábla/2.); 78; 111 (43. 

tábla/1.); 112; 151 (38. 

tábla/10.); 157 

RF1c/469 6; 128; 156 

RF1c/474 4 (2 db, 26. tábla/3.); 6; 8; 11; 

16; 19 (2 db); 52 (31. 

tábla/1.); 62; 70 (38. tábla/7.); 

76 (4db ); 87; 104 (2 db); 105; 

107 (4 db, 33. tábla/3.); 110 

(7 db); 122 (2 db); 127 (35. 

tábla/2.); 128 (43. tábla/3.); 

129 (35. tábla/1.); 146 (40. 

tábla/1.); 152 (38. tábla/8.); 

153; 154 (41. tábla/1.); 155 (2 

db) 

RF1c/494 6 (3 db); 9 (2 db); 19 (3 db); 

23; 34; 37; 121 (42. tábla/3.); 

156 (43. tábla/2.) 

RF1c/510 12; 51 

RF1c/522 4; 10 

RF1c/528 75; 110 (33. tábla/2.) 

RF1c/540 53; 128 (39. tábla/1.); 156 

 

Összesen 102 esetben sikerült pontos díszítőmotívumot meghatározni, ezek közül a 

leggyakrabban a 110. számú motívum, a bekarcolt rovátkolt vonaldísz fordul elő 

leggyakrabban, összesen négy objektumból (366., 369., 474., 528.), 10 töredéken. A sorban a 

második a 6. számú motívum, kilenc benyomkodott pontból álló rombusz, mely 8 alkalommal 

volt beazonosítható, szintén négy objektumból (401., 467., 474., 522.). A 19. számú motívum, 
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a kettős benyomkodott pontsorból álló cikkcakkvonalak 5 alkalommal kerültek elő a 474. és 

494. gödrökből.  

Ezek a díszítések tehát több gödörben is előfordultak, a további objektumkapcsolatok 

díszítőmotívumok alapján a következőek:  

4. motívum: 474. obj. – 522. obj. 

9. motívum: 401. obj. – 494. obj. 

51. motívum: 467. obj. – 510. obj. 

52. motívum: 401. obj. – 474. obj. 

53. motívum: 401. obj. – 540. obj. 

70. motívum: 375. obj. – 474. obj. 

122. motívum: 467. obj. – 474. obj. 

128. motívum: 469. obj. – 474. obj. 

153. motívum: 401. obj. – 474. obj. 

156. motívum: 469. obj – 494. obj – 540. obj. 

Pontos edénytípust és pontos díszítőmotívumot egyszerre több esetben is meg lehetett 

határozni. A 401. gödörben egy kihajló peremű kónikus tálon kilenc pontból álló rombuszok, 

egy másik kihajló peremű tálon a 153. motívum volt látható. Ugyanebben az objektumban 

egy füles ívelt tálon (Bognár-Kutzián bodrogkeresztúr L11) a 152. motívumot lehetett 

azonosítani (38. tábla/2.). Szintén ebből az objektumból került elő egy S-profilú tál, melyen 

körbefutó hálóminta-sáv (86. motívum) volt. 

A 467. gödörből szintén négy olyan edénytöredék került elő, melynek a pontos formája és 

díszítése is meghatározható volt. Egy kónikus tálon a 114. motívum (36. tábla/1.), egy 

profilált tálon pedig a 159. motívum volt azonosítható (41. tábla/3.). Egy serleg nyakán a 119. 

bekarcolt-benyomkodott motívum volt látható (41. tábla/5.), a negyedik darab pedig egy 

bodrogkeresztúri K22-típusú enyhén megtört testű ívelt tál, 115. motívummal ellátva (41. 

tábla/4.).  

A 468. gödörből két példány került elő, egy kónikus tál a 111. motívummal (43. tábla/1.) és 

egy E1d típusú korsó a 151. motívummal (38. tábla/10.).  
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A 474. gödörből került elő legtöbb esetben rekonstruálható forma és minta egyben, összesen 

kilenc darab. Ezek között van két K11-típusú kónikus tál, egyiken a 127 (35. tábla/2.). 

másikon a 153. motívum; két K2-típusú profilált tál, 146. (40. tábla/1.)és 154. motívummal 

(41. tábla/1.); egy B1 típusú bögre 52. beszurkált motívummal (31. tábla/1.); egy E1 típusú 

korsó, melyen a 6. motívum, és egy E3a-típusú korsó, melyen a 125. motívum látható; egy 

bodrogkeresztúri K11-típusú mély tál 129. motívummal (35. tábla/1.), valamint egy 

tiszapolgári K1-típusú kónikus tál, melyen a 152. motívum van elhelyezve (38. tábla/8.).  

A 494. gödörből egy egyszerű kónikus tálon a 23. számú benyomkodott díszítés látható, végül 

az 510. gödörben talált E1-típusú korsón pedig a 4. motívumot lehetett azonosítani.  

 

5.2.6.3 A lelőhely abszolút kronológiai helyzete 

 

A lelőhelyről az OTKA-PD 101062 számú projektének keretein belül négy objektumból 

vettünk radiokarbon-mérésre mintát. Az ötödik mérés egy másik projekt
325

 keretein belül 

készült. A minták Bayesian-módszerrel való elemzése után a lelőhely használatát 

4350(68,2%)4190 cal BC közé lehet keltezni.
326

 

 

5.2.6.4. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhely kerámia leletanyagának többváltozós 

statisztikai elemzése 

 

Azt a lelőhely kerámiaanyagának elsődleges elemzésekor láthattunk, meglehetősen 

egységesnek tűnik az objektumokban talált leletanyag. A 474. gödör kivételével, mely a 

benne talált kerámia mennyisége, és némileg a minősége miatt tűnik ki, nincs feltűnő 

különbség a gödrök leletanyaga között. Arra a kérdésre, hogy ez valóban így van-e, vagy 

esetleg vannak olyan eltérések, amik első ránézésre nem tűnnek fel, főkomponens-elemzést 

alkalmaztam. A kérdésfeltevés tehát így hangzik: a változók illeszkednek-e megfelelő súllyal 

egy olyan főkomponensre, mely leképezi a gödrökbe kerülő kerámiaanyag egységességét, 

vagy esetleg vannak olyan különbségek, melyek arra engednek következtetni, hogy a 

gödrökbe nem egy egységes fazekasság termékei kerültek.  

                                                           
325

 NRCF programme.Dating the Early and Middle Copper Age burial evidence in the eastern Carpathian Basin.  
D. Boric, Zs. Siklósi, A. Gyucha, B. Parkinson, P. Raczky, T. Higham, L. Milašinović and  S. StefanovićA. 
326

 Siklósi, Zs. – Szilágyi, M.: System reboots. Impacts of new analytical methods on the re-consideration of the 
Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain. EAA 2013, Plzeń. Az előadást 2013.09.07-én 
tartottuk meg.  
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Az első elemzést az összes változóra futtattam le, tehát az edényformák, a plasztikus díszek és 

a bemélyített díszítőmotívumok alapján készült. A kommunalitások alapján néhány változót 

ki kellett vennem az elemzésből, melyek nagyobb része kis példányszámban volt azonosítható 

a településen. Ezekre a kihagyott változókra, illetve további szerepükre később majd kitérek. 

A főkomponens-elemzés sikere majdnem teljes tehát, hiszen bár nem illeszkedik az összes 

változó egy olyan struktúrához, melyet úgy lehetne interpretálni, mint a település egységes 

anyagi kultúrájának megjelenését, a változók nagy része illeszkedik egy mögöttes 

struktúrához, mely az alapjait jelenti az itt élt emberek edényművességének. A fő komponens 

az eredeti információtartalomból 79,3%-ot őriz meg, ez igen jónak mondható (61. ábra).  

 

61. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c főkomponens-elemzése az edényforma, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. A kommunalitások és a teljes variancia. 

A megőrzött változók mindegyike nagy súllyal esik a főkomponensre. A táblázatban látható 

változók tehát azok, melyek leképezik az egész település kerámiaanyagát, és az egységes 

edényművesség részei (62. ábra).  
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62. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c főkomponens-elemzése az edényforma, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. A komponensmátrix. 

Azonban a kihagyott változók miatt tovább folytattam az elemzést, hiszen felmerült a 

lehetősége annak, hogy meg lehet fogni olyan struktúrákat, melyek a fő komponens alatti 

szinten működnek. Ehhez először a főkomponens-elemzést más alapokon futtattam le, az 

edényművesség különböző dimenzióiban, illetve olyan módszerrel, mely engedi láttatni a 

további komponensek összetételét is. 

Az első elemzést az edényformákra futtattam le, természetesen csak a lelőhelyen előforduló 

edényformákkal. Az összes edényforma alapján az eredmény a következő lett. A 

főkomponens az eredeti 16 változó információtartalmából 54%-ot őrzött meg, ez elfogadható 

eredmény. A kommunalitások alapján kiderül, hogy a miniatűr edényeken kívül minden 

edényforma megfelelő súllyal illeszkedik az első komponensre. A miniatűr edények 

vizsgálatból való kivétele után lefutatott elemzés sajátértéke jobb az előzőnél, az összes 

információtartalom 57,5%-át őrizte meg az első komponens. Ebből egy egységes 

formavilágra következtethetünk, mely nagyjából egységes módon jelenik meg a gödrökben.  

A komponensmátrix azonban kicsit árnyalja a képet (64. ábra). Az első komponensre a 

kommunalitások alapján a következő edénytípusok esnek nagy súllyal: kónikus tálak, ívelt 

tálak, profilált tálak, S-profilú tálak, poharak, csészék, bögrék, korsók, serlegek, virágcserép 

alakú edények. A maradék edénytípusok, mint fazekak, tejesköcsög alakú edények, fazekak, 

mericék kisebb súllyal, vagy alig esnek az első komponensre. Ez jól látszik az első három 

komponenst megjelenítő koordinátarendszerben is. (63. ábra) 
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63. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c főkomponens-elemzése az edényformák változóival. A 

változók elhelyezkedése a komponensek tengelyéhez képest. 

Ennek okát egészen egyszerűen a nagyon kevés előkerült példányban kereshetjük (fazékból, 

depas-csészéből, mericéből mindössze egy-egy darab került elő, tejesköcsög alakú edényből 

is csak négy), hiszen a gyakori edényformák egymás közötti korrelációja értelemszerűen 

sokkal nagyobb, mint a kis példányszámban előkerült edényekkel mutatott korreláció. Van 

kivétel, például az előkerült bögrék száma mindössze 3, de mégis jól korrelálnak a többi 

edénytípussal, olyan gödrökből kerültek elő, melyek nagy mennyiséget tartalmaznak az első 

komponensre jól illeszkedő edénytípusokból.  

A ritkán előforduló és nem jól illeszkedő edényeket kivéve az elemzésből kiváló eredmény 

látszik, az első komponensen az összes változó megfelelő súllyal van rajta, a megőrzött 

információhányados 83,8%.  
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64. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c főkomponens-elemzése az edényformák változóival. A 

komponensmátrix. 

 

Ezeket az eredményeket alátámasztja a korrespondencia-analízis is, a ritkán előforduló 

edényformák, és a kevés leletanyagot produkáló objektumok kivétele után kapott plot tükrözi 

a főkomponens-elemzésben megállapítottakat (65. ábra).  

Elmondhatjuk tehát, hogy a lelőhelyen készített és/vagy használt edények közül a leginkább 

preferált edénytípusok a kónikus tálak, ívelt tálak, S-profilú tálak, profilált tálak, poharak, 

csészék, bögrék, korsók, serlegek, virágcserép alakú edények. A többi itt előkerült forma 

mind ismert volt, de kevésbé gyakran használt.  
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65. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c, az edényformák változóinak korrespondencia-analízise. 

A második főkomponens-elemzést a plasztikus díszekre futtattam le, hasonló logika mentén, 

és végeredményben kiváló sajátérték-aránnyal (84,5%) a kúpos és kerek bütykök és 

bütyökfülek, valamint a bütykök díszítésének mindhárom formája (átfúrt, kétoldali 

ujjbenyomkodással ellátott, átfúratlan) nagy súllyal illeszkedik az első főkomponensre (66. 

ábra).  

 

66. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c főkomponens-elemzése az edényformák változóival. A 

komponensmátrix. 



188 
 

A harmadik elemzést a bemélyített motívumcsoportokra futtattam le. A kapott kép már nem 

annyira egyértelmű, mint az előző két esetben. A változók kommunalitása megfelelő, azonban 

az első komponens csak az összes információ 46%-át őrizte meg. Ez éppen az elfogadhatóság 

határán van, és észre kellett azt is venni, hogy a második és a harmadik komponens is jelentős 

részt fed le az információhányadosból. Ez jól látszik a változókat megjelenítő 

koordinátarendszerben is, ahol három csoportot képeznek a változók. Az egyikben a 

benyomkodott geometrikus motívumok és pontsorok, valamint a beszurkált geometrikus 

motívumok vannak, a másik csoportban a beszurkált geometrikus pontsorok és a sraffozással 

kitöltött különböző motívumcsoportok, a harmadikban pedig az egyszerű vonaldíszek, illetve 

a hálómintával kitöltött motívumcsoportok találhatóak (67. ábra).  

 

67. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c főkomponens-elemzése a bemélyített díszek változóival. 

A változók elhelyezkedése a komponensek tengelyéhez képest. 

 

Ezt a megfigyelést egy faktoranalízissel kívántam leellenőrizni. A lekérdezést három 

feltételezett látens változóra futtattam le. A kérdés tehát az volt, hogy van-e három olyan 

megbúvó látens változó, vagy struktúra, mely az ismert változókat csoportosíthatóvá teszi. 

Régészeti szempontból pedig a kérdés úgy hangzik, hogy van-e a telep kerámiaanyagában 

három olyan csoport, mely a bemélyített díszítések alapján valamelyest elkülöníthető. 

A faktoranalízis futtatása elsőre sikerrel járt, a Kaiser-Meyer-Olkin mérőszám meghaladta a 

0,5-ös értéket, és a Bartlett teszt szignifikanciaértéke is megfelelően kicsi, 0 lett, tehát az 
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adatbázis alkalmas a faktoranalízisre. A kommunalitások is megfelelőek voltak, bár a 

hálómintával kitöltött bekarcolt motívumok értéke igen magas, 0,999 lett. Ez nem meglepetés, 

hiszen ez a motívumcsoport fordult elő leggyakrabban a településen. A teljes variancia-

táblázatban láthatjuk, hogy a feltételezett három faktor az összes információ nyolcvan 

százalékát őrzi meg, ami kiváló értéknek mondható. A változók illeszkedését a feltételezett 

faktorokra a khí-négyzet próba mutatja meg (Goodness-of-fit test), a szignifikancia ebben az 

esetben éppen elmozdult a nulláról, ami elfogadható, bár elég alacsony érték (68. ábra).  

 

68. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c, a bemélyített díszítések faktoranalízise. 

 

A faktorok rotálása után tehát a következő három látens változó jött létre. Az első változón a 

bekarcolt egyszerű vonaldíszek, a bekarcolt körbefutó vonaldíszek, a hálómintával kitöltött 

motívumok és a hálómintával kitöltött és benyomkodott vagy beszurkált pontokkal kombinált 

díszítések (sárga szín jelöli). A második látens változót a beszurkált geometrikus pontsorok, a 

sraffozással és hálómintával kitöltött motívumok, a csak sraffozással kitöltött motívumok, 

illetve a sraffozással kitöltött és benyomkodott vagy beszurkált pontokkal kombinált díszek 

alkotják (piros szín jelöli). A harmadik faktoron a benyomkodott geometrikus motívumok és 

pontsorok, valamint a beszurkált geometrikus motívumok vannak rajta (kék szín jelöli) (69. 
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ábra). A három felsorolt változócsoport együttes előfordulása tehát gyakoribb, és ahogy az 

elemzés kimutatta, ez nem a véletlennek köszönhető.  

 

69. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c faktoranalízis. A faktorok a szövegben jelölt színek 

szerint vannak elkülönítve. 

 

Ez az eredmény tökéletesen megfelel a főkomponens-elemzés során keletkezett sejtésnek, a 

feltevés, hogy van a díszítések alapján három látens változó, beigazolódott.  

A biztonság kedvéért érdemes volt lefuttatni még egyszer a tesztet, mivel az illeszkedés 

szignifikanciája alacsony volt az előző futtatásban. Ezért tehát kivettem az eredeti változók 

közül a legmagasabb kommunalitással bíró hálómintával kitöltött sorminta-motívumokat, és 

az eredmény még meggyőzőbb lett. A három látens változó maradt ugyanaz (természetesen a 

hálómintával kitöltött sormintákon kívül), és a szignifikancia értéke a minden körülmények 

között elfogadható 0,68 lett. A hálómintával kitöltött motívumok tehát kissé elfedték azokat 

az apró különbségeket, melyeket a faktoranalízis során fel lehetett fedezni.  
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Végeredményben tehát elmondható, hogy a főkomponens-elemzésekkel és a faktoranalízissel 

kettős kép bontakozott ki a leletanyagról. Az edényformák és a plasztikus díszítések esetében 

igen egységes formavilággal szembesülhettünk, jól látszik, hogy a különböző objektumokba 

került kerámia leletanyag egy formailag látszólag egységes anyagi kultúra maradványa. A 

díszítésekben megmutatkozott viszonylagos változatosság azonban olyan fogódzót jelent, 

mely esetleg közelebb vihet bizonyos identitáscsoportok megfogásához.  

Ehhez több irányból is vizsgálnunk kell a kialakult képet. Először is a sikeresen körülírt látens 

változókhoz eseteket kell kötni. Erre a célra korrespondencia-analízist végeztem. Ennek 

eredménye a változókat tekintve illeszkedett a faktoranalízis eredményéhez, jól láthatóan 

ugyanazok a változócsoportok különültek el. A tengelyek sajátértékei jónak mondhatóak, és a 

faktoranalízissel megtámogatva el lehet azt fogadni, hogy a változók nem véletlenszerűen 

csoportosulnak így, hanem valóban illeszkednek egy nem látható struktúrához.  

Az eseteket vizsgálva láthatjuk, hogy mintha valóban egybeesnének a változók által 

körülvonalazható csoportokkal. A kép azonban nem teljesen egyértelmű. A tisztább kép 

érdekében ki kellett vennem azokat az eseteket, amelyek kevés diagnosztikus leletanyagot 

szolgáltattak. Az így kapott eredmény jóval tisztábban olvasható, a tengelyek sajátértékei még 

javultak is. A három látens változóval egybeeső eseteket a korábban a faktoroknál alkalmazott 

színekkel jelöltem (70.ábra).  

 

70. ábra Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c, korrespondencia-analízis a bemélyített díszítések 

változóival. 
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Az elkülönített csoportok tehát objektum szerint a következőek. A kék színnel jelölt faktorhoz 

tartozó objektumok: 494., 510., 522., 552., 557; a sárga színnel jelölt faktorhoz a 467., 474., 

528. gödrök, míg a pirossal jelölt faktorhoz a 366., 375., 401., 468., 469., 473., 539., 540 

objektumok tartoznak.  

A vizsgálat következő lépcsőfoka a díszítések által körvonalazott objektumcsoportok további 

elemzése. Korrespondencia-analízissel vizsgáltam az összes megmaradt változó szerint a 

település objektumait, tehát edényformákat, plasztikus, és bemélyített díszítésekkel 

készítettem egy új elemzést. Az eseteket jól érzékelhetően itt is a bemélyített díszek 

csoportosították, viszont olyan új objektumok is megjelentek a csoportokban, melyeket 

díszítés alapján nem vehettek részt az elemzésben. A plasztikus díszek és az edényformák 

aránya alapján azonban úgy tűnik, hogy a díszített töredékeket nem szolgáltató objektumok is 

többé-kevésbé igazodtak a csoportokhoz. Az ábrákon azt is meg lehet figyelni azonban, hogy 

nincsenek teljesen egyértelműen elkülönülő csoportok, inkább súlypontok, csomópontok 

vannak, az ábrákon ezt szaggatott vonallal kívántam hangsúlyozni. A változókat ugyanebben 

a vizsgálatban elemezve még inkább szembetűnő, hogy nincsenek olyan jól elkülönülő 

csoportok, melyeket éles vonallal el lehetne választani egymástól (71. ábra).  

 

71. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c, korrespondencia-analízis az edényformák, a plasztikus 

díszek és a bemélyített díszítések változóival. A faktoranalízisben kapott eredmények szerint 

színezve. 
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A díszítés alapján nem, de a korrespondencia alapján besorolható objektumok tehát így 

egészítik ki a korábbi csoportokat: a „kék” csoportba így a 477., 494., 510., 521., 522., 531., 

533., 542., 552.,554., 557.; a „piros” csoportba a 366., 375., 401., 468., 469., 473., 492., 513., 

539., 540., 558. objektumok tartoznak. A „sárga” csoport változatlan maradt.  

Ezt a gondolatmenetet itt félbehagyva további szempontok szerint is érdemes megvizsgálni a 

faktoranalízis és a korrespondencia analízis eredményeit. Az egyik ilyen szempont az idő. Az 

AMS-dátummal keltezhető objektumok a szerencsés véletlen folytán mindhárom faktor-

csoportban képviseltetik magukat. Ez alapján úgy tűnik, hogy a „kék” csoport a legkorábbi, 

melyet a „sárga” követ és a sort a legfiatalabb dátummal rendelkező „piros” zárja.
327

  

Úgy tűnik tehát, hogy a létrehozott csoportok összefüggést mutatnak az idővel. Mielőtt ezt a 

feltételezést tovább elemeznénk, érdemes egy újabb szempontot figyelembe venni, a faktor-

csoportok térbeli elrendeződését (72. ábra).  

 

72. ábra: Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhely különböző faktorokhoz tartozó 

objektumcsoportjai. 

                                                           
327

 Siklósi, Zs. – Szilágyi, M.: System reboots. Impacts of new analytical methods on the re-consideration of the 
Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain. EAA 2013, Plzeń. Az előadást 2013.09.07-én 
tartottuk meg. 
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A lelőhely térképére vetítve jól látszik, hogy nincs egyértelmű térbeli elkülönülés a különböző 

színű objektumok között. Emellett azonban az is megfigyelhető, hogy vannak olyan területek, 

ahol inkább kék, és olyanok ahol inkább piros színű objektumok fordulnak elő gyakrabban. A 

település déli részén figyelhető meg nagyobb mennyiségű piros objektum, az északi-

északnyugati részen inkább a kék gödrök jellemzőek. A sárga színű gödrök elszórva 

helyezkednek el a településen. Jól körülhatárolható térbeli csoportosulások tehát nincsenek, 

mindössze aránybeli eltérések tapasztalhatók. 

 

A statisztikai elemzések értékelése 

 

A kerámia leletanyag technológiáját, formai jellegzetességeit és plasztikus díszeit tekintve 

egységesnek mondható. Nincsenek olyan észrevehető tendenciák, melyek a változók hirtelen 

változását mutatnák. Ebből arra lehet következtetni, hogy a településen használt, 

feltételezhetően itt készített edények mögött egy olyan egységes hagyomány van, mely nem, 

vagy csak kismértékben változott a település léte folyamán. Ebből arra lehet következtetni, 

hogy az itt élt emberek nemcsak magukénak tekintették ezt a fazekas tradíciót, értették az 

általa megjelenített szimbólumokat, a mögöttes tartalmat, hanem az idő előrehaladtával 

folytatták is azt. Az edények formájára, edénykészítési technológiára, plasztikus díszek 

készítésére vonatkozó döntéseik jellemzően ugyanazok voltak a település élete folyamán. 

Ezt a folytonosságot lehet úgy értékelni, mint az önkifejezés egyik eszközét, az itt használt 

edényformákon, pontosabban a preferált edényformákon, azok arányainak állandóságán 

keresztül megjelenítve.  

Van azonban egy olyan szintje az edénykészítésnek, melyben jól megfigyelhető változások 

mentek végbe. A bemélyített díszek úgy tűnik, változékonyabbak voltak az edényformáknál. 

Az edénydíszítés jellemzően egy olyan reprezentáció, mely alkalmasabb az önkifejezésre, 

vagy bizonyos szimbólumok kifejezésére, mint az edényformák, és ezen a településen jól 

megfoghatóan változik a közvetíteni kívánt üzenet. Ennek a változásnak van időbeli vetülete 

is. Azt is feltétlenül észre kell venni, hogy ez hanem egy gyors, gyökeres változásokat hozó 

folyamat, hanem inkább a preferenciák folyamatos alakulását lehet érzékelni.  

Bizonyos kettősséget lehet tehát megfigyelni, az edényformák és plasztikus díszítések 

állandósága mellett a bemélyített díszítések nagyobb változékonyságát. Az AMS-dátumok 

nélkül, és a telepszerkezet ismeretében felmerülhetne a különböző stílust használó háztartások 

interpretációjának lehetősége. A minimum két, de inkább három ház megléte, és a térben 

részben megfogható elkülönülés kiválóan alátámasztaná ezt az elméletet.  
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Amennyiben ezek a csoportok nem egyidősek egymással – mint ahogy azt láthattuk –, akkor a 

kerámiadíszítések változatossága nem annak köszönhető, hogy élt a településen két közösség, 

mely némileg különböző kerámiadíszítési szokásokkal rendelkezett. Talán közelebb áll a 

valósághoz az a magyarázat, miszerint a településen használt kerámiadíszítési szokások az idő 

folyásával lassanként átalakultak, miközben az edényművesség többi változója kevésbé 

módosult.  

A bemélyített díszítés átalakulása természetesen kellő óvatossággal kezelendő, nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy a kismértékű változások egy egységesnek mondható stíluson belül 

történnek.  

Ha az identitás szempontjából közelítjük meg a kapott eredményeket, akkor pontosan 

ugyanazt a kettősséget vehetjük észre, ami az identitások egyik legfontosabb tulajdonsága. 

Egyértelmű az állandóság, ami az edényformákkal, és plasztikus díszekkel kapcsolatos 

döntések relatív konzervativizmusában mutatkozik meg, míg egy másik síkon, a bemélyített 

díszítésekkel kapcsolatban az átformálódást lehet tetten érni. A díszítések inkább bírnak 

reprezentációs képességgel, mint az edényformák, ezért egyáltalán nem meglepő, ez a 

legváltozékonyabb szelete az edényművességnek.  

Azt tehát nem lehet kijelenteni, hogy a Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c rézkori településén élt 

emberek két, magukat némileg különböző díszítéssel reprezentáló háztartási egységét sikerült 

megfogni. Az azonban nyilvánvaló, hogy ezen a településen a kerámiadíszítésnek az 

öndefinícióban nagy szerepe volt, és ennek az öndefiníciónak a folyamatos változása tetten 

érhető. Ez azonban nem hirtelen történt, nem okozott törést a kerámiaművességben, hanem a 

településre jellemző edényművesség keretein belül maradva, folyamatosan ment végbe.  
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5.2.7. Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a 

 

A lelőhelyet 2006-2007-ben az ELTE BTK Régészeti Intézetének munkatársai tárták fel. A 

feltárás összterülete 4,4 hektár volt. A lelőhelyen a rézkori megtelepedés mellett középső 

neolitikus, késő bronzkori, szarmata és avar kori, illetve középkori jelenségek voltak 

megfigyelhetők. A 8. (keleti szelvény) és 8/a (nyugati szelvény) felszínek lényegében 

összefüggő régészeti lelőhelyet alkotnak. Rézkori objektumok az egész felszínen kerültek elő. 

A rézkori település legsűrűbb része a 8. lelőhely északi, északkeleti részén helyezkedik el, itt 

csoportosul az objektumok nagy része. Ettől a területtől nyugatra inkább szórványosnak 

mondhatók a rézkori megtelepedés nyomai.  

 

 

73. ábra. Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a lelőhely rézkori objektumainak összesítő térképe. 

 

A település sűrű része egy árokkal (299.obj) van körülvéve, ennek nem lehetett az egészét 

megfigyelni. Az elkerített részen belül található a rézkori település magja, a legtöbb 

leletanyagot adó objektumokkal, egy körülbelül 90x50 m-es területen. Kiemelkedő jelenség a 

143-as objektum, mely leginkább egy alapárkos házként értelmezhető. További jelentős 

objektum a 191. gödörkomplexum, melyben két kút is található. A kutak sajnos technikai 

okok miatt nem lettek teljesen kibontva.  

A lelőhelyen összesen 9 sírt sikerült feltárni. Ebből kettő egymás mellett (400., 425. obj.), az 

árok külső oldalán található. Egy sírt az egyik gödör (330.obj) betöltésében fedeztek fel, ez 

egy mellékletek nélkül eltemetett gyerek volt. A lelőhely nyugati felén a szórt településrészen 
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is előkerült néhány sír, melyek gyermektemetkezések voltak (22., 476., 521., 581., 609., 862. 

objektumok). Két sír volt tehát felnőtté, a többi újszülött, vagy kisgyermek vázát tartalmazta. 

A lelőhely nyugati részén is meg lehetett figyelni árokrészleteket, azonban csak rövid 

szakaszokon, így ezek összefüggése a keleti részen talált nagy árokkal tisztázatlan maradt.  

Összesen két, a hunyadihalmi időszakhoz köthető gödröt is feltártak a 8. lelőhelyrészen, 

melyek egymástól körülbelül 40 méterre helyezkedtek el. 

 

74. ábra. Rákóczifalva-Bagi-földek 8 . szelvény rézkori objektumainak összesítő térképe 

 

75. ábra Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a lelőhely rézkori objektumainak összesítő térképe 
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5.2.7.1. A 8. lelőhely kora rézkori objektumainak leírása és a leletanyag alapadatai 

 

O 45/ S 70, 128 

Nagyméretű, amorf, sekély gödörkomplexum. A gödör Ny-i részén bedobált házomladék volt (128. str.). 

Mélység: 25 cm, méretek: 13× 13 m. 

S-128: A 45/70-es gödör Ny-i felében lévő ház bedobott paticstöredékei. Méretek: 2× 1 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

35 19 13 11 6 2 0 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

4 0 15 12 0 2 5 

 

O 46/ S 77 

Zsugorított csontvázas sír. A váz a bal oldalán feküdt, enyhén felhúzott térdekkel. A csontváz hossza a 

koponyatető és a boka között 75 cm. A váz erősen hiányos, a sír bolygatott. Mindkét kéz a test mellett van 

felhúzott pozícióban. Sírgödör nem volt megfigyelhető.  

 

O 56/ S 97 

A humuszrétegben megmaradt gödör, mely alig nyúlik bele a sárga altalajba. A 143. objektumszámú épület 

belsejében van, stratigráfiai viszonyuk nem tisztázott. Mélység: 20 cm, átmérő: 100 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 89/ S 140 

Kör alakú, egyenes aljú, függőleges oldalú gödör. Mélység: 35 cm, átmérő: 170 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 91/ S 145 

Szabálytalan alakú, sekély, egyenes aljú gödör. Mélység: 20 cm, méretek: 4.3× 3.6 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 95/ S 149 

Kör alakú, egyenes aljú, függőleges oldalú gödör. Mélység: 90 cm, átmérő: 180 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 98/ S 152 
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Kerek, enyhén méhkas alakú gödör. Szélessége a nyesett felszínen 190 cm, az alja fölött 200× 198 cm. Enyhén 

ívelt aljú, mélysége: 76 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

18 18 10 4 9 5 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

6 0 12 13 0 1 4 

 

O 107/ S 167 

Hosszúkás alakú, szabálytalan aljú, ívelt oldalú gödör. Mélység: 105 cm, méretek: 400× 150 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

11 11 7 1 7 3 1 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 11 8 0 1 2 

 

O 126/ S 196 

Kör alakú gödör, egyenes oldalú, egyenes aljú. Mélység: 135 cm, átmérő: 150 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

6 5 4 0 3 2 0 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 4 0 0 0 0 

 

O 143/ S 223 

„L” alakú, 10 m hosszú árok. Íves átmetszetű. Mélység: 20 cm, átmérő: 50 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

51 48 15 8 35 5 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 
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Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

5 0 43 29 0 3 16 

 

O 180/ S 275 

Nagy, amorf, változó mélységű, egyenetlen aljú gödör. Az avar temető sírjai nagymértékben bolygatták. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

105 94 69 38 34 22 5 38 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

18 0 76 39 0 9 46 

 

O 191/ S 294; 441; 534 

Nagy, amorf, sekély gödör, melyből két kút mélyül le.  

S 441: Kör alakú kút, felső része lefelé szűkülő ( itt az átmérő: 160 cm ), 270 cm-ig lehetett kézzel bontani. A 

felső részén (a gödör szintjén) egy nagyméretű edényt került elő összetörve. Átmérő: 400 cm. 

S 534: Kör alakú, lefelé szűkülő kút. 200 cm mélységig lett kibontva. Mélység: 200 cm, átmérő: 310 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

268 168 151 49 82 37 24 41 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

35 2 131 107 0 20 41 

 

O 193/ S 296 

Amorf alakú, kisebb gödör. Alja domború, oldala egyenes. Mélység: 30 cm, átmérő: max. 280 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 205/ S 310 

Kör alakú, méhkasosodó oldalú gödör. Alja szabálytalan. Mélység: 50 cm, átmérő: 210 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 212/ S 325 

Kör alakú, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör. Mélység: 65 cm, átmérő: 190 cm. 
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A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 218/ S 332 

Kör alakú, egyenes falú, homorú aljú gödör. Mélység: 120 cm, átmérő: 150 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 232/ S 352 

Sekély, amorf gödör, alja szabálytalan. Mélység: 45 cm. Méretek: 370× 330 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 250/ S 385 

Kör alakú, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Mélység: 250 cm, átmérő: 190 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

43 43 21 4 27 12 1 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 36 0 23 2 18 

 

O 252/ S 387 

Kör alakú, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Mélység: 20 cm, átmérő: 120 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 254/ S 391 

Az objektum fele kívül esik a szelvényen. Valószínűleg kör alakú, közepe felé erősen mélyül. Mélység: 100 cm, 

átmérő: 320 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 266/ S 404 

Amorf gödör, egyik felén kör alakú lemélyüléssel. Mélység: 80 cm. Méretek: 440× 450 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 271/ S 420 

Kör alakú, egyenes oldalú, egyenes aljú. Mélység: 130 cm, átmérő: 210 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  
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Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 273/ S 423 

Kör alakú, enyhén méhkasosodó oldalú, egyenes aljú gödör. Mélység: 80 cm, átmérő: 230 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

30 28 21 6 18 4 3 8 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

5 0 23 19 0 3 6 

 

O 275/ S 425 

Kör alakú, méhkasosodó oldalú, egyenes aljú gödör. Mélység: 60 cm, átmérő: 140 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 281/ S 434 

Kis árok szakasz. Íves átmetszetű, ÉNy-DK-i irányú, 1,4 m hosszú. Mélység: 30 cm. Méretek: 45 cm széles. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

1 1 1 0 1 0 1 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 0 1 0 0 0 

 

O 282/ S 435 

Lekerekített sarkú, téglalap alakú gödör, falai egyenesek, alja egyenes. Mélység: 100 cm. Méretek: 90× 190 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 285/ S 438 

Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. Átmérő 140 cm, mélység: 35 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

16 16 5 1 13 2 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 
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Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 15 16 0 0 0 

 

O 287/ S 442 

Nagy, sekély, amorf gödör, közepén lemélyüléssel. Mélység: max. 65 cm. Méretek: 720× 580 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 297/ S 461 

Négyszögletes, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Mélység: 30 cm. Méretek: 130× 130 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 299/ S 463; 560 

Ny-i irányból induló D-felé elkanyarodó, íves árok. " V " átmetszetű, Ny-ról indulva 16 m nél megszakad. Itt 

csak egy nagyon sekély szakaszt sikerült megfigyelni, mely 7 m hosszú. Innentől további 40 m hosszan 

folytatódik az árok. Mélység: 140 cm, átmérő: 250 cm. 

S 560: Kör alakú, egyenes oldalú kút. 170 cm mélységig lehetett kézzel kibontani. Átmérő: 210 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai: A leletanyag egyben, a 463. str számon lett elcsomagolva. 

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

261 241 229 88 91 64 27 68 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

48 0 195 197 0 11 35 

 

O 307/ S 471 

Kör alakú, egyenes falú, homorú aljú gödör. Mélység: 50 cm, átmérő: 140 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 308/ S 472 

Kör alakú, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör. Mélység: 75 cm, átmérő: 150 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 323/ S 501 

Kör alakú, szűkülő oldalú, homorú aljú gödör. Mélység: 80 cm, átmérő: 110 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 
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O 324/ S 505 

Hosszúkás, amorf, sekély gödör. Mélység: 50 cm. Méretek: 10 m × 3 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 327/ S 508 

Méhkasosodó oldalú, egyenes aljú gödör. Mélység: 30 cm, átmérő: 140 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 328/ S 509 

Kör alakú, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Mélység: 100 cm, átmérő: 200 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

77 72 65 26 24 22 21 20 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

25 0 47 44 0 7 21 

 

O 329/ S 510 

Kör alakú, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Mélység: 30 cm, átmérő: 140 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 330/ S 511; 528 

Kör alakú, egyenes aljú, egyenes oldalú gödör. Mélység: 120 cm, átmérő: 230 cm. 

S 528: Zsugorított helyzetben eltemetett gyermek jó megtartású csontváza a 330/511 gödör DNy-i felében, a 

nyesett felszíntől számítva 50 cm-es mélységben. A medence és a lábfejek csontjai hiányoznak. A váz részben a 

bal oldalán, részben a hasán fekszik. A karok a test mellett helyezkednek el, a karok a törzs alatt találhatók. A 

lábak térdben erősen behajlítva a törzs felé felhúzva helyezkednek el. Vázhossz: 100 cm. A fektetési hossz: 50 

cm. Tájolás: DK-ÉNy, 140°. Melléklete nincs. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

210 173 97 29 117 27 24 17 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

32 0 141 115 0 21 37 

 

O 331/ S 512 
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Amorf, sekély gödör a közepénél egy enyhén méhkasosodó oldalú gödörrel. Mélység: 55 cm, átmérő: 240 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 338/ S 523 

Amorf gödör. Mélység: 55 cm. Méretek: 270× 200 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

36 36 15 4 30 2 2 7 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 29 32 0 3 1 

 

O 339/ S 524 

Méhkas alakú gödör, enyhén homorú aljjal. Mélység: 40 cm, átmérő: 170 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 340/ S 525 

Egyenes falú, egyenes aljú gödör, kör alakú. Mélység: 125 cm, átmérő: 150 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

158 158 74 21 123 14 32 7 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

33 0 125 111 0 12 35 

 

O 341/ S 526 

Kör alakú, egyenes falú, egyenes aljú gödör. Mélység: 25 cm, átmérő: 140 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

4 4 1 1 3 0 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 
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0 0 4 3 0 0 1 

 

O 342/ S527 

Kerek szájú, egyenes oldalú, lapos aljú gödör. A helyszíni keltezés a gepida korhoz sorolta, de csak kora rézkori 

töredékek kerültek elő belőle.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

26 26 10 4 20 2 2 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 19 19 0 2 5 

 

O 344/ S 532 

Kör alakú, alja a peremtől egy irányba lejt, oldalai egyenesek. Mélység: 40 cm, átmérő: 130 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

52 30 30 8 10 12 6 8 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

6 0 24 16 0 4 10 

 

O 345/ S 533 

Méhkas alakú gödör, alja egyenes. Mélység: 65 cm, átmérő: 120 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

54 48 22 8 36 4 5 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

9 0 39 27 0 4 17 

 

O 356/ S 556 

Sekélyebb, kör alakú lemélyülésben ( 50 cm mély, átmérője: 3 m ), szűk, kör átmetszetű kút enyhén szűkülő 

oldallal. Kézi erővel 210 cm-ig lehetett bontani. Átmérő: 130 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes Összes Diagnosztikus Perem Oldal Alj Bemélyített Plasztikus 
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töredék edény töredékek díszítések díszítések 

78 62 37 10 43 9 10 8 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 55 47 0 3 12 

 

O 358/ S 567 

Kör alakú egyenes falú egyenes aljú gödör. Mélység: 30 cm, átmérő: 130 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 371/ S 582 

Amorf, szabálytalan oldalú és aljú gödör. Mélység: 45 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

36 30 30 9 14 7 6 13 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

8 0 21 23 0 2 5 

 

O 373/ S 584 

Kör alakú, lefelé szűkülő falú gödör. Alja egyenes. Mélység: 58 cm, átmérő: 155 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

7 7 2 0 6 1 1 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 5 6 0 0 1 

 

O 389/ S 605 

Egyenes oldalú, egyenes aljú gödör. Mélység: 40 cm, átmérő: 130 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

17 15 5 0 12 3 0 2 

 



208 
 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 14 13 0 0 2 

 

O 390/ S 606 

" U " átmetszetű árok, ÉNy-DK irányú. DK felé belefut a 403/621-es árokba. Hossza: 9 m. Mélység: 40 cm, 

átmérő: 166 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

11 11 3 0 10 1 0 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 10 11 0 0 0 

 

O 400/ S 617 

Vázas temetkezés. A sírgödör téglalap alakú, szinte teljesen sárga betöltésű. (90× 160 cm) Mélysége: 40 cm. A 

váz jobb oldalára zsugorított, valószínűleg felnőtt férfi, a csontok megtartása közepes. Koponya a jobb oldalára 

fordult. A karok behajlítva, kézfej az arc előtt helyezkednek el. Gerinc - bordák viszonylag épek, a medence 

enyhén töredezett. Lábak erősen felhúzva, alsó lábszárak szinte teljesen visszahajlítva. A lábfej csontjai épek. 

Fektetési hossz: 120 cm. Tájolás: K-Ny, 110°. 

Mellékletek:  

1. csésze: a sír déli sarkában. 

2. csésze: a koponya és az 1. melléklet között 

3. pohár: a karhajlatba téve 

4. állatcsont - a kézfejek mellett 

5. állatcsont - a kézfejek alatt  

 

O 413/ S 647 

Amorf alakú, egyenes aljú, egyenes falú gödör. Mélység: 118 cm. Méretek: 300× 100 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

63 30 22 7 17 6 3 6 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

6 0 24 24 0 3 3 

 

O 425/ S 663 

 



209 
 

Vázas temetkezés. Jobb oldalára zsugorított felnőtt férfi, közepes megtartású csontokkal. Válltól lefelé 

elmetszette a sírt O 430 árok. Koponya jobb oldalán töredékes, karok behajlított pozícióban, távolabb az arctól. 

Tájolása K-Ny, 100°. Sírgödör nem volt megfogható. 

Mellékletek: 1. - nagyobb edény töredéke – a sír keleti végében 

2. - Ép, kihajló peremű tál –az 1. számú melléklet mellett, északra 

3. - Edénytöredék – a 4. mellékleten 

4. - Ép csésze – a 2. számú mellett - északra 

5. - Vadkanállkapocs - a jobb alkar mellett, attól északra 

6. - Kovapenge – az 5. számú melléklet mellett - nyugatra 

7. - Obszidián pengetöredék - jobb alkar belső oldalánál 

8. - Edénytöredék – sír északi oldalánál, könyökvonalban 

9. - Állatcsont - kézfej mellett, keletre 

 

5.2.7.2. A 8/a lelőhely kora rézkori objektumainak leírása és a kerámia leletanyag 

alapadatai 

 

O 22/ S 35 

Csontvázas sír. Ép, sírgödör tájolása: K-Ny 100°, szabálytalan alaprajzú (230× 150 cm). Bal oldalára fektetett, 

zsugorított váz; a koponya fejtető részének többsége elpusztult, a vázból a hosszúcsontok, csigolya és medence 

részei maradtak meg. A csontváz tájolása: K-Ny 100°, feje K felé helyezkedik el. Fektetési hossz: 95 cm. A váz 

közepesen zsugorított, bal karja a test alatt, jobb karja, erősen behajlítva a test előtt volt. Lábai a medence 

vonaláig felhúzva, a bal oldali néhány centiméterrel feljebb volt. A megmaradt csontok jó megtartásúak, 

valószínűleg fiatal korú nő váza. A sírgödör mérete 230× 150 cm. 

Mellékletek:  

1. Tál az arc előtt.  

2. Kerámia töredékek a csontváz medencéje mögött. 

3. Pattintott kőeszköz (kova), a koponya és a 2.sz. melléklet közti területen, a koponya szintjéről, bontás közben.  

4. Pohár a koponyától É-ra, bontás közben került elő, oldalán vagy szájjal lefelé volt elhelyezve.  

5. Edény töredékei, a koponyától É-ra vagy attól K-re került elő, pontos helyzete nem ismert. A sír betöltésében 

nagy mennyiségű kagyló, kerámia és kevesebb állatcsont is előkerült. 

 

O 35/ S 61 

Kör alakú, szabálytalan oldalú - aljú gödör. Átmérő: 190 cm, relatív mélység: 20 cm.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 72/ S 116 

Kör alakú, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör. Átmérő: 170 cm, relatív mélység: 125 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

60 33 18 3 22 8 2 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

4 0 29 30 0 1 2 
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O 190/ S 259-60 

Nagyobb, körülbelül délkelet-északnyugati irányú egyenes árok. Átfut a lelőhely két magasabban fekvő része 

közötti mélyedésen, azt két irányból lezárva. Mindkét vége lapos, egyszerű. Az árok átmetszete szűkülő V alakú, 

alja homorú. Az északi (S-260) rész kifut a szelvény északi szélén. Délen vége van a mélyedés előtt; itt van 

benne egy nagyobb lapos aljú lemélyülés. Szélesség: 230 cm, relatív mélység: 70 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 310/ S 365 

Ovális, szabálytalan oldalú, egyenetlen aljú gödör. Átmérő: 750-780 cm, relatív mélység: 80-130 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 347/ S 422 

Nagyméretű, kb. É-D irányú, egyenesen, erőteljesen szűkülő falú, ívelt, lapos aljú, hosszú árok. Mindkét vége 

lekerekedőn zárul. Szélesség: 2,70 m, relatív mélység: 0,82 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 365/ S 443 

Kerek gödör a 347. számú objektum rézkori árok közepétől K-re. Foltjuk közös volt, de nem érintkeznek. Fala 

egyenes, függőleges, alja ívelt homorú. Átmérő: 2,60 m, relatív mélység: 0,48 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 375/ S 454 

Kerek, egyenes, függőleges falú erősen ívelt, homorú aljú, mély gödör. Átmérő: 1,80 m, relatív mélység: 1,47 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 477/ S 573 

Nagyobb kerek, egyenes, függőleges falú, ívelten záródó, homorú aljú gödör. D-i oldalához kapcsolódik a 

489/587. rézkori gödör, viszonyuk nem tisztázható. Átmérő: 1,35 m,  relatív mélység: 0,71 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 478/ S 574 

Kerek, egyenes, enyhén, tölcséresen szűkülő falú, lapos aljú, mély akna. Átmérő: 1,30 m, relatív mélység: 1,63 

m.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 480/ S 576 

Kerekded, kissé szűkülő falú, lapos aljú, mély gödör. Átmérő: 1,28 m, relatív mélység: 1,10 m.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  
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Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 486/ S 582 

Nagyobb kerek, egyenes, függőleges falú, ívelten kapcsolódó, lapos aljú mély gödör. Átmérő: 1,88 m, relatív 

mélység: 1,25 m.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 503/ S 600 

Nagyméretű, kerek, tölcsérszerű, szűkülő falú, lapos aljú, mély gödör. Átmérő: 2.10 m, relatív mélység: 1.44 m.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 521/ S 610 

Felnőtt töredékes váza a 476/572. gödör betöltésében. A fej jobb oldalra néz, a jobb kar könyökben hajlítva, kéz 

az arc előtt; az alkar mellett, a gödör falánál két kisméretű, gömbszeletes csésze (1-2. melléklet). A csontok a 

felismerhetetlenségig kalcináltak; a sír további része hiányzik.  

 

O 581/ S 702 

 

Zsugorított vázas temetkezés. A vázból csupán a gerince alsó része, a medence és néhány hosszú csont maradt 

meg. A koponya töredékei a bontás során kerültek elő. A csontok közepes megtartásúak, valószínűleg gyermek 

vázának maradványai. Tájolása: K-NY. Mellékletek nem kerültek elő. 

 

O 591/ S713? 

A dokumentáció hiányos, nincs objektumleírás, csak leletanyag. Ez alapján kora rézkori. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

16 16 15 4 9 3 4 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 15 13 0 1 2 

 

O 609/ S 734 

Újszülött gyermek sírja. A gyermek sekély, ovális gödörben, valószínűleg bal oldalára fektetve, zsugorítva 

helyezkedik el. Előtte, illetve lába mögött összesen 3 edény: két csésze és egy pohár (1-3. melléklet) . A vázból 

csak a koponyatető és a hosszúcsontokból pár morzsa maradt meg. A sír igen sekély. Tájolás: DK-ÉNY 130°. 

Hosszúság: 0,42 m, szélesség: 0,30 m, relatív mélység: 0,05-0,06 m. 

 

O 731/ S 860 

Kerekded, sekély, ívesen szűkülő falú, lapos aljú gödör. Hosszúság: 1,85 m, szélesség: 1,75 m, relatív mélység: 

0,20 m. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 
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O 810/ S 944 

Kisebb kerek, kissé méhkasos falú, ívelt aljú gödör. Átmérő: 1,30 m, relatív mélység: 0,28 m.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 853/ S 994 

Objektumfolt nélküli jelenség a felszínen: egy edény néhány apró töredéke és paticsrögök, talán egy gödör 

aljához kapcsolódik, vagy egy omladékréteghez. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 856/ S 997 

Kisebb beásás lehetett a 818. számú középső neolitikus gödör Ny-i szélében. Magát az objektumot nem lehetett 

megfogni, mert betöltése igen hasonló volt a gödöréhez, de anyaga alapján elkülönítették, illetve meghatározták 

körülbelüli helyét. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

O 858/ S 999 

Nagyobb ovális, ívesen, tölcséresen szűkülő falú, teknős aljú gödör É-i, szélesebb végén kerek, egyenes, 

függőleges falú, homorú aljú lemélyedéssel. A mélyület alján csecsemő egykorú, edénymellékletes temetkezését 

(862/1004) tárták fel.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

30 25 8 3 21 1 0 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 22 18 0 3 4 

 

O 862/ S 1004 

Kisebb kerek, méhkasos falú, lapos, kissé ferde aljú gödörben, nyugvó kisgyermek bal oldalára zsugorított vázas 

temetkezése. A gyerek 5 év körüli, bal oldalára zsugorítva fekszik a gödör D-i felének alján. Megtartása igen 

rossz: csontok erősen összezúzódtak, a medence a bontás során sérült. A fej bal oldalán fekszik, a test szintén, a 

kezeket az áll elé hajlították vissza. A lábak kb. derékszögben felhúzva, a lábfejek a fenék alá visszahajlítva. 

Tájolás: K-NY 95°. 

Mellékletek: 

1. Állatcsont - a sír É-i végében, a 2.-3. edények felett 

2. Kis pohár  

3. Kis csőtalpas tálka - a 2. pohár alatt 

4. Korsó - a tálka mellett 

5. Nagy tál - a felsőtest előtt. 
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5.2.7.3. A hunyadihalmi objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 97/ S 151 

Ovális, egyenes aljú gödör. Mélység: 80 cm, méretek: 230× 260 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

75 69 31 18 44 7 0 6 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 10 59 61 6 2 0 

 

O 251/ S 386 

Kerek szájú, enyhén méhkasosodó oldalú, egyenes aljú gödör. Átmérő: 200 cm, mélység: 45 cm.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

64 32 17 8 21 3 1 5 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 7 25 25 4 3 0 

 

 

5.2.7.4. Rákóczifalva-Bagi-földek 8.-8/a lelőhely kora rézkori kerámia leletanyagának 

elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhelyen összesen 29 objektum szolgáltatott elemezhető mennyiségű kerámia 

leletanyagot, ez összesen 1780 töredéket jelent, mely maximum 1426 darab edényhez 

tartozhatott. A valamilyen szempontból diagnosztikusnak bizonyuló töredékek száma kereken 

1000 (76. ábra). Edényrészek szerint ez összesen 347 perem-, 843 oldal- és 280 aljtöredéket 

jelentett. A plasztikus díszek (284 db) aránya az edénytöredékek halmazában összesen 19,1%, 
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míg a diagnosztikus töredékek halmazában 28%. A bemélyített díszítések (193 db) esetében 

ez a két arányszám 13,5%, illetve 19,3%.  

 

76. ábra: A kerámiamennyiség megoszlása objektumonként Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a 

lelőhelyen. 

 

A boxplot ábrán látható, hogy bizonyos objektumok leletanyag mennyiségének szóródása 

kívül esik a normális értéken, extrém kiugró értéket mutat a 191. és 299. objektum, enyhe 

kiugró értéket pedig a 330. gödör (az összes edény halmazában még a 340. gödör is) (77. 

ábra). Ezt több okra is vissza lehet vezetni. A 191-es objektum egy nagyméretű 

gödörkomplexum, melyből két kútszerű lemélyedés is indult, így a nagy mennyiségű 

leletanyag nem meglepő. A 299. objektum szintén egy kút, melynek kiugró mennyiségű 

leletanyagát a hosszan tartó használattal lehet magyarázni. A 330. és 340-es gödrök esetében 

enyhe kiugró értékekről beszélhetünk, amely a számokat tekintve a szubjektíven meghúzott 

ingerküszöbön belül marad.  
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77. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8a kiugró értékek. 

 

78. ábra: A kerámiamennyiség normál eloszlásának vizsgálata Rákóczifalva-Bagi-földek 8-

8/a lelőhelyen az összes objektum tekintetében (a) és a kiugró értékek nélkül (b). 

 

A normál eloszlást vizsgálva szintén ugyanez a kép mutatkozik, a kiugró értékek kivételével a 

kerámiamennyiség eloszlása a gödrökben normálisnak mondható (78. ábra). 

 

Technológiai adatok 

 

A lelőhelyen talált kora rézkori edénytöredékekhez összesen háromféle soványítóanyag-

összetételt alkalmaztak. Mindösszesen két esetben fordult elő kizárólag kerámiazúzalékkal 

soványított cserép, vegyesen homokkal és kerámiazúzalékkal összesen 1184 esetben, míg 

csak homokkal 283 esetben soványították az agyagot (79. ábra) 
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79. ábra: Soványítóanyagok szerinti megoszlás Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a lelőhelyen. 

 

Az átlaghoz képest mindössze egy gödör anyagában tapasztalhatunk nagyobb eltérést, a 328. 

objektumból előkerült edénytöredékek 33%-a volt homokkal soványított.  

A felületkezelés megoszlása alapján elmondható, hogy az esetek majdnem egyharmadában 

alkalmaztak valamilyen felületkezelési technológiát, 118 esetben simítást, 331 esetben 

fényezést, a fennmaradó 1016 töredéken pedig nem volt látható felületkezelésre irányuló 

tevékenység nyoma. Durvítást egy esetben sem lehetett megfigyelni. Objektumonként külön 

vizsgálva a felületkezelés megoszlását nem lehet kiugró különbségeket észlelni (80. ábra). 

 

80. ábra Felületkezelés megoszlása Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

Az összesen meghatározható formák száma 343, melyből 236 darab nyílt (69%), és 107 darab 

zárt vagy záródó forma volt elkülöníthető. Pontosabb edényforma 276 esetben volt 
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meghatározható. A településen leggyakrabban előforduló edénytípus az egyszerű kónikus tál, 

mely összesen 111 példányban került elő (3. tábla/1-3.). A második leggyakoribb edényforma 

a záródó edények közül került ki, összesen 62 esetben lehetett korsóformát azonosítani (14. 

tábla/1-6.). A harmadik helyen az S-profilú tálak találhatóak, összesen 45 darabbal (9. 

tábla/5-6.). A többi edényforma részaránya mind 5% alatti, a profilált tálak (7. tábla/7.) és 

tárolóedények (17. tábla/1-3.) 10-10 példányban, virágcserép alakú edények (20. tábla/1.) és 

az ívelt, félgömbös tálak 7-7 példányban kerültek elő. Tejesköcsög, vagy köcsög alakú edényt 

(21. tábla/5.) és bögrét (11. tábla/6.) 6 alkalommal, serleget (22. tábla/4.) és poharat (11. 

tábla/2-3.) 3-3 alkalommal, mericét (23. tábla/4-5.), csészét és fazekat 2-2 alkalommal 

lehetett azonosítani (81. ábra).  

Aljformákat 280 esetben sikerült meghatározni, lapos aljak (137 db) és csőtalpak (143 db) 

megoszlása 49%-51%. A csőtalpak formáját illetően a meghatározható 69 darabból 40 darab 

volt ívelt, 25 darab kónikus, és 4 darab négyszögátmetszetű, a százalékos megoszlás 58%-

36%-6%.  

Fedőt egy esetben lehetett azonosítani, a 356. objektumból (23. tábla/6.). 

 

81. ábra: Edényformák megoszlása Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A 284 darab plasztikus dísz túlnyomó többsége bütyök volt, mindössze 12 fültöredék került 

elő a lelőhelyről. Forma szerint a leggyakrabban a kúpos bütykök (155 db, 24. tábla/8.) 
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fordultak elő a leletanyagban, második helyen a madárcsőrszerűen felhúzott bütykök vannak 

72 darabbal (24. tábla/10; 12.). Lekerekített bütykökből (24. tábla/4.) és bütyökfülekből (25. 

tábla/2.) 19, illetve 4 darab került elő. A díszítés szerinti megoszlás a következőképpen néz 

ki: az esetek majdnem felében átfúrással látták el a bütyköket (117 darab, 46%), a bütykök 

több, mint egyharmadát kétoldali ujjbenyomással díszítették (91 db, 36%), átfúratlan 

bütyköket pedig összesen 45 esetben, 18%-ban lehetett megfigyelni (82. ábra).  

A fülek tekintetében egyszerű a helyzet, a 12 fülből 10 darab gyűrűfülhöz (25. tábla/4-5.) 

tartozott, míg két darab merice fogófüle volt. 

 

 

82. ábra: Bütyökformák megoszlása Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszítések 

 

A bemélyített díszítések technikája szerint a leggyakrabban a benyomkodott díszítés fordult 

elő a lelőhelyen, összesen 97 esetben. A beszurkált díszítések 45 esetben voltak 

megfigyelhetőek, míg a bekarcolt díszítések száma összesen 51, ebből 15 esetben 

benyomkodással, egy esetben beszurkálással volt kombinálva. Egy esetben fordult elő tűzdelt 

díszítés (83. ábra). 

Áttört díszítést az összes csőtalp 40%-án lehetett megfigyelni, összesen 58 esetben.  
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A díszítéstechnika objektumok szerinti megoszlását tekintve elmondható, hogy a kis esetszám 

miatt messzemenő következtetések nem vonhatóak le, de tapasztalható némi egyenlőtlenség, 

melyre később visszatérek majd.  

 

83. ábra: Bemélyített díszítések technika szerinti megoszlása Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a 

lelőhelyen. 

 

A motívumcsoportok szerinti megoszlásról a következő megállapításokat lehet tenni. A két 

leggyakoribb motívum a benyomkodott pontsor motívum (39 db) és a benyomkodott 

geometrikus motívum (33 db). Ezeket követi a beszurkált pontsor motívum (22 db), a 

bekarcolt, sraffozással kitöltött minták (16 db), és a beszurkált geometrikus motívumok (12 

db). Nagyobb számban fordultak még elő a bekarcolt, hálómintával kitöltött motívumok, 

összesen 9 példányban, a többi motívum előfordulása 5% alatti (84. ábra).  

Pontos motívumot a lelőhelyen összesen 98 alkalommal lehetett meghatározni. Kettős 

benyomkodott pontsort (9. motívum) 14 esetben, összesen nyolc objektumban, míg szimpla 

benyomkodott pontsort (8. motívum) 10 esetben, hat objektumban lehetett azonosítani. 

Tizenegy esetben fordult elő kilenc pontból álló benyomkodott rombusz (6. motívum), tíz 

esetben pedig a benyomkodott pontokból álló szimpla sor. A többi motívum előfordulás 

szerinti csökkenő sorrendben: kilenc pontból álló benyomkodott rombuszok 5 töredéken; 

négy pontból álló benyomkodott rombuszok, dupla beszurkált pontsorok, sraffozással kitöltött 

álló háromszögsorok négy-négy töredéken; dupla beszurkált sorokból álló benyomkodott 

cikkcakkvonalak, illetve szintén dupla beszurkált sorokból álló párhuzamos vonalak közötti 

cikkcakkvonalak három-három esetben fordultak elő. A többi motívum maximum kettő, 

illetve egy példányon volt azonosítható.  
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A pontos motívumok objektum szerinti megoszlását az alábbi táblázatban foglaltam össze. 

RF8/143 3 (26. tábla/6.) 

RF8/180 2; 8; 14; 83 (44. tábla/5.) 

RF8/191 8; 9; 12; 9; 32; 34 (2 db); 40; 92; 

105 

RF8/273 3; 10 (28. tábla/7.); 35 

RF8/281 9 

RF8/299 4 (2 db); 6 (3 db); 8 (4 db); 9 (2 

db); 19; 34; 37; 41 (2 db); 84; 90 

(33. tábla/6.); 91 (37. tábla/5.); 

102 (33. tábla/8.); 105; 161 (37. 

tábla/1.) 

RF8/328 6 (2 db); 8; 9 (3 db); 34 (2 db, 

30. tábla/1.); 37; 102 

RF8/330 2; 4 (2 db); 6 (2 db); 8 (2 db); 9 

(2 db); 16; 47; 53 (2 db, 31. 

tábla/4.); 65; 84 (44. tábla/1.); 

103; 104; 105 (39. tábla/3.); 106 

(44. tábla/2.) 

RF8/340 6; 9 (2 db); 13 (28. tábla/4.); 19; 

37; 90; 132 

RF8/342 9; 19 

RF8/344 9; 12 (28. tábla/5.); 20 (29. 

tábla/1.); 43 (2 db, 31. tábla/6.); 

54 (31. tábla/7.); 105 (22. 

tábla/4.); 107 (33. tábla/5.) 

RF8/345 6 (2 db); 7; 8; 9 

RF8/371 6; 7; 37 (31. tábla/5.); 43; 78 

RF8/413 8 

RF8a/356 13; 65 (39. tábla/5); 105 (40. 

tábla/4.); 107; 108 

RF8a/591 173 (33. tábla/7.) 

 

Jól látható, hogy a gyakran előforduló díszítőmotívumok számos objektumban megjelennek.  
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84. ábra: Bemélyített díszítések motívumcsoportok szerinti megoszlása Rákóczifalva-Bagi-

földek 8-8/a lelőhelyen. 

 

Számos pontosan meghatározható edényen fordult elő pontosan meghatározható bemélyített 

díszítés. A 180. objektumban két kónikus tálon volt bemélyített dísz, az egyiken a 14. számú, 

benyomkodott pontsorok között futó cikkcakkvonal, a másikon a 83. számú, benyomkodott 

pontdíszekkel kombinált bekarcolt sraffozott háromszögsor látható (44. tábla/5.). A 191. 

objektumból egy bekarcolt, sraffozott háromszögsorral (105. motívum) díszített S-profilú tál 

került elő. A 299. objektumból két K11-típusú díszített tálat tártak fel, az egyiken bekarcolt, 

hálómintával kitöltött háromszögsor és bekarcolt rombusz kombinációja (91. motívum, 37. 

tábla/5.), a másikon elrontott, hálóminta van (161. motívum, 37. tábla/1.). Ugyanebből az 

objektumból került elő egy S-profilú tál, melynek vállrészén a 84. számú, benyomkodott 

pontokkal kombinált bekarcolt sraffozott háromszögsor van. A 330. gödörből két díszített 

kihajló peremű kónikus tál került elő, az egyiken kettős benyomkodott pontsor (9. motívum), 

a másikon perem alatt lógó bekarcolt, hálómintával kitöltött háromszögsor volt látható. 

Ugyanebben a gödörben volt két S-profilú tál, az egyiket a 84. motívum (44. tábla/1.), a 



222 
 

másikat a 103., bekarcolt sraffozott háromszögekből és egymásba karcolt rombuszokból álló 

minta díszítette; valamint egy korsó, melyen a 105. motívum volt látható (39. tábla/3.). A 

340. gödörből előkerült egy B1a típusú bögre, rajta a 13. számú, benyomkodott rombuszokból 

álló sormintával (28. tábla/4.). A 344. gödör három meghatározható formájú és díszítésű 

edénnyel is szolgált, egy serlegen a 105. motívum (22. tábla/4.), egy S-profilú tálon a 

benyomkodott pontokból álló, dupla cikkcakkba rendezett, közepén rombuszokkal 

kiegészített 20. motívum (29. tábla/1.), illetve egy I2b-típusú (csőtalpas?) korsón a 43. 

beszurkált pontsor motívum volt megfigyelhető (31. tábla/6.). A 345. gödörből egy B1-típusú 

bögrén kilenc pontból álló rombuszok (6. motívum), egy kónikus tálon pedig négy pontból 

álló rombuszok és szimpla benyomkodott pontsor volt látható.  

 

5.2.7.5. Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8a lelőhely hunyadihalmi típusú kerámia 

leletanyagának bemutatása 

 

A két objektumból összesen 139 kerámiatöredék került elő, melyek maximum 101 edényhez 

tartoztak. A diagnosztikus töredékek száma 48. Peremtöredék 26 esetben, oldaltöredék 65 

esetben, míg aljtöredék 10 esetben került elő. A 12 plasztikus dísz mellett összesen egy 

bemélyített díszítés volt található.  

Az edények soványításának megoszlása a következő: homokkal és kerámiazúzalékkal (84 db) 

az esetek 83%-ban soványítottak, csak kerámiazúzalékkal pedig 17 esetben (17%). 

Felületkezelés nyomait 86 töredéken nem, ellenben szándékos durvítás nyomait 10 esetben 

(10%), simítás nyomait pedig 5 esetben (5%) lehetett megfigyelni.  

Edényformákat összesen 12 alkalommal lehetett meghatározni. A leggyakrabban a külön nem 

kategorizált egy csoportot képező hunyadihalmi formák kerültek elő (47. tábla/1-2.), 3 situla 

és egy tulipánkehely alakú edény társaságában (47. tábla/4.). Két egyszerű kónikus tál is 

meghatározható volt, mely a 97. gödörből került elő (85. ábra).  

A kilenc lapos aljtöredék mellett mindössze egy csőtalp került elő.  

A plasztikus díszek közül 3 bütyök került elő, melyek azonban nem tartoztak a tiszapolgár-

bodrogkeresztúri formakincsbe. Fülek közül három korongos tapadású fül volt azonosítható 

(47. tábla/3.), illetve két gyűrűfül. Egy plasztikus bordadísz is előkerült a 97. gödörből.  

Bemélyített díszítést összesen egy töredéken lehetett megfigyelni, egy peremen bevagdosás 

nyomai voltak láthatóak.  
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85. ábra: A hunyadihalmi gödrök edényformáinak megoszlása Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a 

lelőhelyen. 

 

5.2.7.6. A kora rézkori lelőhely abszolút kronológiai helyzete 

 

A lelőhelyről négy objektumból készült radiokarbon-mérés. A minták Bayesian-módszerrel 

való elemzése után a lelőhely használatát 4470(68,2%)4260 cal BC közé lehet keltezni.
328

 

 

5.2.7.7. Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a kerámia leletanyagának többváltozós statisztikai 

elemzése 

 

A lelőhelyen összesen 25 objektum bizonyult alkalmasnak az elemzésre, ezzel a 

disszertációban tárgyalt lelőhelyek közül ez tűnt a legígéretesebbnek a többváltozós 

statisztikai vizsgálatok elvégzésére. A kérdésfeltétel ebben az esetben is hasonló a 

korábbiakhoz, az első kérdés, amire választ keresek, az a leletanyag egységességére 

vonatkozik. Mely változók alkalmasak arra, hogy a településen élt emberek kerámiakészítési 

és használati szokásaikból fakadó döntéseiket leírják, van-e egy olyan mögöttes 

szabályrendszer, mely meghatározza az edényművességet? 

A kérdés eldöntésére elsőként főkomponens-elemzést készítettem, az összes edényformára, 

plasztikus dísz formájára és bemélyített díszítőmotívum-csoportra. Az első futtatásnál jól 

látszott egyrészt, hogy a minta teljesen alkalmas az elemzésre, másrészt pedig, hogy a 

                                                           
328

 Siklósi, Zs. – Szilágyi, M.: System reboots. Impacts of new analytical methods on the re-consideration of the 
Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain. EAA 2013, Plzeń. Az előadást 2013.09.07-én 
tartottuk meg.  
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változók közül jó néhánynak igen alacsony a kommunalitása, tehát nem illeszkedik a 

főkomponensre. A fő komponens nem érte el a teljes variancia 50%-át, tehát az alacsony 

kommunalitással bíró változókat ki kellett vennem a vizsgálatból. A következő változóktól 

kellett sorban megválni: az edényformák közül az csészék, bögrék, serlegek, tejesköcsög 

alakú edények, fazekak, a fedők, és a négyszögátmetszetű csőtalpak; a plasztikus díszek közül 

a bütyökfülektől és gyűrűfülektől; a bemélyített díszítőmotívum-csoportok közül a bekarcolt 

egyszerű vonalaktól, a bekarcolt geometrikus mintáktól, a hálómintával és sraffozással 

kitöltött bekarcolt motívumoktól. Néhány ezek közül nem meglepő, hiszen ritkán fordulnak 

elő a leletanyagban, az edényformák közül mindegyik előfordulása 1-2% a leletanyagban. A 

négyzetes csőtalpak és a fedők ritkán voltak azonosíthatóak, ahogyan az egyszerű bekarcolt 

vonaldíszek és geometrikus minták is. A hálómintával és sraffozással kitöltött bekarcolt 

minták azonban gyakrabban fordultak elő, 9 illetve 16 példányban. 

A főkomponensen tehát a táblázatban látható változók megfelelő súllyal vannak rajta, illetve a 

teljes variancia 65,8%-át lefedik. Ez az eredmény természetesen elfogadható, hiszen jóval az 

50%-os határ fölött van (86-87. ábra).  

 

86. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a főkomponens-elemzése az edényforma, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. A kommunalitások és a teljes variancia. 



225 
 

 

87. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a főkomponens-elemzése az edényforma, plasztikus 

díszítések és bemélyített díszítések változóival. A komponensmátrix. 

 

Azonban a főkomponens-elemzés folyamata közben látszott az is, hogy érdemes tovább 

gondolkozni azon, vajon miért nem illeszkednek a főkomponensre olyan jellemzőnek gondolt 

edény- és díszítéstípusok, melyek gyakran fordulnak elő. Ennek lehetnek gyakorlati okai, 

láthattuk korábban, hogy a minta elégtelensége félrevezető lehet. Ez arra irányított, hogy 

tovább vizsgáljam a kérdést, immár egy szinttel lejjebb, a létező főkomponens alatti 

struktúrák megtalálására koncentrálva.  

Az első teszt olyan főkomponens-elemzés volt, melyet csak az edénytípusokra futtattam, és 

mely engedi látni az egy fölötti sajátértékű komponensek összetételét is. Az első komponens 

varianciája 41%, a másodiké 17% a harmadiké 13%. Az első három komponens 

háromdimenziós koordinátarendszerben való ábrázolása jól láthatóan megmutatja, hogy a 

változókból két nagy csoport képződik, az egyikbe a kónikus tálak, virágcserép alakú 

edények, korsók, mericék, tárolóedények, ívelt, és profilált tálak tartoznak. A másik 

csoportban a fazekak, bögrék, csészék, poharak, serlegek és S-profilú tálak vannak. A 
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tejesköcsög alakú edények messze elkülönülnek a többi edénytípustól, rosszul korrelálnak 

velük (88. ábra).  

 

88. ábra Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a főkomponens-elemzése az edényformák változóival. 

A változók komponensek tengelyei mentén történő ábrázolása. 

 

Ez a korrespondencia-analízis koordinátarendszerében kevésbé egyértelműen látható, de az 

mindenesetre világos, hogy a köcsög, vagy tejesköcsög alakú edények szignifikánsan 

elkülönülnek.  

A vizsgálatot a tejesköcsög alakú edények kivételével folytattam, ám a kísérletek során nem 

jutottam meggyőző eredményre arra vonatkozóan, hogy valóban létezik két olyan 

edényforma-csoport, melyek egyértelműen elkülönülnének egymástól. Ez jól látszik a 

korrespondencia-analízisen is, sem az esetek, sem a változók nem különülnek észlelhető 

struktúrába (89. ábra). Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az edényformák terén 

inkább egységes készletről beszélhetünk, mint különböző készletekről, a különbségek 

árnyalatnyiak, nem lehet karakteres eltéréseket megfogni.  



227 
 

 

89. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a, az edényformák változóinak korrespondencia-

analízise. 

Az elemzést a plasztikus díszítésekkel folytattam, itt a kép jóval világosabb. A plasztikus 

díszítések formai és díszítésbeli változói mind egyértelműen rajta vannak az első 

főkomponensen, a teljes variancia 85%-át lefedve (90. ábra).  

 

90. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a főkomponens-elemzése a plasztikus díszek 

változóival. A komponensmátrix. 
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A bemélyített díszítések terén azonban nem alakult ki ilyen világos kép. A főkomponens-

elemzések nem válaszoltak egyértelműen az egységes díszítésre vonatkozó kérdésre, 

nincsenek ugyan egyértelműen elkülönülő díszítőmotívum-csoportok, de nem is illeszkedik 

egy komponensre az összes díszítés megfelelő súllyal. Az egyértelműen látszik a 

díszítőmotívumok arányából, hogy a bekarcolt díszek típusai jóval ritkábban fordulnak elő, 

ezért bizonyos kategóriákat egységesítettem, a hálómintával és a sraffozással kitöltött 

motívumtípusok egy-egy csoportba kerültek. 

Az új változókkal lefuttatott korrespondencia-analízis azonban rávilágított egy olyan 

anomáliára, mely oka lehet az eddigi bizonytalan eredményeknek (91. ábra). Négy objektum 

különült el a hálómintával kitöltött motívumok változója miatt, a négy közül egyből 

(Rf8a/858. gödör) mindössze egyetlen díszített töredék került elő, a másik három objektum 

(Rf8/371.; Rf8a/72.; Rf8a/591.) ellenben nem a minta miatt került a többi objektumtól külön. 

E három gödör leletanyagában közös, hogy köcsög, vagy tejesköcsög alakú edény is került 

elő belőlük. A tejesköcsög alakú edények problémájára még később visszatérek, az eredeti 

kérdésfelvetésre elvégzett további vizsgálatokból ezt a három objektumot eltávolítottam, 

hiszen a bennük talált leletanyag (illetve az edénykészlet, amiből származnak az idekerült 

darabok) markánsan különbözőnek látszik.  

 

91. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a, a bemélyített díszítések változói és az objektumok 

korrespondencia-analízise. 
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A megmaradt objektumok részvételével tovább folytattam az esetleges megbúvó struktúrák 

keresését. A bemélyített díszítések megmaradt hat változója megfelelő súllyal illeszkedik egy 

főkomponenshez, az összes variancia 67%-át megőrizve (92. ábra).  

 

92. ábra: Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a főkomponens-elemzése a bemélyített díszek 

változóival. A komponensmátrix. 

A további próbálkozások azonban eredménytelenek maradtak, nem sikerült megfogni olyan 

változócsoportokat, melyekből az edénykészlet vagy a díszítésmotívumok eltérő voltát, 

változását egyértelműen be lehetne bizonyítani.  

Az edényformákat és díszítőmotívumokat vizsgáló, strukturálatlan eloszlást mutató 

korrespondencia-analízis is azt támasztja alá, hogy a lelőhely objektumaiba (természetesen a 

tejesköcsög alakú edények miatt kivett három objektumon kívül) egy többé-kevésbé egységes 

edény- és motívumkészletből kerültek a töredékek (93. ábra).  

A többváltozós statisztikák elkészítése előtti feltételezésem az volt, hogy ezen a lelőhelyen is 

sikerül olyan folyamatok meglétét bizonyítanom, mint amilyeneket a Rákóczifalva-Bivaly-tó 

1/c településen. A próbálkozásaim, melyek arra irányultak, hogy a település kerámiahasználati 

szokásaiban bármilyen eltérések, változások meglétét bizonyítani próbáljam, sikertelenek 

voltak. A próbálkozásokon keresztül talán az is érzékelhető volt, hogy a hipotézisem 

bebizonyítására minden eszközt megragadtam, de az elemzések, bármennyire is 

„próbálkoztam” mindannyiszor egy irányba mutattak. A lelőhelyen tehát nem sikerült a 

Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c-hez hasonlóan olyan belső struktúrákat megfogni, melyek 

tendenciák, az edényművesség változása felé mutatna. Ennek lehetséges okaira a 

későbbiekben visszatérek majd.  
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93. ábra Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a, az edényformák és a  bemélyített díszítések változói 

és az objektumok korrespondencia-analízise. 
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5.2.8. Szolnok-Zagyvapart  

 

1986-ban a Zagyva Szolnok és Zagyvarékas közötti szakaszán, a folyó partján közvetlenül 

gátépítési és mederrendezési munkálatok folytak. A gépi munkálatokkal egy időben a 

szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai régészeti leletmentést végeztek, összesen 10 

felületen, melyek nagysága 25 hektár volt. Az ásatók elmondása, és a fotódokumentáció 

tanúsága szerint a munka kevésbé ideális körülmények között folyt, a munkagépek között 

kellett a régészeti leletanyagot megmenteni, és a lelőhelyeket dokumentálni.  

A II. felületen egy kora rézkorra keltezhető, árokrendszerrel körbevett település egy részlete 

került elő. Már a feltárás alatt egyértelmű volt a lelőhely kiemelkedő fontossága, hiszen kevés 

kora rézkori település volt ismert addig, a zagyvaparti település feltárt részének méreteivel, és 

az előkerült árokrendszerrel ezek közül is kiemelkedett. Az is tisztázódott már az ásatás alatt, 

hogy a lelőhely a tiszapolgári kultúra kisrétparti csoportjához köthető.  

A településen feltárt tizenhat kora rézkori objektum közül kilenc gödör volt. A gödrökön 

kívül két szabadtéri tűzhely, egy tapasztott kemence, két árok és egy leletekben gazdag 

foltokból álló terület (járószint) tartozott a tiszapolgári kultúra telepéhez, egy objektum típusát 

a dokumentáció hiánya miatt nem lehet meghatározni. 

A település körül futó árokrendszer két, egymással párhuzamos árokból állt, melyek egy 

szilvamag-alakú formát adtak ki. Az árkok közül a külső nagy mennyiségű leletanyagot 

szolgáltatott, míg a belső kis árokból igen kevés leletanyag került elő. A kis árok metszetein 

megfigyelhető sötétebb elszíneződés valószínűleg cölöpökre utal. Feltételezhető, hogy a kis 

árok egy cölöpsor alapjául szolgálhatott, melyet a cölöpök elhelyezése után betemettek. Ez 

magyarázattal szolgál a kevés leletanyagra is.
329

 

 

5.2.8.1. Az objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

II/2. objektum 

 

Kerek, sekély, ívelt aljú gödör; átmérője 140 cm, mélysége 15-25 cm. Betöltése kemény, kevés paticcsal kevert 

föld. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

                                                           
329

 A lelőhely képezte alapját a 2009-ben az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében megvédett 
szakdolgozatomnak. Az árokrendszerre vonatkozó eredményeket lásd SZILÁGYI 2010. 
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9 5 4 1 3 1 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 3 4 0 0 1 

 

II/8. objektum 

Ovális, egyenetlen aljú gödör; méretei: 285X260 cm, mélysége 35-100 cm. Betöltése kevert laza, hamus, 

paticsos, faszenes föld. Nagy mennyiségű kerámiaanyagot szolgáltatott. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

319 248 204 73 122 53 49 29 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

36 0 212 180 0 10 58 

 

II/12.b 

Egyenetlen oldalú kerek, sekély gödör; átmérője 120 cm, mélysége 22 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

2 2 1 0 1 1 0 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 2 2 0 0 0 

 

II/13. objektum 

Kerek, mély gödör, közvetlenül az ásatás szélén, a partfal mellett, az agyagbánya az északi részét elvitte. A 

metszetfalnál az átmérője 190 cm, legnagyobb mélysége 160 cm. Betöltése kemény kevert föld. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

131 130 39 11 106 13 2 13 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 



233 
 

18 0 112 123 0 2 5 

 

II/14. objektum 

Egy szögletes gödör széle, többi részét az agyagbánya megsemmisítette. Legnagyobb átmérője 190 cm, 

mélysége 16-48 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

3 3 1 0 3 0 0 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

0 0 3 3 0 0 0 

 

II/26. objektum 

Az objektumról nem maradt pontos dokumentáció, egy kb. 10-15 cm mély, kerek gödör volt.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

II/55. objektum 

Sekély, amorf folt, mely a humuszban jelentkezett, patics, állatcsont és kerámia került elő belőle. Méretei: 

65X90 cm, mélysége 2 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

28 28 5 1 27 0 4 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

2 0 26 26 0 0 2 

 

II/56. objektum 

Sír maradványa, melyben csak a karcsontok voltak megtalálhatóak. A csontok helyzetéből megállapítható, hogy 

a halottat zsugorított pozícióban, a rajzdokumentáció alapján valószínűleg jobb oldalára fektetve helyezték a 

sírba. A fektetés iránya körülbelül kelet-nyugati. 

1. számú melléklet: pohár. 

2. számú melléklet: pohár. 

 

II/57. objektum 

Szabadtéri tűzhely maradványai, a nagy részét megsemmisítették a munkagépek. A kb. 1,5-2 cm vastag átégett 

vörös platni alatt fekete humuszréteg volt, tehát a tűzhely valószínűleg az egykori felszínen lehetett. Az ásatók – 

bár kerámia nem keltezi – a rézkori telephez sorolták. A megmaradt platni méretei: kb. 50X80 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  
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Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

II/66. objektum 

A rézkori település körül futó nagy, V-keresztmetszetű árok. Betöltéséből rézkori kerámia, patics és állatcsont 

került elő. Hosszan követhető nyomaiból meg lehetett figyelni a formáját, két ív találkozik egy csúcsban, egy 

szilvamaghoz hasonló formát kiadva. Az árkon egy bejárat található, ez a K-i köríven van, a csúcstól nem 

messze. A megfigyelt rész méretei a következők: az északkeleti ív a csúcstól a végéig kb. 93 m hosszú, a bejárat 

és a csúcs közötti árokszakasz 30 m hosszú. Az északnyugati ív 25 m hosszú. A legnagyobb mérhető átmérő a 

két ív között 78 m. Az árok csúcsa észak felé mutat, és bár csak az É-i szakaszát lehetett megfigyelni, a keleti ív 

foltjából valószínűsíteni lehet az árok szimmetrikus voltát. A bejárat szélessége kb. 6,5 m. A feltárt ill. 

megfigyelt részeken több bejárat nyomát nem lehetett észlelni. Átlagos szélessége 180-200 cm, átlagos mélysége 

90-100 cm. Az árok aljáról jelentős mennyiségű rézkori cserép került elő. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

301 301 135 33 244 24 41 37 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

16 0 285 282 0 7 12 

 

II/67. objektum 

A II/66. nagy árokkal párhuzamosan, attól beljebb, kb. 6 méterre fut egy keskenyebb, sekélyebb árok. A nagy 

árokkal ellentétben ezen nincs megszakítás, a 66.-os árok bejáratával szemben is folytonos, a feltárt területen 

belül nincs nyoma a belső árkon bejáratnak. A keleti ív megfigyelt, és részben feltárt szakasza 44 m hosszú, a 

nyugatii ívé 16 m. A metszeteken egy kivételével (KSM4) két réteget figyeltek meg, a sárgásabb kevert rétegen 

belül egy sötétebb réteget. Ez valószínűsíthetően cölöpök által okozott elszíneződést jelent. Átlagos szélessége 

35-40 cm, átlagos mélysége 40 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

2 1 1 1 0 1 1 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 0 1 0 0 0 

 

II/80. objektum 

 

Lekerekített téglalapos, az alján kiszélesedő gödör. Méretei: 156X180 cm, mélység: 30 cm. A II/67.-es kis árok 

talán belefut, egymáshoz való időrendi viszonyuk metszet alapján (annak hiánya miatt) nem tisztázott 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 
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16 16 3 2 14 0 1 0 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

1 0 15 16 0 0 0 

 

II/82. objektum 

 

Tapasztott és kiégett oldalú és aljú kerek kemence. Átmérője kb. 120 cm, mélysége 17 cm. Az alja néhány 

centiméterrel szélesebb.  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

49 49 40 14 31 4 12 10 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

13 0 36 43 0 3 3 

 

II/97. objektum 

Az objektumról nincs dokumentáció. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

16 16 3 1 15 0 1 1 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 13 11 0 2 3 

 

II/104. objektum 

Tűzhelymaradvány, a rézkori településen belül. Alakja nem rekonstruálható, a megmaradt részének méretei: 

54X74 cm. Leletanyag nem került elő belőle 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Az objektumból nem került elő értékelhető mennyiségű és minőségű kerámia. 

 

II/109. objektum 

Bal oldalára fektetett zsugorított helyzetben elhelyezett nő sírja. A sír tájolása a dokumentáció alapján nem 

megállapítható. A csontok töredékes állapotban maradtak meg, a koponya egy része, és a karok elvesztek. 

1. számú melléklet: pohár 

2. számú melléklet: korsó. 

 



236 
 

II/144.objektum 

Nagyméretű ovális, egyenetlen aljú gödör. Méretei: 190X260 cm, mélysége 22-65 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

93 84 41 12 62 10 8 11 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 81 73 0 0 9 

 

II/146. objektum 

Kerek, lapos aljú, enyhén kihasasodó oldalú gödör. Átmérője 150 cm, mélysége 60-78 cm. Betöltése igen 

kemény, 30-40 cm mélyen egy átégett, paticsos réteg van 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

164 156 109 39 100 17 29 24 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: 

csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

22 0 134 132 0 5 19 

 

 

5.2.8.2. Szolnok-Zagyvapart kerámia leletanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhely zárt kora rézkori objektumai közül 13 szolgáltatott értékelhető mennyiségű és 

minőségű leletanyagot, ezekből összesen 1133 kerámiatöredék került elő, melyek maximum 

1039 edényhez tartoztak (94. ábra).
330

 A diagnosztikus darabok száma 586. edénytájak szerint 

összesen 188 darab peremtöredék, 728 darab oldaltöredék, valamint 184 aljtöredék került elő. 

                                                           
330

 SZILÁGYI 2010-ben egyszerű statisztikákat tettem közzé edény- és bütyökformákról. Az akkori és a mostani 
vizsgálat eredményei közti néha szembetűnő különbségért több tény is okolható. A mostani alaphalmazba csak 
a zárt objektumok leletanyagát vettem bele, míg 2009-ben a jelentős mennyiségű szórvány leletanyag is részét 
képezte a statisztikáknak. A másik ok, amiért pl. az edényformák aránya közötti különbség okolható, az a 
másféle szempontrendszer, mivel az akkori cél a Körös-vidékkel való összehasonlítás volt. Ezért használtam 
akkor a William Parkinson (PARKINSON 2006) által használt kritériumokat, melyektől a jelen disszertációban 
használtak egyes esetekben jelentősen eltérnek (így például a nyílt és zárt edények meghatározásánál). 
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A plasztikus díszítések (133 db) aránya az edénytöredékek halmazában 12,6%, a 

diagnosztikus töredékek halmazában 22,3%. A 148 darab bemélyített díszítés aránya az előbb 

említett halmazokban 14,3% és 25%.  

 

 

94. ábra: Kerámiamennyiség megoszlása objektumonként Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

A leletanyag megoszlását tekintve elmondható, hogy az összes töredékszámon és az összes 

edényszámon számítva mindössze a 8. gödörben talált mennyiség mutatott enyhén kiugró 

értéket. A diagnosztikus töredékeket tekintve azonban a 8. gödör extrém értékkel, míg a 66. 

árok és 146. gödör enyhén kiugró értékkel szolgált. Ennek okai talán nem a korabeli 

deponálásban keresendőek, valószínűleg inkább a feltáráskor borulhatott fel az egyensúly, és 

az elcsomagolásra került leletanyagba kerültek a diagnosztikus darabok, míg a kevésbé 

jellegzetesek selejtezésre kerültek. A többi, kevesebb leletanyagot szolgáltató gödrökből úgy 

tűnik, nagyobb valószínűséggel maradt meg a töredékek java. A 66. árokból előkerült 

leletanyag egyébként sem valószínű, hogy egy egykori deponálási cselekménnyel került az 

árokba, hanem inkább a feltöltődés során. Ami miatt mégis benne hagytam az elemzésben, 

annak az egyik oka az, hogy az árok legalább zárt objektum, a másik pedig, hogy mivel kevés 

helyen vágták át az árkot a feltárás során, a leletanyagot pedig egy kisebb árokszakaszból 

csomagolták el, ezért megvan az elvi esélye annak, hogy az egy egykori egység (például egy 

felszín közeli szemétlerakat) részét képezte.  
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A leletanyag normál eloszlása az edénytöredékek halmazán normálisnak mondható, tehát 

nincs okunk a leletmennyiség alapján speciális deponálási cselekményeket feltételezni (95. 

ábra).  

 

95. ábra. A kerámiamennyiség normál eloszlásának vizsgálata Szolnok-Zagyvapart 

lelőhelyen. 

 

Technológiai jellemzők 

 

A lelőhelyen a soványításnak két formája van, a csak homokkal (117 db) és a homokkal és 

kerámiazúzalékkal vegyesen (922 db) soványított agyagból készített edények (96. ábra). Az 

objektumok szerinti megoszlásban vannak különbségek, bár a kis esetszám miatt ezekből 

településen belüli szinten nem érdemes tendenciákat kreálni.  

A felületkezelés technikáinak megoszlása a következő: a felületkezelés nélküli darabok száma 

896, a simítottaké 29, míg a polírozott felületű töredékek száma 112 (97.ábra). Durvított 

felületű edény nem volt. Az objektumok szerinti megoszlást tekintve a 8. gödörben talált 

leletanyag kissé eltér az átlagtól, itt csak 73% a kezeletlen és 23% a fényezett felületű 

edények aránya, míg a 66. árokbók a kezeletlen felületű edények aránya 94%-os. A sok 

bizonytalansági tényező miatt (a leletanyag elcsomagolására vonatkozó tényezőkre gondolok 

itt) azonban ebből messzemenő következtetéseket levonni nem érdemes. 
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96. ábra: Soványítóanyagok szerinti megoszlás Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

97. ábra: Felületkezelés szerinti megoszlás Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

A lelőhely zárt objektumaiból összesen 158 edényforma volt meghatározható, melyek 71%-a 

(111 db) tartozott a nyílt, illetve 29%-a (47 db) a zárt formákhoz. Pontos edénytípust 120 

esetben lehetett meghatározni, a leggyakrabban előforduló edényforma a kónikus tál (42 db), 

melyet a tárolóedények (14 db, 17. tábla/4-5.), az ívelt és az S-profilú tálak (10. tábla/4.) (13-

13 db) a korsók (12 db, 13. tábla/3-5.) és a virágcserép alakú edények (7 db, 20. tábla/4.) 

követtek. A többi edénytípus egyikének részaránya sem haladja meg a 4%-ot, pohárforma 5 

db, bögre és serleg 4-4 db, tejesköcsög vagy köcsög alakú edény és profilált tál 2-2 db, fazék 

és merice mindössze 1-1 db került elő (98. ábra). Az objektumok közötti százalékos 

megoszlások között tapasztalható eltérések az alacsony eset- és magas változószámnak 

tudhatóak be, a tendenciák nagyjából azonosak. Az egyetlen kivételt a 80. objektum jelenti, 

melyben kizárólag két tejesköcsög alakú edény töredékei voltak azonosíthatóak.  
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98. ábra: Edényfomák szerinti megoszlás Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

A lapos aljak (63 db) és csőtalpak (61 db) aránya 51-49%, a csőtalpak formáját mindössze 13 

esetben lehetett meghatározni, ebből 7 esetben ívelt, 4 esetben egyenes kónikus csőtalpat 

azonosítottam. Fedő összesen egy esetben került elő, a 66. számú nagy árokból.  

 

Plasztikus díszek 

 

A 133 plasztikus dísz közül mindössze két fül volt elkülöníthető, mindkét példány a 80. 

gödörből előkerült tejesköcsög alakú edényekhez tartozó gyűrűfül volt. A 131 db bütyök 

formai megoszlása a következő: a 66 db kúpos bütyök mellett 33 db lekerekített és 11 db 

madárcsőr alakú bütyköt lehetett meghatározni (99. ábra). Bütyökfület és egyéb 

bütyökformákat nem lehetett megfigyelni. Díszítés szerint a megoszlás meglehetősen 

egyenlőnek mondható, 44 esetben ujjbenyomással látták el a bütyköket (38%), 40 esetben 

díszítetlenül hagyták (35%), 31 esetben pedig átfúrták azokat (27%). 
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99. ábra: Bütyökformák szerinti megoszlás Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszek 

 

Az összesen 148 darab bemélyített díszítés több mint 60%-a, 92 darab készült benyomkodott 

pontdíszekből. Második helyen a beszurkált díszítések vannak, összesen 30 példánnyal. A 

csak bekarcolt díszítések 20 esetben, bekarcolt és benyomkodott dísz 4 esetben, míg bekarcolt 

és beszurkált dísz összesen 2 esetben fordult elő a vizsgált leletanyagban (100. ábra). Fekete 

festés nyomait 2 töredéken lehetett felfedezni.  

Áttört díszítés csőtalpakon összesen 22 esetben volt megfigyelhető, ez az összes csőtalp 36%-

át jelenti.  

A motívumcsoportok közül a leggyakrabban a benyomkodott pontsor motívumok (22 db) 

fordultak elő, ezeket a benyomkodott geometrikus motívumok (16 db), illetve a beszurkált 

pontsor motívumok (11 db) követték a sorban. A bekarcolt díszek közül a hálómintával 

kitöltöttek és a hálómintával kitöltött, benyomkodással vagy beszurkálással kombinált 

motívumcsoportok 5-5 példányban, a sraffozással kitöltött, valamint a sraffozással kitöltött és 

benyomkodott vagy beszurkált dísszel kombinált motívumcsoportok 4, illetve 2 példányban 

kerültek elő (101. ábra).  
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100. ábra: Bemélyített díszítések technika szerint Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

Pontosan rekonstruálható bemélyített motívumot a lelőhelyen összesen 34 esetben lehetett 

meghatározni. A leggyakrabban a négy benyomkodott pontból álló rombuszdíszek és a 

benyomkodott kettős pontsorok fordultak elő, mindkét motívum 9-9 példányban, kilenc 

pontból álló rombuszdíszek pedig 6 példányban kerültek elő. Az egyéb motívumok mindössze 

1-2 töredéken voltak azonosíthatóak.  

Objektumok szerinti csoportosításban az alábbi táblázatban láthatóak a pontos 

díszítőmotívumok kódjai.  

SZZP/8 4 (7 db); 6 (2 db); 9 (2 

db); 35; 49 (2 db, 32. 

tábla/9.) 

SZZP/66 4; 6; 8; 9; 13; 84 

SZZP/67 37 

SZZP/82 6 (2 db); 14 

SZZP/144 4; 8; 9 

SZZP/146 6; 8; 9 (2 db); 36 

 

Pontos edénytípust és pontos bemélyített díszítőmotívumot négy esetben lehetett 

meghatározni, a 66. árokból egy B1-típusú bögrén benyomkodott kettős pontsort és 
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benyomkodott rombuszmintákat
331

, egy K3- típusú S-profilú tálat 84-es motívummal
332

, a 67. 

kis árokból egy A1 típusú poharat 37. motívummal, illetve a 82. objektumból egy poharat 14-

es motívummal.  

 

101. ábra: Bemélyített díszítések motívumcsoportok szerint Szolnok-Zagyvapart lelőhelyen. 

 

5.2.8.3. Szolnok-Zagyvapart kerámiaanyagának többváltozós statisztikai elemzése 

 

A többi lelőhelynél feltett, az edénykészlet egységére vonatkozó kérdést szerettem volna ez 

esetben is megválaszolni, ehhez főkomponens-elemzést alkalmaztam. Ennek során csak 

többszöri próbálkozásra sikerült elfogadható eredményt kapni. Az alacsony esetszámú 

változók kizárása után is voltak olyan változók, melyeknek alacsony volt a kommunalitásuk, 

de az elfogadható értéket elérték. A variancia megfelelő értéket mutat, az első komponens az 

eredeti információ 68,9%-át őrzi meg (102. ábra).  

                                                           
331

 SZILÁGYI 2010, 3. kép 1. 
332

 SZILÁGYI 2010, 4. kép 2. 
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102. ábra: Szolnok-Zagyvapart főkomponens-elemzése az edényformák, plasztikus díszítések 

és bemélyített díszítések változóival. A kommunalitások és a teljes variancia. 

 

103. ábra: Szolnok-Zagyvapart főkomponens-elemzése az edényformák, plasztikus díszítések 

és bemélyített díszítések változóival. A komponensmátrix. 



245 
 

A fő komponensre tehát a következő változók esnek megfelelő súllyal. Az edényformák közül 

a kónikus tálak, ívelt tálak, S-profilú tálak, a bögrék, korsók, fazekak, virágcserép alakú 

edények és tárolóedények. A csőtalpformák közül a kónikus és ívelt csőtalpak, míg a 

plasztikus díszek közül a kerek bütykök, a kúpos bütykök és a madárcsőr alakú bütykök. A 

bemélyített díszítések közül a benyomkodott és beszurkált technikával készültek, valamint a 

sraffozással kitöltött, benyomkodással, és beszurkálással kombinált motívumok helyezkednek 

el a fő komponensen (103. ábra).  

Ez alapján kijelenthető, hogy a lelőhelyen számolhatunk egy, a legnagyobb részben a fent 

felsorolt változók alkotta egységes edénykészlettel.  
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5.2.9. Tiszaföldvár-Újtemető 

 

Tiszaföldvár-Újtemető a Tisza egy régi holtágának első magaspartján fekszik, a lelőhelyen 

1979 tavaszán végeztek leletmentő feltárást Raczky Pál vezetésével a szolnoki Damjanich 

János Múzeum régészei összesen 181 m
2
-n. Az ásatáson több szelvényt nyitottak, melyekben 

egy ház maradványait, néhány gödröt, köztük egy áldozógödörnek interpretált objektumot, 

egy kemencét és egy tűzhelyet, valamint egy gyereksírt találtak. Az áldozógödör, vagy 

bothrosz alján egy okkerrel vörösre színezett kőtömb feküdt, betöltése réteges volt, 

váltakoztak a kerámiatöredékekben gazdag és steril rétegek.
333

  

A leletanyag csomagolási egységenként van beleltározva a szolnoki múzeumban, sajnálatos 

módon a leltárkönyv és a csomagoláson lévő feliratok alapján mindössze három zárt objektum 

leletanyagát tudtam teljes biztonsággal elkülöníteni. Kizárólag ezeket vettem fel az 

adatbázisba.  

 

5.2.9.1. Az objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

„1.” gödör 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

87 87 16 6 75 6 1 3 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

5 0 82 78 0 1 8 

 

„2.” ház 

A lakóépület formáját a döngölt padlóréteg és a járószint adta ki, cölöpöket és egyéb szerkezeti elemeket nem 

lehetett megfigyelni, paticstömbökben megőrződött vesszőlenyomatok jelentik az egyetlen támpontot.
334

 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

1005 249 187 78 146 61 24 73 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

                                                           
333

 SIKLÓDI 1982-83, 11-13 
334

 SIKLÓDI 1982-83, 11-13 
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Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

18 0 231 222 0 7 20 

 

„3” kemence 

A kemence a háztól 11 méterre helyezkedett el, platniját cserepekkel tapasztották ki, tüzelőgödör vagy 

munkagödör is volt mellette. A leletanyag „kemence” felirattal került elcsomagolásra.
335

  

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

119 119 73 28 70 21 8 16 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

7 0 112 106 0 3 10 

 

5.2.9.2. Tiszaföldvár-Újtemető kerámia leletanyagának elsődleges elemzése. 

 

Alapadatok 

A településen feltárt, zárt régészeti objektumokból előkerült kerámiatöredékek száma 

összesen 1211, melyek legfeljebb 455 darab edényhez tartozhattak. A peremtöredékek száma 

112, az aljtöredékeké 88, míg az oldaltöredékek száma 291. A diagnosztikus töredékek száma 

275. A plasztikus díszek (92 db) aránya az edénytöredékek halmazában 20,2%, a 

diagnosztikus töredékek halmazában 33,5%. A bemélyített díszítések száma 30, aránya 

ugyanebben a két halmazban 6,6% és 10,9%.  

 

Technológiai adatok 

 

A 455 edénytöredék túlnyomó többsége homokkal és kerámiazúzalékkal (425 db) soványított 

agyagból készült, csak homokkal mindössze 30 darab volt soványítva (104. ábra). A 

felületkezelési technikák megoszlása is hasonlóan egyhangú, mindössze 11 darab simított és 

                                                           
335

 SIKLÓDI 1982-83, 13 
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38 darab fényezett felületű edényt lehetett azonosítani, szemben 406 darab kezeletlen felületű 

töredékkel (105. ábra). 

 

104. ábra: Soványítás szerinti megoszlás Tiszaföldvár-Újtemető lelőhelyen. 

 

105. ábra: Felületkezelés szerinti megoszlás Tiszaföldvár-Újtemető lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

Összesen 88 esetben lehetett edényformát megállapítani a lelőhelyen, ebből 44 darab nyílt, 44 

darab pedig zárt edény volt. Edénytípust 48 alkalommal lehetett meghatározni. A legnagyobb 
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számban kónikus tálak (20 db) és korsók (15 db) fordultak elő), tárolóedényből
336

 12 darabot, 

S-profilú tálból 10 darabot (10. tábla/3.), fazékból
337

 9 darabot, míg virágcserép alakú 

edényből
338

 6 darabot lehetett azonosítani. A többi edényforma előfordulásának aránya 5 % 

alatti, bögre
339

 négy alkalommal, serleg és ívelt tál három-három alkalommal, merice pedig 

egy alkalommal volt meghatározható (106. ábra). 

Az 88 darab aljtöredékből 51 volt lapos alj (58%), 37 pedig csőtalp (42%) töredéke. A 

meghatározható csőtalpformák (15 db) egy harmada (5 db) kónikus és két harmada (10 db) 

ívelt csőtalp volt. A zárt objektumokból előkerült leletanyagban nem volt azonosítható fedő.  

 

 

106. ábra: Edényformák megoszlása Tiszaföldvár-Újtemető lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A 92 darab plasztikus dísz közül mindegyik bütyökdísz volt, összesen 89 volt alkalmas formai 

meghatározásra. A kúpos bütykök jelentek meg legnagyobb számban a leletanyagban (49 db), 

míg kerek bütyök 35 esetben került elő. Madárcsőr alakú bütyök összesen 8 darab volt 

                                                           
336

 SIKLÓDI 1982-83, 3. tábla 
337

 SIKLÓDI 1982-83, 5. tábla 3-6. 
338

 SIKLÓDI 1982-83, 6. tábla 4-5. 
339

 SIKLÓDI 1982-83, 6. tábla 1. 
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azonosítható (107. ábra). A bütyökdíszítések megoszlása a következő: kétoldali 

ujjbenyomással ellátott és átfúrt bütyökből 24-24 darab került elő (31%-31%), díszítés nélküli 

bütyökből pedig összesen 30 darab (38%).  

 

107. ábra: Bütyökformák megoszlása Tiszaföldvár-Újtemető lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszek 

 

A lelőhelyen előkerült 30 darab bemélyített díszítéssel ellátott töredék közül 10 darab volt 

benyomkodott, 8 darab bekarcolt és benyomkodott, 7 darab bekarcolt, négy darab beszurkált 

és egy tűzdelt (108. ábra). Áttört díszítés 17 csőtalptöredéken volt azonosítható, ez az összes 

csőtalp 46%-a. 

A motívumcsoportok közül a sraffozással kitöltött geometrikus motívumok fordultak elő 

leggyakrabban (6 db; 23%), ezeket követték a benyomkodott pontsor motívumok (5 db; 17%). 

Beszurkált pontsor motívumok és hálómintával kitöltött geometrikus motívumok 3-3 

példányban (11-11%), benyomkodott geometrikus motívumok, bekarcolt egyszerű 

vonaldíszek és sraffozással kitöltött, benyomkodással kombinált díszek 2-2 példányban (8-

8%), karcolt folytonos vonaldísz motívumok, sraffozással és hálómintával egyszerre kitöltött 

motívumok, illetve hálómintával és benyomkodással kombinált motívumok pedig egy-egy 

példányban (4-4%) kerültek elő.  
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A házból előkerült töredékeken összesen 14 esetben volt pontos motívum meghatározható, 

ezek a 13; 14; 38; 51 (32. tábla/5.); 66; 110 (2db); 156; 164; 165; 166 (42. tábla/8.); 174
340

; 

175; 176. számmal jelzett motívumok voltak. A kemencéből előkerült töredékeken két 

esetben a 8. számmal jelzett (30. tábla/5.), egy esetben az 51. számmal jelzett (32. tábla/6.) 

motívumokat lehetett megfigyelni. 

Pontos edényformát és pontos bemélyített motívumot két esetben lehetett meghatározni, egy 

csőtalpas korsón testén lévő 66. motívum mellett a nyakán a 176-os, a csőtalpon a 110-es 

számú motívum volt látható.
341

 A másik edény szintén egy korsó, melyen a 175. motívum 

látható.
342

 

 

108. ábra: Bemélyített díszítések megoszlása technika szerint Tiszaföldvár-Újtemető 

lelőhelyen. 

 

  

                                                           
340

 SIKLÓDI 1982-83, 4. tábla 5. 
341

 SIKLÓDI 1982-83, 4. tábla 3. 
342

 SIKLÓDI 1982-83, 4. tábla 4. 
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5.2.10. Tiszagyenda-Vágott-halom NKT 17. lelőhely 

 

A lelőhely Tiszagyenda és Kunhegyes között található a Tisza egy régi, lefűződött meandere 

melletti magasparton. A Nagykunsági víztárazó építését megelőzően először az ELTE BTK 

Régészettudományi Intézet munkatársai egy szondát nyitottak 2010-ben, majd a pozitív 

eredmény miatt a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai tovább bővítették a 

feltárást 2011-ben. A lelőhelyen a kora rézkor mellett szarmata és Árpád-kori települést 

illetve temetőt tártak fel. 

A kora rézkori lelőhelyet három gödör és néhány sír alkotta. Az objektumok dokumentációja 

a disszertáció leadásáig nem állt a rendelkezésemre. A 2010-es szonda feltárásán magam is 

részt vettem beosztott régészként, a 3. és 9. objektumszámmal jelölt kora rézkori gödröket 

ekkor tártuk fel, ezek kerek gödrök voltak, melyek semmilyen stratigráfiai viszonyban nem 

álltak más objektummal.  

 

5.2.10.1. Az objektumok leírása és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

O 3/S 3 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

23 18 12 2 12 4 4 2 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

4 0 14 15 0 0 3 

 

O 9/S 9 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

227 227 107 44 165 18 16 29 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

24 0 203 139 0 14 74 
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O 258/S? 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

440 437 153 71 325 41 8 33 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

52 0 385 331 0 11 95 

 

 

5.2.10.2. Tiszagyenda-Vágott-halom NKT 17. lelőhely kerámiaanyagának elsődleges 

elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhely három kora rézkori gödréből összesen 690 darab kerámiatöredék került elő, mely 

maximum 682 edényhez tartozhatott. A diagnosztikus töredékek száma 272. A leletanyag 

megoszlásával az alacsony gödörszám miatt nem érdemes külön foglalkozni. Edénytájak 

szerint 117 perem-, 63 alj- és 502 oldaltöredék került elő. A plasztikus díszek (64 db) aránya 

az edénytöredékek halmazában 9,3%; a diagnosztikus töredékek halmazában 23,5%. A 

bemélyített díszítések (30 db) aránya ugyanezekben a halmazokban 4,5% és 10,5%.  

 

Technológiai adatok 

 

A lelőhelyen összesen kétféle soványítási technika volt ismeretes, homokkal (80 db) vagy 

homokkal és kerámiazúzalékkal vegyesen (602 db) soványított agyagból készültek edények 

(109. ábra). A felületkezelés megoszlása a következő: a simított darabok száma 25, a 

fényezetteké 172, a fennmaradó 485 edénytöredék esetében nem volt megfigyelhető 

felületkezelés nyoma (110. ábra). 
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109. ábra: Soványítóanyagok megoszlása Tiszagyenda-Vágott-halom NKT. 17. lelőhelyen. 

 

110. ábra: Felületkezelés szerinti megoszlás Tiszagyenda-Vágott-halom NKT 17. lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

Összesen 133 esetben lehetett edényformát meghatározni a lelőhelyen, ezek közül 92 db (69 

%) tartozott nyílt, 41 db (31%) pedig zárt vagy záródó edényhez. Edényforma-csoportok 

szerint a legnagyobb számban szinte holtversenyben a kónikus tálak (23 db, 3. tábla/4-6.) és 

az S-profilú tálak (21 db, 10. tábla/1-2.) fordultak elő. Nagyobb arányban előforduló 

edénytípusok még a korsók (16 db, 15. tábla/1-2.), az ívelt tálak (12 db, 6. tábla/3-5.) és a 

virágcserép alakú edények (11 db, 20. tábla/2-3.). A többi edénytípus aránya mind 4%, vagy 

az alatt marad, pohárból 5db-ot, csészéből (23. tábla/1.) és tárolóedényből 4-4 db-ot, bögréből 

és serlegből (22. tábla/5.) 3-3 db-ot, mericéből 2 db-ot, karéjos tálból (11. tábla/7.) és 

miniatűr edényből (23. tábla/8.) pedig 1-1 darabot lehetett azonosítani (111. ábra). 
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A 63 darab aljtöredék közül 43 esetben lapos aljat (68%), 20 esetben pedig csőtalpat (32%) 

lehetett meghatározni. A kevés meghatározható formájú csőtalp közül mindössze két kónikus 

és négy ívelt volt azonosítható. Fedő nem volt a lelőhely kerámiaanyagában.  

 

111. ábra: Edényformák megoszlása Tiszagyenda-Vágott-halom NKT 17. lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A 64 darab plasztikus díszből 60 bütyök; három, közelebbről meg nem határozható fültöredék 

és egy bordadísz (25. tábla/7.) volt elkülöníthető. A különböző bütyökformák közül a kúpos 

bütykök kerültek elő leggyakrabban, 32 példányban, ezeket a lekerekített bütykök követték 23 

darabbal, valamint 7 db madárcsőr alakú bütyök (24. tábla/11.) és 3 db nagyméretű bütyökfül 

(25. tábla/3.) (112. ábra).  

A bütykök közül 38 darabot kétoldali ujjbenyomással láttak el (61%), 6 darabot átfúrtak 

(10%), a fennmaradó 18 darabon nem volt díszítés nyoma (29%).  
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112. ábra: Bütyökformák megoszlása Tiszagyenda-Vágott-halom NKT 17. lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszek 

 

Bemélyített díszítést összesen 30 edénytöredéken lehetett megfigyelni. A technika szerinti 

megoszlás a következő: legnagyobb számban a benyomkodott díszek fordultak elő (16 db), 

beszurkálással 6 esetben találkozhattunk. Bekarcolt díszítés 7 töredéken volt megfigyelhető, 

ebből 4 esetben benyomkodással vagy beszurkálással kombinálva. Egy töredéken fordult elő 

betűzdelt díszítés (113. ábra).  

 

113. ábra: Bemélyített díszítések technika szerinti megoszlása Tiszagyenda-Vágott-halom 

NKT 17. lelőhelyen. 
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Motívumcsoportokat mindössze 23 esetben lehetett elkülöníteni. Legsűrűbben a 

benyomkodott geometrikus motívumok fordultak elő (8 db/35%), melyet a benyomkodott 

pontsorok követtek (5 db/22%). A beszurkált pontsorok és a beszurkálással vagy 

benyomkodással kombinált sraffozással kitöltött motívumok 3-3 (13-13%); a csak 

sraffozással kitöltött motívumok 2 (9%); míg a beszurkált geometrikus motívumok és a 

hálómintával kitöltött és beszurkálással vagy benyomkodással kombinált motívumok 1-1 (4-

4%) példányban fordultak elő (114. ábra).  

 

114. ábra: Bemélyített díszek megoszlása motívumcsoportok szerint Tiszagyenda-Vágott-

halom NKT 17. lelőhelyen. 

 

Pontos motívumot szerencsés módon 21 esetben is meg lehetett határozni, ezek az alábbi 

táblázatban láthatóak.  

NKT/3 9 (2 db, 29. tábla/3.); 65; 

108  

NKT/9 3 (2 db, 27. tábla/1.); 4 (27. 

tábla/3.); 6 (27. tábla/6.); 8 

(29. tábla/2.) (2 db); 37; 49 

(32. tábla/8.); 161;  

NKT/289 3 (27. tábla/2.); 4 (27. 

tábla/4.); 6 (27. tábla/5.); 
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19 (29. tábla/4.); 34; 38; 84 

(44. tábla/6.); 106 (44. 

tábla/7.); 172 (42. tábla/7.) 

 

Pontos edénytípust és pontos motívumot 6 szerencsés esetben lehetett azonosítani, a 9. 

gödörben egy S-profilú tálon a 3. számmal jelölt három benyomkodott pontból álló 

háromszögeket (29. tábla/3.) valamint egy korsón a 8., szimpla benyomkodott pontsort lehet 

látni (29. tábla/2.). A 289. gödörből szintén egy S-profilú tálon látható a 84. bekarcolt 

sraffozott háromszögsor-díszítés (44. tábla/6.), valamint két korsó, melyek közül az egyiken 

szintén a 3. motívum (27. tábla/2.), a másikon a 106. motívum látható (44. tábla/7.).  
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5.2.11. Tiszaszőlős-Alsórétipart 

 

A lelőhelyen Cseh János és Tárnoki Judit vezetésével végeztek leletmentő ásatást, melynek 

során a II. számú , 50x120 m-es szelvényben feltártak három tiszapolgári kultúrához sorolható 

sírt és környezetükben három gödröt. A településrészlet egy ÉK-DNY irányú magasparton 

fekszik, három gödre megfelelő mennyiségű és minőségű kerámia leletanyagot szolgáltatott a 

további elemzésekhez.
343

  

 

5.2.11.1. Az objektumok leírása
344

 és a kerámia leletanyag alapadatai 

 

2. gödör 

Kerek szájú, méhkas alakú gödör. Átmérője 170 cm, mélység: 55 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

33 33 15 2 24 7 2 4 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

3 0 30 19 0 2 12 

 

3. gödör 

Nagyméretű, ovális gödör nagy mennyiségű leletanyaggal. Átmérő: 272 cm, mélysége: 121 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

951 919 496 228 567 124 30 114 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

170 0 749 396 0 50 473 

 

4. gödör 

Ovális szájú, méhkas alakú gödör. Átmérő: 160 cm, mélység 87 cm. 

 

A kerámia leletanyag adatai:  

                                                           
343

 MÉSZÁROS 2007 
344

 MÉSZÁROS 2007, 78 alapján 
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Összes 

töredék 

Összes 

edény 

Diagnosztikus 

töredékek Perem Oldal Alj 

Bemélyített 

díszítések 

Plasztikus 

díszítések 

177 142 122 59 65 18 13 32 

 

Kerámiatechnológiai adatok: 

Soványítás: 

homok 

Soványítás: csak 

kerámiazúzalék 

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzalék 

Nincs 

felületkezelés 

Durvított 

felület 

Simított 

felület 

Polírozott 

felület 

21 0 121 68 0 10 64 

 

5.2.11.2. Tiszaszőlős-Alsórétipart kerámiaanyagának elsődleges elemzése 

 

Alapadatok 

 

A lelőhely három kora rézkori gödréből összesen 1161 kerámiatöredék került elő, melyek 

maximum 1094 edényhez tartoztak. A diagnosztikus töredékek száma 633. Peremtöredéket 

összesen 289 darabot, oldaltöredéket 656 darabot, aljtöredéket pedig 149 darabot lehetett 

összeszámolni. A plasztikus díszítések száma 151, aránya az edénytöredékek halmazában 

13,7%, a diagnosztikus töredékek halmazában 22,9%. A bemélyített díszítések száma 51, 

aránya az előző halmazokban 4% illetve 7,1%.  

A leletanyag eloszlásáról az alacsony esetszám miatt ebben az esetben sincs értelme 

hosszasan elmélkedni, a kerámiatöredékek 84%-a a 3. gödörből származik.  

 

Kerámiatechnológiai adatok. 

 

A lelőhelyen csak homokkal illetve homokkal és kerámiazúzalékkal vegyesen soványított 

edénytöredékeket találtak. A homokos soványítású finom kerámiákhoz 194 töredék tartozik, 

míg a vegyes soványításúhoz kereken 900 darab (115. ábra). A felületkezelés megoszlása 

szerint az itt feltárt három gödörben nagyobb a fényezett felületű edények (594 db) aránya, 

mint a simítottaké (62 db) vagy azoké, melyeken semmilyen felületkezelés nyomai nem 

láthatóak (483 db) (116. ábra). 
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115. ábra: Soványítás szerinti megoszlás Tiszaszőlős-Alsórétipart lelőhelyen 

 

116. ábra: Felületkezelés szerinti megoszlás Tiszaszőlős-Alsórétipart lelőhelyen. 

 

Edényformák 

 

Összesen 221 esetben lehetett edényformát meghatározni, ebből 134 nyílt és 87 zárt vagy 

záródó edény volt. Edényforma-csoportba 181 edénytöredéket lehetett besorolni. A kép igen 

változatos, az edények megoszlása kevésbé egyhangú. A leggyakoribb edényforma a kónikus 

tál, melyből 38 példányt lehetett azonosítani. Virágcserép alakú edények 28 esetben kerültek 

elő, kisméretű csészék 24 esetben, míg korsók 21 esetben. További gyakrabban előkerült 

edényformák az S-profilú tálak (16 db), az ívelt tálak, profilált tálak és serlegek (11-11 darab), 

és tárolóedények (10 darab). A ritkábban előforduló típusok aránya 3% alatt marad, 

fazékformából 5 db, bögréből 4-4 db, míg pohárból és mericéből 1-1 példány került elő (117. 

ábra). A két nagyobb mennyiségű leletanyagot adó, 3. és 4. gödör közötti edényforma szerinti 

megoszlás azonban korántsem egyenletes, az ívelt tálak, az S-profilú tálak, a csészék és a 

korsók aránya jóval alacsonyabb a kevesebb anyagot szolgáltató 4. gödörben. Sajnálatos 
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módon további feltárt objektumok hiánya miatt az, hogy ez az egyenlőtlenség véletlenszerű, 

vagy valamilyen tendenciát jelez, nem eldönthető.  

A lapos aljak (79 db) és csőtalpak (70 db) megoszlása 53%-47%. A meghatározható formájú 

csőtalpak közül 8 ívelt, négy kónikus töredéket lehetett azonosítani. Két fedő is előkerült a 3. 

gödörből.  

 

 

117. ábra: Edényformák megoszlása Tiszaszőlős-Alsórétipart lelőhelyen. 

 

Plasztikus díszek 

 

A lelőhelyről előkerült 151 plasztikus díszből egy bordadíszen és egy merice fogófülén kívül 

mindegyik bütyökdísz. A leggyakoribb bütyökforma a kúpos, mely 115 esetben volt 

azonosítható. A kerek bütykök fordultak elő még nagyobb számban (19 db), míg a madárcsőr 

alakú bütykök (7 db) és a bütyökfülek (1 db) előfordulása szórványosnak mondható (118. 

ábra). A bütyökdíszítések közül a kétoldali ujjbenyomkodás összesen 40 esetben (28%), 

átfúrás 33 esetben (23%) fordul elő, míg az esetek majdnem felében (49%) nincs semmilyen 

díszítés.  
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118. ábra: Bütyökformák megoszlása Tiszaszőlős-Alsórétipart lelőhelyen. 

 

Bemélyített díszítések 

 

Bemélyített dísz összesen 51 esetben került elő (a négy festett töredéket is ide számolva). 

Túlnyomó többségük beszurkált (26 db) és bemélyített (18 db) technikával készült. A 

bekarcolt töredékek (3 db) és fekete csurgatott festéssel díszített töredékek (4 db) részaránya 

10% alatti. A festett töredékek mind a 3. gödörből kerültek elő (119. ábra).  

Csőtalpak áttört díszítése a 70 db csőtalp közül 23 töredéken volt azonosítható (33%). 

A legnagyobb számban előforduló bemélyített díszítőmotívum a beszurkált pontsorok 

csoportja (16 db). Az esetek majdnem egy harmadát teszik ki a benyomkodott geometrikus 

motívumok (9 db), míg a többi motívumcsoport ( beszurkált geometrikus motívum – 2 db; 

benyomkodott pontsor motívum – 1 db; bekarcolt, hálómintával kitöltött motívum 1 db) 

előfordulása szórványosnak mondható (120. ábra).  

A pontosan beazonosítható díszítések száma 17, objektumonkénti előfordulásuk az alábbi 

táblázatban látható.  

TSZ/2 37 

TSZ/3 2 (2 db); 3; 6; 

9; 37; 52 

TSZ/4 4; 37(5 db); 39; 

53; 55 
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119. ábra: Bemélyített díszítések technika szerinti megoszlása Tiszaszőlős-Alsórétipart 

lelőhelyen. 

 

 

120. ábra: Bemélyített díszítések motívumcsoportok szerinti megoszlása Tiszaszőlős-

Alsórétipart lelőhelyen 

 

Pontos edényformát és bemélyített díszítést három esetben lehetett meghatározni. Két S-

profilú tálon lehetett azonosítani díszítést, az egyiken négyes benyomkodott pontból álló 



265 
 

rombuszok voltak
345

 (4. motívum), a másikon a beszurkált 53. motívum. A harmadik eset egy 

E1-típusú korsó, melyen az 55. beszurkált motívum volt látható
346

.  

 

5.3. Összegzés 

 

A fejezetben a Közép-Tisza-vidék 11 kora és középső rézkori lelőhelyéről előkerült 

településkerámiát elemeztem. A több korszakos lelőhelyek miatt összesen nyolc tiszapolgári, 

két bodrogkeresztúri és három hunyadihalmi kerámiával jellemezhető település leletanyagával 

foglalkoztam részletesen. A leletanyag korlátai szerint némelyikkel kapcsolatban csak 

egyszerű gyakorisági megfigyeléseket lehetett tenni, néhány település viszont alkalmasnak 

bizonyult többváltozós statisztikai elemzésekre is. 

Ez utóbbiak közül mindegyikről azt mutatták meg az elemzések, hogy az objektumokból 

előkerült kerámia leletanyag egy egységesnek mondható edénykészlet maradványa. Az 

analízis általában ennél a pontnál megakadt, mindössze egy lelőhely, Rákóczifalva-Bivaly-tó 

1/c esetében sikerült olyan belső struktúrákra fényt deríteni, melyek a kerámiahasználat 

változásaiban mutatkoztak meg, és melyekből az identitás kifejeződésének bizonyos 

aspektusaira lehetett következtetni.  

Az is látható volt az elemzések során, hogy mindegyik település kerámiahasználati szokásai 

nagyon sok mindenben egyeztek, de sok szempontból különböztek is. Ezeket a különbségeket 

pedig a rendelkezésre álló abszolút dátumok alapján úgy tűnik, nem lehet kizárólag az idő 

számlájára írni. A disszertáció következő fejezetében a települések kerámia leletanyagának az 

összehasonlítása következik, melytől joggal várhatjuk, hogy fényt derítsen arra, a kérdésre, 

hogy vannak-e különbségek a vizsgált településszintű közösségek kerámiahasználati 

szokásaiban, és ha igen, milyen természetűek. Ebből pedig remélni lehet, hogy megérthetjük a 

kollektív identitáscsoportok szerveződésének szabályait, és az identitás kifejezésének 

módszereit.  

 

  

                                                           
345

 MÉSZÁROS 2007, 5. kép 2. 
346

 MÉSZÁROS 2007, 5. kép 1. 
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6. A kerámia leletanyag összehasonlító elemzése 

 

6.1. A vizsgált lelőhelyek kerámia leletanyagának elsődleges összehasonlító elemzése 

 

Az előző fejezetben leírtak alapján érzékelhető volt az, hogy az elemzett települések 

kerámiaanyaga között, az edényformák, a díszítőmotívumok arányaiban mintha bizonyos 

különbségek lennének. Ezek a különbségek több szinten mutatkoznak meg. A 

legszembetűnőbb eltérések a hunyadihalmi és a tiszapolgár-bodrogkeresztúri leletegyüttesek 

között vannak, ezek szinte az edényművesség összes dimenziójában annyira markánsan 

láthatók, hogy részletes elemzés nélkül is egyértelműek. Éppen ezért a hunyadihalmi 

leletegyüttesek a tiszapolgár-bodrogkeresztúriakkal való aprólékos összehasonlítására az 

alábbi részben nem kerül sor, arra majd később visszatérek. 

A tiszapolgári és bodrogkeresztúri jellegű települések leletanyagában azonban furcsa 

kettősséget lehetett megfigyelni. Egyrészt egyértelműen érzékelhető az, hogy az 

edényművesség vizsgált jellemzőinek nagy része minden lelőhelyen jelen van, ebből a 

szempontból tehát egyfajta homogenitás látszik. Másrészről azonban az is jól megfigyelhető, 

hogy a vizsgált szempontokban különböző mértékű aránybeli eltérések jelentkeznek a 

települések között. Az előző fejezetben, ahol a lehetőségek megengedték, a kerámiaanyag 

jellemzőinek nem csak egyszerű százalékos megoszlását vizsgáltam, hanem főkomponens-

elemzéssel megpróbáltam kimutatni, hogy az előkerült leletanyag leírható-e egységként, vagy 

nem. Az eredmények arra engedtek következtetni, hogy a lelőhelyeken előkerült leletanyag 

minden esetben egy települési szinten egységesnek mondható edénykészlet része volt. A 

településeken élt emberek eszerint a településre jellemző módon készítették és használták 

agyagedényeiket. Az alábbiakban a települések leletanyagának összehasonlítását mutatom be, 

százalékos megoszlásokon keresztül; azt, hogy a településenként egységesnek tekinthető 

edényművesség milyen hasonlóságokat és különbségeket mutat a lelőhelyek szintjén. 

 

Kerámiatechnológia 

 

A kerámiatechnológiai jellemzőkről első pillantásra feltűnik, hogy a településeken szinte 

kizárólagosan kétféle soványítást alkalmaztak, az agyagot vagy kizárólag homokkal, vagy 

homokkal és kerámiazúzalékkal vegyesen soványították. A csak kerámiazúzalékos soványítás 

mindössze néhány lelőhelyen fordult elő egy-egy sporadikus esetben, így statisztikai 
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jelentősége nincs. A homokos és vegyes soványítás előfordulásának megoszlása azonban 

néhány lelőhely esetében jelentős különbséget mutat.  

Jól látszik a 121. ábrára tekintve, hogy a két végpontot jelentő kiskunfélegyházi és 

Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhely közötti különbség jelentősnek is mondható a homokkal 

soványított kerámia arányát figyelembe véve. Alacsonynak mondható még a tiszaföldvári és 

kenderesi lelőhelyeken a homokkal soványított kerámia aránya, míg a többi lelőhelyen 

nagyjából hasonló (de sohasem megegyező) arányban fordulnak elő a homokkal soványított 

darabok.  

 

121. ábra: A soványítóanyagok százalékos előfordulása lelőhelyenként. 

 

A felületkezelés arányai jóval nagyobb szóródást mutatnak (122. ábra). Tiszaszőlős-

Alsórétipart lelőhelyen a polírozott felületű edények elérik az 50%-ot, míg a kiskunfélegyházi 

lelőhely gödreiből szinte kizárólag kezeletlen felületű edények kerültek elő. Az 

mindenképpen elmondható, hogy minden lelőhelyen ismert volt mind a fényezés, mind a 

simítás, ezek előfordulása azonban meglehetősen változatos. A tiszaszőlősi településen 

kiugróan magas a polírozott felületű edények száma, tehát az itt élt emberek preferenciái 

között szerepelt a jól kidolgozott felületű edények készítése és használata. Viszonylag magas 

még a kezelt felületű edények aránya a rákóczifalvi 1/c és 8-8/a lelőhelyeken, Polgár-Király-

ér-parton és Tiszagyenda NKT 17. lelőhelyeken általában 70% körül mozog a kezeletlen 

felület aránya, a simítás és a fényezés pedig változó arányban osztozik a maradék körülbelül 

30%-on.  
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A rákóczifalvi 1/a, tiszaföldvári, kenderesi és a zagyvaparti lelőhelyeken jellemzően 85-90% 

a kezeletlen felületű edények aránya, így ezeken a településeken érzékelhetően kisebb 

szerepet játszott az edények felületének simítása vagy polírozása.  

Azt is meg lehet figyelni, hogy a csak homokkal való soványítás, és az edények felületének 

kezelése nincsenek teljesen összhangban egymással. Természetesen van összefüggés a 

homokos soványítás és a finom felületkezelés gyakorisága között, de nem állnak egymással 

egyenes arányosságban. Jó példa erre a tiszaszőlősi lelőhely, ahol 18% volt a homokos 

soványítású edények száma, de a valamilyen formában felületkezelt edények részaránya 

meghaladja az 50%-ot, vagy Polgár-Király-ér-parton, ahol összesen 16% volt a homokkal 

soványított edények aránya, de 30% a simított vagy fényezett edényeké.  

A leletanyag adatbázisba való felvétele során is érzékelhető volt ez a tendencia, természetesen 

gyakoribb, hogy egy jól iszapolt, homokkal soványított edényt felfényeznek, de a két döntés, 

tehát a soványítás és a felületkezelés között nincs feltétlen összefüggés. Ugyanúgy találhatóak 

a leletanyagban kezeletlen felületű vékony falú, jól iszapolt „finom” kerámiák, mint 

nagyméretű, vastag falú, durvábbra őrölt kerámiával soványított, de mégis kezelt felületű 

edények.  

 

122. ábra: A felületkezelési technikák százalékos megoszlása lelőhelyenként. 
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Edényformák 

 

Az edényformák legelső elkülönítési szintje a nyílt és zárt, vagy záródó edénytípusok 

meghatározása volt (123. ábra). Nyolc lelőhelyen a nyílt edények vannak többségben. Az is 

könnyen leolvasható a diagramról, hogy a kétféle edényforma aránya lelőhelyenként más és 

más, kivétel ez alól Tiszagyenda és Rákóczifalva 8-8/a, ahol 69-31% a megoszlás, illetve 

Kiskunfélegyháza és Rákóczifalva 1/c, ahol 73-27% a megoszlás. A nyolc lelőhelyen, 

melyeknél a nyílt edények vannak többségben, részarányuk 61-76%-ig terjed. Tiszaföldvár-

Újtemetőn az arány pontosan 50-50%, ez jórészt a házban feltárt edénykészletnek köszönhető, 

melyek közül igen sok azonosítható, zárt vagy záródó edényforma volt.
347

 Az egyetlen 

lelőhely, mely esetében fordított a nyílt és zárt edények aránya, az Polgár-Király-ér-part 

települése. Itt a zárt edénytípusok 58%-ban voltak jelen, jelentős többségben.  

Érzékelhető tehát, hogy az aránybeli eltolódások némelyik lelőhely esetében markánsan, 

mások esetében kevésbé feltűnően vannak jelen.  

 

 

123. ábra: Nyílt és zárt edényformák százalékos megoszlása lelőhelyenként. 

 

                                                           
347

 SIKLÓDI 1982-83 
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A pontos edényformákat vizsgálva a könnyebb áttekinthetőség kedvéért több diagramot 

készítettem. Az első diagramon a gyakran előforduló nyílt edénytípusok szerepelnek, a 

kónikus, az ívelt, a profilált és az S-profilú tálak (124. ábra).  

Az előző fejezetben is jól látható volt az, hogy a lelőhelyek túlnyomó többségében a 

leggyakrabban előforduló edénytípus az egyszerű kónikus tál. Az azonban feltűnő, hogy a 

lelőhelyenkénti arány széles skálán mozog. A kiskunfélegyházi lelőhelyen ez az edénytípus 

teszi ki az összes meghatározható edénytípus mintegy felét, míg a polgári lelőhelyen 

mindössze 10%-ban fordul elő. Kiskunfélegyházán kívül Rákóczifalva 8-8/a, Rákóczifalva 

1/a és 1/c, Szolnok-Zagyvapart és Kenderes-Kulis lelőhelyeken egyértelműen ez a forma a 

meghatározó edénytípus, 30% fölötti részaránnyal. Tiszagyenda és Tiszaszőlős esetében nem 

beszélhetünk a kónikus tálak egyértelmű dominanciájáról, de ezeken a lelőhelyeken is a 

relatív többséget ez az edénytípus alkotja. Az egyedüli kivétel a polgári lelőhely, melynél ez 

nem is akkora meglepetés, tekintve, hogy a nyílt edénytípusok aránya amúgy is alacsony.  

A profilált tálak esetében elmondható, hogy nem minden lelőhelyen került elő ilyen 

edénytípus, tehát a forma nem volt minden településen ismert. Azokról a lelőhelyekről, ahol 

használtak ilyen edényeket, az arányok meglehetősen nagy eltérést mutatnak. Polgár-Király-

ér-parton az összes edénytípus 20%-a tartozott ehhez a formához, ezzel a legmagasabb arányt 

elérve. Jelentős számban és arányban volt jelen a típus Rákóczifalva 1/a és 1/c lelőhelyeken 

(14% és 13%), míg a többi lelőhelyen 6% alatti gyakorisággal fordult elő. Tiszaföldvárról és 

Tiszagyendáról nem ismert az edényforma, míg Kenderes-Kulis esetében meg kell jegyezni, 

hogy bár a zárt objektumok leletanyagából nincs példa profilált tálra, a szórvány leletanyagból 

igen alacsony számban, de került elő ilyen edényforma. Ebből lehet arra következtetni, hogy 

bár a településen ismeretes volt ez az edénytípus, annak alacsony aránya miatt kisebb eséllyel 

(ebben az esetben egyáltalán nem) került a feltárt objektumokba. 

Az S-profilú tálak – hasonlóan az imént tárgyalt táltípushoz – nem mindegyik lelőhelyről 

kerültek elő, néhány településen viszont meghatározó edénytípus voltak. Ilyen település 

Rákóczifalva 8-8/a, illetve Tiszagyenda-Vágott-halom, ahol 15% fölötti az előfordulása, és 

harmadik, illetve második helyen van az edények gyakorisági sorrendjében. Tiszaföldváron, 

Zagyvaparton és Tiszaszőlősön 10% körüli a gyakorisága, Kenderesen 6%. A 

kiskunfélegyházi és polgári, valamint a rákóczifalvi 1/a lelőhelyről nem került elő ilyen 

edénytípus.  

Az ívelt tálak szemben az előző két edénytípussal, mindegyik vizsgált lelőhelyen ismeretesek 

voltak, arányuk azonban meglehetősen nagy változatosságot mutat. A legnagyobb 

gyakorisággal Rákóczifalva 1/a (17%) és Rákóczifalva 1/c (18%) lelőhelyekről kerültek elő, 

mindkét esetben a második leggyakoribb edénytípusról van szó. A többi lelőhely esetében 
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igen változatos a félgömbös testű tálak előkerülésének gyakorisága, a legalacsonyabb arányról 

Rákóczifalva 8-8/a esetében beszélhetünk (mindössze 2%), Tiszaföldváron, Polgáron, 

Kenderesen és Tiszaszőlősön 5% körüli, míg Kiskunfélegyházán, Tiszagyendán és Szolnok-

Zagyvaparton 10% körüli az arányuk.  

 

124. ábra: Gyakran előforduló nyílt edénytípusok aránya lelőhelyenként. 

 

Három olyan zárt, vagy záródó edénytípus van, mely nagyobb arányban fordul elő a 

lelőhelyeken (125. ábra). Ezek közül is kiemelkedik a korsók száma, Polgár-Király-ér-parton 

és Rákóczifalva 8-8/a-n is meghaladja a 20%-ot, az előbbi lelőhelyen ez a leggyakrabban 

előforduló edénytípus, míg az utóbbin a kónikus tálak mögött a második leggyakoribb. 

Jelentős arányban lehetett korsókat azonosítani Tiszaföldváron, Kenderesen és Tiszagyendán, 

15% fölötti értékekkel.  

Tiszaszőlősön, Szolnok-Zagyvaparton és a rákóczifalvi 1/a és 1/c lelőhelyeken 10% körül 

mozgott az arányuk. Kiskunfélegyházán azonban mindössze három százalékot tett ki a négy 

darab azonosított korsóforma.  

Szintén minden lelőhelyen ismert forma a tárolóedényeké. Az arányok itt kevésbé széles 

skálán ingadoznak, 10% fölötti értéket Polgáron, Zagyvaparton és Tiszaföldváron lehet 
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megfigyelni. A legalacsonyabb arányt Kiskunfélegyházán éri el ez az edényforma, mindössze 

3%-ot (4 db). A többi lelőhelyen 4-8% az előfordulás gyakorisága.  

A virágcserép alakú edények Polgáron érik el a legnagyobb értéket, 21%-kal, itt ez a 

harmadik leggyakrabban előforduló edényforma. Viszonylag magas, 15%-os az előfordulási 

arányuk a tiszaszőlősi lelőhelyen, itt a viszonylag egyenletes edényforma-eloszlás miatt ez a 

második leggyakoribb edénytípus. A tiszagyendai település három gödréből is 10% feletti 

gyakorisággal fordult elő virágcserép alakú edény, mely a többi lelőhelyen 3-8%-át adták az 

előkerült meghatározható edényeknek. Az egyetlen kivétel a rákóczifalvi 1/a település, mely 

objektumaiból nem került elő ez az edénytípus.  

 

125. ábra: Gyakran előforduló zárt vagy záródó edénytípusok aránya lelőhelyenként. 

 

A harmadik diagram a ritkán előforduló nyílt edénytípusok százalékos előfordulását mutatja 

be (126. ábra). A kisméretű kónikus vagy enyhén ívelt csészék mindössze egy lelőhelyen, 

Tiszaszőlősön haladják meg a 10%-os gyakoriságot, ezzel itt a harmadik leggyakoribb 

edénytípust alkotják. A többi lelőhelyen azonban igen alacsony, 1-6%-ban lehetett csészéket 

azonosítani. Szolnok-Zagyvaparton és Tiszaföldvár-Újtemetőn a zárt objektumokból nem 

került elő ez az edényforma, a helyzet azonban itt is az, mint a profilált tálakkal Kenderes-
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Kulison, a szórvány leletanyagból került elő csésze.
348

 A forma tehát ismert volt, az alacsony 

arány miatt azonban egy objektumból sem került elő.  

Bögrék két lelőhelyen kívül mindegyik településről kerültek elő, igaz, az 5%-ot mindössze 

egy esetben, Tiszaföldváron érte el az arányuk. Kenderes-Kulison 4%, Polgár-Király-ér-

parton, Tiszagyendán, Szolnok-Zagyvaparton 3-3%, a többi lelőhelyen 1-2% gyakorisággal 

kerültek elő, a kiskunfélegyházi és a rákóczifalvi 1/a lelőhelyeken nem lehetett azonosítani ezt 

az edénytípust. A poharak a tíz közül csak hét lelőhelyen fordultak elő, de arányuk egy 

esetben sem érte el az 5%-ot.  

 

126. ábra: Ritkán előforduló nyílt edénytípusok százalékos megoszlása lelőhelyenként. 

 

Az utolsó, edényformákról készült diagramon a ritkán előforduló zárt edénytípusok arányai 

láthatók (127. ábra). Lévén a zárt edénytípusok jellemzően ritkábban fordulnak elő, ezek az 

edényformák nem kerültek elő minden lelőhelyen. A legtöbb lelőhelyen azonban, ha igen 

alacsony arányban is, de kerültek elő serlegek, mindössze Rákóczifalva 1/a leletanyagában 

nem volt azonosítható ez a forma. A legmagasabb arányban Tiszaszőlősön volt 

meghatározható, összesen 11 darab jelentett 6%-ot az edényformák közül. A többi lelőhelyen 

mindössze 1-3% az előfordulás gyakorisága.  

Fazekak legnagyobb számban és arányban a tiszaföldvári ház edénykészletéből kerültek elő. 

Arányuk a lelőhely objektumaiból ennek köszönhetően 10% fölötti. Más lelőhelyeken 

                                                           
348
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azonban ez 3% alatt marad, Tiszagyendán, Rákóczifalva 1/a-n és 1/c-n, illetve 

Kiskunfélegyházán nem lehetett azonosítani ezt az edényformát.  

A köcsög vagy tejesköcsög alakú edények esete speciális. A lelőhelyek mintegy felén nem 

lehetett meghatározni ilyen edénytípust, négy településen 4% alatt marad az arányuk, a 

Kiskunfélegyháza-Pap-dűlőn előkerült 15 példány pedig a meghatározható edények 10%-át 

teszi ki. A Szolnok-Zagyvaparton és a Rákóczifalva 8-8/a-n előkerült tejesköcsög alakú 

edények objektumait pedig valamilyen okból a korábbi elemzések az általános mintától 

különbözőnek mutatták. A tejesköcsög alakú edények problémájával később még 

részletesebben fogok foglalkozni.  

 

127. ábra: Ritkán előforduló zárt edénytípusok százalékos előfordulása lelőhelyenként. 

A fent bemutatott edénytípusokon kívül vannak olyanok, melyek előfordulása szórványosnak 

mondható. Az egyik ilyen típus a merice, Kiskunfélegyházán elérte az 5%-ot az előfordulás 

gyakorisága. A többi lelőhelyen – Rákóczifalva 1/a és Kenderes-Kulis kivételével – bár 

ismert volt a forma, de az arány 1-2% között mozog. Lapos, hengeres testű tálak, szűkölő 

nyakú korsók, miniatűr edények vagy depas-csészék valóban szórványosan, egy-egy 

lelőhelyen fordultak csak elő.  

A lelőhelyeken azonosítható csőtalpak és lapos aljak aránya az esetek felében nagyjából 50-

50% körül alakult. Igazán szignifikáns eltérés a lapos aljak irányába mindössze egy helyen, 

Tiszagyenda-Vágott-halmon mutatkozott, ahol a lapos aljak aránya több mint 60%-os-os. 

Kenderes-Kulison, Tiszaföldváron és Polgáron enyhén túlsúlyban voltak a lapos aljak, 

Rákóczifalva 1/a-n pedig egyedüli esetként a csőtalpak voltak enyhe számbeli fölényben (128. 

ábra).  



275 
 

A csőtalpformák részletes elemzésétől a kevés meghatározható példány miatt eltekintek. 

 

128. ábra. Aljkialakítások lelőhelyenként. 

 

Plasztikus díszek 

 

A plasztikus díszek közül a bütykök azok, melyek elemzése az előkerült mennyiség alapján 

lehetséges. Összesen négy bütyökforma van, melyek elemzése előfordulásuk gyakorisága 

alapján lehetséges (129. ábra).  

A lelőhelyek túlnyomó többségén a kúpos bütykök voltak jelen a legnagyobb arányban, a 

plasztikus díszek alaphalmazában 50% alá mindössze a kiskunfélegyházi lelőhelyen esett a 

számuk. Jelentős eltérések tapasztalhatók azonban a lelőhelyek között. Két lelőhelyen 

meghaladja a 80%-ot a kúpos bütykök aránya, Polgár-Király-ér-parton és Tiszaszőlős-

Alsórétiparton. Nem sokkal marad el ettől Kenderes-Kulis, ahol a bütykök 3/4-e tartozott 

ebbe a formába.  

A többi lelőhely esetében mindenhol kicsit eltérő arányban, de 50-65% között mozgott a 

gyakoriság. 

A kerek bütykök egy lelőhelyen (Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő) alkotnak többséget, itt 51% a 

részarányuk. A többi lelőhelyen igen változatos a megoszlás, magasnak nevezhető az arányuk 

Tiszaföldváron, Rákóczifalva 1/c-n és Szolnok-Zagyvaparton, mindegyiken 30% fölötti 
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értékkel. A többi lelőhelyen 10-20% körüli arányban vannak jelen a kerek bütykök, a 

legalacsonyabb Rákóczifalva 8-8/a-n (8%) volt a részarányuk. 

A madárcsőrszerűen felhúzott bütykök megoszlása szintén igen nagy változatosságot mutat 

lelőhelyenként. A polgári lelőhelyen egyáltalán nem került elő ilyen forma, a lelőhelyek 

legnagyobb részén 5-6% körül mozgott a részarányuk. Ennél némileg volt csak magasabb 

Rákóczifalva 1/a-n, itt kilenc százalékos arányt értek el. A leggyakoribb előfordulást 

Rákóczifalva 8-8/a-n lehetett megfigyelni, itt kiugróan magas arányban voltak jelen, az összes 

bütyök 29%-a volt madárcsőr alakú.  

Nagyméretű bütyökfülek a zagyvaparti lelőhely kivételével minden településről kerültek elő, 

részarányuk csak a kiskunfélegyházi településen haladta meg a 10%-ot, ezen kívül mindenhol 

1-7% volt.  

 

129. ábra: Bütyökformák százalékos aránya lelőhelyenként. 

A bütykök díszítéseinek megoszlásáról készített diagramra (130. ábra) pillantva egyből jól 

látszik, hogy jelentős különbségek vannak egyes lelőhelyek között. Kiskunfélegyházán 

mindössze a bütykök 10%-a volt valamilyen módon díszítve, míg Kenderes-Kulison és 

Rákóczifalva 8-8/a-n ez az érték 80% fölötti.  

A kiskunfélegyházi lelőhelyet nem számítva a kétoldali ujjbenyomkodással díszített bütykök 

aránya két lelőhelyen, Tiszagyendán és Kenderes-Kulison kiugró, 60% körüli. 30-40% körüli 
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értéket mutat a lelőhelyek többségén, 20% alatt a polgári és a rákóczifalvi 1/a lelőhelyen 

marad.  

Az átfúrt bütykök a legnagyobb részarányt Polgár-Király-ér-parton és Rákóczifalva 8-8/a-n 

érték el, mindkét lelőhelyen 46-46%-kal. A lelőhelyek többségén a 15-31%-os sávban mozog 

az arányuk, ennél csak Tiszagyendán (10%) és Kiskunfélegyházán (6%) fordulnak elő kisebb 

arányban. 

 

130. ábra: Bütykök díszítésének százalékos aránya lelőhelyenként. 

 

Bemélyített díszítések 

 

A bemélyített díszítések arányainak kiszámításakor olyan módszertani problémába ütköztem, 

mely pontos értékek kiszámítását lehetetlenné tette. Az előző fejezetben néhol említésre került 

a selejtezés problémája, mely a legtöbb lelőhely esetében felmerült, de pontos adatok nem 

váltak ismertté. Ezért a 131. ábrán látható diagramot mindössze annak érzékeltetésére 

készítettem, hogy a bemélyített díszítések aránya (bár pontosan nem kiszámolható) 

lelőhelyenként más és más.  
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131. ábra: Bemélyített díszítések százalékos aránya lelőhelyenként, az összes edénytöredék 

halmazában számítva. 

 

A bemélyített díszítések technikájáról szóló diagram esetében nem merül fel az előző 

probléma, hiszen ezt az összes bemélyített dísz halmazában készítettem, tehát a 

díszítőtechnikák megoszlása valós képet mutat (132. ábra). Abból a szempontból azonban 

érdemes ezeket az adatokat némileg fenntartással kezelni, hogy a minta nagysága változó, 

például a rákóczifalvi 1/a lelőhely 16 db, míg a szomszédságában fekvő 1/c lelőhely 270 db 

díszített töredéket szolgáltatott.  

Benyomkodott díszek egy lelőhely kivételével mindenhol előfordultak, Rákóczifalva-Bivaly-

tó 1/a-n nem lehetett azonosítani ezt a díszítőtechnikát. A többi lelőhelyen széles skálán 

mozog a benyomkodások előfordulásának aránya. Polgár-Király-ér-parton a kisszámú 

díszítések 95%-a ezzel a technikával készült, abszolút többségben továbbá Szolnok-

Zagyvaparton, Tiszagyenda-Vágott-halmon és Rákóczifalva 8-8/a-n voltak. A többi lelőhely 

közül relatív többségben Tiszaföldvár-Újtemetőn voltak a benyomkodással készült díszítések, 

míg Tiszaszőlősön, Kenderes-Kulison és Rákóczifalva 1/c-n kisebb arányban, de markánsan 

jelen voltak.  

A beszurkált díszítések minden lelőhelyen jelen voltak, szintén nagy aránybeli 

különbségekkel. A legalacsonyabb arányban Polgár-Király-ér-parton (itt összesen egy darab 

teszi ki az 5%-ot), Rákóczifalva 1/a-n és 1/c-n (6-6%) fordultak elő. Két lelőhelyen kiugróan 

magas arányban voltak megtalálhatóak, Kenderes-Kulison (69%) és Tiszaszőlős-

Alsórétiparton (51%), mindkét esetben abszolút többségben. A többi lelőhelyen különböző 

megoszlásban 10-20%-os gyakorisággal díszítettek beszurkált pontokkal.  
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Bekarcolt díszítés a polgári lelőhely kivételével mindenhol előfordult. A legnagyobb 

részarányt Kiskunfélegyházán és Rákóczifalva 1/a lelőhelyen érte el ez a díszítéstechnika, itt 

azonban meg kell jegyezni, hogy igen alacsony számú minta állt rendelkezésre. Egyértelműen 

domináltak a bekarcolt díszek Rákóczifalva 1/c lelőhelyen, 52%-os aránnyal abszolút 

többségben voltak. Relatív magas volt az arányuk a tiszaföldvári és a rákóczifalvi 8-8/a 

lelőhelyen, míg Zagyvaparton és Tiszagyendán már csak 14% és 10% volt az előfordulásuk 

gyakorisága, a tiszaszőlősi és kenderesi településeken még alacsonyabb, mindössze 6%-os.  

Benyomkodással kombinált bekarcolt díszek relatív magas arányban fordultak elő 

Tiszaföldváron és Rákóczifalva 1/c-n, de 10% körüli volt a gyakoriságuk Tiszagyendán, 

Rákóczifalva 1/a és 8-8/a lelőhelyeken. Zagyvaparton szórványosnak volt mondható az 

előkerülésük, míg Kiskunfélegyházán és Polgáron egyáltalán nem fordultak elő.  

A beszurkálással kombinált bekarcolt díszek részaránya (melyet a jobb átláthatóság kedvéért 

nem vettem bele a diagramba) mindössze négy lelőhelyen fordult elő, igen ritkán, 

Kiskunfélegyházán 5%, a Rákóczifalva 1/c és 8-8/a, illetve Zagyvaparton mindössze 1% 

gyakorisággal. 

 

132. ábra: A bemélyített díszítések technológia szerinti százalékos aránya lelőhelyenként. 
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A bemélyített díszítések technika szerinti csoportosítása után a gyakran előforduló 

motívumcsoportok megoszlásáról készítettem diagramot (133. ábra). Természetesen a 

technika szerinti arányok visszaköszönnek, így nem meglepetés, hogy a benyomkodott 

geometrikus motívumok Polgár-Király-ér-parton érték el a legnagyobb részarányt. Ez a 

motívumcsoport relatív nagynak mondható gyakorisággal fordul elő Tiszagyendán és 

Tiszaszőlősön, Rákóczifalva 8-8-/a-n és Szolnok-Zagyvaparton. 10% körüli az előfordulás 

Kenderesen és Rákóczifalva 1/c-n, míg Kiskunfélegyházán egy előkerült példány 3%-os 

arányt jelent.  

A benyomkodott pontsor motívumok két lelőhelyen is relatív többségben voltak, Szolnok-

Zagyvaparton, illetve Rákóczifalva 8-8/a lelőhelyeken, ez 30% körüli arányt jelentett. 

Gyakran lehetett ebbe a motívumcsoportba sorolni díszítéseket Tiszagyendán és 

Tiszaföldváron (17% és 23%), míg Tiszaszőlősön, Kenderesen, Polgáron és Rákóczifalva 1/c-

n 10% alatti maradt az előfordulás gyakorisága. A kiskunfélegyházi és rákóczifalvi 1/a 

településeken nem került elő ilyen motívum.  

A beszurkált pontsor motívumok két lelőhelyen is kimagaslóan gyakran fordultak elő. 

Kenderes-Kulison és Tiszaszőlősön is 50% fölötti volt az arány, ám itt is meg kell jegyezni, 

hogy meglehetősen kisszámú díszített töredék állt rendelkezésre. 10-20%-os gyakorisággal 

fordult elő ez a motívumcsoport több lelőhelyen is, így Kiskunfélegyházán, Tiszaföldváron, 

Tiszagyendán és Rákóczifalva 8-8a-n is.  

Polgár, Kenderes-Kulis és Tiszagyenda kivételével mindegyik lelőhelyen előfordultak 

hálómintával kitöltött bekarcolt, általában az edények testén körbefutó folytonos motívumok. 

Az alacsony esetszámú kiskunfélegyházi és rákóczifalvi 1/a lelőhelyeken részarányuk 

meghaladta az 50%-ot. Relatív többségben volt ez a motívumcsoport Rákóczifalva 1/c 

településen, mintegy 35%-a az előforduló díszítéseknek ide tartozott. Ritkán, de mérhető 

arányban lehetett Zagyvaparton, Rákóczifalva 8-8/a-n és Tiszaföldváron hálómintás díszítést 

találni, Tiszaszőlősön pedig elenyésző, 3%-os részarányt értek el.  

A sraffozással kitöltött motívumok egyetlen lelőhelyen, Tiszaföldváron voltak relatív 

többségben, összesen 23%-os gyakorisággal. Relatív magas, 10-20% volt az arányuk A három 

rákóczifalvi lelőhelyen és a tiszagyendai településen.  
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133. ábra: Gyakran előforduló bemélyített motívumcsoportok megoszlása lelőhelyenként. 

 

A ritkán vagy szórványosan előforduló bemélyített díszítőmotívumok lelőhelyenkénti 

részaránya látható a 134. ábrán. Innen mindössze néhány érdekesebb adatot érdemes 

kiemelni. Relatív magas a Rákóczifalvi 1/c településen a hálómintával kitöltött és 

benyomkodással vagy beszurkálással kombinált motívumok 16%-os aránya, ahogyan 

Tiszagyendán is a sraffozással kitöltött és benyomkodással vagy beszurkálással kombinált 

motívumok 13%-os aránya is magasnak mondható. A kiskunfélegyházi lelőhelyen 13%-ot 

jelentenek a bekarcolt spirálmotívumok.  

A ritkán előforduló motívumcsoportokról általánosságban elmondható, hogy egy-egy csoport 

mindössze néhány lelőhelyen, és majdnem kizárólag 10% alatti arányban fordul elő.  
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134. ábra: Ritkán vagy szórványosan előforduló bemélyített motívumcsoportok százalékos 

megoszlása lelőhelyenként. 

 

Utoljára a pontosan meghatározható bemélyített motívumokra térek ki. A viszonylag sok 

meghatározható motívum és a hozzá képest kevés lelőhely nem teszi lehetővé azt, hogy 

mélyebb statisztikai elemzést végezzek. A meghatározható díszítőmotívumokat 

lelőhelyenként táblázatba foglaltam, ezt a disszertáció végén adom közre. Összesen 96 

motívumot lehetett meghatározni, melyek közül 57 fordult elő csak egy lelőhelyen. A 

motívumok közötti különbségek néhol aprók, néhol markánsabbak, ezek részletes elemzésére 

nem térek ki, hiszen az jól látható, hogy a nagyobb motívumcsoportokba mindegyik 

motívumot el lehet helyezni. A bemélyített motívumok rendszere tehát adott, azonban a 

településeken úgy tűnik, éltek az improvizácó lehetőségével, a kereteken belül volt mozgástér 

a motívumok variálására.  
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Azokat a motívumokat, melyek több lelőhelyen is megjelentek, szeriációs táblázatba 

foglaltam, azt megvizsgálandó, hogy látható-e a motívumokon keresztül olyan struktúra, mely 

bizonyos települések szorosabb kapcsolatára utalnak (135. ábra). 

Az ábrán jól látszik, hogy nagy a keveredés, tehát nincsenek olyan motívumok, melyek csak 

bizonyos lelőhelycsoportokra lennének jellemzőek. Nagy az átfedés, ez jól látszik, de nem 

mutatható ki olyan jelenség, mely a díszítőmotívumok szabályos rendeződésére utalna. 

Minden lelőhely esetében van legalább két másik lelőhely, melyen előkerült ugyanaz a 

díszítőmotívum. Az egyetlen lelőhely, amely nem szerepel a táblázatban, a rákóczifalvi 1/a 

település. Ennek oka a meghatározható motívumok alacsony száma, az innen előkerült négy 

motívum más lelőhelyről nem ismert. A legerősebb kapcsolatban egymással azok a lelőhelyek 

vannak, melyeken a legtöbb motívumot sikerült meghatározni.  

 

135. ábra: A bemélyített díszítőmotívumok szeriációs vizsgálata. 

A legtöbb lelőhelyről ismert motívumok a következőek: hat lelőhelyről került elő négy 

pontból álló benyomkodott rombusz, vagy deltoid (4. mot.); öt lelőhelyen a kilenc pontból 
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álló benyomkodott rombuszok (6. mot.) a szimpla és dupla benyomkodott pontsorok (8. és 9. 

mot.), míg a dupla sorba rendezett beszurkált pontok (37. mot.) négy lelőhelyen kerültek elő. 

Három lelőhelyen pedig a 2., 3., 14., 16., 19., 34., 49., 51., 53. motívumok voltak 

meghatározhatóak, természetesen különböző kombinációkban, mint azt a szeriáció is mutatja. 

A fent felsorolt leggyakoribb díszítőmotívumok mind benyomkodott vagy beszurkált 

technológiával készültek. Ugyanolyan bekarcolt díszítések is kerültek elő különböző 

lelőhelyekről, de ezek általában csak két lelőhelyet kötnek össze. Azon motívumok közül, 

melyek csak egy lelőhelyen kerültek elő, már túlnyomó többségben vannak a bekarcolt 

motívumok. Ebből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, a vizsgált 

leletanyagnak ez a kategóriája az, amelyik leginkább ki van téve a tafonómiai veszteségeknek, 

hiszen a töredékes telepanyag esetében a véletlen erősen befolyásolja azt, hogy melyik 

töredéken lehet motívumot meghatározni és melyiken nem. Annyi azonban talán kijelenthető, 

hogy a bekarcolt motívumok nagyobb változatosságot tesznek lehetővé, ezáltal nagyobb a 

variabilitásuk, míg a bemélyített és beszurkált motívumok inkább konzervatívabbak, kisebb 

variabilitással bírnak. 

 

Összefoglalás 

 

A vizsgált jellemzők előfordulási gyakoriságát vizsgálva jól láthatóvá váltak a különböző 

települések közötti különbségek és hasonlóságok. Ezek azonban nem az elvárható mintázatba 

rendeződtek, a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák között nem tűnik élesnek a 

választóvonal. Nehéz felfedezni a különböző edényformák, díszítések előfordulásának 

arányaiban olyan eltéréseket, melyek olyan tendenciákat mutatnának, melyek a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri kultúrák közötti különbségekre lennének visszavezethetőek. Olyan 

párhuzamos tendenciákat sem fedezhetünk fel a vizsgált változók kapcsán, melyek a kerámia 

leletanyag egységes változására utalnának, tehát nem látszanak idővel összefüggő gyakorisági 

csökkenő-növekvő trendek. 

Az elemzéseket tehát tovább folytattam annak megértéséért, hogy a településkerámián 

keresztül milyen identitáscsoportok foghatóak meg, milyen szintű társadalmi szerveződések 

létére lehet következtetni.  
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6.2. A településkerámia összehasonlító elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel  

 

A fentiekben megfogalmazódott kétségek és kérdések tisztázására a többváltozós statisztikai 

elemzések módszereihez folyamodtam. Az alább bemutatandó elemzéseket több szinten is 

elvégeztem. Legelőször a kultúrák szintjén vizsgálódtam, a tiszapolgári, bodrogkeresztúri és 

hunyadihalmi együtteseket összehasonlítva. Bár fentebb kijelentettem, hogy a különbség 

annyira látványos, hogy semmilyen elemzés nem szükséges annak bebizonyításához, itt most 

mégis készítettem erre vonatkozó elemzést. Célom ezzel nem volt más, mint annak vizsgálata, 

hogy a többváltozós statisztikák mennyire jelenítik meg a szemre, szubjektíven markáns 

különbségeket. A továbbiakat szintén a kultúrák szintjén maradva, a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri egységek összehasonlítása jelenti.  

A kultúrák szintje után a települési szinten való vizsgálódás következik, melytől a 

településeken élő közösségek kollektív identitásának edényművességen keresztül való 

kifejeződését, annak módjának megértését várhatjuk.   

 

6.2.1. A hunyadihalmi jellegű kerámia viszonya a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

leletanyaghoz képest 

 

Már a tiszapolgári, bodrogkeresztúri és hunyadihalmi stílusú leletegyüttesek összehasonlítása 

előtt is teljesen nyilvánvaló volt az, hogy a hunyadihalmi kerámiastílus markánsan különbözik 

a másik két stílustól. Olyan edényformák, díszítőstílus jellemzi, melynek párhuzamai elvétve 

fordulnak csak elő a tiszapolgár-bodrogkeresztúri körben. A százalékos arányok alapján való 

összehasonlítást ebben az esetben nem tettem meg, egyrészt a helyzet egyértelmű voltára való 

tekintettel, másrészt a hunyadihalmi minta jóval kisebb mennyiségű edénytöredékből áll, így 

torz arányok születnének.  

A leglátványosabban a korrespondencia-analízis mutatja meg a hunyadihalmi objektumok 

viszonyát a többihez. Az első analízist az összes változóval futtattam le, az ábrán csak az 

esetek láthatóak a jobb értelmezhetőség kedvéért (136. ábra). A tengelyek sajátértékei 

elfogadhatóak (21,6% és 14,3%). A koordinátarendszerben jól látszik az elkülönülés, míg a 

kék színnel jelölt tiszapolgári jellegű és a piros színnel jelölt bodrogkeresztúri jellegű 

objektumok egy sűrű felhőbe rendeződnek, addig a fekete színnel jelölt hunyadihalmi gödrök 

egyértelműen nagy távolságra elkülönülnek tőlük. 
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136. ábra: A tiszapolgári, bodrogkeresztúri és hunyadihalmi objektumok összehasonlítása az 

összes változó elemzésével. 

Futtattam egy második analízist is, mely az edényformákat és plasztikus díszek változóit 

tartalmazta (137. ábra). Ezt azért tartottam szükségesnek, mert az egyértelmű volt, hogy a 

bemélyített díszítések elválasztják a két nagy csoportot, így annak leellenőrzésére, hogy a 

különbség megvan az edényformák és plasztikus díszek esetében is, készítettem egy újabb 

elemzést. A sajátértékek szintén jók, és a koordinátarendszerben ugyanaz látszik, amit az 

előzőn tapasztalhattunk, a hunyadihalmi objektumok teljes elkülönülését. Az ábrán 

megjelenítettem magukat a változókat is, jól látható, melyek azok az edényformák, és 

plasztikus díszek, melyek elkülönítik a hunyadihalmi eseteket.  
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137. ábra: A tiszapolgári, bodrogkeresztúri és hunyadihalmi objektumok összehasonlítása az 

edényformák és plasztikus díszek változóinak elemzésével. 

A kerámiaanyag alapján elmondható tehát, hogy a hunyadihalmi jellegű anyag minden 

dimenziójában egyértelműen elkülöníthető a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

kerámiastílusoktól. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hunyadihalmi stílust használó 

csoportok egy teljesen más szimbólumrendszert használnak, mely az edényművességben is 

tisztán megjelenik. A hunyadihalmi kerámia további elemzését nem végeztem el, egyrészt az 

adatbázisba felvett töredékek viszonylag alacsony száma, másrészt mivel a disszertáció fő 

kérdéseinek megválaszolásában irreleváns. 

 

6.2.2. A tiszapolgári és bodrogkeresztúri jellegű kerámiaanyag összehasonlítása a 

kultúrák szintjén 

 

Miután egyértelműen láthattuk, hogy a három, különálló régészeti kultúrába sorolt 

objektumok, és a belőlük előkerülő leletanyag hogyan viszonyult egymáshoz, érdemes 

megvizsgálni csak a tiszapolgári és bodrogkeresztúri jelzőkkel ellátott lelőhelyeket. A fő 

kérdés immár az, hogy a települések kerámiaanyagának alapján valóban el lehet-e különíteni 

olyan jól körülvonalazható egységeket, amelyek megfelelnek a „tiszapolgári” vagy 

„bodrogkeresztúri” kultúráknak, vagy nem lehet ilyen éles különbségeket megfogni.  



288 
 

A kérdés megválaszolására először főkomponens-elemzést alkalmaztam, mely az elemezhető 

esetszámot biztosító telepek esetében megfelelőnek bizonyult a kerámia leletanyag 

jellemzőinek összefüggéseinek vizsgálatára. Ebben az esetben az összes telepobjektum 

jelentette az alaphalmazt, a vizsgálatot pedig az edényformákkal, plasztikus díszekkel és 

bemélyített motívumokkal kapcsolatos változókkal folytattam le. A bemélyített díszítések 

technikai változóit nem vettem a vizsgálatba, hiszen ezek definíció szerint összefüggenek a 

bemélyített motívumokkal, ez fals képet adhatott volna.  

Az hamar kiderült, hogy az alacsony esetszámú változókat – jellemzően az 5-10 alatti 

előfordulásúak, például a depas-csészeformák, vagy a lapos tálak – el kell távolítani a vizsgált 

elemek közül, hiszen kis számuk miatt rosszul korrelálnak a többi változóval. Ezt a korábbi 

tapasztalatok alapján előre megtettem, így összesen 40 változóval kezdtem az elemzést, mely 

az esetszámhoz (119 objektum) képest magas.  

A főkomponens-elemzés során a következő változókat kellett sorban kivenni az elemzésből az 

alacsony kommunalitás miatt: bekarcolt, sraffozással és hálómintával egyszerre kitöltött 

motívumok; gyűrűfülek; tejesköcsög alakú edények; fazekak, négyszög átmetszetű csőtalpak; 

harang alakú csőtalpak; beszurkált geometrikus motívumok; bekarcolt, sraffozással kitöltött, 

beszurkálással vagy benyomkodással kombinált motívumok; benyomkodott geometrikus 

pontsor motívumok; bekarcolt, sraffozással kitöltött motívumok; mericék.  

A kieső változók nélkül lefuttatott elemzés sikeres volt, és összesen 26 változó az, ami 

megfelelő súllyal esik a fő komponensre. A megőrzött információhányados meghaladja az 

50%-ot, tehát elégséges (138-139. ábra). 
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138. ábra: Főkomponens elemzés az összes eset bevonásával. A kommunalitások értékei (b) és 

az első főkomponens varianciája (j). 

 

139. ábra: Főkomponens elemzés az összes eset bevonásával. A komponensmátrix a 

főkomponens változói és a faktorsúlyok. 

Ez önmagában azt jelenti, hogy ez a 26 változó meghatározó mértékben van jelen a 10 

település 119 objektumában talált leletanyagban, illetve megfelelő mértékben korrelálnak 

egymással az objektumonkénti együttes előfordulások alapján. Tehát ez a 26 változó az, mely 

jellemzi mind a tiszapolgári, mind a bodrogkeresztúri jellegű kerámiát a vizsgált 

lelőhelyeken. Ez alapján úgy tűnik, nem lehet éles határvonalat húzni a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri településkerámiák közé. 

A vizsgálatból kikerült változók egyik része egyértelműen az alacsony előfordulás miatt nem 

vesz részt megfelelő súllyal a főkomponens kialakításában. Ilyenek például a harang alakú 

csőtalpak, a négyszög átmetszetű csőtalpak, vagy a sraffozással és hálómintával egyszerre 

kitöltött bekarcolt motívumok. Vannak azonban olyan változók, melyek megfelelő 

esetszámmal rendelkeznek, de mégsem esnek rá a fő tengelyre. Ráadásul ezek között a 

változók között vannak olyanok, melyek tiszapolgári vagy éppen bodrogkeresztúri 

jellegzetességnek mondhatók, például a tejesköcsög alakú edények, vagy a benyomkodott 

pontsor motívumok.  
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Felmerül tehát annak a lehetősége, hogy megfelelően a tipokronológiai kutatások 

eredményeinek, a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák kerámiaanyagának vannak közös 

elemei, és vannak egymástól elkülöníthető elemei, melyek kizárólagosan az egyik vagy másik 

kultúrában fordulnak elő. Ennek eldöntésére ugyanezen a negyven változón faktoranalízist 

folytattam, azzal az előfeltétellel, hogy a programnak két faktort kell létrehoznia. 

Amennyiben a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák valóban rendelkeznek két, egymástól 

jól elkülöníthető elemekkel, abban az esetben a faktoranalízisnek ezt ki kell mutatnia. 

Ráadásul úgy, hogy az egyik faktorban egyértelműen az egyik kultúra, a másikban pedig a 

másik kultúra jellegzetességeinek kell helyet kapniuk.  

Az elemzés lefuttatása azonban nem járt sikerrel. Az alacsony kommunalitású változók 

eltávolítása után, bár a KMO és Bartlett tesztek értéke megfelelő volt (0,825 és 0,000 

szignifikancia), és az összes kommunalitás is 0,25 feletti értéket mutatott, az illeszkedést 

mutató szignifikancia nem mozdult el a nulla értékről a khí-négyzet túl magas volt (2082,72), 

tehát a változók nem illeszkednek jól a faktorokhoz. Ebből az következik, hogy a felvett 

változók alapján nem lehet elkülöníteni két olyan struktúrát a kerámiaanyagban, melyek 

megfelelnének a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúráknak. A faktoranalízis összes 

értékének képi bemutatásától ezúttal eltekintek, mindössze a változók koordinátarendszerben 

való elhelyezkedését mutatom be, melyen jól látszik az, hogy nem illeszkednek egyik 

tengelyhez sem egyértelműen, nem oszthatóak két csoportra (140. ábra).  
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140. ábra: Faktoranalízis az összes változó bevonásával. A változók elhelyezkedése a rotált 

faktortérben. 

 

A sikertelen faktoranalízis után két lehetséges út mutatkozott a főkomponens-elemzés által 

felvetett probléma tisztázására, arra, hogy bár statisztikailag elfogadható annak eredménye, a 

régészeti interpretáció szempontjából mégsem teljesen megnyugtató. Az első út a további 

faktoranalízisek felé vezet, kísérletezgetéssel megpróbáltam meghatározni, hogy hány 

faktorral lehet eredményes analízist futtatni, majd ha ez sikerült, azt lehet-e régészetileg 

megnyugtató módon interpretálni.  

A próbálkozásokat nem koronázta siker, három, négy, öt és hat faktorra osztható látens 

struktúra sem volt meghatározható.  

Ezután megpróbálkoztam csak az edényformák és csak a díszítőmotívumok halmazában a 

faktoranalízissel, de így sem sikerült egy esetben sem két olyan látens struktúrát találnom, 

mely statisztikailag és régészetileg egyaránt megfelelt volna. Ezzel a módszerrel nem sikerült 

tehát a településeken felvett kerámiaanyag alapján annak meggyőző bizonyítékát találnom, 

hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák valós egységek lennének.  
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Azonban a sikertelen próbálkozások alatt is észlelni lehetett olyan bizonytalan struktúrák 

kirajzolódását, melyeket ugyan bizonyosságnak nem, de sejtésnek lehet nevezni. Ilyen sejtés 

volt a részletesen bemutatott faktoranalízis második faktorán nagy súllyal elhelyezkedő 

tejesköcsög alakú edények, gyűrűfülek, harang alakú csőtalpak, mericék változói alapján az, 

hogy látszólag mintha mégis elkülönültek volna a bodrogkeresztúri kultúra bizonyos 

jellegzetességei, még ha nem is az összes. Azonban fel kellett figyelnem arra is, hogy ezek a 

változók nem a bodrogkeresztúri telepeken általában, hanem egy bizonyos telepen, méghozzá 

Kiskunfélegyháza-Pap-dűlőn fordultak elő nagyobb arányban.  

A főkomponens-elemzéssel és a faktoranalízissel további próbákat nem végeztem, más úton 

próbáltam meg a felvetődő kérdésekre választ adni.  

A másik út, mellyel a főkomponens-elemzés bizonytalanságait magyarázni lehet, az esetek 

felől közelíti meg a problémát, a megoldást a korrespondencia-elemzés jelentette 

Módszertani problémák miatt meg kellett válnom azoktól az objektumoktól, melyek kevés 

leletanyagot szolgáltattak, ezt a határt – bár minden lekérdezésnél változóak az arányok – 

négy diagnosztikus töredéknél húztam meg, tehát az elemzésben csak azok az esetek 

szerepelnek, amelyekben legalább öt diagnosztikus töredék volt. Ez a halmaz is szűkült 

azoknál a lekérdezéseknél, ahol csak bizonyos változókkal futtattam az analízist, hiszen 

például egy olyan gödör, amelyben volt három plasztikus dísz, és két bemélyített dísz, de csak 

egy meghatározható edényforma, az utóbbiakat vizsgáló lekérdezésnél nem korrelál 

semmivel, így az elhelyezkedése a koordináta-rendszerben nem nyújt valós képet.  

Az első lekérdezések az eredeti kérdésfeltevésre irányultak, tehát továbbra is az volt az 

eldöntendő kérdés, hogy el lehet-e különíteni tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrákat a 

településkerámia alapján. Az első elemzést az összes változóval, tehát kerámiatechnológia, 

edényformák, plasztikus díszek és bemélyített motívumok változóival futtattam, ennek 

eredménye látható a 141. ábrán. A sajátértékek megfelelőnek mondhatóak, az első (x) tengely 

30,6%, a második (y) tengely 13,5%.  

Jól látható, hogy kék (tiszapolgári) és piros (bodrogkeresztúri) objektumok egy közös 

halmazban helyezkednek el. Választóvonal egyáltalán nem húzható közéjük, mindössze 

annyit lehet észrevenni, hogy az eloszlásuk nem teljesen homogén, bizonyos részeken a piros, 

más részeken a kék pontok vannak többségben.  
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141. ábra: Korrespondencia-analízis minden változóval, a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

objektumok relációja. 

 

Ugyanezt az elemzést a változók szempontjából vizsgálva a következő kép rajzolódik ki (142. 

ábra).
349

 Látható a koordináta-rendszerben ugyanaz a bizonytalan különállása néhány 

változónak, ami a faktoranalízis során is érzékelhető volt. Ez az elkülönülés azonban nem 

mutatkozik meg az esetek szintjén, csak változók szintjén, ami azt jelenti, hogy az esetek 

arányaiban több olyan változóval rendelkeznek, ami összeköti őket, mint olyannal, ami 

szétválaszt. Ez régészetileg azt jelenti, hogy a vizsgált objektumokban több olyan töredék 

van, ami más objektumokban is előfordul, mint ami csak a bizonyos objektumcsoportokra 

jellemző.  

Az is jól látható, hogy a bemélyített díszítések azok, amelyek a felhő szélein helyezkednek el, 

ezek húzzák leginkább szét az eseteket is.  

                                                           
349

 A két elemzés lényegében egy és ugyanaz, a könnyebb átláthatóság érdekében mutatom be őket 
elkülönítve. 
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142. ábra: Korrespondencia-analízis az összes változóval, a változók relációja. 

Tovább vizsgálódva, a kerámiatechnológia változóival készítettem el az analízist (143. ábra). 

A képen jól rajzolódik ki ugyanaz a szituáció, miszerint az edénykészítés technológiai 

jellemzőit tekintve nem észlelhető elkülönülés. Ez nem annyira meglepő, hiszen mindössze öt 

változót lehetett vizsgálni, és a korábbiak során is láthattuk, hogy a technológiai jellemzők 

terén alacsony a változatosság.  

 

143. ábra: Korrespondencia-analízis a kerámiatechnológiai változókkal, a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri objektumok és a változók relációja. 
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A harmadik korrespondencia-analízist csak az edényformákkal futtattam le. A tengelyek 

sajátértékei alacsonyak, de elfogadhatóak. A 144. ábrán látható ellipszisek az esetek 

elhelyezkedésének 95%-os (2σ) valószínűségét mutatják, a néhány ezeken kívül eső pont a 

kevés esetszám (egy-egy meghatározható edényforma) miatt különül el ennyire. A változók 

elhelyezkedését megfigyelve észlelhetjük, hogy ugyanaz a néhány edényforma (pl. harang 

alakú csőtalp, tejesköcsög alakú edény) esik kívül, „húzza szét” a pontfelhőt, melyeket a 

korábbiak során láthattunk.  

 

144. ábra: Korrespondencia-analízis az edényformákkal, a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

objektumok és a változók relációja. 

Az utolsó korrespondencia-analízist a bemélyített motívumcsoportokra futtattam le (145. 

ábra). A sajátértékek ebben az esetben is elfogadhatóak. A koordinátarendszerben jól látszik, 

hogy bár ebben az esetben sincs egyértelmű különbség a tiszapolgári és bodrogkerersztúri 

objektumok között, a változók minimum két csoportra oszthatók, az egyikben a hálómintával 

kitöltött bekarcolt díszek, a másikban a beszurkál, benyomkodott és sraffozással kitöltött 

bekarcolt díszek szerepelnek.  
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145. ábra: Korrespondencia-analízis a bemélyített motívumokkal, a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri objektumok és a változók relációja. 

 

6.2.3. Értékelés 

 

A vizsgált tiszapolgári és bodrogkeresztúri települések zárt telepobjektumainak elemzése 

megmutatta, hogy a kerámiaanyag felületkezelése, az edényformák előfordulása, a plasztikus 

díszek és a bemélyített motívumok alapján nem tehető egyértelmű különbség a 

tiszapolgárinak és bodrogkeresztúrinak mondott edényművesség között. A hunyadihalmi 

anyag viszonylatában ez még szembetűnőbb, lehetett látni, hogy hogyan mutatkozik meg 

mind az egyszerű összehasonlításban, mind a többváltozós statisztikákban a markáns 

elkülönülés.  

Azonban továbbra sem sikerült megnyugtató választ találni arra a problémára, hogy a 

bizonytalan, nem jól kivehető, inkább csak sejthető különbségek hol, milyen szinten rejlenek. 

Az jól látszott a fenti korrespondencia analízisek majdnem mindegyikén, hogy az esetek egy 

nagy felhőbe tömörülnek, melyet a kerámiatechnológiai változók, az edénytípusok nagy 

része, a plasztikus díszek tartanak össze, és a bemélyített motívumok húznak kissé szét. A 

bemélyített díszítőmotívumok voltak az egyetlen olyan változócsoport, mely valamilyen 

szinten strukturálta az esetek halmazát, de annyira nem erőteljesen, hogy ki lehessen jelenteni, 

ez az a jellemző, mely az érzékelt kisebb különbségeket okozza. 
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6.2.4. Településszintű összehasonlító elemzés 

 

A problémát nem újabb módszerekkel, hanem bizonyos szempontok megváltoztatásával 

közelítettem meg. Miután bebizonyosodott az, hogy a régészeti kultúra szintjén 

eredménytelen volt a megközelítés, ezért egy szinttel lejjebbről indítottam a vizsgálatokat. A 

korrespondencia elemzésekben tehát nem a tiszapolgári és bodrogkeresztúri címkékkel, 

hanem a települések címkéivel láttam el az eseteket, miközben minimális változtatásokkal
350

 

futtattam le a fentebb bemutatott lekérdezéseket. 

A kapott kép egyből egyértelművé tette, hogy mi volt az eddig rejtőzködő struktúra, mely azt 

az érzést keltette, hogy valamilyen különbségeket mégis lehet érzékelni a leletanyagban. Az 

első korrespondencia az összes változóval készült, ezen jól láthatóan a felhő bizonyos részein 

csoportosulnak az egy lelőhelyhez tartozó esetek (146. ábra). A különböző színű pontokat a 

eredetileg maga a program kötötte össze. Magam mindössze annyi változtatást eszközöltem, 

hogy az esetek 95%-os előfordulási valószínűségét megmutató ellipsziseken kívül eső 

eseteket kihagytam, és úgy rajzoltam újra a vonalakat. Az ábráról a könnyebb érthetőség 

kedvéért kihagytam a változók elhelyezkedését, mivel a lekérdezésben csak a pontok színe 

változott, ezért a változók eloszlása megegyezik a 142. ábrán láthatókkal.  

Teljesen tisztán látható, hogy a különböző színű pontok, tehát az egy településhez tartozó 

objektumok a pontfelhő különböző részein sűrűsödnek. Itt visszaköszön tehát a korábbiakban 

is megfigyelt helyzet, miszerint a különböző településeken élt embereknek megvoltak az 

agyagedények formáival, anyagával, díszítésével kapcsolatos preferenciáik.  

                                                           
350

 Mindössze a jobb láthatóság és érthetőség kedvéért vettem ki néhol bizonyos eseteket vagy változókat, 
melyek az egész struktúrára nem gyakoroltak hatást. 
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146. ábra: Korrespondencia-analízis minden változóval, a különböző településekhez tartozó 

objektumok relációja. 

 

Hasonló szempontok szerint futtattam le az edénytípusokra is a korrespondencia-analízist, az 

eredmény itt is a várakozásoknak megfelelően alakult (147. ábra). A felhőtől távol eső esetek 

egy részét a tejesköcsög alakú edények miatt tette messze a program a többi objektumtól 

(Rákóczifalva-Bagi-földek 8/a 72. és 591. objektum, illetve Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c 540. 

objektum). A többi kívül eső pont a 95%-os ellipsziseken is kívül esik, emiatt hagytam ki az 

összekötött pontok közül.  
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147. ábra: Korrespondencia-analízis az edényformákkal, a különböző településekhez tartozó 

objektumok és a változók relációja. 

 

A fentiekkel megegyező képet mutat a plasztikus díszekkel lefuttatott korrespondencia-

analízis is (148. ábra).  

 

148. ábra: Korrespondencia-analízis a plasztikus díszekkel, a különböző településekhez 

tartozó objektumok és a változók relációja. 
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A bemélyített díszítésekkel lefuttatott elemzés képe egy kicsit eltért a korábban látottaktól 

(149. ábra). Azt eddig is meg lehetett figyelni, hogy a bemélyített díszítések változói egy 

kicsit máshogyan viselkedtek, mint a többi változó. A koordinátarendszerben azt lehet 

megfigyelni, hogy nincsenek olyan szoros összefüggések az összetartozó telepek esetei 

között, mint például az edénytípusok vagy a plasztikus díszek esetében. Ebből szintén arra 

lehet következtetni, hogy a díszítőmotívumokkal kapcsolatos döntések valószínűleg más 

szabályok szerint születtek, mint a többi változóval kapcsolatos döntések.  

 

 

149. ábra: Korrespondencia-analízis a bemélyített motívumcsoportokkal, a különböző 

településekhez tartozó objektumok és a változók relációja. 

 

Az utolsó korrespondencia-analízist a fentiek ismeretében úgy futtattam le, hogy abban 

látszódjanak az AMS-dátummal rendelkező objektumok. Ennek célja az idő szerepének 

vizsgálata volt, bír-e az idő bármilyen rendező szereppel a kerámiaművesség terén. A 150. 

ábrára pillantva a válasz egyértelműen nem, nem rajzolható fel az ábrára egy olyan ív, amely 

mentén az AMS-dátumok csökkennének vagy nőnének.  
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150. ábra: Korrespondencia-analízis az összes változóval, a különböző településekhez tartozó 

objektumok és az AMS-dátumok relációja. 

 

6.2.5. Összefoglalás 

 

Összefoglalóan tehát meg lehet állapítani, hogy a feldolgozott kora és középső rézkori 

települések kerámiaanyaga alapján új kép rajzolódott ki a kutatott időszakról. Úgy tűnik, hogy 

a korábban három önálló entitásnak gondolt kultúra, a tiszapolgári, a bodrogkeresztúri és a 

hunyadihalmi, valójában csak két világosan elkülöníthető egységre osztható.  

A hunyadihalmi jellegű kerámiaanyag szignifikánsan különbözik, ebből következőleg arra 

kell gondolnunk, hogy az a szimbólumrendszer, melynek kifejeződése az edényművességben 

látható, teljesen különbözik a tiszapolgári és bodrogkeresztúri szimbólumrendszertől.  

A tiszapolgári és bodrogkeresztúri leletanyag esetében azonban nem tehető ilyen egyértelmű 

elkülönítés. Látható volt a fenti elemzések során, hogy többszöri próbálkozásra sem lehetett 

kimutatni a településkerámia alapján olyan struktúrákat, melyek arra utalnának, hogy a két 

kultúra valódi entitás lenne. Nem lehetett a vizsgált leletanyag különbségeit egy egységes 

íven ábrázolni, tehát az idő múlása nem jelentette a leletanyag egy adott irányba történő 

egységes átalakulását az összes településen. Ebből következőleg úgy tűnik, hogy a vizsgált 
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területen nincs olyan rendező elv, mely egységes hatást fejtene ki a különböző települések 

kerámiahasználati szokásaira, tradícióira.  

Az ellenben egyértelműen megfigyelhető volt, a főkomponens-elemzés és a korrespondencia-

analízisek is alátámasztották, hogy a vizsgált tiszapolgári és bodrogkeresztúri jellegű 

településeken ugyanaz a készlet állt a közösségek rendelkezésére. A különbségek abban 

voltak felfedezhetőek, hogy a rendelkezésre álló készletből, „fazekasrepertoárból” milyen 

arányban vannak jelen az egyes változók. A közösségek rendelkeztek saját preferenciáikkal, 

melyek meglehetősen egyértelműen jelentek meg a feltárt edénykészletekben, illetve azok 

maradványaiban.  

Abból, hogy nem volt megfigyelhető általános szabályrendszer, mely az edényművesség 

időbeli változására vonatkozott volna, és hogy a különböző településeken megfogható volt az 

adott közösségre jellemző edényösszetétel illetve díszítőmotívumok használata, arra lehet 

következtetni, hogy a kerámiaművesség alakulása a közösség saját szuverén döntéseitől 

függött. Ez a saját szuverén döntési jog, illetve annak alkalmazása, az edényeken való 

megjelenése oda-vissza ható módon alakította ki és alakította át az adott közösségek 

identitását. 

A következő fejezetben ezekre az identitáscsoportokra térek ki, arra, hogy milyen szinteken 

figyelhetőek meg, és mik a jellemzőik.  
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7. Identitáscsoportok a kora rézkori kerámia leletanyag alapján 

 

7.1. Településen belüli identitáscsoportok 

 

A kutatott kora rézkori települések közül egy bizonyult alkalmasnak arra, hogy a kerámia 

leletanyag alapján bármiféle belső tagozódást lehessen vizsgálni. Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c 

lelőhelyén ez leginkább a szerencsének volt köszönhető, annak, hogy a települést sikerült 

teljes egészében feltárni, illetve annak, hogy a leletanyag eloszlása és az esetszám megfelelő 

volt. Azt azonban nem lehet teljes biztonsággal kijelenteni, hogy sikerült településen belüli, 

valós identitáscsoportot megfogni. Az a kitétel, hogy valós, azért lényeges, mert technikailag 

sikerült olyan különbségeket megfogni a leletanyagban, melyek alapján az identitás 

kifejezésének eltérésére lehet következtetni, ezáltal eltérő identitáscsoportokra. Az idő- és 

térbeli dimenzió azonban árnyalta a képet, és a valósághoz valamelyest közelebb áll az a 

magyarázat, miszerint a településen létezett egy adott közös identitás, melynek kerámián 

történő kifejezése az idő előrehaladtával némileg változott.  

Arra, hogy ez a változás tudatos volt, leginkább a korábban is hangsúlyozott kettősségből 

lehet következtetni. Az edényformák, a plasztikus díszítések létrehozásával és használatával 

kapcsolatos döntések többé-kevésbé egyformák voltak a település létezésének időtartama 

alatt. Ez annyit jelentett, hogy ezek a változók inkább voltak állandónak nevezhetők, a 

használt edénykészlet összetétele egyáltalán nem, vagy csak keveset változott. A közösségi 

identitás szempontjából ez annyit jelent, hogy a közös nevező ez volt, a múlthoz, előző 

generációkhoz, közös felmenőkhöz való ragaszkodás egyik kifejeződése ez a többé-kevésbé 

állandó összetételű edénykészlet volt.  

A díszítések megváltozó összetételében pedig a jelen idő múlttól való megkülönböztetését 

érhetjük tetten, az arra való igényt, hogy „mi, most létező közösségünket” a sok hasonlóság 

mellett mégis meg kell különböztetni a „ti, múltbéli közösségetektől”. A csoportidentitások 

egyik legjellemzőbb tulajdonságának megjelenését lehet megfigyelni ebben a helyzetben, az 

egyik dimenzió az állandóságé, a másik a folyamatos változásé.  

Van egy ugyanilyen értelmezési vetülete a gödrök térbeli elrendezésének is, hiszen 

érzékelhető volt a különböző színnel jelölt, a faktoranalízis során létrehozott csoportok 

súlypontjának eltolódása a településen belül. Természetesen az ezt létrehozó folyamatok 

mögé jelen pillanatban nincs esélyünk belátni, hiszen a gödrök elsődleges funkcióival 

kapcsolatban is leginkább csak feltételezéseink vannak.
351

  

                                                           
351

 GYUCHA 2009, 229-230. 
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Az azonban feltételezhető, hogy a súlyponteltolódással bizonyos – leginkább talán 

mindennapi gazdasági – tevékenységek térbeli kontinuitása megszakad, és ugyanaz a 

tevékenység egy adott pillanattól kezdve másik helyszínen folyik. Ezt természetesen nem kell 

feltétlenül túlértékelni, hiszen valószínűsíthetően ez a mindennapos élet velejárója volt. Ezen 

keresztül azonban bepillanthatunk a település életének kereteket adó szabályrendszerbe, 

hiszen fontos, hogy a közösségnek megvolt a döntési joga arra, hogy akár a kerámiadíszítési 

szokásokat, akár a településen folyó mindennapi tevékenységek helyét megváltoztassa. És 

ezeket a döntéseket az adott pillanatban a közösség meg is hozta. Legyen szó itt arról, hogy 

egy edényt máshogyan díszít valaki, az adott kereteken belül kitalál egy új díszítőmotívumot, 

vagy az egyik gödör felhagyása után nem mellette, hanem jóval arrébb ásnak egy másik 

gödröt, és onnantól kezdve a szemetet a település másik részére hordják, a lényeg ugyanaz, a 

társadalmi szabályok lehetőséget adtak az ilyen döntések meghozatalára.  

Összefoglalóan tehát elmondható, hogy bár a rézkori települések adottságai nem 

hasonlíthatóak például a késő neolitikum nagy kiterjedésű településeihez, több tényező 

szerencsés együttállása miatt egy lelőhelyen mégis sikerült egy településen belül olyan 

struktúrákat megfogni, melyekből az identitás állandóságáról, illetve változásának 

dinamikájáról kaphattunk képet.  

 

7.2. A település, mint identitáscsoport 

 

A következő szint, amelyet lehet vizsgálni, az a település maga. Azt láthattuk az arra alkalmas 

lelőhelyek kerámiaanyagának elemzésekor, hogy az edénykészlet, annak technológiai 

jellemzői, formai, díszítésbeli adottságai alapján létrehozható egy olyan fő komponens, 

melyre megfelelő súllyal esik a változók többsége.  

Az alábbiakban röviden összefoglalom településenként a többváltozós statisztikai vizsgálatok 

eredményeit.  

Kiskunfélegyháza-Pap-dűlőn az első komponensre esik a vizsgált változók nagy része. Ez az 

edényformák közül a kónikus tálakat, az ívelt tálakat, a profilált tálakat, poharakat, csészéket, 

mericéket, karéjos tálakat, korsókat, serlegeket, tejesköcsög alakú edényeket, tárolóedényeket, 

és mind a négy vizsgált csőtalpformát; a plasztikus díszek közül a kerek és kúpos bütyköket, a 

bütyökfüleket, mericék fogóbütykeit és –füleit, és a gyűrűfüleket; a bemélyített díszítések 

közül a benyomkodott geometrikus motívumokat, a beszurkált pontsor motívumokat, a 

bekarcolt folytonos vonaldíszeket (spirálminták), a hálómintával, és sraffozással kitöltött 

motívumokat, illetve a benyomkodással kombinált hálómintás motívumokat jelenti. 
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Ez nem meglepetés annak fényében, hogy a nagy mennyiségű leletanyag két harmada egy 

csomagolási egységbe tartozik, tehát az ebben a gödörben megjelenő változók között erős a 

korreláció. Azonban a többi gödör anyaga is illeszkedik ehhez a fő komponenshez, tehát, mint 

azt feljebb is meg lehetett állapítani, a településen talált kerámiaanyag egy egységesnek 

mondható edénykészlet maradványa.  

Ha vetünk egy pillantást a településeket összehasonlító korrespondencia-analízisekre, akkor 

láthatjuk, hogy a kiskunfélegyházi objektumokat jelző lila színű pontok a tejesköcsög alakú 

edények, a gyűrűfülek, mericék és mericefülek, a harang alakú csőtalpak, a homokos és 

kerámiazúzalékos soványítás, és a nem felületkezelt edények változói közelében 

csoportosulnak (146-149. ábrák). Ez pontosan megfelel annak a képnek, amit a települések 

összehasonlító elemzése során, a százalékos megoszlásokban tapasztalhattunk, ezek azok az 

edénytípusok és plasztikus díszek, melyek ezen a településen fordulnak elő legnagyobb 

arányban.  

A következő olyan lelőhely, amely bár alkalmatlan volt főkomponens-elemzésre, de 

korrespondencia-analízissel mégis kaphattunk valamilyen választ a feltett kérdésekre, az M3-

1. lelőhely, Polgár-Király-ér-part volt. Itt bár megfelelő mennyiségű objektum került elő, a 

leletanyag mennyisége sajnos nem tette lehetővé a főkomponens-elemzést, a 

korrespondencia-analízisről leolvasható volt a leletanyag homogenitása, hiszen a 

koordinátarendszer közepén egy csomóban sűrűsödtek az objektumok, semmilyen 

strukturálódás nyomait nem lehetett megfigyelni.  

Ez alapján elmondható, hogy a kónikus tálak, a profilált és ívelt tálak, a korsók, a bögrék, a 

virágcserép alakú edények, a tárolóedények, a kerek és kúpos bütykök, ívelt csőtalpak, a 

benyomkodott geometrikus motívumok és a benyomkodott pontsor motívumok alkotják a 

településre jellemző kerámia leletanyagot.  

A településeket összehasonlító korrespondencia-analíziseken a polgári objektumokat jelző 

világoskék pontok is ezekhez a változókhoz közelítenek.  

Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a településének leletanyaga is alkalmas volt a főkomponens-analízis 

elvégzésére. Az edényformák közül a kónikus, ívelt és profilált tálak, a korsók, a 

tárolóedények, a virágcserép alakú edények, és a tejesköcsög alakú edények. A plasztikus 

díszek közül a kúpos, a kerek és a madárcsőrszerűen felhúzott bütykök, a bütyökfülek és a 

gyűrűfülek egyaránt rajta vannak a fő komponensen, illetve a sraffozással kitöltött bekarcolt 

motívumok is. A részletes elemzésben már fel kellett hívnom a figyelmet arra az 

aránytalanságra, melyet a leletanyag több mint felét adó 774. gödör okoz, a főkomponensen 

ezért szerepelnek olyan alacsony esetszámú változók, mint a sraffozott díszek, a bütyökfülek 

vagy a madárcsőr alakú bütykök. Ezeket leszámítva azonban az egész lelőhely anyagában 
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érzékelhető az, ami a korrespondencia-analízisen is látszik (146-149. ábrák), hogy megvan a 

saját karakter, mely az edényformák, plasztikus díszek és bemélyített díszek erre a lelőhelyre 

jellemző arányaiban mutatkozik meg. 

Az 1/a lelőhely szomszédságában lévő Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c településének 

főkomponens-elemzését a többi lelőhelyhez képest nagyobb részletességgel folytattam le a 

vonatkozó fejezetrészben. Ennek eredményei röviden úgy foglalhatóak össze, hogy a 

lelőhelyen megfigyelhető egyrészt egy valóban egységesnek mondható edénykészlet a 

gödrökbe került leletanyag alapján, melynek apróbb eltérései azonban olyan struktúrába 

rendeződnek, mely a fentebb kifejtett településen belüli folyamatok rekonstruálását lehetővé 

tette. A főkomponens-elemzés megmutatta, hogy mik azok a változók, melyek a település 

egészére jellemző edénykészletet adják. Az edényformák közül ezek a kónikus, az ívelt, az S-

profilú és a profilált tálak, a poharak, bögrék, csészék, korsók, serlegek, tárolóedények, 

virágcserép alakú edények, a plasztikus díszek közül pedig a kerek és kúpos bütykök, illetve a 

bütyökfülek. A faktoranalízisek során a bemélyített díszítések helyzetét tisztáztam, azok a 

motívumcsoportok, melyek inkább tekinthetőek állandónak, a hálómintával kitöltött bekarcolt 

díszek, és a benyomkodott pontsor motívumok.  

A korrespondencia-analíziseken az látszik, hogy a nagy mennyiségű és változatos bemélyített 

díszítés az, ami a lelőhely objektumait a legjobban széthúzza a koordinátarendszerben. Az 

edényformákról és a plasztikus díszítésekről készített korrespondencia-ábrán azonban szintén 

jól megfigyelhető, hogy a rákóczifalvi 1/c településnek is megvan a maga sajátos karaktere, az 

ott használt edények preferált formái és plasztikus díszítései alapján.  

Ugyanez mondható el a harmadik, Rákóczifalva mellett feltárt lelőhelyről is. A 8-8/a 

lelőhelyen szintén sikerült kimutatni, hogy milyen változók képezik az egységes edénykészlet 

részeit. Ezek a legnagyobb számban előforduló edénytípusok, tehát a kónikus tálak, ívelt 

tálak, S-profilú tálak, profilált tálak, poharak, mericék, korsók, tárolóedények és virágcserép 

alakú edények. A plasztikus díszek közül a kerek, a kúpos és a madárcsőr alakú bütykök, míg 

a bemélyített díszítések közül a benyomkodással és beszurkálással készült motívumok 

képezik a fő komponenst. A lelőhely elemzése közben szintén felvetődött annak lehetősége, 

hogy valamilyen belső tagozódás nyomait fel lehet fedezni, amely azonban csak sejtés 

szintjén maradt. Volt azonban néhány objektum, melyek mind díszítés, mind edényösszetétel 

szintjén különböztek az átlagtól, ezekben az volt a közös, hogy tartalmaztak köcsög vagy 

tejesköcsög alakú edényt is, ezen a lelőhelyen a tejesköcsög alakú edények valamilyen okból 

nem tartoztak a település egészére jellemző edénykészletbe.  
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A lelőhely objektumainak szóródása a korrespondencia-analízis koordinátarendszerében 

alátámasztja azt a sejtést, miszerint ezen a településen is egy egységesnek mondható, saját 

karakterrel bíró edénykészlet volt használatban.  

Az utolsó olyan lelőhely, mely éppen csak, de alkalmas volt a statisztikai vizsgálatokra, a 

zagyvaparti település volt. A főkomponens elemzés az alacsony esetszám miatt 

megkérdőjelezhető eredménnyel zárult, a korrespondencia analízis azonban azt a sejtést 

látszott alátámasztani, miszerint ezen a településen is lehet egy egységes edénykészlettel 

számolni, melyet a közösség preferenciái alakítottak. Ez a korrespondencia-analíziseken is 

látszik, a feketével színezett zagyvaparti objektumok a felhő egy bizonyos részén sűrűsödnek.  

A többi, nagyon alacsony esetszámot szolgáltató lelőhely (Kenderes-Kulis, Tiszaföldvár-

Újtemető, Tiszagyenda-Vágott-halom, Tiszaszőlős-Alsórétipart) önmagában nem volt 

alkalmas arra, hogy többváltozós elemzéseket futtassak. Azt azonban a településeket 

összehasonlító analízisek látványosan megmutatták, hogy ezek a kis objektumszámmal 

rendelkező lelőhelyek is a pontfelhő bizonyos részein fordulnak csak elő, illetve a változók 

előfordulásának százalékos aránya is azt támasztja alá, hogy ezekben az esetekben is 

számolhatunk az edénykészlet önálló karakterével.  

Az elemzések során kapott és látott eredmények mind azt támasztják alá, hogy az 

edénykészlet településenként némileg különbözik a többi településtől, mely leginkább a 

vizsgált változók arányaiban mutatkozik meg. Annak ellenére is érzékelhető ez a jelenség, 

hogy a változók nagy része előfordul a lelőhelyek nagy részén, tehát nagy átfedések vannak, 

de az aránybeli eltérések mégis kifejeződnek. Az adatbázissal végzett különböző vizsgálatok 

alapján kijelenthető, hogy a különböző lelőhelyeken élt közösségeknek megvoltak a saját 

preferenciáik a településen használt edénykészlet összetételét illetően.  

Az is nyilvánvalóvá vált az elemzések során, hogy ezek a preferenciák határozott keretek 

közé szorultak. Ez a keret pedig az az edénykészlet és motívumkincs, amelyet mi ma 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámiastílusnak ismerünk. A korrespondencia-elemzésekből 

jól látszik, hogy a településobjektumok csoportjai egy nagy strukturálatlan halmazt alkotnak, 

ami azt jelzi, hogy a különböző közösségek egy közös készletből merítettek, ebből 

választották ki saját preferenciájuk szerint a használt edénykészletet.  

A halmazt leginkább összetartó elemek a kerámiatechnológia, edényformák és plasztikus 

díszek változói. A bemélyített díszítésekkel kapcsolatban tapasztalható a legnagyobb 

variabilitás, mind a motívumcsoportokkal, mind a pontos motívumokkal kapcsolatban. A 

világos preferenciák mellett vannak olyan díszítőmotívumok, melyek több településen is 

előkerültek, és vannak olyanok, amelyek csak egy-egy település anyagában voltak 

megtalálhatóak.  
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A fentiekből több olyan megállapítás is tehető, mely az identitás szempontjából releváns. 

Ezek felsorolása előtt azonban még néhány szót érdemes szólni arról, hogy a települési szint 

fölött lehet-e észlelni olyan szerveződési szinteket, melyek alapján nagyobb 

identitáscsoportokra lehet következtetni.  

 

7.3. Regionális identitáscsoportok 

 

A vizsgált kora rézkori települések között mindössze egy helyezkedik el a szűkebb 

értelemben vett közép-tiszai régión kívül, ez Polgár-Király-ér-part. Azt azonban egyik 

elemzés sem sugallta, hogy a polgári lelőhely kerámiaanyaga markánsan eltért volna a többi 

lelőhelyétől, a különbség ugyanolyan mértékű volt, mint a többi település esetében. Azonban 

egy szempontból mégis szembetűnő az eltérés, ez pedig a bemélyített díszítések 

változatossága és aránya.  

A kutatástörténeti összefoglalásban bővebben esett szó a tiszapolgári kultúra területi 

csoportjairól, melyek közül Bognár-Kutzián Ida a Tisza középső szakasza mellett 

elhelyezkedő kisrétparti csoporthoz kötötte a bekarcolt díszítések megjelenését.
352

 

Természetesen tagadhatatlan, hogy a kisrétparti stílusú díszítés ebben a régióban van jelen a 

legnagyobb százalékban, és távolodva a magterülettől csökkenő arányban lehet 

megfigyelni.
353

  

A bemélyített díszítések azonban egy kis részét képezik a vizsgált jellemzőknek, és a 

települések nagyobb részén nem érik el a 10 százalékot az így díszített edények. Ebből arra 

lehet következtetni, hogy bár fontos reprezentációs eszköz volt az edények benyomkodott, 

beszurkált vagy bekarcolt díszítése, de arányaiban mégsem érte el azt a küszöböt, mely 

alapján jobban el lehetne választani a kisrétparti jellegű díszítést alkalmazó és nem alkalmazó 

közösségek edényművességét.  

Az abszolút dátumok ismeretében kijelenthető, hogy a kisrétparti típusú kerámiadíszítés a 

kora rézkor idősebb fázisában jelent meg (Rákóczifalva-Bagi földek 8-8/a AMS adatai 

alapján), tehát időrendi különbségként sem lehet tekinteni megjelenésére.  

Az azonban kétségtelen, hogy a kisrétparti jellegű kerámia elterjedése alapján kirajzolódik 

egy területi egység, melyen belül biztosra vehető, hogy a díszítést, mint szimbólumot, és az 

általa közvetíteni kívánt üzenetet értették és használták. A kisrétparti csoport véleményem 

szerint egy létező identitáscsoport, amely azonban kerámiaanyaga alapján nem különül el 
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olyan élesen a polgári M3-1-es lelőhelytől, mint azt esetleg korábban várni lehetett. Ugyanazt 

a kettősséget lehet megfigyelni ezzel az identitáscsoporttal kapcsolatban, mint fentebb 

többször is, bizonyos szempontból markánsan kifejeződik, más szempontból pedig nem. A 

bemélyített díszítések szintjén egyértelmű az elkülönülés, az edényművesség többi változója 

alapján azonban nincs olyan – nagyobb számban előforduló – elem, amire azt lehetne 

mondani, hogy ne lenne ismert más lelőhelyeken.  

Azt is meg kell jegyezni, hogy a bemélyített díszítések szintjén a kisrétparti csoport 

települései között is egyértelmű az elkülönülés, nincs olyan rendező elv, szabály, mely 

érvényes lenne a használt motívumcsoportok és pontos motívumok használatára. Tehát ami 

közös a csoporton belül, az csak a bemélyített díszek használata, reprezentációként való 

alkalmazása, a motívumok maguk már saját, település szintű hatáskörbe tartoznak. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy néhány motívum ne legyen ismert több településről, mint 

azt láthattuk több esetben is, ez a közös jelrendszer meglétét támasztja alá. Szabályszerűséget 

azonban nem lehetett felfedezni a különböző telepeken alkalmazott díszítések esetében, tehát 

nem beszélhetünk a díszítőmotívumok egységes rendszeréről, melyek a településeken 

alkalmazandók.  

Regionális identitáscsoportok nyomait azonban nem csak a kerámiaanyag alapján lehet 

keresni. Számos jel utal a települési szint fölötti identitáscsoportok meglétére, például a 

települések térbeli elhelyezkedése. A Körös-vidéken egyértelműen meg lehetett figyelni olyan 

településcsoportokat, melyeket William Parkinson, és Gyucha Attila a szociális szerveződés 

egy szintjeként magyaráztak, és összetartozó településtömbökként interpretáltak. Ezek a 

településtömbök egyenrangú települések hálózatából álltak, és bár egy-egy településtömb 

belső kronológiájáról nincsenek információk, annyi bizonyos, hogy adott közösségek egy jól 

körülírható területet használtak megtelepedés céljából.
354

  

A disszertáció keretein belül vizsgált régióból két példát is lehet hozni a települési egységek 

fölötti identitáscsoportok vizsgálatára. Az egyik példa az eddig publikálatlan tiszazugi MRT-

terepbejárás alapján készült, mely kora és középső rézkorra vonatkozó adatait Raczky Pál, 

Csányi Marietta és Tárnoki Judit jóvoltából megkaptam.
355

  

A lelőhelyek adatainak táblázatos összefoglalását a 2. melléklet tartalmazza. A térképeken 

úgy helyeztem el a településeket jelző pontokat, hogy nem vettem figyelembe a kerámiaanyag 

alapján történő datálást, tehát a tiszapolgári, tiszapolgár-bodrogkeresztúr átmeneti és 

bodrogkeresztúri címkékkel ellátott lelőhelyek együtt szerepelnek, külön színnel jelölve, de 

nem külön periódusként (151 . ábra). 
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 És melyet ezúton is szeretnék megköszönni.  
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151. ábra: A Tiszazug kora rézkori lelőhelyei és településtömbjei. 

A térképen jól látszik, hogy vannak olyan területek, például Kunszentmárton vagy Öcsöd 

környékén, illetve a Tiszazug déli részén, ahol egyértelműen sűrűsödnek a lelőhelyek. Úgy 

tűnik tehát, hogy ezen a vidéken is megfigyelhetőek olyan településtömbök, melyek egy jól 

körülhatárolható területen jönnek létre. Ebből arra lehet következtetni, hogy van olyan 

közösség, vagy vannak olyan közösségek, melyek identitásához hozzátartozik egy adott 

terület, és azon belül hozzák létre településeiket.  

Azt is meg lehet figyelni, hogy ugyanúgy, mint a Körös-vidéken, vannak olyan települések, 

melyek térben elkülönülve alkotnak kisebb csoportokat, nem köthetőek egyértelműen a 

nagyobb csoportosulásokhoz.  
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A terepbejárási adatok értelmezését sok tényező nehezíti, ezért óvatosan érdemes fogalmazni, 

de annyi egyértelműnek látszik, hogy a Tiszazugban a települések elhelyezkedése alapján 

lehet olyan csoportok létére következtetni, melyek településeiket egy adott területhez 

kötötték, ezáltal identitásuk egy fontos szelete közös volt. Megint más csoportok ezektől a 

területektől egyértelműen térben elkülönülten telepedtek meg, mely alapján lehet arra 

gondolni, hogy megkülönböztetni akarták magukat adott csoportoktól.  

Természetesen ezeknek a folyamatoknak a mai tudásunk alapján nem lehet időbeli kereteket 

adni, nem tudhatjuk, hány település – hány közösség – létezett egyszerre egy adott tömbön 

belül, így nem lehet pontosan modellezni a térhasználatot. 

A települési szint fölötti identitáscsoportok vizsgálatának másik példája a tiszazugi 

településszerkezettel ellentétben jól modellezhető időben, nagyobb térbeli perspektívában 

viszont nem. A rákóczifalvi rézkori települések szintén egy szűk területen belül helyezkednek 

el, más települések azonban nem ismertek a közvetlen közelben.  

A települések abszolút kronológiai helyzete az AMS-dátumoknak köszönhetően tisztázott. 

Eszerint a legidősebb Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a települése, mely 4470(68,2%)4270 cal 

BC között létezett, ezt követte a Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c telep 4350(68,2%)4190 cal BC 

között, majd a legfiatalabb a rákóczifalvi 1/a telep volt 4260(68,2%)3950 cal BC közötti 

használattal. Jól látszik tehát a sorrend, mint ahogy az is, hogy nagy valószínűséggel olyan 

periódus nem volt, amelyben mind a három települést használták volna, de a 8-8/a és 1/c telep 

használata, valamint az 1/c és 1/a telep használata között volt átfedés.  

Miután a fentiekben egyértelművé vált, hogy a kora rézkori közösségek egy többé-kevésbé 

egységes edényforma- és díszítőmotívum-repertoárra alapozva saját preferenciáik szerint 

alakítják ki a használt edénykészletet, ebben az esetben nem arra voltam kíváncsi, hogy 

vannak-e a rákóczifalvi településeken élt közösségek kerámiaművességének közös pontjai, és 

milyen mértékben hasonlítanak egymásra, hanem inkább arra, hogy mennyire különböznek 

egymástól.  

Az ebből a szándékból készített korrespondencia-analízisből világossá vált az, amit eddig is 

lehetett sejteni, hogy a lelőhelyek nem különülnek el egymástól markánsan (152. ábra). Azt 

azonban le lehet olvasni a koordináta-rendszerből, hogy a preferenciák egymáshoz 

viszonyítva is megvannak. Jól látszik ugyanaz a szituáció, mint ami az összes telepet 

összehasonlító korrespondencia-analíziseken, tehát a közös felhőben más helyeken sűrűsödve 

helyezkednek el a különböző települések objektumait jelentő pontok.  
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152. ábra: A rákóczifalvi lelőhelyek korrespondencia-analízise az összes változóval. 

Arra vonatkozólag, hogy a rákóczifalvi mikrorégióban tapasztalható-e olyan tendencia, mely 

mindhárom település kerámiakészítési és -használati szokásait meghatározza, új analízist 

futtattam. Az elemzésbe a jobb megkülönböztethetőség érdekében az edényformákat és a 

bemélyített díszítéseket vettem bele, így próbálva jobban megragadni az eltéréseket.  

A kérdésre, hogy van-e olyan rendező elv, mely a településeken egyszerre hat, és egyszerre 

formálja valamilyen irányba az edényművességet, korrespondencia-analízissel próbáltam 

választ keresni. Amennyiben lenne egy ilyen, mindhárom lelőhelyre érvényes rendező elv, 

akkor a koordináta-rendszerben a településeknek egy időben egy jól leolvasható íven kellene 

rendeződniük.  

Az ábrán azonban nem ez látszik (153. ábra). A pontokat ebben az esetben a Rákóczifalva 1/c 

lelőhelyen meghatározott csoportok szerint színeztem, az ott meghatározott tendencia jobb 

érzékelhetősége miatt. A koordinátarendszerben ismételten jól látható a lelőhelyek (illetve 

objektumcsoportok) pontjainak különböző helyeken való sűrűsödése, de abszolút dátumok 

szerint nem rendeződnek sorba. A lelőhelyek maguk sem helyezkednek el abban az időrendi 

sorban az ábrán, amely várható lett volna, a koordinátarendszerben bal oldalt sűrűsödnek a 

legidősebb, Rákóczifalva 8-8/a objektumai, középen a legfiatalabb 1/a lelőhelyé, míg szintén 

középen és jobb oldalt a két település közé datálható 1/c lelőhely objektumcsoportjai.  



313 
 

 

153. ábra: A rákóczifalvi lelőhelyek korrespondencia-analízise az edényformák és bemélyített 

díszítések változóival. 

Ebből véleményem szerint kijelenthető, hogy nem létezik olyan, a kerámiakészítési és –

használati szokásokat rendező elv, mely a rákóczifalvi mikrorégióban egyszerre érvényesült 

volna, és mely időben látható lenne.  

Felmerül a kérdés, hogy mi okozhatja azt, hogy a területi szerveződésben van egy jól 

érzékelhető erő, mely településtömbök létrejöttét eredményezi, míg a kerámiahasználati 

szokásokkal kapcsolatban nem lehetett megfigyelni ilyen vezérfonalat. Az identitások 

kifejezése nem feltétlenül ugyanúgy jelenik meg a régészeti leletanyagban, tehát a 

településtömbök térbeli elkülönülése nem jelenti automatikusan azt, hogy ott élő közösségek 

– melyek valószínűleg egy identitáscsoportot alkottak – kerámiahasználati szokásai azonosak. 

A településeken használt kerámia egy bizonyos identitás lenyomata, míg a térbeli 

elrendeződés egy másik szintű csoportidentitást jelezhet. 
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8. Az identitás kifejezésének gyakorlata a kora rézkorban 

 

A disszertáció előző fejezeteiben a kerámiaművesség elemzésén keresztül azt láthattuk, hogy 

az edényművességre vonatkozó döntések településenként némileg különböznek, minden 

településszintű közösség saját, jól megfogható karakterrel rendelkezik ezen a téren. A vizsgált 

lelőhelyek alapján úgy tűnik, nem lehet meghatározni olyan vezérlő elvet, mely az összes 

településen egy irányba alakítaná a kerámiaművesség fejlődését. Erre jó példa Rákóczifalva-

Bivaly-tó 1/c és Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a esete.  

Adott két, egymástól kis távolságra elhelyezkedő település, melyek közül az egyik (8-8/a) 

idősebb, de a két telep használata között igen valószínű, hogy jelentős időbeli átfedés van. A 

két település kerámiahasználati szokásai azonban érzékelhetően különböznek. Ez a különbség 

már az ásatás során is érzékelhető volt, hiszen az egyiket a helyszínen egyértelműen a 

tiszapolgári kultúra kisrétparti csoportjához, a másikat a bodrogkeresztúri kultúrához kötötték. 

Az elemzések során azonban kiderült, hogy a két település kerámiaanyaga mégsem tér el 

annyira markánsan egymástól, mint az két, egymástól elkülönített régészeti kultúrától várható 

lenne. A tiszapolgári, bodrogkeresztúri és hunyadihalmi kerámiaanyagot összehasonlító 

vizsgálatok egyértelműen láttatták, hogy milyen, amikor szignifikánsan különbözik egymástól 

két leletanyag. A korrespondencia-elemzésekből kiderült, hogy nemcsak az esetek, hanem a 

változók elhelyezkedése között is markáns, tisztán definiálható különbség van.  

A rákóczifalvi települések között azonban egy esetben sem lehetett ilyen markáns 

különbséget tenni. A képet tovább bonyolítja a harmadik, Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/a 

település, mely az 1/c telep közvetlen szomszédságában került elő, és melyet a kerámiaanyag 

alapján inkább a tiszapolgári kultúrához lehetett kötni. Meglepő fordulat volt a radiokarbon-

vizsgálat eredménye, mely alapján az 1/a települést lehetett a legkésőbbi időpontra datálni.  

Ezen a jól körülhatárolható kis régióban tehát sem időben, sem térben nem illeszkedtek a 

települések a kutatás által korábban vázolt, a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrákat 

kronológiailag és anyagi kultúra szempontjából is elkülönítő modellbe. Ez a legújabb 

radiokarbon eredmények
356

 alapján részben várható volt. Az azonban, hogy a 

településkerámiát illetően nem jelentkezik markáns elkülönülés, mely a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri stílusokat egyértelműen elválasztaná egymástól, már nagyobb 

meglepetésnek számított.  

A gondolatmenet folytatása, és az egész vizsgált régióra való kiterjesztése előtt nézzük, 

milyen következtetéseket lehet levonni a rákóczifalvi települések viszonylatában. A 
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Rákóczifalva 1/c településen lehetett egyedül olyan településen belüli struktúrákat megfogni, 

mely alapján a kerámiaművesség változásának, fejlődésének irányára következtetéseket 

lehetett levonni. Ennek részben módszertani okai vannak, azonban annak, hogy a másik nagy 

objektumszámmal rendelkező településen, Rákóczifalva 8-8/a-n nem lehetett ilyen struktúrát 

érzékelni, más lehetséges magyarázata is van. Az 1/c településen az apróbb változásokat a 

bemélyített díszítéseken keresztül lehetett megfogni. Emellett az is bebizonyosodott, hogy az 

edényformák, és a plasztikus díszek nagyjából állandó arányban voltak jelen a település 

használatának teljes ideje alatt. Annak oka, hogy ugyanilyen folyamatokat nem lehetett 

megfigyelni Rákóczifalva 8-8/a esetében – az elemzések során bármennyire is próbálkoztam 

ennek ellenkezőjének bebizonyításával –, az itt élt közösség döntéseiben keresendő.  

Az egyértelművé vált az elemzések során, hogy minden településszintű közösségnek megvolt 

a maga kerámiahasználati és -díszítési preferenciája. Mivel úgy tűnik, a rákóczifalvi régióban 

nem lehet olyan rendező elvet megfogni, mely időben és térben befolyásolná a közösségek 

edényművességgel kapcsolatos döntéseit, arra lehet következtetni, hogy a Rákóczifalva-Bagi-

földek 8-8/a településen az ott élők saját döntése alapján konzervatívabb volt a 

kerámiadíszítés, szemben az 1/c településen tapasztalt folyamatos változással.  

Ez is megmutatja, hogy a településeken használt kerámiával kapcsolatos döntések szinte 

teljesen az adott közösségtől függenek, nem pedig egy települések fölötti szerveződés 

döntéseitől.  

Ez nemcsak a rákóczifalvi települések esetében volt így, a statisztikai elemzések 

megmutatták, hogy a korábban tiszapolgárinak vagy bodrogkeresztúrinak gondolt lelőhelyek 

kerámiaanyagában nincsenek éles választóvonalak, az egyedüli értelmezhető rendező elv, 

mellyel interpretálni lehetett az összehasonlító elemzések eredményeit, az a települések 

szintjén volt megfogható. Tehát a településkerámia formai, technológiai, és díszítésbeli 

jellemzői leginkább az adott településen élő közösségtől függenek.  

A főkomponens-elemzések megmutatták azt is, hogy a vizsgált leletanyag homogénnek 

mondható. Ezt, valamint a fentebb elmondottakat figyelembe véve úgy tűnik, hogy a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámiastílus egy virtuális entitás, nem két valódi, 

elkülöníthető egység. A kerámia leletanyag alapján nem lehetett elkülöníteni két olyan 

identitáscsoportot, melyekre azt lehetne mondani, hogy az egyik a „tiszapolgári” csoport, 

tiszapolgári jellegű kerámiával, a másik pedig a „bodrogkeresztúri” csoport, bodrogkeresztúri 

jellegű kerámiával. Nem lehetett kimutatni olyan térben és/vagy időben létező rendező elvet, 

amely két ilyen identitáscsoport létezésére utalna.  

Nem titkoltan az volt a szándékom a hunyadihalmi adatok adatbázisba való felvételével, hogy 

viszonyítási alapot teremtsek arra nézve, hogy hogyan különül el egymástól két stíluscsoport. 



316 
 

A tiszapolgári, bodrogkeresztúri és hunyadihalmi objektumokat összehasonlító vizsgálat jól 

demonstrálta a különbözőséget, ezt a tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílusok esetében nem 

lehetett látni. Azt lehetett megfigyelni, hogy vannak olyan közösségek, melyek a mi 

definícióink szerint inkább tiszapolgári jellegűek, vagy inkább bodrogkeresztúriak.  

Felmerül tehát a kérdés, hogy mi alapján lett szétválasztva ez a két régészeti kultúra? Most 

kell hangsúlyosan felhívnom a figyelmet arra, hogy a disszertációban leírt eredményeket csak 

és kizárólag a településkerámia elemzésére alapoztam. Itt kell kitérnem az identitás egyik 

fontos tulajdonságára, melyet a harmadik fejezetben már hosszabban tárgyaltam. Az identitás 

kifejeződése szituatív, tehát erősen függ az aktuális helyzettől az, hogy az egyén vagy csoport 

éppen melyik identitása kerül előtérbe. Meg kell tehát vizsgálni azt, hogy olyan helyzetekben, 

amelyekben az identitás kifejezésére gondolhatunk, működik-e a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri kultúra, mint valós identitáscsoport szétválasztása?  

E két régészeti kultúra kutatása során tekintettel kell lenni arra, hogy – szemben a késő 

neolitikus tell-kultúrákkal –, ezeket leginkább a temetőikből ismerjük. Ebből kifolyólag a 

kerámia- és tárgytipológia is a temetőkre alapozva készült el.  

Ebből a kiegyensúlyozatlanságból adódóan számos olyan kijelentés született, melyeket a 

kutatás több helyen általános érvényűnek gondolt. Az alábbiakban olyan példákat szeretnék 

felsorolni, melyekből egyrészt lehet a közösségi identitás kifejeződésére következtetni, 

másrészt pedig kiderülhet az, hogy néhány szabály – hasonlóan az edényművességhez – 

mégsem tekinthető általánosan érvényesnek.  

 

8.1. A tejesköcsög alakú edény, mint szimbólum 

 

Az első, és a települések kapcsán igen szembetűnő jelenség a tejesköcsög alakú edények 

problémája. Azt több helyen is leírták, hogy a tejesköcsög alakú edények a bodrogkeresztúri 

kultúra vezérleletének számítanak.
357

 Ezt nem is lehetett kétségbe vonni a temetők alapján, 

hiszen a bodrogkeresztúrinak tartott sírok valóban egyik legjellemzőbb lelete ez a jellegzetes 

forma. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: a pusztaistvánházi temető 33 sírjából 19
358

, 

Tiszapolgár-Basatanyán a második periódus 83 sírjából 75
359

, Tiszavalk-Kenderföldön 54 

sírból 45
360

, Tiszavalk-Tetesen 25-ből 14
361

 sír tartalmazott tejesköcsög vagy köcsög alakú 

                                                           
357

 pl. HILLEBRAND 1929, 36.PATAY 2008, 34 
358

 PATAY 1961, 40-53. 
359

 BOGNÁR-KUTZIÁN 1963, 276. 
360

 PATAY 1978. 
361

 PATAY 1978B 



317 
 

edényt. Jól látható tehát, hogy egy-egy temetőben sírok minimum felében, de akár 80%-ában 

is előfordult ez az edénytípus.  

Az azonban feltűnő volt, hogy – a sírokkal ellentétben – a telepanyagokban elenyésző volt a 

tejesköcsög, vagy a Bognár-Kutzián Ida által a tejesköcsögök elődeinek tartott köcsög alakú 

edények előfordulása. A legnagyobb számban és arányban Kiskunfélegyháza-Pap-dűlő 

lelőhelyen kerültek elő, az itt talált 15 példány az összes meghatározható edényforma 10%-át 

jelentette. Rákóczifalva 8-8/a lelőhelyen hat darab került elő, mely 2%-ot jelent az 

edényformák közül, Rákóczifalva 1/c-n négy darab (1%), és Szolnok-Zagyvaparton két 

példány (1%) látott napvilágot.  

Ennek fényében nem meglepetés, hogy a tejesköcsög alakú edények nem szerepelnek az 

összes lelőhelyet együtt vizsgáló főkomponens-elemzés első komponensén (138-139. ábra), 

tehát ez az edénytípus nem tartozik azok közé a változók közé, melyek nagy súllyal esnek a 

tiszapolgár-bodrogkeresztúri kerámiát leképező tengelyre. Lelőhelyenként vizsgálva is 

mindössze a kiskunfélegyházi és a rákóczifalvi 1/a telepek kerámiakészletét tekintve 

alkotóeleme a főkomponensnek, ez az utóbbi esetében annak köszönhető, hogy a 774.-es nagy 

mennyiségű leletanyagot szolgáltató gödörben volt mindhárom töredék, ezért erős a 

korreláció a többi edényformával.  

A különböző statisztikai elemzések elvégzése közben, mint ahogy arra fentebb is felhívtam a 

figyelmet, többször is megfigyelhető volt, hogy a tejesköcsög alakú edényeket is tartalmazó 

objektumok nem illeszkednek a fő tengelyekhez, mint ahogy maga a változó is elkülönült a 

többi változótól.  

A fentiek ismeretében a leglátványosabb példáját a tejesköcsög alakú edények temetőkben 

való felülreprezentáltságának éppen a rákóczifalvi temető adja. Az előzetes közlésben a 

szerzők ezt emelik ki, mint a temető leggyakrabban előforduló edénytípusát, a 79 sírból 48 

sírban összesen 49 darab tejesköcsög került elő. Azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy 

abban a hat sírban, melyben mindössze egy edény volt, az kivétel nélkül ez az edénytípus 

volt.
362

 Összehasonlítva ezt a temetőtől alig 100 méterre fekvő, teljes egészében feltárt, a 

sírokkal egy időben használt település mindössze négy darab tejesköcsög alakú edényével, 

egyértelművé válik a hatalmas különbség.  

A bodrogkeresztúri kultúrához köthető temetőkön végignézve egyértelmű, hogy mindegyik 

gyakori tárgytípusa a tejesköcsög alakú edény.
363

 Azonban ez az edényforma nemcsak 

temetkezések kapcsán ismeretes, hanem más kontextusból is, mely szintén nem nevezhető 

hétköznapinak. Jó példa erre a Polgár-Kengyel-közben feltárt kút, mely közelében sem 
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település, sem temetkezés nem volt, és melyben 12 darab ép tejesköcsög alakú edényt 

találtak.
364

 A másik hasonló példa a Füzesabony-Pusztaszikszón feltárt körárokkal körülvett 

kút vagy áldozógödör, melyből szintén több, mint 10 tejesköcsög vagy köcsög alakú edény 

került elő.
365

  

Ugyanennek a jelenségnek lehetünk tanúi Pécska/Pecica-15. számú lelőhelye esetében, ahol 

egy bodrogkeresztúri kerámiával jellemezhető település egyik objektumában egy rituális 

depozitumként értelmezett leletegyüttest tártak fel. A 206. számú gödörben talált nagy 

mennyiségű edénytöredék 66%-a tartozott tejesköcsög alakú edényhez, mindössze 6% 

tartozott más edénytípushoz, a töredékek 28%-át nem lehetett formai kategóriába sorolni.
366

 

Már Bognár-Kutzián Ida felfigyelt arra a jelenségre, hogy a tejesköcsög alakú edények a 

bodrogkeresztúri kultúra elterjedési területén kívül is szórványosan megjelennek, például a 

Dunántúlon és a Kárpát-medence északabbi részein Ludanice együttesekben. A legtávolabbi 

párhuzamot Közép-Németországból hozza, Jordansmühl környezetből.
367

  

Ez a megfigyelés a későbbiekben további példákkal alátámasztást nyert, a tejesköcsög alakú 

edények, vagy ahhoz nagyon hasonló formák mind Ludanice
368

, mind Balaton-Lasinja
369

 

környezetből ismertté váltak. A Kárpát-medencén kívül, a mai Lengyelország területén is 

kerültek elő ilyen típusú edények. A Wyciąże-Złotniki-csoport területéről Kis-

Lengyelországban
370

 számos darab ismert,
 
továbbá Sziléziából, és meglepő módon egészen a 

Balti-tenger mellékéről.
371

 Az edényforma legdélebbi előfordulása pedig Ostrovul Corbului 

temetőjéből került elő.
372

  

A tejesköcsög alakú edények tehát leginkább a hétköznapitól elkülönülő kontextusban 

jellemzőek. Amennyiben figyelembe vesszük azt is, hogy az edénytípus jóval nagyobb 

területen ismert, mint amit a bodrogkeresztúri kultúra elterjedési területének gondol a kutatás, 

világossá válik, hogy a tejesköcsögök jelentette szimbólum egyrészt az Alföldnél jóval 

nagyobb területen ismert, másrészt messze túlmutat a bodrogkeresztúri kultúrán.  

Visszatérve a szűkebb kutatási területre, azt is látnunk kell, hogy a tejesköcsög által 

megtestesített szimbólumot sem minden közösség használja, sőt, közösségeken belül sem 

egységes a használata. A rákóczifalvi temető is jól példázza ezt, hiszen míg voltak olyan 
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sírok, melyekben mindössze egy edénymelléklet volt, azonban az tejesköcsög volt, voltak 

olyan sírok, melyekben több edény is volt, de egyik sem tejesköcsög. Az kijelenthető, hogy 

Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c esetében egy olyan temetői közösségről beszélhetünk, mely ismeri 

és használja a tejesköcsög alakú edényeket, mint szimbólum, de nem tekinti minden egyes 

tagjára kötelező érvényűnek. Azt, hogy az eltemetettek, vagy az őket eltemetők döntése volt 

ennek a szimbólumnak a használata, és ezen keresztül a többi ugyanilyen edénytípussal 

temetkező egyénnel való közös identitás kifejezése, természetesen nem tudhatjuk. Ugyanez a 

helyzet a basatanyai temetővel kapcsolatban, egyidős, vagy közel azonos korú sírokban 

használják vagy nem használják ezt a szimbólumot.  

Az, hogy a vizsgált településekről igen alacsony számban bár, de ismertek a tejesköcsög alakú 

edények azt jelentheti, hogy nem kizárólagosan településeken kívüli helyzetekben jelenik 

meg. Jelentősége viszont a mindennapi élettől különböző szituációkban sokkal nagyobb.  

Fontos megjegyezni a hajdúböszörményi temető esetében, hogy bár az Alföldön a temető 

használatának idején már ismert a tejesköcsög alakú edényforma, mégsem volt található egy 

példány sem. Tehát nemcsak egyének dönthetnek úgy, hogy nem használják ezt a 

szimbólumot, hanem egész közösségek is.  

A régészeti kutatás néhány esetben egy-egy tárgytípusra alapozva határozott meg régészeti 

kultúrákat, ebben az esetben ugyanez a helyzet áll fenn. Azonban az a kiegyensúlyozatlanság, 

ami a települések alulkutatottságából adódott, azt eredményezte, hogy a tejesköcsög alakú 

edények a bodrogkeresztúri kultúra vezérleleteként szerepeltek a kutatásban. A fentiekből 

azonban kiderült, hogy ebben az esetben félrevezetőek, hiszen nagyon alacsony számban 

jelennek meg a településeken, és úgy tűnik, nem a hétköznapi életben volt igazán szerepük, 

hanem más szimbolika kapcsolódik hozzájuk. 

 

8.2. Fémtárgyak, mint szimbólumok 

 

A rézkori fémművesség esetében helyesen ismerte fel a kutatás, hogy egy régiókon és 

kultúrákon átívelő jelenségről van szó.
373

 Lényegében ugyanazt lehet elmondani a jelenségről 

magáról, mint a tejesköcsög alakú edényekről, hiszen az ún. kárpát-balkáni fémművességi kör 

termékei a Balkánon, és az egész Kárpát-medencében megjelentek. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy az általuk szimbolizált üzenet is ismert volt az egész régióban. Annyiban 
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más a helyzet, hogy a súlyos rézeszközök köréhez, illetve az arany ékszerekhez nem rendelt a 

régészeti kutatás egy régészeti kultúrát, hanem azt interkulturális jelenségként interpretálta.
374

 

A tejesköcsög alakú edényekkel való hasonlóság nem merül ki ennyiben, a réz és 

aranytárgyakra szintén jellemző, hogy nem hétköznapi, hanem speciális kontextusból kerültek 

elő eddig, temetkezésekből, illetve kincsleletekből. Természetesen a nagy mennyiségű 

szórványlelet miatt nem lehet kijelenteni, hogy kizárólag településen kívül kerültek elő, de 

egyelőre nincs hiteles adat településen talált súlyos rézeszközre vagy arany ékszerre.  

A délkelet-európai rézkori fémművesség egy olyan kapcsolatrendszert jelenít meg, mely az 

egész Kárpát-medencét és a Balkán-félszigetet összekapcsolja, valamint szórványosan az ettől 

nyugatra és északra eső régiókban is megjelenik. Ez annyit jelent, hogy a fémtárgyak, mint 

szimbólumok jelentése ismert lehetett az egész említett régióban. A fémtárgyak használata, 

temetkezésekben és depozitumokban való elhelyezése tehát nem egyszerűen csak presztízs 

volt, hanem egy adott csoporthoz való tartozás kifejezése. Ez valószínűleg két szinten jelenik 

meg, egyrészt az egyének szintjén, ahol az eltemetett identitása fejeződik ki a mellékelt réz- 

vagy arany tárgyakon keresztül, illetve kollektív szinten, amennyiben a kincsleletek elrejtése 

egy egész közösség cselekedete volt. 

 

8.3. Árokrendszerek, mint identitásképző jelenségek 

 

Bizonyosan közösségi identitás kifejeződésének színtere volt az árokrendszerek építése és 

használata. A kora és középső rézkorból funkció szerint többféle árokrendszerre ismerünk 

példákat. Vannak településeket körülvevő árkok, melyek minden bizonnyal többes funkcióval 

bírtak, ilyen a disszertációban is tárgyalt Szolnok-zagyvaparti árok-paliszád-rendszer, ilyen 

lehetett a Rákóczifalva-Bagi-földek 8-8/a települése mellett feltárt árkok rendszere, illetve 

más, a Közép-Tisza-vidéken kívül eső lelőhelyen talált árkok is (Vésztő-Bikeri, Körösladány-

Bikeri). Abból kiindulva, hogy ezeket települések köré építették, valószínűsíthető, hogy a 

mindennapi életben is megvolt a maguk gazdasági és/vagy védelmi funkciója. Ismertek 

azonban olyan árokrendszerek, például Füzesabony-Pusztaszikszón és Szarvas-

Cigányérparton, melyek településektől elkülönültek, szerkezetük és leletanyaguk is feltételezi 

a speciális funkciót. Nehezen eldönthető, hogy a Tiszaug-Kisrétparton illetve a Tiszanána-

Dinnyehalmon megfigyelt árkok melyik típusba tartoznak.
 375
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Az árokrendszerekről – legyen az település körüli vagy attól elkülönülő – mindenképpen 

elmondható, hogy megépítésük olyan közösségi munkát igényelt, mely közösségépítő és –

megtartó jelleggel bírt. Egy ilyen építmény létrehozása nemcsak a jelennek szól, tehát 

nemcsak az azt megépítő konkrét közösség összetartozásának tárgyi megnyilvánulása, hanem 

a leszármazottaiké is.
376

  

A települések köré épült árokrendszerek esete egyszerűbb, hiszen azok feltételezhetően egy 

településszintű közösséghez tartoztak. A településektől elkülönült, árokkal körülvett helyeket 

azonban elképzelhető, hogy több közösség építette és használta, ennél fogva több közösség 

identitásának alapját, vagy megnyilvánulását is jelenthették.  

A Polgár-Kengyel-közben
377

 feltárt kutat is itt érdemes még egyszer megemlíteni, hiszen bár 

nincs árokkal körülvéve, mégis egy településektől elkülönült, egy adott közösség által 

létrehozott jelenségről van szó.  

 

8.4. Az identitás kifejeződése a temetkezéseken keresztül 

 

Bár a disszertáció maga a településekre koncentrál, érdemes néhány szót szólni a 

temetkezésekről, illetve a temetőkről is. A temetők kialakulásának lehetséges okairól többen 

is értekeztek. Az egyik általános elképzelés az, hogy a tellek megszűnésével megszűntek a 

közösségi terek, a centrumok, melyek helyét a temetők vették át.
378

 Egy másik elmélet szerint 

a korábban nagyobb közösségben élő rokonságok, törzsek szétköltözésével ez maradt meg az 

összetartó kapocs, amíg a késő neolitikumban a lakótér használata jelentette az ősökkel való 

kapcsolatot, addig a kora rézkorban a temető vált azzá.
379

 Egy harmadik elképzelés szerint 

különböző helyi csoportok a többi csoporttal szembeni vélt vagy valós státuszkülönbség 

kifejezéseként hozták létre a különálló temetőiket.
380

 

Valószínűsíthető tehát, hogy a településektől elkülönült temetőket is több közösség használta, 

hiszen térben meglehetősen markánsan elválnak a településektől. A basatanyai temető 

esetében, ahol a használat időtartama 300-500 év lehetett, és mely mellett egyelőre nem 

sikerült olyan települést találni, mely felszíni leletanyaga alapján hasonló ideig lett volna 

használatban, a közös használat meglehetősen biztosnak tűnik.
381

 A rákóczifalvi temető 
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esetében a kérdés tisztázása a jövő feladata, de az 1/c település méreteit figyelembe véve itt is 

valószínűbbnek tűnik, hogy több települési közösség használhatta azt közösen.  

A temetkezésekkel kapcsolatban azonban meg kell említeni, hogy nem kizárólag temetőket 

használtak a halottak elhelyezésére. A településeken belüli temetkezések meglétére már 

Bognár-Kutzián Ida felhívta a figyelmet, összesen tíz ilyen sírt, valamint ezeken felül több 

bizonytalan adatot gyűjtött össze.
382

  

Az azóta eltelt időszakban szép számmal kerültek elő településen belüli sírok. Az alaposan 

vizsgált Körös-vidéken 40 darab településen belüli sír
383

 került elő, a Közép-Tisza-vidéken 

pedig a disszertációban vizsgált lelőhelyek nagy részén is tártak fel temetkezést. Szolnok-

Zagyvaparton
384

 kettő, egy Tiszaföldváron
385

, Tiszagyendán összesen három, a tiszaszőlősi 

lelőhelyen is három
386

, Kenderes-Kulison
387

 egy. Polgár-Király-ér-part esete kicsit eltér az 

eddigiektől, hiszen az itt előkerült kilenc temetkezés egy része szabályos sorba rendeződött. A 

rákóczifalvi lelőhelyeken összesen 11 temetkezés került elő a településeken, ebből kilenc a 8.-

8/a lelőhelyen, és egy-egy darab az 1/a és 1/c lelőhelyeken. 

Nagyságrendileg tehát körülbelül 80 sírról van szó, amit összehasonlítva a nagy temetők 

sírszámával, megállapíthatjuk, hogy az összes ismert tiszapolgári sír (350-400) nagyjából 

20%-a. Ez a szám nem elhanyagolható, főleg annak fényében, hogy a telepkutatás 

alulreprezentált, és az eddigiek alapján feltételezhető, hogy a települések java részén 

számolhatunk településen belüli sírokkal. 

A kora rézkori temetkezési szokások egyértelműen a késő neolitikus
388

 hagyományokra 

vezethetők vissza.
389

 A késő neolitikumhoz képest új jelenség, hogy a temetkezések egy (a 

nagyobbik) része elkülönül a lakott településektől, és itt rendezett formában (sírsorok, 

sírcsoportok) kerülnek elhelyezésre. Ennek előképe a késő neolitikumban a telepek 

ideiglenesen nem használt részén megjelenő sírcsoportok. A Clemens Lichter által vázolt 

temetkezések fejlődési folyamatára vonatkozó modell – mely szerint először különálló sírok 

jelentek meg, melyeket később településen belüli sírcsoportok váltottak, majd még később 

létrejöttek a telepektől elkülönült temetők – az Alföldön a kora rézkorra ért az elkülönült 

temetők fázisába.
390

 Ez a fejlődés azonban nem osztható egyértelműen elkülöníthető 

szakaszokra, hanem egy állandóan alakuló, változó folyamat. Erre a legjobb példa a kora 
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rézkor, hiszen ebben az időszakban ismertek a településen belüli magányos sírok, Polgár-

Király-ér-part lelőhelyéről a településen belüli sírsorok, vagy sírcsoportok, Polgár-Nagy-

Kaszibáról
391

 egy településektől elkülönült kis sírcsoport, illetve a telepektől elkülönült nagy 

sírszámú temetők is.  

A temetkezések jó alapot nyújtanak az identitás kifejezésének vizsgálatára, mint arról fentebb 

már szóltam, most azonban a gender és státusz vizsgálatának kiváló lehetőségén túl szeretném 

másra is felhívni a figyelmet. A disszertációban vizsgált lelőhelyek közül több olyan is van, 

melynek közelében található temető is, mégis voltak telepen belüli temetkezések is. A 

rákóczifalvi települések közül legnagyobb valószínűséggel mindegyik időbeli átfedésben volt 

az 1/c lelőhelyen feltárt temetővel. A településeken feltárt temetkezésekre azonban a 8-8/a 

lelőhely esetében lehet magyarázat az, hogy a telepeken belüli sírok még az temető használata 

előtti időben keletkeztek (ezt alátámasztja a két sír abszolút dátuma
392

). Az 1/a településen 

talált sír esetében ennek ellentéte merülhet fel magyarázatként, elképzelhető (bár talán 

kevésbé valószínű), hogy a temető felhagyása után keletkezett ez az egy temetkezés. A 

Polgár-Király-ér-parton feltárt temetkezések egy része, mint azt már említettem, sorba 

rendeződik. Az AMS-adatok alapján a telep és a sírok dátumai egybeesnek a basatanyai 

temető használati idejével. A felmerülő magyarázat ebben az esetben talán a két lelőhelyet 

elválasztó távolságban keresendő, mely bár nem jelentős, mégis lehet oka annak, hogy ezeket 

a halottakat nem a basatanyai temetőben helyezték el.  

Az 1/c településen talált temetkezés esetében azonban nehéz időbeli vagy térbeli 

különbségekre fogni azt, hogy az 542. gödörbe temetett halottat a tőle körülbelül 100 méterre 

lévő temető helyett a település egyik gödrébe temették. Az ok tehát, hogy ez mégis így 

történt, valami másban keresendő. A temetkezés rítusában, a mellékletadásban semmi 

szokatlan nem tűnik fel, az még akár gazdagnak is nevezhető, a különbség csak a helyszín 

kiválasztásában van. Úgy tűnik, hogy az itt eltemetett egyénre valamiért más szabályok 

vonatkoztak, illetve vagy ő maga, vagy az őt eltemető közösség a megszokottól eltérő döntést 

hozott a végső nyugalomra helyezés helyét illetően.  

A döntés okait véleményem szerint nincs lehetőségünk feltárni, az viszont mindenképpen 

látható, hogy a temetkezések esetében a szabályok egyáltalán nem tekinthetők általános 

érvényűnek sem Rákóczifalva 1/c esetében, de úgy tűnik, az Alföld más részein sem. Nem 

általános szabály az, hogy a halottakat közösségi temetőbe kell elhelyezni, hanem az 

egyénnek vagy közösségnek megvan a joga és lehetősége dönteni a temetkezés helyéről. Ez a 

döntés pedig szorosan kapcsolódik az elhunyt identitásához, hiszen ebben az esetben a 
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szándékosság véleményem szerint bizonyos, a temetkezés helyének megválasztása 

egyértelműen a temetőtől való elkülönülést jelenti. 

Nemcsak a helyről van lehetőség döntést hozni, hanem a rítust illetően is. Rákóczifalván
393

, 

Hajdúböszörményben
394

 illetve a basatanyai temetőben
395

 a szimbolikus sírok megléte, vagy a 

pusztataskonyi magányos sír
396

 szintén egy olyan jelenség, mellyel kapcsolatban egy speciális 

helyzetre adott speciális válaszra lehet gondolni.  

A temetkezésekkel kapcsolatban tehát láthatjuk, hogy az eddig is kutatott gender - társadalmi 

helyzet tengelyen túl is számos olyan jelenség van, amiből arra lehet következtetni, hogy az 

identitás kifejezésére adott a lehetőség, és bizonyos esetekben élnek is vele.  

 

8.5. Házépítészet, mint identitásra utaló jelenség 

 

Az utolsó olyan téma, amit részletesebben érintek, a házépítészet kérdése. A társadalmi 

berendezkedés lakóépületeken keresztül való megjelenítéséről korábban tettem említést
397

, itt 

most nem erre szeretnék kitérni, hanem szintén a házak megépítésével kapcsolatos 

döntésekre. Ha röviden áttekintjük a kora és középső rézkori házformákat, hamar 

észrevehetjük, hogy jelentős különbségek vannak. 

Az Alföldön előforduló kora rézkori házakat először Bognár-Kutzián Ida gyűjtötte össze. Itt 

található először említés a disszertációban is tárgyalt Kenderes-Kulisról, illetve a tőle nem 

messze fekvő Kenderes-Telekhalomról. Mindkét lelőhelyen négyszögletes cölöpös szerkezetű 

házmaradványokat tártak fel, melyek körülbelül 4x5 m-es alapterületűek voltak.
398

 A 

tiszaföldvári ház döngölt padlós, felmenő paticsfalú, egy helyiségű volt. Cölöplyukakra utaló 

nyom nem volt megfigyelhető.
399

 

Bélmegyer-Mondoki dombon Goldman Györgynek sikerült feltárnia egy házrészletet. Ez 

alapján egy négyszögletes alaprajzú, felmenő paticsfalú, döngölt padlós épület 

rekonstruálható. Cölöplyukak nyomait itt sem sikerült megfogni.
400

 

A tiszapolgári kultúra romániai elterjedési területén Neţa Iercoşan gyűjtötte össze a házakat. 

Többek között Oradea/Nagyvárad-Szalka I-II-n, Carei/Nagykároly-Cozardon, Homorodu de 
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Sus/Felsőhomorod-Lunca-n, Zalău/Zilah-Valea Miţii-n, Sântana/Újszentanna-Holumbon, és 

Suplacu de Barcău/Berettyószéplak-Lapişon tártak fel lakóépületeket. Iercoşan három 

háztípust különített el, a felszínre épített, a félig földbemélyített, és a földbemélyített 

típusokat.
401

  

A Körös-vidéken történt ásatások során Vésztő-Bikerin több házat is sikerült megfigyelni. A 

házak mindegyike alapárkos volt, felmenő paticsfalú, és padlóik általában rosszul átégettek.
402

 

A telep magnetométeres felmérése során talált, házként értelmezett mágneses anomáliák 

alapján további alapárkos házak feltételezhetőek.
403

 

Okány-Futás lelőhelyén egy feltehetően kétosztatú épületet lehetett megfigyelni, mellette egy 

valószínűleg egyhelyiséges házat.
404

 Mindkét építmény alapárkos volt. A kora rézkori 

alapárkos házakra vonatkozó adatokat Gyucha Attila gyűjtötte össze. Az alapárok meglétét a 

tiszapolgári kultúra déli területeihez köti, a legészakabbi lehetséges párhuzamokat Abony 

illetve Öcsöd környékéről hozza. Az alapárkos házak párhuzamai a lengyeli kultúra és a 

Vinča-kultúra kora rézkori telepein találhatóak meg.
405

 

Polgár-Bosnyákdomb lelőhelyén egy késő neolit-kora rézkor átmeneti korú településen egy 

cölöpszerkezetes kéthelyiséges házat sikerült feltárni, melyben egy tűzhely tapasztott platniját 

is sikerült megfigyelni.
406

 

A Rákóczifalván feltárt házak közül az 1/c lelőhelyen talált alapárkos, kétosztatú épületek 

egyedülállóak abból a szempontból, hogy máshonnan nem ismerünk rézkori kétosztatú 

alapárkos lakóépületeket. A Rákóczifalva 8. lelőhelyen talált ház szintén alapárkos volt 

azonban egyosztatú. A rákóczifalvi kora rézkori házak jelentik az alapárkos házak egyik 

legészakabbi előkerülési helyét. 

A házak további lehetséges párhuzamainak bemutatása helyett ebben az esetben is egy olyan 

jelenségre hívnám fel a figyelmet, amely a közösségek lakóépületekkel kapcsolatos döntéseire 

irányul. Arra vonatkozólag kevés az adat, hogy tér- vagy időbeli szabályszerűségeket lehessen 

megfigyelni, azt azonban észre kell vennünk, hogy a házak szerkezete igen nagy 

változatosságot mutat. Míg a Körös-vidéken úgy tűnik, hogy az alapárkos házak voltak 

többségben, a Közép-Tisza-vidéken mind alapárkos, mind cölöpszerkezetes épületeket is 

ismerünk. Ismételten ugyanarra a fentebb már körvonalazott helyzetre utalnék, miszerint a 

közösségek saját döntésük alapján választják meg, milyen szerkezetű házakat építenek. Ez 
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szintén része az identitásuknak, hiszen szándékosan választják ki a megépítendő házformát, 

mellyel összekötik magukat a hasonló házat építő közösségekkel, és elválasztják a másfajta 

házban lakó közösségektől.  

 

8.6. Összefoglalás 

 

A fentiekben néhány példán keresztül próbáltam érzékeltetni egyrészt azt, hogy a 

kerámiahasználaton kívül milyen módokon fejeződhet ki az identitás, másrészt megpróbáltam 

arra is ráirányítani a figyelmet, hogy úgy tűnik, nincsenek olyan szabályok, melyek általános 

érvényűek lennének a kora rézkori közösségek számára. Visszatérve tehát a fejezet elején 

feltett kérdésre, hogy lehet-e tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrákról, mint 

identitáscsoportokról beszélni, a válasz nem egyszerűen igen, vagy nem.  

Azt a disszertáció korábbi fejezeteiben láthattuk, hogy a településkerámia alapján nem lehet 

elválasztani két olyan egyértelműen lehatárolható csoportot, melyeket a „Tiszapolgár” vagy 

„Bodrogkeresztúr” címkékkel lehetne ellátni. A településeknél maradva a házformák alapján 

is azt a következtetést lehet levonni, hogy az Alföld területén többféle épülettípus volt ismert, 

melyek között úgy tűnik, inkább területi alapon van eltérés, bár a Közép-Tisza-vidéken még 

ilyen elkülönítés sem tehető.  

A közösségi identitás kifejeződésének egyik legjobban értelmezhető példája az 

árokrendszereké. A legtöbb esetben ezek az árokrendszerek településekhez kötődnek, így 

ezáltal település-szintű identitást lenyomatainak értelmezhetők. A telepektől elkülönült, 

egyértelműen rituális célt szolgáló két árok-paliszád építmény és a Polgár-Kengyel-közben 

feltárt kút azonban a tejesköcsög alakú edények miatt inkább a bodrogkeresztúri jellegűnek 

mondott anyaghoz köthető.  

Az eddigi példák azt támasztották alá, hogy ezekben az esetekben sem lehet egyértelműen 

elkülöníteni tiszapolgári vagy bodrogkeresztúri egységeket. A temetők dimenziója tovább 

bonyolítja a képet. Az eddigi példákból úgy tűnik, hogy az Alföldön egy időben létezik két 

olyan identitáscsoport, mely a temetkezésekben megkülönbözteti magát. Jól példázza ezt a 

Hajdúböszörmény-Ficsori tón feltárt tiszapolgári jellegű temető, illetve a rákóczifalvi 

bodrogkeresztúri jellegű temető. Arra többször kitértem, hogy a két temető használata 

nagyjából egy időben indul, mégis nagy különbségek vannak a mellékletadási szokásokban. A 

hajdúböszörményi temető kerámiaanyaga tökéletesen illik ahhoz a stílushoz, amit 

tiszapolgárinak nevez a kutatás, a fémmellékletek között nem találhatóak ellentett élű 

csákányok, súlyos rézeszközök, mindössze néhány rézékszer. A rákóczifalvi temetőben ezzel 
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szemben olyan kerámiamellékletek és fémmellékletek szerepelnek, mint a tejesköcsög alakú 

edények, rézcsákányok, réztőrök és aranycsüngők, melyeket a bodrogkeresztúri jelzővel lehet 

ellátni. A basatanyai temető esetében pedig az látszik, hogy egy temetőn belül is megvan a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílusú mellékletekkel ellátott két kör, melyek ráadásul térben 

is elkülönülnek egymástól.
407

 

Összegezve a fenti néhány bekezdést, úgy tűnik, a temetőket nem alaptalanul gondolták két 

külön egység, a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák régészeti lenyomatainak. Azonban 

az, hogy ez a meglehetősen világos elkülönülés más szinteken nem jelentkezik ennyire élesen, 

számomra azt jelenti, hogy ez a kétféle csoportidentitás, mely a temetőkben kifejeződik, más 

szituációkban háttérbe szorul.  

Ezt a véleményemet több dolog is alátámasztani látszik. Az, hogy súlyos réztárgyakat és 

arany ékszereket eddig nem ismerünk településekről, talán nem akkora meglepetés, hiszen az 

értékük, a presztízs arra predesztinálja ezeket a tárgyakat, hogy temetkezésekben egyének 

identitását, kincsleletekben pedig valószínűleg közösségek identitását fejezzék ki. Azt is 

figyelembe kell venni, hogy ezek a tárgyak az Alföldnél jóval nagyobb területen ismertek, 

tehát a hozzájuk kapcsolódó szimbolizmus is túlmutat ezen a régión. Elképzelhető, hogy 

voltak olyan személyek és közösségek az Alföldön, melyek ezekkel a tárgyakkal egy adott 

csoporthoz való tartozásukat kívánták kifejezni.  

A tejesköcsög alakú edényekkel nagyjából ugyanez a helyzet. A településekről igen alacsony 

arányban kerültek elő, míg bizonyos temetőkben, vagy bizonyos sírcsoportokban ez a vezető 

tárgytípus, nem elfeledkezve olyan speciális környezetről, mint a füzesabonyi körárok, vagy a 

Polgár-Kengyel-közben előkerült kút. Úgy tűnik, a tejesköcsög alakú edények is hasonló, 

nagy területen ismert szimbólumok voltak, melyek a hétköznapi élettől elkülönülve 

fejeződtek ki.  

Az, hogy súlyos rézeszközök, aranycsüngők és tejesköcsög alakú edények nem, vagy alig 

kerültek elő településekről azonban azt jelenti, hogy a település nem az a tér, nem az a 

társadalomszerveződési egység, ahol ezek a szimbólumok elnyerik jelentésüket.  

Ez a három tárgytípus az, amit a kutatás leginkább a bodrogkeresztúri kultúrához köt. Ez 

tűnik ez esetben a legnagyobb problémának, hiszen ahol ezek a tárgyak megjelennek, a 

hozzájuk társult tárgyakkal együtt a jelenségek is szinte automatikusan a bodrogkeresztúri 

kultúrához köttetnek. Ez azonban a települések, pontosabban a településkerámia 

dimenziójában, a disszertációban elemzett több mint 11000 edénytöredék alapján láthatóan, 

nem működik. 
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Úgy tűnik tehát, hogy amit eddig tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúráknak gondoltunk, 

azok temetőkben kifejeződő identitáscsoportok, melyek ebben a szituációban jól láthatók, 

hétköznapi élethelyzetben azonban elmosódó határaik vannak, nem egyértelműen 

kettéválaszthatóak. A hétköznapi életben más identitás az, ami gyakorta kifejeződik, 

méghozzá a településszintű csoportok kollektív identitása, illetve esetenként a 

településtömbök csoportidentitása.  

A William Parkinson és Gyucha Attila által felvázolt elmélet szerint a késő neolitikum és a 

kora rézkor váltásakor történt településszerkezeti átalakulást olyan társadalmi feszültségek 

okozták, melyek a tellközpontú településeken vagy a nagy kiterjedésű síktelepeken 

keletkeztek, és végső soron azok felbomlásához vezettek. Az ezekről a településekről 

szétköltöző háztartási egységek létrehozták saját településeiket.
408

 Ugyanezt, ha az identitás 

szempontjából közelítjük meg, máris érthetővé válik miért lett látható a településeken használt 

edénykészletek különbsége, hiszen ezáltal a településeken élők saját identitásukat fejezték ki, 

saját összetartozásukat, és a másoktól való elkülönülésüket. Ebből tradíció lett, hiszen a 

fazekasságon keresztül kifejeződő identitás nemcsak a jelen időnek szól, hanem a 

felmenőkkel való kapcsolatot is szimbolizálja. Mint azt láthattuk Rákóczifalva 1/c és 8-8/a 

esetében ennek dinamikája is változó lehet, hiszen míg az 1/c településen a kerámiaművesség 

egyik dimenziója, a díszítés folyamatosan változott, az edényformák arányai hasonlóak 

maradtak, addig a 8-8/a telepen egy konzervatívabb jellegű edényművességgel lehet számolni.  

Azt, hogy a kora rézkor időszakában megnőtt az igény a kisebb csoportok kollektív 

identitásának kifejezésére, nemcsak az példázza jól, hogy térben is elkülönülnek egymástól, 

hanem az is, hogy a megelőző időszakhoz képest lényegesen megszaporodik a saját 

hatáskörben hozható döntések száma. Ez tetten érhető például a temetkezésekkel kapcsolatos 

döntések sokszínűségében, hiszen több módja is van a halottak elhelyezésének, akár 

településen belül, akár formális temetőben. Ugyanúgy tetten érhető a házépítési gyakorlatban, 

egy késő neolitikus nagy kiterjedésű telepen jóval kötöttebb szabályok lehettek érvényben, 

melyek a házak helyére, tájolására, szerkezetére vonatkoztak;
409

 illetve az edényművességgel 

kapcsolatos döntésekben is.  

A temetők pedig lehetséges, hogy a nagyobb identitáscsoportok kifejeződésének színterei 

lettek. Az ott megjelenő identitáscsoportok jellemzői jobban megfeleltethetőek a kutatás által 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúráknak jelölt egységeknek. Azonban azzal, hogy ezek az 

egységek úgy tűnik, csak temetőkben nyilvánultak meg, a két kultúra valóság helyett 

virtuálissá vált.   
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9. Összefoglalás 

 

A bevezetésben felvetett kérdésekre és problémákra próbáltam választ találni és fényt deríteni 

a disszertációban.  

A második fejezetben bemutattam az alföldi kora és középső rézkor kutatásának a dolgozat 

szempontjából általam fontosnak ítélt irányait. A kutatástörténetben több olyan sarkalatos 

pontra is megpróbáltam felhívni a figyelmet, melyek kiegyensúlyozatlan helyzetet szültek. Az 

egyik legfontosabb ezek közül a temetők és települések aránytalan eloszlása, melyen a Körös 

vidék rézkori településszerkezetét vizsgáló projekt javított valamelyest az elmúlt évek során. 

Azonban főleg a bodrogkeresztúri jellegű települések kutatottsága így is nagy lemaradásban 

van. A másik probléma, amelyre fókuszálni próbáltam, a kerámiastílusok elkülönítésének 

nehézségei. Láthattuk a vonatkozó részben, hogy nincs olyan vonal, mely egyértelműen 

elválasztaná a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kerámiastílusokat. Azt mondani, hogy szinte 

csak a tejesköcsög alakú edények (illetve még néhány típus, mint például a depas-csészék, 

vagy a nagy fülű bögrék) megléte különíti el a két kerámiastílust durva leegyszerűsítés volna, 

azonban a gyakorlatban mintha néha mégis így lenne.  

A fémművesség kérdését nem csak azért nem hagytam ki az összefoglalásból, mert a délkelet-

európai rézkor egyik fő jellemzője. A súlyos rézeszközök és aranycsüngők elterjedése 

egyértelműen régészeti kultúrákon átívelő jelenség, mely ezeken a tárgyakon keresztül mind 

fizikai, mind szellemi értelemben vett összekötő kapocsként működik.  

Az utóbbi néhány év radiokarbon-adatai alapjaiban rengették meg az alföldi kora-középső 

rézkorról eddig szerzett ismereteinket. Az újonnan előállt helyzet annyira friss, hogy 

mindössze az első reakciók kerülhettek a szakirodalomba. Az azonban egyértelműen látszik, 

hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák modellezését más, újszerű szempontok 

szerint kell megközelíteni ahhoz, hogy az eddig kronológiainak gondolt különbségeket 

interpretálni lehessen. 

Ilyen megközelítésnek gondoltam a településkerámia elemzését, mely eredményeit az 

identitás szempontjából értékeltem. A harmadik fejezetben röviden bemutattam az 

identitásrégészet elméleti hátterét, az identitás kialakulását, a régészetileg vizsgálható 

identitásformákat és az identitás kifejeződésének lehetséges módjait. Az etnikum régészetével 

kapcsolatban kitértem a régészeti kultúra fogalmának kritikájára, mely az utóbbi évtizedekben 

az egyik legfontosabb kérdés volt az elméleti régészetben. Egyetértek azokkal a 

véleményekkel, melyek kritizálják a régészeti kultúra homogén egységként való kezelését, 

sőt, számos esetben bebizonyosodott, hogy a régészeti kultúra mindössze egy mesterségesen 

alkotott virtuális egység.  
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Az identitásformák igen sokszínűek, képlékenyek, általános érvényű szabályokat nehéz 

találni. Mégis megpróbáltam olyan fogódzókat keresni, melyek az alföldi kora és középső 

rézkor szempontjából relevánsak lehetnek. Mint azt a második fejezet utolsó részében 

összefoglaltam, főleg temetkezéseken és temetőelemzéseken keresztül történtek 

próbálkozások a kora-középső rézkori emberek, közösségek bizonyos identitásformáinak 

megértéséhez. Ezek jórészt egyéni identitások voltak, de a bemutatott példák némelyike 

csoportidentitások meglétét is kimutatta. Azzal már a disszertáció megírása előtt is tisztában 

kellett lennem, hogy amennyiben sikerült identitásformákat kimutatnom a településeken, 

akkor azok legnagyobb valószínűséggel csoportidentitások lesznek. A kora és középső rézkori 

települések mérete és szerkezete, valamint a rendelkezésre álló információ mennyisége 

behatárolta a lehetőségeimet, az egyetlen forrás, ami megfelelő mennyiségben állt 

rendelkezésemre, a kerámiaanyag volt. 

A negyedik fejezetben összefoglaltam a kutatás módszereit. A leletanyag mennyisége, illetve 

a kutatás identitás szempontjából történő megközelítése megkövetelte a hagyományos 

módszerektől való eltérést. Olyan adatbázist kellett építenem, mellyel egyrészről könnyen 

kezelhetővé vált az összesen több mint 13000 darab edénytöredék, másrészről egységes 

rendszerben rögzíthettem azokat. A kategóriákat négy fő vonal mentén alakítottam ki, az első 

csoport a kerámiatechnológiai jellemzőket, a második kategóriacsoport a formai jellemzőket, 

a harmadik a plasztikus díszítéseket, míg a negyedik a bemélyített díszítéseket tartalmazta.  

Az adatbázis építése során megpróbáltam úgy kialakítani az egyes kategóriákat, hogy azok a 

lehető legtöbb információt megőrizzék. Mivel a települések kerámia leletanyaga általában 

igen töredékes, ezért nem dolgozhattam túlságosan részletekbe menő kategóriákkal, ez 

meghiúsította volna az elemzést. Bár a kategóriák egy temető alapján készült tipológiához 

képest elnagyoltnak, durvának tűnhetnek, így lehetett a leletanyagból a legtöbb információt 

kinyerni. Többször felhívtam a figyelmet arra, hogy megpróbáltam a leletanyagot objektív 

szemmel nézni, így nem szerepeltek olyan kategóriák az adatbázisban – egy kivétellel –, 

melyek kulturális besorolást határoztak volna meg, ezzel kizártam annak a lehetőségét, hogy 

indokolatlanul, mesterségesen különítsek el bizonyos jellemzőket. Az adatbázis építése során, 

mintegy mellékes eredményként a bemélyített díszítésekről készült egy tipológia is. Azt is 

fontosnak tartottam hangsúlyozni, hogy a leletanyag, egyes darabok különböző jellemzőit az 

edények létrehozására vonatkozó szándékos emberi döntésekként értékeljem. Véleményem 

szerint az anyagi kultúra vizsgálatakor ennek elsődleges szempontnak kell lennie, 

amennyiben emberi viselkedést, identitást, társadalmi struktúrákat akarunk kutatni. Talán 

könnyebben érthetünk meg bizonyos összefüggéseket, ha az anyagi kultúrát úgy közelítjük 

meg, hogy az emberi döntések alapján jött létre, nem pedig statikus szabályok 

eredményeként. 
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A módszertani fejezetben röviden kitértem az elemzések metódusaira, az alkalmazott 

többváltozós statisztikai módszerek szabályait ismertettem. Ezt különösen fontosnak 

tartottam, mivel a régészet bár előszeretettel alkalmazza ezeket az eljárásokat, de 

leggyakrabban mindössze az eredményeket mutatja be, magát a módszert nem. Némely 

esetben a statisztikai elemzések helytelen alkalmazása félreviheti a kutatást, szintúgy a nem 

megfelelő módszerek alkalmazása is. Éppen ezért próbáltam az elemzések ismertetésénél is az 

egyes lépéseket bemutatni, hiszen néha nem csak a végeredmény, hanem az oda vezető út is 

rejthet fontos, régészeti szempontból is releváns információkat. 

A módszerek bemutatása után az ötödik fejezetben ismertettem a feldolgozott leletanyagot. 

Az egyes települések rövid bemutatása után a kora és középső rézkori objektumok és a 

kerámia leletanyag alapadatai következtek, mellyel egy vázlatos, általános képet szerettem 

volna bemutatni. Az egyes lelőhelyek ismertetése után minden esetben a kerámia leletanyag 

elsődleges értékelése következett. Egyszerű gyakorisági statisztikákkal mutattam be a 

településeken talált kerámiaanyag jellemzőinek megoszlását. Ahol volt rá lehetőség, ott 

megpróbáltam megvizsgálni azt, hogy az adott lelőhelyen a különböző objektumokba került 

leletanyag egy egységes edénykészlethez tartozott-e. Erre a legjobb módszer a főkomponens 

elemzés, ennek során egyrészt ki lehet zárni a nem meghatározó tényezőket, és lehet azt 

vizsgálni, hogy a meghatározó elemek együttes előfordulása a véletlen műve-e vagy nem. A 

legtöbb esetben, ahol a leletanyag mennyisége és minősége ezt engedte, a főkomponens-

elemzés alapján ki lehetett mutatni az edénykészlet egységességét. Abban a néhány esetben, 

amelyben a leletanyag mennyisége nem tette lehetővé a sikeres főkomponens-elemzést, 

korrespondencia-analízissel próbálkoztam, mely bár talán kevésbé precízen, de alkalmas a 

feltett kérdés vizsgálatára. Természetesen voltak olyan lelőhelyek, melyeknél az alacsony 

esetszám nem tette lehetővé semmilyen többváltozós statisztika alkalmazását, ezek 

leletanyagáról az egyszerű leíró statisztikák adtak képet.  

Ahol sikeres volt a vizsgálat, ott az eredmény minden esetben az volt, hogy az adott település 

objektumaiba egy többé-kevésbé egységes edénykészletből kerültek az edénytöredékek. Egy 

esetben sikerült olyan struktúrákat megfogni egy lelőhelyen belül, melyek az egységes 

edénykészleten belüli átalakulás nyomait mutatták, ez Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/c lelőhelye 

volt.  

Az elemzés következő lépcsőfoka a településeken talált kerámia leletanyag összehasonlítása 

volt, ezt a hatodik fejezet tartalmazza. Ennek eredményei alapján az identitáscsoportokról 

levonható következtetésekről a hetedik fejezetben írtam. A nyolcadik fejezet az identitás 

kifejezésének kora rézkori lehetőségeiről szól. A legfontosabb megfigyeléseket az alábbi 

pontokba szedve lehet összefoglalni. 



332 
 

- A hunyadihalmi településeken használatos kerámia a legtöbb vizsgált dimenzióban 

szignifikánsan különbözik a tiszapolgári és bodrogkeresztúri típusú kerámiától. 

- A településkerámia összehasonlító elemzése során nem lehetett elválasztani egymástól 

két olyan csoportot, melyek tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúraként lehetne 

interpretálni. 

- Nem lehetett meghatározni a kerámiahasználati szokások olyan fejlődési irányát, mely 

időben előre haladva egységesen érvényes lett volna a vizsgált településeken. 

- A településeken előkerült kerámiaanyag egy egységesnek mondható repertoárból állt 

össze. 

- Minden vizsgált településnek élő közösségnek megvoltak a saját preferenciái, ebből 

kifolyólag minden településnek megvolt a rá jellemző edénykészlete, melyet a fent 

említett repertoárból állított össze. 

- A településszintű szerveződési egységek saját döntései alapján állt össze az 

edénykészlet, nem sikerült kimutatni olyan általános szabályszerűségeket, melyek a 

települési egységek fölötti szinten döntöttek volna az edénykészlet formálásáról. 

- Településen belül egy esetben sem lehetett a kerámiaanyag alapján identitáscsoportot 

elkülöníteni. 

- Meg lehetett figyelni településszint fölötti szerveződési egységeket, melyek azonban 

nem a kerámiaanyagban, hanem térbeli eloszláson keresztül mutatkoznak meg. A 

közös identitás ezekben az esetekben tehát a közösen használt térben fejeződik ki. 

- Hasonló szintű identitáscsoportok létének régészeti lenyomatának lehet tartani a 

településektől elkülönült árokrendszereket is, illetve valószínűleg a településektől 

elkülönült temetőket is. 

- Azok a tárgytípusok, melyeket a kutatás a bodrogkeresztúri kultúra vezérleleteinek 

tart, például a tejesköcsög alakú edények, vagy a súlyos rézeszközök és aranycsüngők, 

nem csak az Alföldön ismertek. Ezek jelentése, az általuk szimbolizált dolgok tehát 

nagy területen vannak jelen, nagyobb közösséget kötnek össze. Ezek a tárgyak 

legtöbbször temetkezésekből, vagy egyéb, a mindennapi élettől elvonatkoztatott 

kontextusból ismertek, ebből arra lehet következtetni, hogy jelentésük is speciális. 

Ezért véleményem szerint ezen tárgyak alapján olyan identitáscsoportot lehet 

körvonalazni, mely nagyobb, mint az Alföldön eddig megfigyelt integratív egységek, 

és mely semmiképpen sem azonos a bodrogkeresztúri kultúrának gondolt egységgel. 

 

Összefoglalva az identitás kifejezésével kapcsolatos megfigyeléseket, elmondható, hogy 

annak helye és módja az identitás típusától függően különbözik. Az egyéni identitások, mint a 

nem és életkor alapú identitás, illetve a személyes identitás leginkább a temetkezések kapcsán 

fejeződnek ki. A temetőkben olykor lehetőség van kis létszámú identitáscsoportok 
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megfigyelésére is. Maga a temető az oda temetkező közösségek összetartozását is 

szimbolizálja. A temetkezésekben megjelenő tárgyak egy része (tejesköcsög alakú edények, 

réz- és aranytárgyak) olyan szimbólumot jelenít meg, melynek jelentése a Kárpát-

medencében, a Balkánon, sőt a Kárpát medencétől északra is ismert. Ezáltal a 

temetkezésekben megjelenik az ehhez a szimbólumrendszerhez való kapcsolódás is.  

Nem véletlen, hogy ezek a tárgyak nem, vagy csak nagyon kis számban jelennek meg 

településeken. A településeken úgy tűnik nem, vagy kevésbé volt fontos azoknak az 

identitásoknak a kifejezése, melyek megjelentek a temetkezések kapcsán. A telepeken úgy 

tűnik, legmarkánsabban egyféle identitás jelenik meg, ez pedig a településen élő közösség 

önidentitása, a többi településszintű közösségtől való egyértelmű elkülönülése. Ennek 

kifejezésének (régészetileg is látható) eszköze pedig e település fizikai, térbeli elkülönülésén 

túl a saját preferenciák által megalkotott edénykészlet volt. 

A disszertáció egyik alapvető kérdése az volt, hogy a tiszapolgári és bodrogkeresztúri 

kultúrák valódi identitáscsoportot jelentenek-e, vagy esetleg mesterségesen létrehozott 

egységekről van csak szó. A válasz összetett. A fentebb felsoroltak alapján könnyű lenne 

kijelenteni, hogy nincs két ilyen egység, mindössze a kutatás tévútjai hozták létre a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrákat. 

Véleményem szerint az elmúlt egy évszázadban a régészeti kultúrák létrehozását a 

megfigyelések általánosításának köszönhettük. Kultúrák létrehozása néha egyes tárgytípusok 

alapján (pl. harangedényes kör), néha edénydíszítés alapján (pl. vonaldíszes kör), néha 

megtelepedési stratégia alapján (pl. tell-kultúrák), néha temetkezési szokások alapján (pl. 

gödörsíros kurgánok népe) történt. Ezek a modellek figyelmen kívül hagyták a 

változatosságot, az emberi viselkedés komplexitását. Ezzel egyes esetekben olyan egységeket 

alkottak, melyekről később bebizonyosodott, hogy inkoherensek, ahogy ez a Baden-

komplexum, vagy a Trichterbecher-komplexum esetében történt.
410

 A tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri kultúrák esetében ez pont fordítva történt, a kutatás kettéválasztott egy 

inkább koherensnek tűnő egységet.  

Azonban amennyiben a disszertáció végkövetkeztetéseként kijelenteném, hogy a tiszapolgári 

és bodrogkeresztúri kultúrák valójában csak nem létező, virtuális egységek, magam is 

elkövetném az általánosítás hibáját. Fentebb felsoroltam, milyen identitásformák meglétére 

utaló nyomok vannak a kora rézkori anyagban. A temetőkben úgy tűnik, megjelenik egy 

olyan identitáscsoport, mely tejesköcsög alakú edényekkel, súlyos rézeszközökkel és 

aranycsüngőkkel fejezi ki magát. Mindemellett léteznek olyan temetkezések vagy temetők, 

melyekben nem jelennek meg ezek a tárgyak, hanem olyan együttesek jellemzik őket, melyet 

                                                           
410

 FURHOLT 2008, FURHOLT 2014. 
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a kutatás a tiszapolgári kultúrának tart. Tehát lehetséges, hogy valóban létezik az Alföld kora 

rézkorában két olyan identitáscsoport, mely kifejezésének régészeti lenyomata egyezik azzal, 

amit a kutatásban tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúráknak nevezünk. Azonban ez a 

számos identitásforma közül mindössze egy, mely egy színtéren, a temetőkben fejeződik ki.  

A régészeti kultúrák valós vagy virtuális voltának bizonyításával való hosszas küzdelemben 

véleményem szerint az hozhat áttörést, ha megszabadulunk az általánosításoktól. A nagy ívű 

történetírás helyett először meg kell próbálni egy-egy lelőhely, az ott élt közösségek 

viselkedését, történetét megérteni, ezt más példákkal összehasonlítani, és ilyen módon 

„alulról” felépített magyarázó modelleket létrehozni. Éppen ezért saját filozófiámnak 

mondanék ellent, ha néhány település kerámiaanyagára alapozva kijelenteném, hogy a 

tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúrák a XX. századi kutatás szülöttei, nem valós 

társadalmi-történeti entitások. Ezt bizonyosságként állítani csak a lehető legalaposabb és 

legkörültekintőbb vizsgálatok után lehetne.  
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Adatbázis
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bj.szám
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Összes 

töredék

Összes 

edény

Diagnoszti

kus össz Perem Oldal Alj

Bemélyített 

össz

Plasztikus 

össz

Soványítás: 

Homok

Soványítás: 

kerámiazúza

lék

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzal

ék

Felületkezelés 

nincs Durvítás Simítás Polírozás

KFH/220 gödör 59 59 18 3 49 7 0 8 5 0 54 59 0 0 0

KFH/248 gödör 921 885 213 62 757 66 8 77 11 0 874 876 6 1 2

KFH/255 gödör 8 8 2 0 8 0 2 0 0 0 8 8 0 0 0

KFH/274 gödör 36 36 4 1 34 1 0 2 1 0 35 35 0 1 0

KFH/282 gödör 20 20 6 2 16 2 0 2 0 0 20 19 0 0 1

KFH/296 gödör 22 8 4 1 7 0 1 2 0 0 8 8 0 0 0

KFH/302 gödör 5 5 1 1 4 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1

KFH/313 gödör 29 26 9 2 23 1 2 4 3 0 23 22 0 1 3

KFH/316 gödör 24 24 2 0 24 0 1 1 1 0 23 24 0 0 0

KFH/319 gödör 1971 1970 450 191 1670 109 27 123 79 0 1891 1922 8 24 16

KFH/322 gödör 29 29 12 2 21 6 0 4 0 0 29 29 0 0 0

KKL/"a" árok 16 16 5 2 12 2 0 1 2 0 14 15 0 0 1

KKL/I/a gödör 197 197 44 14 169 14 2 14 25 0 172 169 0 18 10

KKL/II/a ház 406 406 134 50 324 32 7 45 20 0 386 371 0 18 17

M3-1/106 gödör 96 52 29 14 35 3 1 11 8 0 44 43 0 7 2

M3-1/126 gödör 8 7 7 4 2 1 1 2 1 0 6 5 0 0 2

M3-1/139 gödör 39 30 19 7 16 7 0 5 6 0 24 17 0 4 9

M3-1/139 gödör 13 4 4 4 0 0 1 4 1 0 3 2 0 1 1

M3-1/141 gödör 71 67 38 16 42 9 7 6 13 0 54 45 0 3 19

M3-1/181 gödör 51 40 25 6 27 7 4 8 6 0 34 24 0 7 9

M3-1/208 gödör 5 3 3 1 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1

M3-1/327 gödör 22 10 5 1 7 2 0 2 1 0 9 8 0 1 1

M3-1/351 gödör 9 9 5 2 7 0 1 2 1 0 8 6 0 0 3

M3-1/50 gödör 14 10 10 4 1 3 1 6 2 0 8 6 0 2 2

M3-1/51 gödör 33 30 14 6 23 1 2 5 7 0 23 21 0 3 6

M3-1/64 gödör 50 26 19 5 13 7 0 7 1 0 25 21 0 3 2

M3-1/67 gödör 119 99 42 18 72 9 0 15 13 0 86 72 0 18 9

M3-31/462 gödör 22 11 8 4 7 0 0 4 0 2 9 10 1 0 0

M3-31/575 gödör 203 190 50 21 157 12 3 14 0 53 137 190 0 0 0

M3-31/618 gödör 8 7 7 6 1 0 2 4 0 2 5 7 0 0 0

NKT/289 gödör 440 437 153 71 325 41 8 33 52 0 385 331 0 11 95

NKT/3 gödör 23 18 12 2 12 4 4 2 4 0 14 15 0 0 3

NKT/9 gödör 227 227 107 44 165 18 16 29 24 0 203 139 0 14 74

RF1a/776 gödör 21 11 11 6 4 1 3 3 0 0 11 11 0 0 0

RF1a/1010 gödör 129 104 47 25 71 8 0 14 2 1 101 104 0 0 0
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RF1a/1021 gödör 71 48 9 3 44 1 1 4 0 0 48 48 0 0 0

RF1a/438 gödör 40 25 11 4 19 2 0 5 3 0 22 22 0 2 1

RF1a/440 gödör 36 35 6 0 31 4 1 1 1 0 34 35 0 0 0

RF1a/700 gödör 34 27 11 5 19 3 1 2 4 3 20 20 0 3 4

RF1a/753 gödör 30 28 3 0 26 2 0 1 5 0 23 24 0 2 0

RF1a/774 gödör 408 368 128 66 279 23 4 35 50 2 316 308 0 35 25

RF1a/1024 gödör 11 10 3 1 8 1 0 1 1 0 9 9 0 1 0

RF1a/920 gödör 102 101 24 13 87 1 6 4 29 0 72 77 1 19 4

RF1a/960 gödör 52 49 5 3 44 2 0 0 5 0 55 44 0 2 3

RF1a/965 gödör 45 38 10 5 32 1 2 2 7 0 31 33 0 3 2

RF1a/968 gödör 16 16 5 4 12 0 1 0 0 0 16 16 0 0 0

RF1a/989 gödör 15 15 5 1 13 1 0 3 1 0 14 14 0 1 0

RF1c/366 gödör 133 128 87 32 83 13 30 12 28 0 100 93 0 10 25

RF1c/369 gödör 5 4 2 0 3 1 1 0 0 0 5 4 0 0 1

RF1c/375 gödör 60 54 25 8 42 4 5 8 3 1 50 46 0 5 3

RF1c/401 gödör 147 136 71 27 98 12 16 17 15 0 121 94 0 25 17

RF1c/467 gödör 213 165 116 43 106 16 33 24 36 0 129 120 0 13 32

RF1c/468 gödör 149 129 57 17 103 18 15 7 20 0 109 86 0 9 34

RF1c/469 gödör 35 32 18 6 22 4 5 3 3 0 29 24 0 0 8

RF1c/473 gödör 123 100 36 12 78 10 8 6 36 0 64 73 0 14 13

RF1c/474 gödör 739 690 482 190 390 110 89 93 249 3 438 375 0 128 192

RF1c/476 gödör 4 4 1 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0

RF1c/477 gödör 25 25 10 6 16 3 0 12 7 0 17 12 0 2 11

RF1c/492 gödör 6 6 4 1 2 3 0 0 0 0 4 3 0 0 1

RF1c/494 gödör 337 284 138 57 212 15 37 29 25 0 259 235 0 15 34

RF1c/506 gödör 3 3 2 0 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0

RF1c/510 gödör 25 25 12 3 19 2 3 4 2 0 23 20 0 2 3

RF1c/513 gödör 4 4 2 1 2 1 0 0 1 0 3 3 0 0 1

RF1c/521 gödör 19 19 4 2 17 0 1 1 2 0 17 19 0 0 0

RF1c/522 gödör 10 8 6 4 1 3 0 2 3 0 5 6 0 1 1

RF1c/528 gödör 86 84 23 16 64 3 2 2 4 0 80 81 0 3 0

RF1c/531 gödör 6 6 2 0 6 0 1 1 0 0 6 4 0 1 1

RF1c/533 gödör 5 5 2 1 4 0 0 1 1 0 4 4 0 0 1

RF1c/539 gödör 9 7 7 3 3 1 2 1 2 0 5 5 0 1 1

RF1c/540 gödör 10 7 7 3 0 4 2 3 4 0 3 3 0 0 4

RF1c/542 gödör 90 88 22 3 82 3 9 7 3 0 85 87 0 0 1

RF1c/552 gödör 19 19 11 5 14 0 3 3 0 0 19 19 0 0 0

RF1c/554 gödör 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1
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RF1c/557 gödör 26 25 19 6 17 2 6 5 5 0 20 22 0 0 3

RF1c/558 gödör 25 25 6 2 23 0 2 2 1 0 24 21 0 0 4

RF8/107 gödör 11 11 7 1 7 3 1 2 0 0 11 8 0 1 2

RF8/126 gödör 6 5 4 0 3 2 0 2 1 0 4 0 0 0 0

RF8/143 gödör 51 48 15 8 35 5 1 1 5 0 43 29 0 3 16

RF8/180 gödör 105 94 69 38 34 22 5 38 18 0 76 39 0 9 46

RF8/191 gödör 268 168 151 49 82 37 24 41 35 2 131 107 0 20 41

RF8/250 gödör 43 43 21 4 27 12 1 4 7 0 36 23 0 2 18

RF8/273 gödör 30 28 21 6 18 4 3 8 5 0 23 19 0 3 6

RF8/281 gödör 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

RF8/285 gödör 16 16 5 1 13 2 1 1 1 0 15 16 0 0 0

RF8/299 gödör 261 241 229 88 91 64 27 68 48 0 195 197 0 11 35

RF8/328 gödör 77 72 65 26 24 22 21 20 25 0 47 44 0 7 21

RF8/330 gödör 210 173 97 29 117 27 24 17 32 0 141 115 0 21 37

RF8/338 gödör 36 36 15 4 30 2 2 7 7 0 29 32 0 3 1

RF8/340 gödör 158 158 74 21 123 14 32 7 33 0 125 111 0 12 35

RF8/341 gödör 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1

RF8/342 gödör 26 26 10 4 20 2 2 2 7 0 19 19 0 2 5

RF8/344 gödör 52 30 30 8 10 12 6 8 6 0 24 16 0 4 10

RF8/345 gödör 54 48 22 8 36 4 5 5 9 0 39 27 0 4 17

RF8/371 gödör 36 30 30 9 14 7 6 13 8 0 21 23 0 2 5

RF8/373 gödör 7 7 2 0 6 1 1 0 2 0 5 6 0 0 1

RF8/389 gödör 17 15 5 0 12 3 0 2 1 0 14 13 0 0 2

RF8/390 gödör 11 11 3 0 10 1 0 2 1 0 10 11 0 0 0

RF8/413 gödör 63 30 22 7 17 6 3 6 6 0 24 24 0 3 3

RF8/45 gödör 35 19 13 11 6 2 0 4 4 0 15 12 0 2 5

RF8/98 gödör 18 18 10 4 9 5 0 1 6 0 12 13 0 1 4

RF8a/356 gödör 78 62 37 10 43 9 10 8 7 0 55 47 0 3 12

RF8a/591 gödör 16 16 15 4 9 3 4 5 1 0 15 13 0 1 2

RF8a/72 gödör 60 33 18 3 22 8 2 5 4 0 29 30 0 1 2

RF8a/858 gödör 30 25 8 3 21 1 0 4 3 0 22 18 0 3 4

RF8/251 gödör 64 32 17 8 21 3 1 5 0 7 25 25 4 3 0

RF8/97 gödör 75 69 31 18 44 7 0 6 0 10 59 61 6 2 0

SZZP/12 gödör 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0

SZZP/13 gödör 131 130 39 11 106 13 2 13 18 0 112 123 0 2 5

SZZP/14 gödör 3 3 1 0 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0

SZZP/144 gödör 93 84 41 12 62 10 8 11 3 0 81 73 0 0 9

SZZP/146 gödör 164 156 109 39 100 17 29 24 22 0 134 132 0 5 19



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

objektum 

típusa

Összes 

töredék

Összes 

edény

Diagnoszti

kus össz Perem Oldal Alj

Bemélyített 

össz

Plasztikus 

össz

Soványítás: 

Homok

Soványítás: 

kerámiazúza

lék

Soványítás: 

homok és 

kerámiazúzal

ék

Felületkezelés 

nincs Durvítás Simítás Polírozás

SZZP/2 gödör 9 5 4 1 3 1 1 1 2 0 3 4 0 0 1

SZZP/55 gödör 28 28 5 1 27 0 4 0 2 0 26 26 0 0 2

SZZP/66 árok 301 301 135 33 244 24 41 37 16 0 285 282 0 7 12

SZZP/67 árok 2 1 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0

SZZP/8 gödör 319 248 204 73 122 53 49 29 36 0 212 180 0 10 58

SZZP/80 gödör 16 16 3 2 14 0 1 0 1 0 15 16 0 0 0

SZZP/82 kemence 49 49 40 14 31 4 12 10 13 0 36 43 0 3 3

SZZP/97 gödör 16 16 3 1 15 0 1 1 3 0 13 11 0 2 3

TFV/1 gödör 87 87 16 6 75 6 1 3 5 0 82 78 0 1 8

TFV/2 ház 1005 249 187 78 146 61 24 73 18 0 231 222 0 7 20

TFV/3 kemence 119 119 73 28 70 21 8 16 7 0 112 106 0 3 10

TSZ/2 gödör 33 33 15 2 24 7 2 4 3 0 30 19 0 2 12

TSZ/3 gödör 951 919 496 228 567 124 30 114 170 0 749 396 0 50 473

TSZ/4 gödör 177 142 122 59 65 18 13 32 21 0 121 68 0 10 64



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

KFH/220

KFH/248

KFH/255

KFH/274

KFH/282

KFH/296

KFH/302

KFH/313

KFH/316

KFH/319

KFH/322

KKL/"a"

KKL/I/a

KKL/II/a

M3-1/106

M3-1/126

M3-1/139

M3-1/139

M3-1/141

M3-1/181

M3-1/208

M3-1/327

M3-1/351

M3-1/50

M3-1/51

M3-1/64

M3-1/67

M3-31/462

M3-31/575

M3-31/618

NKT/289

NKT/3

NKT/9

RF1a/776

RF1a/1010

Nyílt 

edényfor

ma

Kónikus 

tál Ívelt tál

Sprofilú 

tál

Profilált 

tál Pohár Csésze Bögre Merice Karéjos tál Lapos tál Miniatűr

Zárt 

edényforma Korsó Serleg Tejesköcsög Fazék

2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 12 6 0 2 0 3 0 2 1 0 0 12 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 58 8 0 6 4 4 0 4 1 0 0 37 4 1 11 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

10 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 5 0 0 0

31 16 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 15 3 1 0 1

7 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0

8 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0

3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0

8 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

16 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

45 13 9 7 0 2 3 2 1 1 0 1 26 9 1 0 0

3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 9 4 13 0 2 1 1 1 0 0 0 15 7 2 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1a/1021

RF1a/438

RF1a/440

RF1a/700

RF1a/753

RF1a/774

RF1a/1024

RF1a/920

RF1a/960

RF1a/965

RF1a/968

RF1a/989

RF1c/366

RF1c/369

RF1c/375

RF1c/401

RF1c/467

RF1c/468

RF1c/469

RF1c/473

RF1c/474

RF1c/476

RF1c/477

RF1c/492

RF1c/494

RF1c/506

RF1c/510

RF1c/513

RF1c/521

RF1c/522

RF1c/528

RF1c/531

RF1c/533

RF1c/539

RF1c/540

RF1c/542

RF1c/552

RF1c/554

Nyílt 

edényfor

ma

Kónikus 

tál Ívelt tál

Sprofilú 

tál

Profilált 

tál Pohár Csésze Bögre Merice Karéjos tál Lapos tál Miniatűr

Zárt 

edényforma Korsó Serleg Tejesköcsög Fazék

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

49 22 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 3 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 10 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

15 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 1

29 9 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 0

8 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 0

8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

148 38 36 4 25 5 6 2 0 0 0 0 48 13 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 10 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12 6 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

8 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1c/557

RF1c/558

RF8/107

RF8/126

RF8/143

RF8/180

RF8/191

RF8/250

RF8/273

RF8/281

RF8/285

RF8/299

RF8/328

RF8/330

RF8/338

RF8/340

RF8/341

RF8/342

RF8/344

RF8/345

RF8/371

RF8/373

RF8/389

RF8/390

RF8/413

RF8/45

RF8/98

RF8a/356

RF8a/591

RF8a/72

RF8a/858

RF8/251

RF8/97

SZZP/12

SZZP/13

SZZP/14

SZZP/144

SZZP/146

Nyílt 

edényfor

ma

Kónikus 

tál Ívelt tál

Sprofilú 

tál

Profilált 

tál Pohár Csésze Bögre Merice Karéjos tál Lapos tál Miniatűr

Zárt 

edényforma Korsó Serleg Tejesköcsög Fazék

6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 8 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 20 12 1 0 1

33 15 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 17 13 0 2 1

2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 27 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 33 20 0 0 0

22 8 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 4 2 1 0 0

25 11 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0

17 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0

9 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0

5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0

9 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0

17 5 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 11 4 1 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

SZZP/2

SZZP/55

SZZP/66

SZZP/67

SZZP/8

SZZP/80

SZZP/82

SZZP/97

TFV/1

TFV/2

TFV/3

TSZ/2

TSZ/3

TSZ/4

Nyílt 

edényfor

ma

Kónikus 

tál Ívelt tál

Sprofilú 

tál

Profilált 

tál Pohár Csésze Bögre Merice Karéjos tál Lapos tál Miniatűr

Zárt 

edényforma Korsó Serleg Tejesköcsög Fazék

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 21 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 15 4 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0

9 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0

30 11 2 10 0 0 0 2 1 0 0 0 34 10 3 0 9

11 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

110 24 11 14 9 1 21 2 1 0 0 0 65 19 9 0 2

23 13 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 21 1 2 0 3



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

KFH/220

KFH/248

KFH/255

KFH/274

KFH/282

KFH/296

KFH/302

KFH/313

KFH/316

KFH/319

KFH/322

KKL/"a"

KKL/I/a

KKL/II/a

M3-1/106

M3-1/126

M3-1/139

M3-1/139

M3-1/141

M3-1/181

M3-1/208

M3-1/327

M3-1/351

M3-1/50

M3-1/51

M3-1/64

M3-1/67

M3-31/462

M3-31/575

M3-31/618

NKT/289

NKT/3

NKT/9

RF1a/776

RF1a/1010

Tárolóedény Virágcserép Depas

Szihalmi 

korsó

Hunyadihalmi 

edényforma

Tulipán

kehely Nyakas tál Situla Lapos alj

Csőtalp 

összes

Csőtalp 

Kónikus

Csőtalp 

Ívelt

Csőtalp 

Harang

Csőtalp 

Négyzet Fedő 

Bütyök 

összes

Bütyök 

kerek

0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0 5 4

0 0 0 1 0 0 0 0 41 25 4 0 1 0 0 46 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 4 0 0 0 0 0 0 49 60 4 2 3 1 0 102 40

0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 2

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 6 8 1 2 0 0 0 14 2

4 1 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0 0 0 0 45 6

1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 4

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0

1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5 0 0 0 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

0 7 0 0 0 0 0 0 5 4 0 2 0 0 0 6 1

1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1

2 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0

4 3 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 14 0

0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 7 2 1 0 10 2 0 0 0 0 0 6 2

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

4 8 0 0 0 0 0 0 32 9 2 4 0 0 0 29 9

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0

0 4 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 29 12

0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 10 0 6 2 2 6 0 0 0 0 0 2 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1a/1021

RF1a/438

RF1a/440

RF1a/700

RF1a/753

RF1a/774

RF1a/1024

RF1a/920

RF1a/960

RF1a/965

RF1a/968

RF1a/989

RF1c/366

RF1c/369

RF1c/375

RF1c/401

RF1c/467

RF1c/468

RF1c/469

RF1c/473

RF1c/474

RF1c/476

RF1c/477

RF1c/492

RF1c/494

RF1c/506

RF1c/510

RF1c/513

RF1c/521

RF1c/522

RF1c/528

RF1c/531

RF1c/533

RF1c/539

RF1c/540

RF1c/542

RF1c/552

RF1c/554

Tárolóedény Virágcserép Depas

Szihalmi 

korsó

Hunyadihalmi 

edényforma

Tulipán

kehely Nyakas tál Situla Lapos alj

Csőtalp 

összes

Csőtalp 

Kónikus

Csőtalp 

Ívelt

Csőtalp 

Harang

Csőtalp 

Négyzet Fedő 

Bütyök 

összes

Bütyök 

kerek

0 0 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1

4 2 0 0 0 0 0 0 10 13 4 3 0 1 0 31 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1

3 1 0 0 0 0 0 0 5 8 3 2 0 1 0 10 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7 2

3 3 0 0 0 0 0 0 6 5 0 3 0 0 0 25 3

1 2 0 0 0 0 0 0 8 8 0 3 0 0 0 23 8

1 2 0 0 0 0 0 0 10 8 1 3 0 1 0 6 3

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 5 2

2 14 0 0 0 0 0 0 54 56 10 19 1 1 1 90 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 12 1

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 30 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1c/557

RF1c/558

RF8/107

RF8/126

RF8/143

RF8/180

RF8/191

RF8/250

RF8/273

RF8/281

RF8/285

RF8/299

RF8/328

RF8/330

RF8/338

RF8/340

RF8/341

RF8/342

RF8/344

RF8/345

RF8/371

RF8/373

RF8/389

RF8/390

RF8/413

RF8/45

RF8/98

RF8a/356

RF8a/591

RF8a/72

RF8a/858

RF8/251

RF8/97

SZZP/12

SZZP/13

SZZP/14

SZZP/144

SZZP/146

Tárolóedény Virágcserép Depas

Szihalmi 

korsó

Hunyadihalmi 

edényforma

Tulipán

kehely Nyakas tál Situla Lapos alj

Csőtalp 

összes

Csőtalp 

Kónikus

Csőtalp 

Ívelt

Csőtalp 

Harang

Csőtalp 

Négyzet Fedő 

Bütyök 

összes

Bütyök 

kerek

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0

1 2 0 0 0 0 0 0 10 12 3 3 0 0 0 38 1

0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 1 4 0 0 0 39 1

0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 2 0 0 0 4 0

0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

4 3 0 0 0 0 0 0 42 22 9 11 0 1 0 69 8

0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 3 0 2 0 19 1

2 0 0 0 0 0 0 0 16 11 2 6 0 0 0 18 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 3 2 0 1 0 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 3 0 0 0 8 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 5 2

1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 11 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1 0 0 1 7 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 2 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1

0 0 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 8 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 13 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 11 3

3 3 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 24 6



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

SZZP/2

SZZP/55

SZZP/66

SZZP/67

SZZP/8

SZZP/80

SZZP/82

SZZP/97

TFV/1

TFV/2

TFV/3

TSZ/2

TSZ/3

TSZ/4

Tárolóedény Virágcserép Depas

Szihalmi 

korsó

Hunyadihalmi 

edényforma

Tulipán

kehely Nyakas tál Situla Lapos alj

Csőtalp 

összes

Csőtalp 

Kónikus

Csőtalp 

Ívelt

Csőtalp 

Harang

Csőtalp 

Négyzet Fedő 

Bütyök 

összes

Bütyök 

kerek

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 0 0 10 14 3 2 0 0 1 37 6

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0

4 1 0 0 0 0 0 0 26 27 1 5 0 0 0 29 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1

10 6 0 0 0 0 0 0 39 22 3 6 0 0 0 75 34

2 0 0 0 0 0 0 0 9 12 2 4 0 0 0 15 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 4 0

6 20 0 0 0 0 0 0 76 48 2 8 0 0 2 113 16

4 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2 3 0 0 0 32 3



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

KFH/220

KFH/248

KFH/255

KFH/274

KFH/282

KFH/296

KFH/302

KFH/313

KFH/316

KFH/319

KFH/322

KKL/"a"

KKL/I/a

KKL/II/a

M3-1/106

M3-1/126

M3-1/139

M3-1/139

M3-1/141

M3-1/181

M3-1/208

M3-1/327

M3-1/351

M3-1/50

M3-1/51

M3-1/64

M3-1/67

M3-31/462

M3-31/575

M3-31/618

NKT/289

NKT/3

NKT/9

RF1a/776

RF1a/1010

Bütyök 

kúpos

Bütyök 

madárcsőr Bütyökfül

Lencse

bütyök

Bütyök 

átfúrt

Bütyök 

ujjbenyomás

Bütyök 

átfúratlan Fül összes Gyűrűfül

Scheibenh

enkel Szalagfül

Borda 

összes

Plasztikus 

láb Mericefül

Technika: 

benyomkodás

Technika: 

beszurkálás

0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0

11 5 4 4 0 0 0 18 13 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1

0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

25 3 8 0 3 2 60 27 21 0 0 0 5 4 1 4

1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 0 0 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

35 1 4 0 11 27 7 4 0 0 0 0 0 0 4 10

5 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0

8 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0

2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

5 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

7 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 2 0 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5 3 0 1 21 9 3 0 0 0 1 0 0 3 2

1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

16 1 0 0 5 15 9 0 0 0 0 0 0 0 11 4

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 12 10 1 0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1a/1021

RF1a/438

RF1a/440

RF1a/700

RF1a/753

RF1a/774

RF1a/1024

RF1a/920

RF1a/960

RF1a/965

RF1a/968

RF1a/989

RF1c/366

RF1c/369

RF1c/375

RF1c/401

RF1c/467

RF1c/468

RF1c/469

RF1c/473

RF1c/474

RF1c/476

RF1c/477

RF1c/492

RF1c/494

RF1c/506

RF1c/510

RF1c/513

RF1c/521

RF1c/522

RF1c/528

RF1c/531

RF1c/533

RF1c/539

RF1c/540

RF1c/542

RF1c/552

RF1c/554

Bütyök 

kúpos

Bütyök 

madárcsőr Bütyökfül

Lencse

bütyök

Bütyök 

átfúrt

Bütyök 

ujjbenyomás

Bütyök 

átfúratlan Fül összes Gyűrűfül

Scheibenh

enkel Szalagfül

Borda 

összes

Plasztikus 

láb Mericefül

Technika: 

benyomkodás

Technika: 

beszurkálás

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0

4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 3 2 0 5 3 22 7 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 3 5 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1

12 4 2 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 4

12 2 0 0 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1

1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1

3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

34 1 4 0 12 17 49 2 0 0 2 0 0 0 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 3 0 0 8 13 9 0 0 0 0 0 0 0 23 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0

2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1c/557

RF1c/558

RF8/107

RF8/126

RF8/143

RF8/180

RF8/191

RF8/250

RF8/273

RF8/281

RF8/285

RF8/299

RF8/328

RF8/330

RF8/338

RF8/340

RF8/341

RF8/342

RF8/344

RF8/345

RF8/371

RF8/373

RF8/389

RF8/390

RF8/413

RF8/45

RF8/98

RF8a/356

RF8a/591

RF8a/72

RF8a/858

RF8/251

RF8/97

SZZP/12

SZZP/13

SZZP/14

SZZP/144

SZZP/146

Bütyök 

kúpos

Bütyök 

madárcsőr Bütyökfül

Lencse

bütyök

Bütyök 

átfúrt

Bütyök 

ujjbenyomás

Bütyök 

átfúratlan Fül összes Gyűrűfül

Scheibenh

enkel Szalagfül

Borda 

összes

Plasztikus 

láb Mericefül

Technika: 

benyomkodás

Technika: 

beszurkálás

3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

26 10 0 0 24 6 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0

19 14 0 0 18 11 7 2 2 0 0 0 0 0 8 8

2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

36 20 1 0 26 30 12 0 0 0 0 0 0 2 16 12

15 2 0 0 11 8 0 1 1 0 0 0 0 0 12 7

7 6 0 0 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13 2

6 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 22 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

5 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4

1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0

7 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0

4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

1 1 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1

14 2 0 0 2 11 11 0 0 0 0 0 0 0 15 5



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

SZZP/2

SZZP/55

SZZP/66

SZZP/67

SZZP/8

SZZP/80

SZZP/82

SZZP/97

TFV/1

TFV/2

TFV/3

TSZ/2

TSZ/3

TSZ/4

Bütyök 

kúpos

Bütyök 

madárcsőr Bütyökfül

Lencse

bütyök

Bütyök 

átfúrt

Bütyök 

ujjbenyomás

Bütyök 

átfúratlan Fül összes Gyűrűfül

Scheibenh

enkel Szalagfül

Borda 

összes

Plasztikus 

láb Mericefül

Technika: 

benyomkodás

Technika: 

beszurkálás

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

26 4 0 0 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0 25 5

1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 2 0 0 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 33 15

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

39 0 0 0 22 14 29 0 0 0 0 0 0 0 5 2

9 4 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2

3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

87 7 0 0 23 22 65 0 0 0 0 1 0 1 15 14

25 0 0 0 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 2 11



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

KFH/220

KFH/248

KFH/255

KFH/274

KFH/282

KFH/296

KFH/302

KFH/313

KFH/316

KFH/319

KFH/322

KKL/"a"

KKL/I/a

KKL/II/a

M3-1/106

M3-1/126

M3-1/139

M3-1/139

M3-1/141

M3-1/181

M3-1/208

M3-1/327

M3-1/351

M3-1/50

M3-1/51

M3-1/64

M3-1/67

M3-31/462

M3-31/575

M3-31/618

NKT/289

NKT/3

NKT/9

RF1a/776

RF1a/1010

Technika: 

bekarcolás

Technika: 

bekarcolás és 

benyomkodás

Technika: 

bekarcolás és 

beszurkálás

Technika: 

áttört Festett Bevagdosás Tűzdelt

MotivNyom

GeoPontsor

MotivNyomG

eoMot

MotivSzurkGe

oPontsor

MotivSzurkG

eoMot

MotivKarcV

onal

MotivKarc

Geo

MotivÁttörtG

eoMot

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 2 12 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 7 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0

2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1

1 1 0 7 0 0 0 2 6 2 0 0 0 4

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1a/1021

RF1a/438

RF1a/440

RF1a/700

RF1a/753

RF1a/774

RF1a/1024

RF1a/920

RF1a/960

RF1a/965

RF1a/968

RF1a/989

RF1c/366

RF1c/369

RF1c/375

RF1c/401

RF1c/467

RF1c/468

RF1c/469

RF1c/473

RF1c/474

RF1c/476

RF1c/477

RF1c/492

RF1c/494

RF1c/506

RF1c/510

RF1c/513

RF1c/521

RF1c/522

RF1c/528

RF1c/531

RF1c/533

RF1c/539

RF1c/540

RF1c/542

RF1c/552

RF1c/554

Technika: 

bekarcolás

Technika: 

bekarcolás és 

benyomkodás

Technika: 

bekarcolás és 

beszurkálás

Technika: 

áttört Festett Bevagdosás Tűzdelt

MotivNyom

GeoPontsor

MotivNyomG

eoMot

MotivSzurkGe

oPontsor

MotivSzurkG

eoMot

MotivKarcV

onal

MotivKarc

Geo

MotivÁttörtG

eoMot

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 7 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

6 3 0 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0

15 14 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

61 14 3 21 0 0 0 2 4 1 0 10 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3 0 0 0 0 0 10 5 0 3 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1c/557

RF1c/558

RF8/107

RF8/126

RF8/143

RF8/180

RF8/191

RF8/250

RF8/273

RF8/281

RF8/285

RF8/299

RF8/328

RF8/330

RF8/338

RF8/340

RF8/341

RF8/342

RF8/344

RF8/345

RF8/371

RF8/373

RF8/389

RF8/390

RF8/413

RF8/45

RF8/98

RF8a/356

RF8a/591

RF8a/72

RF8a/858

RF8/251

RF8/97

SZZP/12

SZZP/13

SZZP/14

SZZP/144

SZZP/146

Technika: 

bekarcolás

Technika: 

bekarcolás és 

benyomkodás

Technika: 

bekarcolás és 

beszurkálás

Technika: 

áttört Festett Bevagdosás Tűzdelt

MotivNyom

GeoPontsor

MotivNyomG

eoMot

MotivSzurkGe

oPontsor

MotivSzurkG

eoMot

MotivKarcV

onal

MotivKarc

Geo

MotivÁttörtG

eoMot

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 11 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

4 3 0 7 0 0 0 4 3 2 3 0 0 0

1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5 4 0 13 0 0 0 9 5 8 3 1 0 0

1 0 0 2 0 0 0 4 5 2 3 0 0 0

3 6 0 1 0 0 0 4 8 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

6 0 0 3 0 0 0 3 4 3 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0

0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0

9 0 0 4 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

SZZP/2

SZZP/55

SZZP/66

SZZP/67

SZZP/8

SZZP/80

SZZP/82

SZZP/97

TFV/1

TFV/2

TFV/3

TSZ/2

TSZ/3

TSZ/4

Technika: 

bekarcolás

Technika: 

bekarcolás és 

benyomkodás

Technika: 

bekarcolás és 

beszurkálás

Technika: 

áttört Festett Bevagdosás Tűzdelt

MotivNyom

GeoPontsor

MotivNyomG

eoMot

MotivSzurkGe

oPontsor

MotivSzurkG

eoMot

MotivKarcV

onal

MotivKarc

Geo

MotivÁttörtG

eoMot

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 1 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 10 1 0 0 7 9 8 2 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5 8 0 6 0 0 1 2 1 2 0 2 0 3

2 0 0 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6

0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

3 0 0 14 4 0 0 1 7 5 2 0 0 2

0 0 0 6 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

KFH/220

KFH/248

KFH/255

KFH/274

KFH/282

KFH/296

KFH/302

KFH/313

KFH/316

KFH/319

KFH/322

KKL/"a"

KKL/I/a

KKL/II/a

M3-1/106

M3-1/126

M3-1/139

M3-1/139

M3-1/141

M3-1/181

M3-1/208

M3-1/327

M3-1/351

M3-1/50

M3-1/51

M3-1/64

M3-1/67

M3-31/462

M3-31/575

M3-31/618

NKT/289

NKT/3

NKT/9

RF1a/776

RF1a/1010

MotivKarcF

olytVonal

MotivKarcFolytG

eoHáló

MotivKarcFolytG

eoSraff

MotivKarcFolytGeoKa

rcSraffNy/Sz

MotivKarcFolytG

eoSraffHáló

MotivKarcFolytG

eoHálóNy/Sz

0 0 0 0 0 0

1 6 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

2 7 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 1

0 0 2 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1a/1021

RF1a/438

RF1a/440

RF1a/700

RF1a/753

RF1a/774

RF1a/1024

RF1a/920

RF1a/960

RF1a/965

RF1a/968

RF1a/989

RF1c/366

RF1c/369

RF1c/375

RF1c/401

RF1c/467

RF1c/468

RF1c/469

RF1c/473

RF1c/474

RF1c/476

RF1c/477

RF1c/492

RF1c/494

RF1c/506

RF1c/510

RF1c/513

RF1c/521

RF1c/522

RF1c/528

RF1c/531

RF1c/533

RF1c/539

RF1c/540

RF1c/542

RF1c/552

RF1c/554

MotivKarcF

olytVonal

MotivKarcFolytG

eoHáló

MotivKarcFolytG

eoSraff

MotivKarcFolytGeoKa

rcSraffNy/Sz

MotivKarcFolytG

eoSraffHáló

MotivKarcFolytG

eoHálóNy/Sz

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 2 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 4 10 2 2 4

0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 0 0

0 4 4 1 0 0

0 14 1 0 0 13

0 4 3 0 0 0

0 2 1 1 0 0

0 2 4 0 0 0

3 40 5 1 1 20

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 4 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

RF1c/557

RF1c/558

RF8/107

RF8/126

RF8/143

RF8/180

RF8/191

RF8/250

RF8/273

RF8/281

RF8/285

RF8/299

RF8/328

RF8/330

RF8/338

RF8/340

RF8/341

RF8/342

RF8/344

RF8/345

RF8/371

RF8/373

RF8/389

RF8/390

RF8/413

RF8/45

RF8/98

RF8a/356

RF8a/591

RF8a/72

RF8a/858

RF8/251

RF8/97

SZZP/12

SZZP/13

SZZP/14

SZZP/144

SZZP/146

MotivKarcF

olytVonal

MotivKarcFolytG

eoHáló

MotivKarcFolytG

eoSraff

MotivKarcFolytGeoKa

rcSraffNy/Sz

MotivKarcFolytG

eoSraffHáló

MotivKarcFolytG

eoHálóNy/Sz

0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 2 3 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 2 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 3 3 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 1 0

0 1 0 0 0 1

0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 1 2 0 0 0



Adatbázis

Lelőhely/o

bj.szám

SZZP/2

SZZP/55

SZZP/66

SZZP/67

SZZP/8

SZZP/80

SZZP/82

SZZP/97

TFV/1

TFV/2

TFV/3

TSZ/2

TSZ/3

TSZ/4

MotivKarcF

olytVonal

MotivKarcFolytG

eoHáló

MotivKarcFolytG

eoSraff

MotivKarcFolytGeoKa

rcSraffNy/Sz

MotivKarcFolytG

eoSraffHáló

MotivKarcFolytG

eoHálóNy/Sz

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 1 3 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 3 6 2 0 1

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



2. Melléklet 

A Tiszazug kora rézkori lelőhelyeinek adatbázisa 

 

Sorszám Lelőhely Korszak Típus Intenzitás Irodalom/forrás 

1 Cibakháza 5. Átmeneti telep intenzív MRT A 913-2001 

2 Csépa 2. Tiszapolgár telep intenzív MRT A 1003--
2001. 

3 Csépa 4. Tiszapolgár telep intenzív MRT A 1005--
2001. 

4 Csépa 5 Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1006--
2001. 

5 Csépa 9. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1010--
2001. 

6 Csépa 15. Tiszapolgár telep intenzív MRT A 1016--
2001. 

7 Csépa 16.  Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1017--
2001 

8 Cserkeszőlő 12. Átmeneti telep átlagos MRT A 949 – 
2001 

9 Kunszentmárton 10 Tiszapolgár telep átlagos MRT A 1101-
2002 

10 Kunszentmárton 25 Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1116-
2002 

11 Kunszentmárton 28 Bodrogkeresztúr telep átlagos MRT A 1119-
2002 

12 Kunszentmárton 30 Tiszapolgár telep átlagos MRT A 1121-
2002 

13 Kunszentmárton 33 Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1124-
2002 

14 Kunszentmárton 36 Tiszapolgár telep átlagos MRT A 1127-
2002 

15 Kunszentmárton 37 Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1129-
2002 

16 Kunszentmárton 44 Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1137-
2002 

17 Kunszentmárton 46 Tiszapolgár telep átlagos MRT A 1139-
2002 

18 Kunszentmárton 54 Tiszapolgár telep intenzív MRT 

19 Kunszentmárton 
108 

Átmeneti telep átlagos MRT A 1203-
2002 

20 Pusztaistvánháza Bodrogkeresztúr temető intenzív Hillebrand 1929 

21 Mesterszállás 2. Tiszapolgár telep átlagos MRT A 748-2001. 

22 Mesterszállás 22. Tiszapolgár telep szórványos KÖH 

23 Mesterszállás 25.  Tiszapolgár telep átlagos MRT A 772-2001. 

24 Nagyrév 7. Tiszapolgár telep intenzív MRT A 1040-
2001. 

26 Nagyrév 20 Bodrogkeresztúr telep szórványos MRT A 1053-



2001. 

27 Nagyrév 35. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1031-
2001. 

28 Nagyrév 36. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1032-
2001. 

29 Nagyrév 40. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 1036-
2001. 

31 Öcsöd 21. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 547– 
2001. 

32 Öcsöd 26. Tiszapolgár telep intenzív MRT A 552– 
2001. 

33 Öcsöd 27. Tiszapolgár telep intenzív KÖH 

34 Öcsöd 35. Átmeneti telep átlagos MRT A 561– 
2001. 

35 Öcsöd 36. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 562– 
2001. 

36 Öcsöd 43. Tiszapolgár telep átlagos MRT A 569– 
2001. 

37 Öcsöd 45. Tiszapolgár telep átlagos MRT A 571 2001. 

38 Öcsöd 46. Tiszapolgár telep átlagos MRT A 572 2001. 

39 Öcsöd 47. Tiszapolgár telep átlagos MRT A 573 2001. 

40 Öcsöd 50. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 576-2001 

41 Öcsöd 59 Átmeneti telep átlagos MRT A 585-2001 

42 Öcsöd 61. Tiszapolgár telep intenzív MRT A 587-2001 

43 Öcsöd 79. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 605-2001 

44 Öcsöd 82. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 608-2001 

47 Öcsöd 157. Bodrogkeresztúr telep szórványos MRT A 690-2001 

48 Öcsöd 181. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 715-2001 

49 Öcsöd 184. Bodrogkeresztúr telep intenzív MRT A 719-2001 

50 Öcsöd 185. Bodrogkeresztúr telep szórványos MRT A 720-2001 

51 Öcsöd 186. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 721-2001 

52 Öcsöd 204. Átmeneti telep szórványos MRT A 739-2001 

53 Szelevény 2. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 835-2001. 

54 Szelevény 7. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 840-2001. 

55 Szelevény 11. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 844-2001. 

56 Szelevény 16. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 849-2001. 

57 Szelevény 21. Bodrogkeresztúr telep intenzív MRT A 853-2001. 

59 Szelevény 36. Átmeneti telep átlagos MRT A 868-2001. 

60 Szelevény 37. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 869-2001. 

63 Szelevény 76. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 908-2001. 

64 Tiszaföldvár 4. Tiszapolgár telep intenzív Siklódi 1982 

66 Tiszakürt 20. Tiszapolgár telep szórványos MRT A 980-2001 

69 Tiszakürt 25 Bodrogkeresztúr temető? 
(telep?) 

intenzív MRT A 985-2001 

70 Tiszasas 8. Tiszapolgár telep átlagos KÖH 

71 Tiszaug Tiszapolgár telep intenzív Siklódi 1982-83 

72 Tiszaug 1. Tiszapolgár telep átlagos KÖH 

 




