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A TERMELÕ GAZDÁLKODÁS KEZDETEI
MAGYARORSZÁGON

T. Biró Katalin

A jégkorszak végi vadászó, gyûjtögetõ életmódot Magyar-
ország területén a Kr. e. 7–6. évezred folyamán váltja fel a
termelõgazdálkodást (földmûvelést, állattenyésztést) foly-
tató újkõkori, általánosan használt idegen nevén: neolit ci-
vilizáció.

A termelõ gazdálkodásra való áttérést méltán nevezi a
történettudomány „neolit forradalomnak”. A környezet-
hez való alkotó – és egyben pusztító – hozzáállás, aktív
környezet-átalakító tevékenység teremtette meg mai éle-
tünk alapjait. A növénytermesztés, az állattenyésztés isme-
rete a „termékeny félhold”, elsõsorban a Közel-Kelet és a
Balkán felõl érte el Európát és közelebbrõl a Kárpát-me-
dencét. Ennek bizonyítékai a termesztett növény- és házia-
sított állatfajok, elsõsorban a gabonafélék és a kis kérõdzõk
(juh/kecske), amelyeknek vad õsei a mi területünkön nem
éltek.

A régészet nagy kérdéseinek egyike, hogy az új ismerete-
ket és javakat a bevándorló népcsoportok hozták-e maguk-
kal, vagy ezek szájról-szájra, kézrõl-kézre terjedtek el a helyi
lakosság körében. Valószínû, hogy ennek is, annak is szere-
pe volt Közép-Európa neolitikumának kialakulásában.

A termelõgazdálkodásra való áttérés, a hatékonyabb,
biztosabb megélhetést nyújtó élelemszerzés jelentõsen
megnövelte egy-egy terület eltartóképességét. A megnö-
vekedett népesség demográfiai nyomása azonban újabb és
újabb mûvelhetõ területek birtokba vételére ösztönzött. A
korabeli szinten megmûvelhetõ terület határait a klíma- és
a talajviszonyok jelölték ki; másrészt a „terjedés” folyama-
ta nem légüres térben, hanem más – még vadászó-gyûjtö-
getõ életmódot folytató – népek ellenében történt. Ennek
eredménye, hogy a neolitizáció „lépcsõs” jellegû terjedést
mutat. Az egyik ilyen lépcsõ a Kr. e. 7–6. évezred során
Magyarország területén húzódott keresztül, és a legkoráb-
bi neolitikus kultúrák, a déli eredetû Körös- (Criº) és a ve-
le szorosan rokon Starèevo-kultúra legészakibb elterjedé-
sének vonalát jelezte. A kezdetleges földmûvelési technika
azonban korlátozta a megmûvelhetõ területek nagyságát.

Az újkõkori életmóddal együtt járó változások kihatot-
tak a mindennapi életre, az anyagi kultúrára és a szellemi
életre is. A megmûvelhetõ földterületek megtisztítása ér-
dekében terjedtek el az ékként, baltaként használt, csiszolt
kõeszközök; a termés tárolására szolgáltak a nagyméretû,
égetett agyagból készült tárolóedények, hombárok. A
földmûvelõk életmódjának következménye a hosszabb ide-
ig használt állandó települések és településhálózat kialaku-
lása. Az újkõkori élettér alapvetõen eltér a paleolit és a
mezolit vadászok életterétõl. A hegyvidéket többnyire csak
nyersanyagszerzõ expedíciók céljából keresik fel. A foko-

zatosan kialakuló társadalmi különbségek tükre elsõsorban
a temetkezések, a sírok leletanyaga: a kezdetben melléklet
nélkül vagy nagyon kevés melléklettel eltemetett halottak
sorát az egyre változatosabb – gazdagabb, valamint szegé-
nyes sírokat egyaránt tartalmazó – temetõk váltják fel a
neolitikum végére.

Ugyanez a különbség megfigyelhetõ a települések rend-
szerében, szerkezetében is. Különösen az Alföldön, ahol az
eredményes gazdálkodásnak köszönhetõen a neolitikum
fiatalabb szakaszaiban generációkon keresztül egy helyben
laktak. Az évszázadok során egymásra települt rétegekbõl,
a házak omladékaiból, a települési hulladékokból kialakult
mesterséges dombok, a „tell”-települések a hatékony föld-
mûvelés legjobb bizonyítékai. A késõi neolitikum idején
Magyarország területén ismét kulturális lépcsõ mutatko-
zik: itt húzódik az égei-balkáni típusú civilizációk és a kö-
zép-európai fejlõdés fõ vonalát jelentõ késõ neolit kultúrák
határa.

A magyarországi neolitikum kutatásának kezdeteit nem
tudjuk olyan látványos vitákhoz kötni, mint a paleolitiku-
mét vagy a rézkorét. A legjellegzetesebb leletanyag – az
újkõkori kerámia – azonosítása, pontos idõrendjének tisz-
tázása hosszú folyamat eredménye. A magyar õsrégészet
úttörõ egyénisége, Rómer Flóris kezdeményezte „ó-kõkori
kõeszközök” gyûjtését, mind a pattintott, mind a csiszolt
eszközök tekintetében, ami fõként újkõkori lelõhelyek
azonosítását eredményezte, ha ezt akkoriban még nem is
fogalmazták meg egyértelmûen. A 19. század utolsó har-
madában tártak fel olyan alapvetõ klasszikus lelõhelyeket,
mint a Tolna megyei Lengyel (Wosinsky Mór szekszárdi
apát ásatása, a késõ neolitikus Lengyel-kultúra névadó le-
lõhelye) vagy az aggteleki Baradla-barlang, ahonnan a kö-
zépsõ neolitikus Bükk-kultúra mûvészi szépségû edényei
kerültek elõ. Az elsõ nagyhatású szintézis, ami a magyar
újkõkori leletanyag rendszerezését tûzte ki maga elé, Tom-
pa Ferenc nevéhez köthetõ. A 20. század 20-as éveinek vé-
gén idegen nyelven is közzétett munkája, A szalagdíszes
agyagmûvesség Magyarországon sokáig meghatározó volt a
korszak értelmezésében. Ebben az összefoglalásban a Kö-
zép- és Nyugat-Európában általánosan elterjedt és elterje-
dési területének nagy részén a legkorábbi neolitikumot
képviselõ vonaldíszes kerámia kultúráját tekintette a leg-
korábbi magyarországi neolitikumnak is. A Balkán és a
Közel-Kelet gazdag újkõkorával szembesülve ismerte fel a
kutatás a 40-es években, hogy a jobb minõségû, változato-
sabb kerámiát használó Körös-kultúra és az ezzel rokon
népek idõben jelentõsen megelõzik a vonaldíszes edények
népe kultúrájának képviselõit. Ezt a felismerést Magyaror-
szágon Kutzián Ida rögzítette. Az újkõkor bonyolult idõbe-
li összefüggéseit újabban az egyre szaporodó 14C-es kor-
adatok, a rétegtani megfigyelések, az egymással kapcsolat-
ban álló kultúrák egymás közötti kapcsolatai alapján pró-
báljuk egyre pontosabban meghatározni.
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AZ ÚJKÕKOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A magyarországi újkõkorról sajnos még nem áll rendelke-
zésre a paleolitikumhoz hasonló összefoglaló kézikönyv.
Korábban még az úgynevezett „rövid” vagy „történeti”
kronológia kereteiben rajzolták meg a neolitikum (és a
rézkor) történeti képét. Mára a neolitikum idõbeli határait
jóval korábbra, a Kr. e. 7–5. évezredre tesszük. A 14C-es
koradatokkal alátámasztott történeti vázlatot alapvetõen
három részre oszthatjuk: korai, középsõ és késõi neoliti-
kumra. (1. kép)

Magyarország mai területe az újkõkor teljes idõszaká-
ban megosztott volt. Ennek oka földrajzi – vízrajzi és kli-
matikus, ritkábban domborzati – tényezõkben kereshetõ.
A Duna évezredek óta mint jelentõs kulturális határ – egy-
ben összekötõ tényezõ – mûködik. Az újkõkorban nem
annyira maga a folyam medre, mint annak közvetlen kör-
nyezete alkotta a természetes határt a Dunántúl és az or-
szág keleti területe között. A Solt–Pesti-síkság a Gödöllõi-
dombvidékkel együtt kulturálisan a neolitikum teljes ideje
alatt a Dunántúlhoz tartozó terület volt.

A kelet–nyugati megosztottság mellett az újkõkor jelen-
tõs részében megfigyelhetõ egy észak-dél irányú megosz-
tottság is, nagyjából a Balaton, illetve a Körösök vonalában.

Ez a megosztottság legélesebben a korai neolitikum
idején jelentkezik.

AZ ÚJKÕKORI FEJLÕDÉS VÁZLATA
ÉS IDÕKERETEI A DÉL-ALFÖLDÖN

Horváth Ferenc

Az elsõ élelemtermelõk (régészeti megjelölése: Körös-kul-
túra) csoportjai az Észak-Balkánról kiindulva felhatoltak a
Tisza középsõ folyásáig (Kunhegyes–Berettyóújfalu-vo-
nal). Egyik csoportjuk magasan északon, a Tisza és a Sza-
mos folyó közén telepedett meg (Méhtelek). Településeik
Munkács környékéig követhetõk. Közeli rokon népcso-

portok foglalták el Erdély, a Bácska és a Bánság területeit
is (Starèevo–Criº-kultúra). A Dél-Alföldön az i. e. 7. évez-
red végén jelentek meg, és közel egy évezreden át népesí-
tették be a Tisza és bal oldali mellékfolyóinak völgyeit, dé-
len az Aranka folyó vonaláig. A folyóvölgyek magaspart-
jain, ártéri szigetein elterülõ falvaikban nyeregtetõs, fel-
menõ falú házakban laktak, amelyeket oszlopszerkezet tar-
tott és agyaggal tapasztott vesszõfonatból épült, amint azt
ásatási alaprajzokból és egy ház agyagmodelljébõl is ismer-
jük (Röszke–Lúdvár). Többek között Maroslele, Deszk,
Hódmezõvásárhely, Pitvaros, Gyálarét, Röszke határában
tárták fel egy-egy településük részletét. Edénymûvessé-
gükre a félgömbös formák jellemzõek, melyek „díszítése”
körömmel csípett, ujjheggyel, nád-, illetve botvéggel be-
böködött, kalász- dombormûvû ember-, esetenként állat-
alakot ábrázoló motívumokból áll. A legkorábbi idõszak-
ban a vörös bevonatos kerámián fehér, késõbb fekete-bar-
na vonalas, illetve rácsmintás, geometrikus festés figyelhe-
tõ meg. A Körös-kultúra népének embertani alkata vé-
kony, karcsú, déli (gracilis mediterrán), de elõfordul közöt-
tük – talán éppen a helyi õslakosság rétegét jelentõ keleti
(cromagnonid), illetve északi (nordoid) típus is.

Az i. e. 6. évezred második felében, az újkõkor középsõ
szakaszára a Maros völgye két eltérõ hagyományú kulturá-
lis régióra osztotta az Alföldet. Északon a Hollandiától
Ukrajnáig terjedõ nagy európai kultúra, a vonaldíszes edé-
nyek népe élt. Földmûvelésbõl – állattartásból tartották
fenn magukat. Az erdõk kiirtásával, felégetésével jutottak
az értékes termõföldhöz. A földmûvelési ismeretek akkori,
meglehetõsen alacsony szintjén azonban a termõföld ki-
merülése miatt gyakran kellett változtatni a lakóhelyüket.
Lakóhelyeik nyomai Hódmezõvásárhely határában és a
Tisza–Maros szögében kerültek elõ, mélyen bekarcolt,
hullámvonalas és geometrikus díszítésû kerámiájukkal.

A Maros völgyétõl délre, kb. Kr. e. 5400-tól jellegzete-
sen déli szellemi és gazdasági hagyományokat folytató kö-
zösségek éltek (Vinèa-kultúra). Emlékeiket Szõreg, Deszk
és Tiszasziget (az egykori Ószentiván) határában rejti a
föld. Kerámiamûvességük, építészetük, kultúrájuk az ana-
tóliai-égei-mediterrán világ fejlettségének visszfényét
hozta el a Balkán legészakibb sávjába. Jellemzõ keramiká-
juk sötét színû, fényezett, kettõs csonkakúp alakú. Gazdál-
kodásuk fejlettebb szintre jutott el, mint északi szomszé-
daiké. Már ismerhettek valamiféle egyszerû, talajváltó
földmûvelési rendszert, hiszen központi településeik több
száz éven át folyamatos megtelepedésrõl tanúskodnak (la-
kóhalmok, ún. tell-telepek). Falvaik közelében egyes he-
lyeken megjelennek a temetõk. A Marostól délre élõ falvak
új technikai vívmánya a csere. Az ennek révén kialakult
kapcsolatokon keresztül, különösen a folyó északi sávjában
és a Szárazér partján Kr. e. 5300 táján új hagyományú kö-
zösségek jöttek létre (Szakálhát-kultúra). Ekkor jelennek
meg a Maros völgyétõl északra is az elsõ lakóhalmok, „tel-
lek” (Tápé–Lebõ, Battonya), amelyek már a tartós megte-
lepedés, az állandó falu kezdeteit jelentik. A tell-
kezdeményeken a lakosság kiscsaládi, balkáni háztípusok-

1. 14C adatok a magyarországi újkõkor idejérõl (Hertelendi et
al. 1995 alapján)
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ban lakik, míg a nyílt falvakban nagyméretû, hosszú, nagy-
családi építményeikkel, a közép-európai vonaldíszes edé-
nyek népének hagyományait követi (Csanytelek–Újhalas-
tó, Csongrád–Bokros). A fazekasság részben a vonaldíszes
edények kultúráját, részben a balkáni közösségek techno-
lógiai és motívumhagyományait ötvözte eggyé. A tehetõ-
sebb családok nõtagjai körében ekkor tûnik fel elõször a
rézgyöngyökbõl fûzött nyakék. A rezet ekkor még nem
öntötték, hanem hideg eljárással, formára kalapálással dol-
gozták fel.

Az újkõkor végére (i. e. 5. évezred elsõ fele) az egykori
vonaldíszes edények kultúrája és az erdélyi Maros-menti,
valamint a középsõ balkáni népelemek kultúrájának, tech-
nikai újításainak bonyolult egymásra hatása eredménye-
képp a Dél-Alföld elérkezett addigi fejlõdése csúcsára (Ti-
sza-kultúra). Ez az idõszak mintegy másfél-kétezer eszten-
dõvel elõzte meg a mezopotámiai dinasztiák kezdetét és az
elsõ egyiptomi piramisok korát. A Tisza, a Körösök, a Ma-
ros és a Temes folyók, valamint azok mellékvizeinek part-
jain virágzó, a balkáni, keleti-mediterrán világ fejlõdése
irányába formálódó közösségek jöttek létre. Ez azt jelen-
tette, hogy ekkor a Kárpát-medence keleti fele Közép-Eu-
rópa legfejlettebb régiója volt, amely a déli típusú kultúr-
körhöz kapcsolódott. Nagy, sokszor több hektárnyi kiter-
jedésû települési központok, árkokkal, kerítéssel övezett,
védett falvak, „tell-telepek” létesültek az Alföld déli felén
(Szeged környékén Lebõ, Hódmezõvásárhely határában
Kökénydomb, Gorzsa, valamint távolabb Szegvár-Tûzkö-
ves, Vésztõ–Mágor, Battonya–Gödrösök).

A Tisza-kultúra az i. e. 5. évezred második felének kez-
detén váratlanul eltûnik a szemünk elõl. Lehet, hogy ezt a
szinte teljes körû kultúraváltozást éghajlatváltozás is elõse-
gítette. A földmûvelési eljárások fejlõdése mellett a nagy-
állattartás került túlsúlyba. A jelentõs élelemtartalékokat
adó szarvasmarhatartás más irányba terelte a közösségek
fejlõdését.

AZ ALFÖLD ÉSZAKI RÉSZÉNEK
ÉS AZ ÉSZAKI HEGYVIDÉK ÚJKÕKORÁNAK

TÖRTÉNETÉBÕL
T. Biró Katalin

Az életmód és a földrajzi adottságok összefüggésében egy
idõpontban bizonyos területek sûrûbben lakottnak vagy
teljesen lakatlannak tûnnek. Ez a helyzet Magyarország
északi hegyvidékével: az õskõkor folyamán sûrûbben la-
kott, idõnként szinte kizárólag innen ismerünk települési
nyomokat, míg a neolitikum jelentõs része során a hegyvi-
dék szinte lakatlan. Kivételként említhetjük a nyersanyag-
források környékét (pl. Tokaj–Eperjesi-hegység), ahol
egyes idõszakokban valószínûleg bányász-kõszerszámké-
szítõ közösségek telepedtek meg. Különleges települési
helyek voltak a barlangok és a hegytetõk, ahol az újkõkor

embere is megfordult. A Mátra hegységtõl keletre a hegy-
vidéki régió jellemzõen a középsõ neolitikumban, a Bükk-
kultúra idejében vált lakott területté.

A kora neolitikus Körös-kultúra elterjedési területének
északi határa, mai ismereteink szerint, a Berettyó völgye,
feltehetõleg az egykori Tisza-meder. Ettõl északra, egészen
a hegylábi régiókig az Alföld északi része az újkõkor idején
sûrûn lakott terület. Ma még tisztázatlan, hogy az Észak-
Alföld vadászó-gyûjtögetõ mezolit lakossága menynyiben
élt párhuzamosan a legkorábbi neolitikus népességgel; az
azonban vitathatatlan, hogy az újkõkor korszakos jelentõsé-
gû új ismereteinek közvetítésében fontos szerepe lehetett.
Az Európa jelentõs részén elterjedt vonaldíszes edények
népének kultúrája sajátos csoportját találjuk ezen a terüle-
ten, amit a kutatás Alföldi vonaldíszes kerámia kultúra (AVK)
néven különített el. A legutóbbi években különösen e kultú-
ra korai szakaszáról (Kr. e. 6. évezred közepe) gyarapodtak
ismereteink (Mezõkövesd, Füzesabony nagy felületû új ása-
tásai alapján). Az autópályák építéséhez kapcsolódó lelet-
mentések során elsõ ízben volt alkalmunk településtörténe-
ti, településszerkezeti megfigyelésekre.

Késõbb (a Kr. e. 6. évezred utolsó negyedében) az egysé-
ges színezetû, nagy kulturális egység mellett, illetve abból
származóan helyi sajátosságokat mutató kisebb csoportok
jelennek meg; az Alföldön Szakálhát, Esztár, Tiszadob, Bükk,
Szilmeg néven elkülönített csoportok jöttek létre. Ezek kö-
zül a Szakálhát-kultúra elsõsorban az Alföld déli részén ter-
jed el, míg a többi egység jellemzõen észak-alföldi elterje-
désû. Az iparmûvészeti szépségû kerámiát elõállító Bükk-
kultúra edényei a törzsterületen kívül messze vidékre elju-
tottak. A népesség által ellenõrzött, részben lakott területre
esnek a legfontosabb északkelet-magyarországi (és délkelet-
szlovákiai) nyersanyagforrások, köztük a különösen népsze-
rû obszidián, azaz vulkáni üveg lelõhelyei. A hegyvidéki ipa-
ros lakosság sajátos szimbiózist alakított ki az Alföld élelem-
termelõ közösségeivel. A nyersanyagforrásokhoz való hoz-
záférés bizonyára fontos szerepet játszott a késõi neolitikum
bonyolult és ma még részleteiben kevéssé ismert történeté-
ben is. Szellemi életükbe a temetkezések, a kultikus rendel-
tetésû tárgyak és a különleges, például barlangi kultuszhe-
lyek alapján tudunk bepillantani (Aggtelek–Baradla, Mis-
kolc–Kõlyuk-barlang).

A késõi neolitikum jellemzõ kultúrái Kr. e. 5000 körül
jelennek meg a Tisza-vidéken (Tisza–Herpály–Csõszhalom-
mûveltség).

A Tisza-kultúra elsõsorban az Alföldrõl, tell-tele-
pülésekrõl ismert: északi elterjedési területe a Felsõ-Ti-
sza-vidékig követhetõ, bár északon csak egyrétegû telepe-
ket létesített. A Csõszhalom-kultúra kialakulásában dunán-
túli és dél-lengyelországi-szlovákiai területekrõl érkezõ
hatások is szerepet játszottak, míg a Herpály-kultúra keleti,
részben Kárpátokon kívüli kapcsolatokkal is rendelkezik.
A névadó Polgár–Csõszhalom, illetve Berettyóújfalu–Her-
pály települések a korszak kulcslelõhelyei.



102 Az újkõkor

A DUNÁNTÚLI NEOLITIKUM A KEZDETEKTÕL
A LENGYEL-KULTÚRA KIALAKULÁSÁIG

H. Simon Katalin

A Kr. e. 7. évezredben az ország keleti, illetve nyugati fe-
lén két, egymással közeli rokon, bár számos kisebb eltérést
is felmutató mûvelõdés, a Körös-, illetve a Starèevo-kultúra
jelent meg, melyek a Délkelet-Európa korai neolitikumát
jelentõ hatalmas komplexum legészakibb tagjainak tekint-
hetõk. A Starèevo-kultúra a Dunántúl déli területeit bené-
pesítve az ottani korai neolitikumot hozta létre. A kultúra
településein készítették a Dunántúlon az elsõ égetett
agyagedényeket, melyek nagyfokú hasonlóságot mutatnak
a mûvelõdési kör egész területén. Falvaikat, melyek Dél-
kelet-Európával ellentétben egyrétegû telepek, nagyobb
vízfolyások, bõvizû patakok mentén, hosszan elnyúló
dombhátakra építették. A közel két tucatnyi, ismert du-
nántúli lelõhely közül a legjelentõsebbek Lánycsók, Becse-
hely, Vörs és Gellénháza. A települések szerkezetérõl ma
még keveset tudunk: házaik a közvetett adatok alapján
földfelszíni, oszlopvázas, tapasztott agyagfalú építmények
voltak, melyek egymás közelében, különösebb szabálysze-
rûség nélkül helyezkedtek el.

A rendelkezésünkre álló, egyelõre szerény adatok alap-
ján gazdálkodásukban fokozatosan növekvõ szerepet ját-
szanak a háziasított állatok (szarvasmarha, juh/kecske, ser-
tés) és a termesztett növények: egy- és kétszemû búza, il-
letve árpa. Halottaikat még a falvak területén, a házak kö-
zött temetik el.

A Starèevo-kultúra elterjedésének északi határát ma
nagyjából a Balaton vonalában húzhatjuk meg. Ez minden
bizonnyal összefüggésbe hozható az ökológiai zónák elter-
jedésének határával.

A Balatontól északra fekvõ területek egykorú lakossága
ma még csak igen kevéssé ismert: valószínûleg továbbra is
gyûjtögetésbõl, vadászatból és halászatból élõ népek lak-
ták. Azt, hogy a Starèevo-kultúrát nem „légüres tér” vette
körül, egyértelmûen jelzi a bakonyi, a balatonfelvidéki kõ-
nyersanyagok ismerete és használata a Starèevo-telepeken.
Az új életformát „készen” kínáló, déli eredetû népcsopor-
tok jelenléte lehetõséget adott az Észak-Dunántúlon élõk-
nek arra, hogy ugyanazt a fejlõdési utat más területekhez
képest jelentõsen gyorsabban járják be, a Starèevo-kultúra
és a tõle északra élõ népek egymás mellett élésének és egy-
másra hatásának következményeképpen, amirõl ma már
több, a kulturális átmenetet képviselõ leletanyag tanúsko-
dik (Zalaegerszeg, Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb). A Kr.
e. 6. évezred középsõ harmadában az északi területeken
egy új kultúra keletkezett, amely egy addig ismeretlen
tempójú gyors terjedés után, messze túllépve a Kárpát-me-
dence határain, Európa nagy részén – általános vélemény
szerint innen kiindulva – elõbb a Rajnáig, majd a Párizsi-
medencéig, keleti irányban pedig Ukrajnáig elterjedt. Jel-
legzetes, bekarcolt díszítésû edényei alapján ezt Magyar-
országon a Dunántúli, másutt a közép-európai vonaldíszes ke-
rámia kultúrájának nevezi az õskorkutatás. Hazánkban e

kultúrának a Starèevo-kultúra késõi fázisával párhuzamo-
san lezajló kialakulási fázisát egy ugyancsak gyors, most
dél felé is irányuló expanzió követte, melynek során ma
még korántsem világos körülmények közt, de mindeneset-
re nagyon rövid idõ alatt, feltehetõleg a Kr. e. 6. évezred
közepén megszûnt a Starèevo-kultúra és helyét az új mû-
velõdés vette át. A következõ évszázadokban a dunántúli
vonaldíszes kerámia kultúrájának (DVK) népe töretlenül
folytatta a neolitikus életformát. Közép-Európából és a
nagy felületû leletmentõ ásatásoknak köszönhetõen most
már Magyarországról is ismerjük nagyméretû falvaikat és
nagycsaládi hosszúházaikat. Mezõgazdaságukra az állattar-
tás mellett az irtásos-égetéses földmûvelés volt jellemzõ,
amely gyakori helyváltoztatásra kényszerítette a neolitikus
közösségeket. Ezzel magyarázható a vízközeli dombháta-
kon elhelyezkedõ, hosszan elnyúló telepek rendszere. Te-
metkezésükrõl egyelõre kevés adat áll rendelkezésünkre.

A Kr. e. 6. évezred végére a nagy kulturális egység a ko-
rábbiakhoz képest kis lokális egységekre vált szét (Keszt-
hely-csoport, Kottafejes kerámia népének kultúrája, Zselíz-
kultúra). Messzeható kulturális kapcsolataik révén jelentõs
párhuzamosság alakul ki az Alföldön élõ kultúrákkal, elsõ-
sorban a Szakálhát-kultúrával, amellyel több közös vonás
is felfedezhetõ életmódjukban és kerámiamûvességükben.
A hiedelemvilág hasonlóságát és az igényességre törekvést
bizonyítják a mindkét területen nagy számban fellépõ ar-
cos edények és az azonos elvek szerint díszített pompás
edények.

Eközben a Kárpát-medence déli felében, a mai Horvát-
ország és Szlovénia területén a korai neolitikus kultúrák
utódaként új mûvelõdés jött létre, amelyet horvátországi
lelõhelye után ma Sopot-kultúraként tart számon az õsrégé-
szet. A Kr. e. 5. évezred elején e kultúra második fázisának
települései jelennek meg a Dunántúl déli felében, majd
északkeleti részén is. Úgy tûnik, meg is változik a koráb-
ban itt élt népesség anyagi kultúrája. A kapcsolatok széle-
sedésének bizonyítékaként más közép-európai kultúrák
hagyatéka is megjelent a magyarországi lelõhelyeken. A
középsõ neolitikum végén ismét a kulturális egységesedés
került elõtérbe. Az egymás szomszédságában élõ kis kultú-
rákból egy új nagy egység kezdett kialakulni. A DVK késõi
csoportjaiból Északnyugat-Magyarországon és a Felvidé-
ken létrejönnek a lengyeli mûvelõdés alapvonalai. Valószí-
nû, hogy a Lengyel-kultúra Magyarországon közép-európai
alapokból építkezett, amihez erõteljes délkelet-európai
elemek járultak.

A KÉSÕI NEOLITIKUM A DUNÁNTÚLON
T. Biró Katalin

A Dunántúl késõ neolitikumának zömét a Lengyel-kultúra
élete töltötte ki. Része annak a nagy egységnek, amely a
Dunántúlon kívül Nyugat-Szlovákiát, Ausztria jelentõs ré-
szét, Dél-Morvaországot és Lengyelország déli részét fog-
lalja magába.
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A Lengyel-kultúra kutatása Wosinsky Mór ásatásai nyo-
mán indult meg az 1880-as években. Sokáig elsõsorban
dél-dunántúli lelõhelyeit ismertük: különösen jelentõs a
névadó Lengyel–Sánc lelõhelyen kívül a zengõvárkonyi te-
lep és temetõ, amelyet Dombay János tárt fel az 1930-as,
40-es években. Az elmúlt évtizedekben Kalicz Nándor aszó-
di kutatásainak nyomán kibontakozott a Lengyel-kultúra
északkelet-magyarországi elterjedésének képe. Ma már
egészen a Tokaj–Eperjesi-hegységig követhetjük a min-
den bizonnyal az értékes nyersanyagok (tokaji obszidián és
változatos kovakõzetek) megszerzése érdekében kelet felé
elõrenyomuló népesség útját. A legutóbbi kutatások egyre
szorosabb kapcsolatokat mutatnak ki Kelet-Magyarország
késõ neolitikus kultúrái (Gorzsa-csoport, Polgár–Csõszhalom)
és a dunántúli törzsterület között.

A Lengyel-kultúrán belül szûkebb területi, kronológiai
csoportokat különít el a kutatás. Az idõbeli elkülönítés
alapja, mint az újkõkor kutatásában jellemzõ, a kerámia-
mûvesség fejlõdése volt, amit csak napjainkban egészíte-
nek ki az „abszolút” koradatok. Eszerint a Lengyel-kultúra
a Kr. e. 4800 körüli idõkben jött létre. A kultúra igen vál-
tozatos edényformákkal, finom, gyakran festett díszkerá-
miával és durvább (fõzõ-) edényekkel jellemezhetõ. A fes-
tés, amely szórványosan jelen volt a megelõzõ Sopot-
kultúrában, de nem jellemzõ a DVK-leletanyagra, színes
és változatos, különösen a kultúra korai idõszakában,
amelyben vörös, fehér, fekete és sárga ásványi festékanya-
gokat használtak. A Lengyel-kultúra fiatalabb periódusai-
ban az edényfestés aránya és a színek változatossága erõsen
csökken: a legfiatalabb, már a rézkor elejére tehetõ szakasz
szinte teljesen festetlen, inkább a plasztikus díszek (büty-
kök) fordulnak elõ.

A legkorábbi lengyeli idõszaktól kezdõdõen kirajzo-
lódnak olyan határozott, szûkebb területi csoportok,
mint a névadó lelõhely körül elhelyezkedõ dél-dunántúli
(Tolna, Baranya) csoport, a Duna-kanyar tágabb környe-
zetének változatos földrajzi adottságait kihasználó
Aszód– Csabdi–Svodín-kör vagy a késõi lengyeli népes-
ség „ipartelepei” a bakonyi nyersanyagforrások vidékén.

Általánosságban elmondható, hogy a Lengyel-kultúra
népe a korábbiaknál szorosabb kapcsolatokat létesített a
nyersanyagforrások vidékével. Telepei gyakran felhúzód-
nak a hegylábi régiókba, magasabb dombhátakra, ami
egyrészt hatékonyabb földmûvelést, másrészt területi el-
lenõrzést és bányász-kézmûves specializációt sugall. Ta-
lán ezzel összefüggésben a korábbi idõszakhoz képest je-
lentõsen megnõ a vadászat szerepe az állattartással szem-
ben. A nagy települések jelentõs szerepet játszottak a tá-
volsági csere lebonyolításában, melynek jellegzetes tár-
gyai az ékszerek között már megjelenõ réz, a tengeri
kagyló és a már korábban is messzire eljutó obszidián.
Aszódon a lengyeli népesség kõbalta- és csonteszköz-ké-
szítõ mûhelyeinek nyomát is feltárták a késõ újkõkori falu
területén belül. A telepek építményei, az ún. nagycsaládi
házak a középsõ neolitikus és közép-európai hagyományt
képviselik. A Lengyel-kultúrához kapcsolódik a Dunán-
túl keleti részén a nagy sírszámú temetõk létrejötte, ame-
lyek még mindig a települési helyen belül, de a lakóterü-
lettõl elkülönítve helyezkedtek el.

A késõi neolitikum végét az Alföldön a tell-települések
megszûnése és a teljes kultúraváltozás jelzi. Ennek oka ke-
reshetõ a klimatikus tényezõkben, a környezeti feltételek
és/vagy a gazdálkodás hatékonyságának romlásában, az
idegen kulturális behatásokban. A Dunántúlon ezzel
szemben a Lengyel-kultúra késõi szakasza töretlenül viszi
tovább a késõ neolitikus hagyományokat a kora rézkor ide-
jére.

TELEPÜLÉSEK
AZ ÚJKÕKORBAN

A közelmúlt legfontosabb kutatási eredményei az újkõkor
települési rendszerének megismerése tekintetében a nagy
felületen végzett leletmentõ, illetve a finomrétegtani
szemléletû tervásatásokon születtek. Az alábbiakban ezek-
bõl adunk ízelítõt.

2. Újkõkori falu településszerkezete. Füzesabony–Gubakút
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FÜZESABONY–GUBAKÚT
Domboróczki László

A le lõ hely 1993-ban, az M3-as au tó pá lya nyom vo na lán
vég zett ré gé sze ti te rep be já rá sok so rán vált is mert té, le let -
men té sé re 1995-ben és 1996-ban ke rült sor. A hu musz ré -
teg fo lya ma tos el tá vo lí tá sa so rán, a gaz dag le let anya got
tar tal ma zó göd rök kö zött, ál ta lá ban a gö dör sor egyik ol da -
lán fel tû nõb ben és sû rûb ben osz lo pok sö tét folt jai raj zo -
lód tak ki a sár ga al ta laj szint jén, me lyek töb bé-ke vés bé
egy ér tel mû en kör vo na laz ták az egy ko ri há zak alap raj za it.
A sza bá lyos sá gok ból ítél ve a há zak fõ vá zát több nyi re 4×3
osz lop al kot ta. Az épü le tek te hát zö mé ben há rom osz ta -
túak vol tak, szé les sé gük 6, hosszú sá guk 14-16 mé ter le he -
tett. A fa la kat bi zo nyá ra vesszõ fo na tok ké pez ték, me lye ket 
agyag gal ta pasz tot tak be. Ág le nyo ma tos át égett agyag rö -
gö ket a hul la dék göd rök és ku tak be töl té sé ben ta lál tunk. A
há zak ÉK–DNy irá nyú so rok ba ren de zõd tek, az egyes
épü le tek hosszan ti ten ge lye egy sé ge sen ÉNy–DK fe lé mu -
ta tott. A fel tárt te rü le ten 4 ház sort le he tett meg fi gyel ni. A
há zak göd rök kel el len té tes ol da lán, a sar kok nál sí rok ke -
rül tek elõ egye sé vel vagy ki sebb (2-3-as) cso por tok ban. (2. 
kép) Az így ki raj zo ló dó te le pü lés szer ke ze tet kü lö nö sen
gaz dag le let anyag kí sér te. A göd rök bõl elõ ke rült le let -
anyag zö mét az al föl di vo nal dí szes ke rá mia kul tú rá já nak
szá zez res nagy ság ren dû ke rá mia tö re dé kei je len tik. A nagy
mennyi sé gû ál lat csont mel lett, me lyek bõl esz kö zö ket (tû -
ket, ára kat, ka na la kat, vé sõ ket, sar ló nye let) is ké szí tet tek,
sok kõ esz köz (bal ta, vé sõ, pen ge) és ék szer (gyöngy) is elõ -
ke rült. A be gyûj tött to váb bi le le tek és na gyobb mennyi sé -
gû ta laj min ta vizs gá la ta ré vén jó val ár nyal tabb kép vá zol -
ha tó majd fel e ko rai föld mû ve lõ, ál lat te nyész tõ kö zös ség
éle té rõl és kör nye ze té rõl. (3. kép) A Gu ba kút ról ed dig
meg vizs gált 15 db 14C-es min ta alap ján a le lõ hely nagy já -
ból a Kr. e. 5500–5200 kö zöt ti idõ szak ra kel tez he tõ, ami
az AVK ko rai idõ sza kát kép vi se li.

son ló te le pü lés szer ke ze te ket tár tak fel. A fü zes abo nyi ása -
tás óta egy re hal mo zód nak a bi zo nyí té kok ar ra néz ve,
hogy a kö zép sõ neo li ti kum ban, az Al föld észa ki pe re mén
más hol is ha son ló te le pü lé si kép pel kell szá mol ni.

EGY ÚJKÕKORI FALU A DUNÁNTÚLON:
MOSONSZENTMIKLÓS – EGYÉNI FÖLDEK

Egry Ildikó

A Du nán tú lon az új kõ kor kö zép sõ idõ sza ká ban élt kö zép-
eu ró pai vagy du nán tú li vo nal dí szes ke rá mia kul tú rá ja nép é -
nek em lék anya gát ma már több mint 500 hely rõl is mer jük.
Ha son ló an az Eu ró pa nyu ga ti te rü le te in lé võ nagy neo lit
fal vak elõ ke rü lé sé hez, Ma gyar or szá gon is az au tó pá lya-épí -
té sek te rem tet ték meg a le he tõ sé get, hogy a vo nal dí szes
edé nyek nép ének te le pü lé se it job ban meg is mer hes sük.

1993–94-ben az M–1 au tó pá lya moson szent miklósi sza -
ka szán, át la go san 80 mé ter szé les ség ben, meg kö ze lí tõ leg
hat hek tár fe lü le ten ta nul má nyoz hat tuk egy neo lit fa lu
ma rad vá nya it, mint egy 7000 év táv la tá ból. (4. kép) Az au -
tó pá lya épí té sé hez meg tisz tí tott fel szí nen vál tak lát ha tó vá
a va la mi kor em ber kéz al kot ta épít mé nyek nyo mai.

A 600 mé ter hosszú, kör nye ze té bõl alig ki emel ke dõ ho -
mok dom bot egy kor bõ vi zû pa tak szel te át, fel töl tõ dött
med re észak–dé li irány ba ke resz tez te az épí ten dõ út
nyom vo na lát. A víz já rás két ol da lán épül tek fel az újkõkori
la kó há zak, me lyek kö zül nem egy nek a hosszú sá ga a 40
mé tert is el ér te, míg szé les sé gük 6-8 mé ter le he tett. A há -
zak a pa tak nyu ga ti ol da lán na gyobb, sza bad tér sé get hagy -
va, egy más mel lett la za sor ba ren de zõd ve szin te ut cá kat al -
kot tak. Hosszan ti tá jo lá suk meg kö ze lí tõ leg É–D irá nyú
volt, be já ra tuk pe dig a dé li, szél vé dett ol da lon le he tett. E
mo nu men tá lis épít mé nyek nek ter mé sze te sen csak a ho -
mo kos al ta laj ba mé lye dõ, 30–50 cen ti mé ter át mé rõ jû osz -
lop he lyei vol tak meg fi gyel he tõk mint ki sebb-na gyobb ke -
rek, bar nás szür ke folt-el szí ne zõ dé sek. A há rom pár hu za -
mos sor ban, egy más tól kb. 80 cen ti mé te ren ként el he lyez -
ke dõ, föld be ásott fa rön kök te her hor dó elem ként szol gál -
tak, eze ken fe küd tek a ház hosszá ban a víz szin tes tar tó ge -
ren dák, vé ge ik kel össze kap csol va az ugyan csak fá ból ké -
szült te tõ szer ke zet tel, amit ta lán nád dal, szal má val vagy fa -
ké reg gel fed tek be. Né hány eset ben a ház dé li ol da lán a
füg gõ le ges fa osz lo pok ket te sé vel áll tak, a ku ta tók eb bõl
ar ra kö vet kez tet nek, hogy az épü le tek nek fö dém részt ké -
szí tet tek, s en nek ter he lé sét kel lett ily mó don job ban alá -
tá masz ta ni. A kül sõ tér ha tá ro ló fa lak vesszõ vel be font,
agyag gal be ta pasz tott cö löp vá zát nem volt szük sé ges
mély re ás ni, így az tán nyo mu kat rit kán, a há za kat kö rül ve -
võ sû rûn ki raj zo ló dó, kis ke rek göd rök ben le he tett csak
meg fi gyel ni. A fa lak be ta pasz tá sá hoz az agya got köz vet le -
nül a ház hosszan ti fa la mel lõl ás ták ki, s az így ke let ke zõ
mély ár kok a ké sõb bi ek ben a ház te tõ rõl le fo lyó csa pa dék
fel fo gá sá ra is al kal mas sá vál tak. Ezt va ló szí nû sí ti az a meg -
fi gye lés is, hogy mind egyik fa lat kí sé rõ árok nál ta lál tunk
egy kút sze rû mé lye dést, mely ter mé sze tes víz gyûj tõ ként

3.  Agyag ból ké szült idolfej.
Fü zes abony–Gu ba kút

A füzesabony–gu ba kú ti te le pü lés szer ke zet nem egye di
je len ség, ha nem a kor ra jel lem zõ te le pü lé si struk tú ra.
Mint rég óta köz is mert, a Du nán túl tól nyu gat ra, egé szen a
Raj ná ig, sõt a Pá ri zsi-me den cé ig ter je dõ te rü le ten (a kö -
zép-eu ró pai vo nal dí szes ke rá mia el ter je dé si te rü le tén) ha -
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szol gál ha tott. Az épít mé nyek el pusz tult fa la i nak ma rad vá -
nyai és ere de ti já ró szint jük, ami a mai szán tás ré teg ben
volt, az év ez re dek so rán tel je sen meg sem mi sült.

A vo nal dí szes ke rá mia né pe a tör té ne lem ezen idõ sza ká -
ban csak nem egész Eu ró pá ban, a Raj ná tól a Dnyesz te rig
ha son ló épít mé nye ket ké szí tett. A fel tárt hosszú há zak ban
egy-egy nagy csa lád, kb. 15-20 em ber la kott. A kü lön bö zõ
alap te rü le tû há zak bel sõ fel osz tá sa ren del te té sük kel – la -
kó- vagy tá ro ló tér – is össze függ he tett. A na gyobb, „eme -
le tes” há zak pad lá sán a kö zös ség egész évi ga bo na kész let ét
rak tá roz hat ták. A há zak épí té sé ben meg nyil vá nu ló ma gas
szin tû fa meg mun ká lá si tech ni ka alap ján, amit kü lön bö zõ
spe ci á lis kõ- és csont szer szá mok kal vé gez tek, fel té te lez het -
jük, hogy az épü le tek bel sõ be ren de zé si tár gyai is fá ból és
más ter mé sze tes anya gok ból (bõr, nád stb.) ké szül het tek.

A le lõ he lyün kön fel tárt épü le tek va ló szí nû leg nem egy

idõ ben áll tak, a te le pü lés fo lya ma to san bõ vül he tett, vagy
la kói bi zo nyos idõ re el hagy ták, majd vissza tér tek. Fel té te -
lez he tõ, hogy a fa lu kö rü li föl dek ter mõ ere jé nek ki me rü lé -
se kész tet te az em be re ket ván dor lás ra, majd bi zo nyos idõ
el tel té vel a már ko ráb ban fel tört te rü le te ket is mét mû ve -
lés be von ták.

A há zak kö zöt ti sza bad tér sé ge ken el szór tan kü lön ál ló,
föld be mé lyí tett mun ka göd rû, kis sü tõ fe lü le tû ke men ce -
ma rad vá nyo kat ta lál tunk. Egy na gyobb gö dör ol da lá ban
kör alak ban el ren de zett, hat sü tõ fe lü let bõl ki ala kí tott
„mû helyt” fi gyel tünk meg, ame lyet fel te he tõ en vé dõ te tõ -
vel is el lát tak. A nagy mennyi sé gû agyag edény ké szí té sé -
hez és a min den na pi te vé keny ség hez bi zo nyá ra még több
ke men cé re és tûz hely re volt szük ség, ezek azon ban nagy -
részt a föld fel szí né re épül het tek, ezért nincs fel tár ha tó
ma rad vá nyuk.

4. Újkõkori  te le pü lés tér ké pe. Mosonszentmiklós–Egyéni föl dek

5. Õrlõkõ. Mosonszentmiklós–
Egyé ni föl dek
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Né hány eset ben a há zak ban, de fõ ként kö rü löt tük tár -
tuk fel az ugyan csak föld be mé lyí tett, sza bá lyos kör ala kú
tárológödröket. A göd rök be töl té sé ben ta lál ha tók meg
leg na gyobb szám ban azok a tár gyak, ame lye ket az
újkõkori em be rek min den nap ja ik ban hasz nál tak, és az ak -
ko ri „já ró szin ten” vé let le nül vagy szán dé ko san el szór tak.
A te le pü lés éle te so rán a már hasz ná la ton kí vü li göd rök be
idõn ként be le töl töt ték a há zak kö zött össze gyûlt hul la dé -
kot, ál lat cson to kat, tö rött edé nye ket, kõ esz kö zö ket. Más
ese tek ben a te lep el ha gyá sa után a fel szín rõl a göd rök be
be mo só dó kultúrréteg tar tal maz za a kor szak le let anya gát.
(5. kép) Rit ka vé let len volt, hogy az egyik tárológödör ol -
da lá ba vájt ki sebb mé lye dés ben – ta lán a te lep fel ha gyá sa -
kor – ott fe lej tet tek vagy szán dé ko san ott hagy tak egy kü -
lön le ges for má jú, fel te he tõ leg nem min den na pi hasz ná lat -

ra szánt, em ber ar cú, ma dár tes tû, lá ba kon ál ló edény két.
(6. kép)

Az ezer szám ra össze gyûj tött cse rép da ra bok for mai és
dí szí tés be li sa já tos sá ga ik kal a leg fon to sabb ada to kat szol -
gál tat ják a te le pü lés pon to sabb idõ ren di be so ro lá sát il le tõ -
en. Le lõ he lyün kön na gyobb szám ban az ún. kot ta fe jes
min tá val dí szí tett edény tö re dé ke it ta lál tuk meg. (7. kép)
Ezek mel lett szá mos da rab tar to zik a ko ráb bi kor szak ba,
mely nek sa já tos sá ga a mé lyen be vé sett, egy sze rû en ívelt
vo nal dísz, míg a kul tú ra ké sõi sza ka szát rep re zen tál ják az
el sõ le lõ he lyé rõl Zselíz-kultúrának ne ve zett, sû rû be kar -
co lá sok kal és sá vos fes tés sel gaz da gon dí szí tett ke rá mia tö -
re dé kek. A le le tek alap ján a kõ ko ri fa lu el sõ la kói, ha nem
is a ki ala ku lás kez de ti sza ka szá tól, de már igen ko rán bir -
tok ba vet ték a te rü le tet, és bár meg sza kí tá sok kal, de a kul -
tú ra éle te so rán mind vé gig lak ták e vi dé ket. Fel te he tõ,
hogy a te le pü lés meg szû né sét is egy el köl tö zés hez köt het -
jük, mi vel a fel tárt te rü let és a te le pü lés mé re te i hez ké pest
meg le põ en ke vés kõ szer szá mot, kõ vé sõt, bal tát ta lál tunk.
Eze ket a na gyon sok ré tû en fel hasz nál ha tó esz kö zö ket az
újkõkori la ko sok ma guk kal vi het ték új lak hely ük re.

A Mosonszentmiklós ha tá rá ban elõ ke rült te le pü lés a
vo nal dí szes ke rá mia kul tú rá já nak ez idá ig a Du nán tú lon
leg na gyobb fe lü le ten fel tárt, le let anya gá ban rend kí vül
gaz dag le lõ he lye. A húsz épít mény és a hoz zá juk tar to zó
göd rök és ár kok az egy ko ron la kott te rü let nek kb. a fe lét
te he tik ki. A lösz hát szé lén, a há zak tól mint egy 100 mé ter -
re hú zó dó, át la go san 2 mé ter szé les, a mai fel szín tõl mér ve 
1,5 mé ter mély árok, al já ban osz lop sor nyo ma i val egy
paliszád (fa ke rí tés) le he tett, mely a te lep la ko sa it észak ról
véd te.

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY–GORZSA
Horváth Ferenc

A Ti sza-kul tú ra tell-szerû te le pü lé sét – ki sebb ása tá sok
után – az 1978–1996 kö zött le zaj lott fo lya ma tos fel tá rás
ered mé nye i bõl is mer jük. A Ti sza–Ma ros szö gé nek leg je -
len tõ sebb új kõ kor-vé gi te le pü lé se mint egy 4-5 mé ter re
emel ke dik ki a kör nye zõ te rep szint bõl, amely a múlt szá za -
di fo lyó sza bá lyo zás ide jé ig az egy ko ri Ti sza ár te ré ben, a
Kéró ér part ján fe küdt. Víz jár ta mo csa ras te rü let, ná da sok
vet ték kö rül. A tell ré teg so ra 2,6-3 mé ter vas tag sá gú, eb -
bõl 180-200 cen ti mé ter az újkõkorból szár ma zik. A te le -
pü lés mint egy 7 hek tár te rü le tû, eb bõl ma ga a tell kb. 3,5-
4 hek tár ki ter je dé sû.

Az újkõkori ré teg sor hat te le pü lé si fá zis ra oszt ha tó, az az 
hat íz ben vál to zott meg rész le ge sen a fa lu szer ke ze te. A
leg ko ráb bi fá zis a ko rai Ti sza-kul tú ra ide jé nek má so dik fe -
lét, a ké sõb bi ré te gek a klasszi kus és ké sõi Ti sza-kul tú rát,
míg az utol só fá zis a Prototiszapolgár idõ sza kot kép vi se li.
A ka lib rált 14C-korhatározás sze rint ez az idõ szak Kr. e.
4900–4400 kö zött he lyez ke dik el, a Du nán tú lon ez zel egy
idõ ben a Len gyel-kul tú ra élt, a Bal kán észa ki ré szén pe dig
a Vinèa-kultúra vi rág zott.

6. Madár ala kú edény. Mosonszentmiklós–Egyéni föl dek

7. „Kottafejes” dí szí té sû fa zék. Mosonszentmiklós–
Egyé ni föl dek
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A te le pü lés a kez de ti idõ szak ban a ter mé sze tes ma gas lat,
a ple isz to cén lösz hát kö ze pét, va la mint an nak dé li lej tõ jét
fog lal ta el. A há zak nagy mé re tû, több he lyi sé ges, osz lop -
szer ke ze tû épít mé nyek vol tak. A 2. szá mú ház a ma gyar or -
szá gi új kõ kor egyik leg na gyobb mé re tû la kó épü le te. (8.
kép) Tûzvész õriz te meg a tég lá vá égett, kö zel egy mé ter
ma gas ság ban fenn ma radt agyag fa la kat. Alap raj za for dí tott,
szög le tes „U”-alakú, hat he lyi ség bõl állt. Tel jes hossza
több, mint húsz mé ter (20,20×13 mé ter). Va la mennyi he lyi -
sé gét vas ta gon ta pasz tott agyag pad ló val bur kol ták. A be dõlt 
fa lak alatt meg ma radt a ház tel jes ke rá mia anya ga és kõ -
eszköz készlete. Min den he lyi ség hez bol to zott ke men ce, né -
me lyik hez szö võ szék tar to zott. A ke le ti szárny leg észa kibb
he lyi sé ge adott he lyet a kul ti kus gya kor lat nak, a ve tõ mag
tá ro lá sá ra szol gá ló agyag lá dák kal, nagy mé re tû, agyag ból ta -
pasz tott ol tár ral. Az épü let va ló szí nû leg a kö zös ség éle té ben 
ve ze tõ sze re pet be töl tõ nagy csa lád lak he lye le he tett, ta lán
kö zös sé gi fel ada to kat is el lá tott.

A domb be épí tet len te rü le tén he lyez ték el az ál lat ál lo -
mányt, itt vol tak a ve te mé nyek és a te me tõ. A há zak, a ke -
men cék ta pasz tá sá hoz, a ke rá mia tár gyak ké szí té sé hez
hely ben bá nyász ták a sokszáz ton ná nyi agya got. A te le pü -
lés te rü le tét már a kez de ti idõ szak ban is osz lo pok ra font
sö vény ke rí tés sel vet ték kö rül, ami egy részt a vé del met,
más részt az ál lat ál lo mány egy ben-tar tá sát szol gál ta. A te -
le pü lés vi rág ko ra ide jén újabb, 2,5-3 mé ter mély sánc árok -
kal vet ték kö rül a la kó te rü le tet. A fel tá rá sok és az azt meg -
elõ zõ pró ba fú rás ok sze rint a be épí tett te rü let ek kor ér te el
leg na gyobb ki ter je dé sét. A há zak ek kor egy na gyobb, köz -
pon ti üres tér kö rül he lyez ked tek el. En nek a fa lu nak az
éle te vi szony lag hosszú ide ig, mint egy 150-200 évig tart -
ha tott. Bár e hosszú idõ szak alatt a fa lu há za it több ször is
pusz tí tot ták tûz vé szek, egy íz ben pe dig tel je sen le égett az

egész fa lu, a há za kat min dig a ré gi he lyü kön, és töb bé-ke -
vés bé ha son ló alap rajz zal épí tet ték fel.

A te le pü lés ke rá mia tár gyai a kor hoz ké pest ma gas szín -
vo na lon, fej lett ége té si el já rás sal ké szül tek. Az edé nye ken
meg je le nõ, rend kí vül bo nyo lult, fo nat min ták hoz ha son ló,
meander-szerû ele mek bõl fel épü lõ, kar colt rend szer min -
den bi zonnyal hasz ná ló ik szá má ra meg ha tá ro zott je len tést
hor do zott. Emel lett jel lem zõ volt a fe ke te, fé nyes, gyak ran
por ce lán fi nom sá gú, ap ró, len cse sze rû du do rok kal éke sí tett
ke rá mia is. En nek és a Ti sza–Ma ros szö ge tu cat nyi más kö -
zös sé gé nek (Gorzsa-csoport) kü lö nös jel lem zõ je volt a szé le -
sen ki haj ló szá jú fa zék, az ún. „gal lé ros edény”. (9. kép) Az
agyag mû ves ség mel lett a pat tin tott és a csi szolt kõ esz kö zök, 
a csont esz kö zök elõ ál lí tá sá ra, a fo nás-szö vés, a réz mû ves -
ség, a nö vény ter me lés, az ál lat tar tás, a va dá szat, a ha lá szat és 
a gyûj tö ge tés bõ sé ges bi zo nyí té kai ke rül tek fel szín re. A te -
le pü lé sen elõ ke rült nagy mennyi sé gû réz és Spondylus-
kagylóból ké szült ék szer, du nán tú li radiolarit, me cse ki, ba -

8. A 2. sz. ház rész le te.
Hódmezõvásárhely–Gorzsa

9. Gal lé ros edény 
a gorzsai te lep rõl
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ko nyi, bá ná ti és volhíniai ko va, er dé lyi már vány stb. a tá vo li
te rü le tek kel tar tott kap cso la ta i kat jel zik.

A te le pü lés pusz tu lá sá nak okát pon to san nem is mer jük.
A leg utol só meg te le pe dés nyo mai már a Ti sza-kul tú rá ból
a ko rai réz kor ba át ve ze tõ Prototiszapolgár-kultúra kö ré be
tar toz nak.

TEMETKEZÉSI MÓD

AZ ÚJKÕKOR IDEJÉN

A neo li ti kum kü lön bö zõ nép cso port jai olyan in ten zív és
hosszan tar tó kap cso lat ban áll tak ha lot ta ik kal, ami mai eu -
ró pai kul tú ránk tól már ré gen ide gen. Az élõk és a ha lot tak
kö zöt ti vi szony sok kal to vább tar tott, mint ma ga a te me té -
si ce re mó nia, ame lyet a ré gé sze ti meg fi gye lé sek ada tai
csu pán sej tet ni en ged nek.

A ha lál ti tok za tos, ért he tet len je len ség le he tett a neo li -
ti kus em be rek szá má ra is. Er re az idõ szak ra már ki ala kul -
hat tak bi zo nyos el kép ze lé sek az olyan kér dé sek kel kap cso -
lat ban, hogy mi tör tén het a meg halt sze mé lyek kel, ho vá
ke rül het nek, vissza tér het nek-e, eset leg más for má ban. Az
el kép ze lé sek a gya kor lat ban rí tu so kat ered mé nyez tek, me -
lyek azon ban nem egyé ni leg ala kul tak ki, ha nem a kö zös -
sé gi tu dat ki fe je zõ dé se ként nyil vá nul tak meg. Ezek a
„meg nyil vá nu lá sok” az õs tör té nész szá má ra épp úgy egy
ré gé sze ti kul tú ra jel leg ze tes sé ge it al kot ják, mint pél dá ul
ma guk a sír mel lék le tek.

ÚJKÕKORI TEMETKEZÉSEK A TISZA-VIDÉKEN
Oravecz Hargita

Az el sõ fal vak és a hoz zá juk köt he tõ te met ke zé sek az új kõ -
kor kez de tén – a Kr. e. 7. év ez red ben, a Kö rös-kul tú ra tér -
hó dí tá sá val – je len tek meg a Ti sza-vi dé ken. A te le pen elõ -
for du ló te met ke zés egy ben a le te le pe dett élet mód tük rö -
zõ je is. „A föld mû ves szá má ra az „iga zi vi lág” az a tér, amely -
ben él: a ház, a fa lu, a ter mõ föl dek, mert ott va ló sul meg a kap -
cso lat az em ber fö löt ti lé nyek kel.” (Mircea Eliade) Te hát, nem
vé let len je len ség a fal vak te rü le tén, a la kó há zak mel lett
vagy ép pen azok ban fel tû nõ sí rok elõ for du lá sa.

A Kö rös-kul tú ra né pes sé ge kü lön fé le rí tu sok kal kí sért
szer tar tás ke re té ben te met te el ha lot ta it. A te te me ket fel -
hú zott láb bal, ol dalt, „zsu go rí tott” hely zet ben és ál ta lá ban
fej jel ke let–dél ke let fe lé tá jol va he lyez ték el a sír gö dör be
vagy gyak ran a hul la dék gö dör be. Né mely csont vá zon, fõ -
ként a ko po nyán vö rös fes tés ma rad vá nya fi gyel he tõ meg.
Az el huny tak mel lé na gyon rit kán he lyez tek sír mel lék le te -
ket, egy-egy edényt vagy kagy ló kar pe re cet.

 Szajol–Fel sõ föld és Szol nok–Szanda le lõ he lye ken az el -
huny ta kat né mely kor a ház pad lón, esz kö zök kel, edé nyek -
kel és ri tu á lis tár gyak kal együtt te met ték el. A csont vá za -
kon lát ha tó égés nyo mok ar ra utal tak, hogy a ház la kói a
szer tar tást kö ve tõ en a ha lott ra gyúj tot ták az épü le tet. En -
nek a rí tus nak, a ko ra be li bal ká ni, gö rög or szá gi új kõ -
korban van nak szel le mi kap cso la tok ra uta ló pár hu za mai. 

A ma gyar ku ta tás nak meg kö ze lí tõ en 100 te met ke zés rõl
van tu do má sa a Kö rös-kul tú ra tel jes te rü le té rõl.

10. Kar lánc (ve gyes kagy ló gyöngy, szarvasszemfog, csont)
Kisköre-Gát, Ti sza-kul tú ra

11. Spondylus ten ge ri kagy ló ból ké szült kar pe re cek. Kisköre-
Gát, Ti sza-kul tú ra
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Az alföldi vonaldíszes kerámia (AVK) kultúrájának sike-
res gazdálkodása következtében megnövekedett népszapo-
rulattal és nagyobb népsûrûséggel kell számolnunk. Ennek
ellenére a falvak temetkezéseibõl még mindig aránytalanul
keveset (kb. 200-at) ismerünk.

A középsõ újkõkori temetkezések a települések határain
belül kerültek elõ, nagyobb részük inkább a lakóépületek
melletti „szabad” területrõl. Néhány lelõhelyen már meg-
figyelhetõ az a szándék, hogy a halottak a lakóházaktól
egyre távolabb, a közösség által kijelölt területre kerülje-
nek.

A sírok esetenként két vagy három kisebb, laza szerke-
zetû csoportosulást mutatnak, amelyek összetartozó, csa-
ládi egységek is lehettek. A sírgödrök alakja általában ová-
lis vagy téglalap alakú. Az elhunytakat bal oldalukra fektet-
ve, fejjel délkeleti irányba fordítva temették el. A különbö-
zõ rítusok (de fõként a fekvésmód, a tájolás) nagy területen
egységesek. Nem csupán egy-egy kisebb közösség tagjait
temették el azonos módon, hanem az AVK-kultúra külön-
bözõ regionális csoportjaiban is hasonló temetkezési szo-
kások figyelhetõk meg.

A sírok jelentõs része még mindig melléklet nélküli,
vagy igen kevés mellékletet tartalmazott. Az okkerral fes-

tett, felékszerezett és mellékletekkel ellátott halottak
azonban már a közösségnek bizonyos személyekkel szem-
beni fokozottabb gondoskodásáról tanúskodnak. A kevés
melléklet között leggyakoribb a kerámia. Többnyire egy-
két edényt raktak a halott mellé, de elõfordult 3-6 darab is
egy sírban. A kõ- vagy csonteszközök a ritkábban elõkerü-
lõ mellékletek közé tartoznak. Az ékszerek (gyöngyfüzé-
rek, karláncok, karperecek), a korongos „övdíszek” e kor-
szak jellegzetes sírleletei, feltehetõen a viselet részeként
kerültek a sírba. (10. kép)

A sírban lelt tárgyak különbözõ értéket képviseltek.
Vannak közöttük teljesen hétköznapi darabok, de elõfor-
dulnak gondosan elkészített vagy ritka „import” nyers-
anyagból (márványból, rézbõl, gagátból, Spondylus-kagy-
lóból) elõállított, igazi „presztízsékszerek” is. (11. kép) A
kérdés az, hogy miként értelmezhetjük a temetkezések kö-
zötti különbségeket. A lelet nélküli és az átlagosnál gazda-
gabb temetkezések együttes elõfordulása alapján valószí-
nûnek tartjuk, hogy esetleg „szociális” különbségekrõl le-
het szó.

A neolitikum végére az intenzív agrárgazdálkodás
hosszú, folyamatos fejlõdést eredményezett a több rétegû
telleken és a hozzájuk kapcsolódó telepeken, ahonnan

12. Kisköre-Gát, középsõ és késõneolit temetkezések elhelyezkedése a településen
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minden eddiginél nagyobb számú (kb. 400) és közöttük
néhány gazdag, luxuscikkekkel, presztízsékszerekkel fel-
szerelt temetkezés került elõ. A Tisza–Herpály–Csõszha-
lom-kultúrák telepein végzett újabb kutatások az újkõkor
végi temetkezési szokások, rítusok, vallási elképzelések
sokszínûségét tárták fel. Az õskor folyamán elõször kiala-
kulnak a lakott területen kívüli, de még mindig a település-
hez kötõdõ sírcsoportok. (12. kép) A szertartásokban még
fellelhetõ a korábbi rítusokból számos hagyomány, mint
pl. a halottak zsugorított helyzetû fektetése, a vörös okke-
res festés, ugyanakkor számos újabb rítussal bõvül a szer-
tartás. Például, az Alföld északi részén szokásba jön a ha-
lottak háton fekvõ, nyújtott elhelyezése. Megjelennek a
koporsós temetkezések, amelyeknek a nyomát a vésztõ–
mágordombi lelõhely õrizte meg legjobban. Itt a halotta-
kat szil- és kõrisfából készült, kb. 140×70×25 centiméteres
deszkaládákba helyezve, „zsugorítva”, vastag vörös okker-
ral beszórva vagy mellékleteikkel együtt „halotti lepelbe”
(gyékénybe) csavarva temették el.

A Tisza-vidéken szokványos temetkezési módok mellett
más, különleges formák is ismertek voltak, amelyek azon-
ban nagyon ritkán fordultak elõ. Ilyennek tekinthetõk az
építési áldozatként házalapba elhelyezett csecsemõk. Az
okkeres-hamvasztásos vagy a szimbolikus (váznélküli, mel-
lékletes) temetkezés viszont a környezõ területek (fõként a
Dunántúl) szokásait idézi. Az újkõkor végi temetkezések
többségére jellemzõ marad a melléklet nélküliség, viszont
kisebb részükben a leletek egyre változatosabban, egyre
nagyobb számban és egyre nagyobb értéket képviselve for-
dultak elõ. Ettõl kezdve mutatkoznak eltérések a férfiak és
nõk temetkezései között. A nemekre jellemzõ eltérések a
fekvésmódban és a mellékletekben tükrözõdnek legin-
kább. A férfiakat jobb, a nõket bal oldalukra zsugorítva he-
lyezték a sírba. A nõi sírok jellegzetes leletei között találjuk
a különbözõ ékszereket: fejdíszeket, gyöngyfüzéreket, ru-
hadíszeket és kagylókarpereceket, míg a férfiak sírjaiból
vadkanagyarból készült lemezes csüngõk, vadkan-állkap-
csok, kõszerszámok kerültek elõ. Az egyes elhunytak sze-
mélyes tárgyai között feltûnnek a ritka és értékes darabok,
mint például a rézbõl, a márványból, a Spondylus-kagy-
lógyöngyökbõl fûzött nyakláncok, az Égei- vagy az Adriai-
tengeri kagylókarkötõk, a többtagú csontgyûrûk, azaz
olyan luxusékszerek, amelyek a szociális tagozódás korai
jeleinek tekinthetõk.

TEMETKEZÉSI MÓD ÉS SZOKÁSOK
A DUNÁNTÚLI NEOLITIKUMBAN

Zalai-Gaál István

A Dunántúl legkorábbi neolitikus kultúrájának, a déli
eredetû Starèevo-kultúrának temetkezési szokásairól és la-
kosságáról még rendkívül kevés adatunk van. Az egyetlen
közölt temetkezés, a lánycsóki felnõtt és gyermek kettõs
sírja az alföldi és az észak-balkáni korai neolitikum temet-
kezési módját idézi.

Magyarországon a közép-európai vagy a dunántúli vo-
naldíszes kerámia népének eddig nem kerültek elõ teme-
tõi. A temetkezési módokra itt csak a szórványosan elõfor-
duló sírok és az ún. „különleges leletkomplexumok” utal-
nak. A vonaldíszes kerámia kultúrájának dunántúli sírjai
esetében nincsenek adatok a halottak egységes fektetési
irányára. A nyugati vonaldíszes kerámia temetõiben több-
nyire a kelet–nyugati fektetés az általános.

A késõ neolitikus–kora rézkori Lengyel-kultúra a nyu-
gati (közép-európai) vonaldíszes kerámia népének geneti-
kus utóda. Temetõket egyelõre csak a kultúra keleti, a Du-
na mentén húzódó területén ismerünk. A Dunántúl kö-
zépsõ és nyugati régióiban a halottakkal való bánásmódra
itt éppen úgy néhány „különlegesnek” tartott temetkezési
objektum alapján következtethetünk, mint a vonaldíszes
kerámia kultúrájának idején.

A Lengyel-kultúra magyarországi lelõhelyeinek szá-
mát Kalicz Nándor korábban 300-ban határozta meg. A
Délkelet-Dunántúl földrajzilag viszonylag zárt területé-
rõl (Tolna és Baranya megyékbõl) 112 lengyeli lelõhely-
rõl tudunk, „szabályos” temetkezés azonban csak 22
esetben került elõ. A feldolgozott 658 temetkezés csu-
pán 12 lelõhelyre korlátozódik. Közöttük legjelentõ-
sebb Zengõvárkony (368 sírral), Mórágy (109 sírral)
(13. kép) és a névadó Lengyel (67 sír). Szembetûnõen
aránytalan az ismert lelõhelyek és temetõk viszonya,
még akkor is, ha a sokszor csak szórványleletek alapján
meghatározott lengyeli lelõhelyek egy részén temetõk,
sírcsoportok is lehetnek. A települések és temetõk viszo-
nyáról az állapítható meg, mint az Alföldön, vagyis hogy
a halottakat közösségi csoportban, a települési hely la-
katlan részén temették el. Nem csak a „szabályos” teme-
tõk jelzik a halottakkal való bánásmódot, hanem a tele-
peken megtalálható csontvázas és hamvasztásos temet-
kezések is: sír-, illetve telepgödrökben, házakban, ár-

13. Leánygyermek sírja, Spondylus-karkötõkkel
és edénymellékletekkel. Mórágy
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kokban vagy árokrendszerekben. Valószínûnek tartható,
hogy az izolált emberi csontmaradványok száma sokkal
nagyobb annál, mint ahogy azt a publikációk alapján fel-
tételezhetnénk. A koponyatemetkezések vagy csecse-
mõk, kisgyermekek edénybe temetése a különleges te-
metkezési módok körébe sorolható. Ilyenek kerültek elõ
például a mórágyi temetõben: az egyik sírban leánycse-
csemõ koponyája feküdt csõtalpas tálban, míg másik két
esetben fiúcsecsemõk zsugorított testét helyezték el

edényekben. Az egyik sírban kerek tálban zsugorított
helyzetben temettek el egy leánycsecsemõt. (14. kép)
Több késõ neolitikus temetkezésbõl hiányzott a kopo-
nya, eltávolításának kultikus okai lehettek. Ezt a feltétele-
zést támasztja alá több sír is: például Zengõvárkonyban
az egyik sírban a csontváz szokatlan, különleges testtar-
tásban feküdt, és egy kutyát is a halott mellé fektettek. A
koponya nélküli sírok több esetben is kisebb csoportosu-
lásokat alkotnak: a zengõvárkonyi temetõ déli részén 15
ilyen temetkezés egymás közelében helyezkedik el. Ko-
ponyalékelés nyomait egy esetben, Lengyelbõl említi
meg Wosinsky Mór, és több esetben tételezhetõ fel a
végtagcsonkítás szokásának megléte a neolitikus népes-
ségnél. A holttestek szétdarabolásának szokása az õskor
szinte minden periódusából ismert. Motívumait a halot-
tól való félelemmel magyarázzák. A lehetséges magyará-
zatok között megemlíthetjük a másodlagos és a harmad-
lagos eltemetés szokását is.

A neolitikus–kora rézkori temetkezési szokások krono-
lógiai, technikai és társadalmi szempontjait az eddigiek
során leginkább a „szabályos” temetõk elemzésével kutat-
ta az õsrégészet tudománya. Vizsgálni kell azonban azt is,
hogy a „szabályosnak” tartott objektumokon kívül milyen
„kivételek” fordulnak elõ az adott lelõhelyen vagy terüle-
ten. A Dél-Dunántúlon általános az ovális sírgödrökben
elõkerült zsugorított csontvázas temetkezés, kisebb cso-
portokban vagy sorokban, síronként egy-egy csontvázzal;
a többes sírok száma nagyon alacsony. A dunántúli neoli-
tikum temetõiben a zsugorított helyzetû csontvázas te-
metkezési mód a jellemzõ. Feltételezték többek között
azt is, hogy a zsugorított helyzettel az alvóhelyzetet vagy
az embrió pozícióját szándékoztak utánozni, esetleg a
hellyel kívántak takarékoskodni a sírban, vagy talán gúzs-

15. A mórágyi temetõ
területén elõkerült
„bothrosz” nõi idollal

14. Újszülött leánycsecsemõ maradványai. Mórágy
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ba kötötték a halottakat a tõlük való félelem miatt. Az
ilyen fektetés valódi okait bizonyíthatóan nem tudjuk
magyarázni.

A Lengyel-kultúra temetõiben leggyakrabban elõfor-
duló sírmelléklet a kerámia, illetve az abban elhelyezett
étel és ital. A kultúra dél-dunántúli temetõi esetében a
sírmellékletek közé sorolhatók az olyan szimbolikus je-
lentést tartalmazó tárgyak is, mint a síredények, az em-
ber- és állat alakú idolok, illetve ilyen jellegû kerámiák, a
kutyacsontvázak, a sertésállkapcsok, az ételmellékletek
maradványai (állatcsontok és kagylóhéjak), az õrlõ- és
dörzskövek.

A mellékletek és a viseleti szokások elemzése során ab-
ból indulhatunk ki, hogy az eltemetett egyén személyes tu-
lajdonát, az élete során használt és viselt tárgyakat el kell
választani azoktól, amelyeket a közösség élõ tagjai helyez-
tek a sírba, mint például az élelemmel teli kerámiát vagy
más, szimbolikus jelentõségû tárgyakat.

További kérdéseket vetnek fel a gyakran elõforduló
szimbolikus sírok, a kenotáfiumok is, melyekben a sírmel-
lékletek, az eszköz- és viseleti leletek emberi csontmarad-
ványok nélkül fordulnak elõ. A lengyeli temetõk területén
talált áldozati gödrök (bothrosz), mint például a mórágyi
esetében, nem mindig dönthetõ el teljes biztonsággal,
hogy valóban bothrosszal vagy pedig szimbolikus sírral ál-
lunk-e szemben. (15. kép)

Mind a vonaldíszes kerámia, mind pedig a Lengyel-kul-
túra idejébõl ismert a halottak elhamvasztásának szokása.
A kultúra elsõ hamvasztásos temetkezéseit Aszódon találta
meg Kalicz Nándor, ahol a csontvázas és a hamvasztásos
sírok az egész lelõhely területén, de még azon kívül is
megtalálhatók voltak: az összesen 225 sírból 15 hamvasz-
tásos temetkezés került elõ. A Tolna megyei Györe község
határában végzett leletmentések során 16, több sírcsoport-
ba tartozó lengyeli temetkezést tártak fel az utóbbi évek-
ben a szekszárdi múzeum régészei. Ebbõl 9 hamvasztásos
sír, melyek egy különálló csoportot alkottak.

A Lengyel-kultúra hamvasztásos temetkezéseinek lele-
tei megegyeznek a csontvázas sírok leleteivel. A nyugati
vonaldíszes kerámia hamvasztásos sírjai esetében megálla-
pítható, hogy „szegényesebben” ellátottak, mint a csont-
vázasok. Ebbõl adódott a kérdés, hogy ez a jelenség az ille-
tõ közösségen belüli egyfajta szociális tagozódásra vezet-
hetõ-e vissza. Egyes õstörténészek feltételezték, hogy a
csontvázas sírokban a közösség „gazdagabb” vagy jelentõ-
sebb tagjait temették el, a „szegényebbeket” ellenben el-
égethették. De az a lehetõség sem zárható ki, hogy a
csontvázas és a hamvasztásos temetkezések két különbözõ
népcsoporttal függenek össze.

Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy a dunán-
túli neolitikus kultúrában is a temetkezési formák és szo-
kások sokrétûsége, változatossága mutatható ki. Ugyanak-
kor a halottakkal való bánásmód más formáival is számol-
hatunk a tárgyalt területen, amint azt a települések és a te-
metõk aránytalan viszonya, illetve az ún. „különleges” te-
metkezési objektumok elõfordulásai is jelzik.

ÚJKÕKORI HITVILÁG
Bánffy Eszter–Goldman György

A régész annak tudatában végzi feltárásait, hogy az õskori
ember tevékenységébõl, életébõl csupán igen kevés nyom:
házalapok, kerámia-, csont- és kõtárgyak maradnak fenn.
Ebbõl azonban nemcsak az életmódjára, a gazdasági vi-
szonyaira, a kereskedelmi kapcsolataira szeretne követ-
keztetni, hanem arra is törekszik, hogy mindebbõl meg-
tudhasson valamit az akkor élt emberek gondolkodásmód-
járól is. Arról, hogy milyen volt az archaikus ember kap-
csolata az õt körülvevõ természeti világgal, hogyan élte
meg ebben saját helyét, hogyan érzékelhette az idõ múlá-
sát, hogyan igyekezhetett gondolatainak, hitének erejével
befolyásolni sorsát. Egyszóval azt is kutatja a régész, hogy
milyen tárgyak és jelenségek vallanak az õskori ember hit-
világáról.

Ez a kérdés azonban élesen megosztotta a szakembere-
ket, és ma is heves viták középpontjában áll. Valóban, az õs-
kor kutatásának ez a területe – éppen a szükséges kontroll
híján – sokszor a legkülönfélébb kalandos és fantáziadús el-
képzeléseknek adott teret, amelyek legalább olyan mérték-
ben vallottak megalkotójuk korának világáról, mint az õsko-
ri ember gondolkodásáról. Ennek visszautasítására alakult
ki a másik szélsõség, amely szerint éppen elég egy-egy tár-
gyat regisztrálni, keltezni és típusokba sorolni, a jelentésé-
vel kapcsolatban nem lehet és éppen ezért nem is szabad
feltevésekbe bocsátkozni. Akad olyan vélemény, amely egy-
általán nem tartja idõszerûnek az úgynevezett idolokkal, va-
gyis az újkõkori figurális ábrázolásokkal való foglalkozást,
mondván, túlságosan sok tévedés látott már napvilágot ve-
lük kapcsolatban. A természettudományos vizsgálatok tér-
hódítása a régészetben szintén a mérhetõ dolgokat helyezte
elõtérbe, szemben a bizonytalannak ítélt, az õskori kultikus
életet rekonstruálni próbáló bölcseleti munkákkal. Megint
csak ennek ellenhatásaként, az ún. „posztmodern” régészet
ismét az emberi gondolkodás, hitvilág kutatására fordította
a figyelmet, nem egyszer sajnos túlságosan nagy teret en-
gedve a „beleélõ” elemzéseknek.

Mint mindig: az igazság most is középúton lehet. Nem
vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy a kevés ránk
maradt újkõkori emlék közül lemondjunk éppen az egyik
legjelentõsebb leletcsoport, az agyagszobrocskák, az em-
ber alakú edények, a házmodellek, a kis agyagoltárok és a
szertartásokkal kapcsolatos maradványok vizsgálatáról:
mindezt azonban a lehetõ legnagyobb óvatossággal kell
tennünk, ügyelve arra, hogy egy-egy feltételezésünk ne
szolgáljon újabb, egyre bizonytalanabb feltevések alapjául.
A legjobb, ha sosem egy-egy kiragadott tárgyat, hanem
mindig a leletek és a környezõ jelenségek összefüggéseit
vizsgáljuk. Vagyis egy-egy kultikusnak ítélhetõ tárgy elõ-
kerülésének helye, összes körülménye legalább annyit kell
jelentsen, mint maga a lelet.

Magyarországon az elsõ agyagszobrocskák, nõalakot
formázó edények, házmodellek, kis három- vagy négylábú
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ol tá rok már a ko rai neo li ti kum kez de tén, mint egy 8 ezer
év vel ez elõtt meg je len tek a Dél-Du nán tú lon és a Kö -
rös–Ma ros-vi dé ken. (16. kép) Ezek az áb rá zo lá sok mind
mennyi sé gü ket, mind sok szor igen gon dos, mû vé szi ki dol -
go zá su kat te kint ve sem mi vel nem ma rad nak el az ak ko ri
vi lág leg fej let tebb, balkáni-égeikumi ré gi ó já ban ké szült al -
ko tá sok tól. Azt le het mon da ni, hogy az éle lem ter me lés
kez de tén a hit vi lág em lé kei érett, ki ala kult for má ban je -
len tek meg ha zánk dé li ré szén.

Az új kõ kor egé szé re össze fog la ló an meg ál la pít ha tó,
hogy az agyag ból ége tett szob rocs kák és egyéb, kul ti kus -
nak ítél he tõ tár gyak – már ahol jól meg fi gyel ték elõ ke rü lé -
sük kö rül mé nye it – szin te mind la kó há zon be lül vagy ház -
hoz tar to zó hul la dék gö dör bõl ke rül tek nap vi lág ra. Sze -
ren csés eset ben még azt is meg le he tett fi gyel ni, hogy a
ház me lyik ré szé ben sû rû söd tek az ilyen le le tek: egy-egy
fél re e sõ sar ká ban vagy ép pen a tûz hely kö zel sé gé ben. A la -
kó ház bel se jé ben kon cent rá ló dó kul ti kus le le tek cso port ja
olyan nagy szám ban for dul elõ a Kár pát-me den ce és kör -
nyé ke újkõkorában, hogy nem le het vé let len, el szi ge telt je -
len ség nek tar ta ni! Fi gye lem re mél tó, hogy szin te min de -
nütt, ahol meg fi gyel he tõ a „kul ti kus sa rok” je len lé te, nem -
ré gi ben, kor sze rû mód sze rek kel vég hez vitt ása tá sok ról van 
szó. Bi zo nyá ra ez sem vé let len: hi he tõ leg a ré geb ben fel -
tárt la kó há zak ban is volt ilyen rész, csak ko ráb ban éle sen
el kü lö nült a ku ta tók fe jé ben a „la kó ház” és a „szen tély” fo -
gal ma. Így le het sé ges az, hogy a szak iro da lom ban vi szony -
lag sok szen tély rõl ol vas ha tunk, de ala po sabb vizs gá lat
után gyak ran az de rül ki, hogy ezek olyan la kó há zak, ame -
lyek nek csak egy bi zo nyos ré szé ben tûn tek föl e tár gyak. A
„kul ti kus sa rok” in ven tá ri u má ba tar toz nak a hul la dék gö -
dör bõl szár ma zó le le tek is, hi szen nyil ván va ló, hogy ko -
ráb ban azo kat is a la kó ház ban hasz nál ták.

Az újkõkori há zak ban ta lált ido lok ál ta lá ban nõt áb rá zo -
ló szob rocs kák, rit káb ban fér fi ak, né ha nem meg ál la pít ha -
tó ne mû ek. Ilyen agyag ból ége tett ido lok az új kõ kor fo lya -
mán mind vé gig ké szül tek, az egyes rö vi debb kor szak ok le -
le tei kö zül azon ban más-más tí pu sok ke rül nek elõ. A ko rai
neo li ti kum igen jel leg ze tes fi gu rái a zsír fa rú, nem zet kö zi
szak ki fe je zés sel él ve az ún. „steatopyg” ido lok. Az em be ri
ala kot se ma ti ku san áb rá zol ják, ar cu kat ép pen csak jel zik,
ha ju kat gyak ran sû rû be kar co lás mu tat ja. Kar juk alig ész -
re ve he tõ kis du dor, mel lük ki csiny. Rend kí vül fel na gyít va
min táz zák meg al só tes tü ket, in nen szár ma zik el ne ve zé sük
is. (17. kép) E szob rocs ká kat igen vál to za tos mé ret ben
meg ta lál juk vé gig a Bal ká non, majd ha zánk ban is min de -
nütt, ahol a dé li ere de tû Kö rös-kul tú ra né pe élt. Et tõl a te -
rü let tõl észak ra és nyu gat ra azon ban gyö ke re sen más íz lés
sze rint ké szül tek az ido lok. La po sak, mint ha desz ká ból fa -
rag ták vol na õket, fe jü ket pe dig sok kal hang sú lyo sab ban
áb rá zol ják, mint a dé li kul tú rák ban. Ar cuk min den eset ben 
he gyé re ál lí tott há rom szög, szá ju kat, sze mü ket be kar colt
vo na lak kal, or ru kat plasz ti ku san jel zik. (18. kép) Több
ku ta tó fel ve tet te, hogy ez tu laj don kép pen maszk le het, ami 
mö gé az is ten ség bú jik. Ezt a fel té te le zést a vég le ge te kig
le egy sze rû sí tett se ma ti kus áb rá zo lás te szi va ló szí nû vé. Ma -
gas sá guk 6-8 és 15-20 cen ti mé ter kö zött vál to zik. Az ed dig 
be mu ta tott tí pu sok ra jel lem zõ, hogy vi szony lag gya ko ri
le le tek. A Ma gyar or szág ról elõ ke rült ko rai neo li ti kus
szob rocs kák szá ma meg ha lad ja a két szá zat. Ez a hely zet ér -
de kes mó don ké sõbb meg vál to zik; jó val ke ve sebb ké sõi
neo li ti kus idolt is me rünk. Ez utób bi ak vi szont sok kal gon -
do sab ban ki dol go zott al ko tá sok, szá mos egye di rész le tet is 

17. Zsír fa rú idol. Hód me zõ vá sár hely, Kö rös-kul tú ra

16. Ko rai neolitikus ol tár. Hódmezõvásárhely–Kopáncs ta nya,
Kö rös-kul tú ra
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meg fi gyel he tünk raj tuk. A ko rai neo li ti kum hoz ké pest vál -
to zást je lent eb ben a kor ban az is, hogy az elõ zõ idõ szak ál -
ló alak ja i val szem ben most meg je len tek az ülõ ido lok. Az
egyik leg ko ráb bi, saj nos tö re dé kes pél dá nyunk, ame lyik -
nek fel kar ján kar kö tõt is áb rá zol tak, Bat tonya–Pa rázs ta -
nyá ról szár ma zik, a leg szeb be ket, egyút tal a leg iz gal ma -
sabb kér dé se ket fel ve tõ da ra bo kat azon ban a Ti sza-kul tú ra 
szeg vár– tûzkövesi te le pü lé sén ta lál ták. Itt össze sen öt tró -
non ülõ szo bor ke rült elõ. Kö zü lük egy fel tét le nül fér fit
áb rá zol, ez a köz is mert „sar lós is ten”, ket tõ fel te he tõ en
nõt. A ne gye dik és az ötö dik szo bor rend kí vü li kü lön le ges -
sé ge, hogy mind nõi jel leg ze tes sé get (mel lek), mind pe dig

fér fi jel leg ze tes sé get (hím vesszõ) lá tunk raj tuk. Emel lett
az ötö dik, az el sõ höz ha son ló an va la mi lyen esz közt, fel te -
he tõ en bal tát vi selt a vál lán. (19. kép) A két eset ben is elõ -
for du ló jel vény – att ri bú tum – ar ra mu tat, hogy itt ta lán
meg ha tá ro zott fel ada tú is ten sé gek ko rai meg je le né sét té -
te lez het jük fel.

Ér de kes meg fi gye lés, hogy a szo bor ral va ló bá nás mód
– va gyis ahogy „meg be csül ték” – sem mi lyen össze füg gést 
nem mu tat an nak mi nõ sé gé vel, ki dol go zá sá nak gon dos -
sá gá val. Ta lál ni szé pen dí szí tett, fi no man meg mun kált
idolt sze mét gö dör be dob va, és bi zony kez det le ges,
rosszul ége tett tár sát né ha a kul ti kus le le tek kö zött, a
ház ban. Úgy tû nik, az újkõkori em ber szán dé ka i nak meg -
fe le lõ en hol szé pen ki dol go zott, hol pe dig dur ván meg -
mun kált ido lo kat ké szí tett, asze rint, hogy mi lyen idõ -
szak ban mi lyen szim bo li kus áb rá zo lás ra volt szük sé ge!
Ugyan így ta lál ni szé pen dí szí tett és kez det le ge sen ki dol -
go zott ház mo del le ket mind szak rá lis lelõkörnyezetben,
mind hul la dék gö dör ben: az elõb bi e ket né ha szen tély mo -
dell nek, míg az utób bi a kat lekicsinylõleg ke men ce mo -
dell nek tart ják – ho lott va ló szí nû leg ugyan azt a la kó há zat 
szim bo li zál ják – csak ép pen más-más, ün ne pi vagy hét -
köz na pi idõ szak ban.

A leg több le le ten a hasz ná lat és sok szor a szán dé kos (?)
tö rés nyo mai ve he tõk ész re. Mind ezek ar ra mu tat nak, hogy
nem va la mi lyen érint he tet len, szem lé lés re, tisz te let adás ra
ké szült passzív, a kul ti kus sa rok ba egy sze rû en be ál lí tott tár -
gyak ként kell el kép zel nünk eze ket. El len ke zõ leg, egy részt a 
le le tek va la mi lyen ak tív cse lek vés sor ré sze sei vol tak, más -
részt rend sze re sen ké szí tet ték eze ket bi zo nyos al kal mak ra –
(ezért ta lál ni õket a te le pü lé se ken ál ta lá ban ma gas szám -
ban!) –, még pe dig az al ka lom nak meg fe le lõ mi nõ sé gû és
jel le gû ki vi tel ben. Sze re pük be töl té se után va la mi lyen ri tu á -
lis pa rancs szel le mé ben „mû kö dés kép te len né” tet ték õket:
sok szor össze tör ték, el ás ták, gyak ran egy-egy idol da rab ja it
gon do san kü lön-kü lön göd rök be he lyez ték.

19. Is ten sé gek a Ti sza-kul tú ra te le pé rõl. Szegvár–Tûzköves

18. La pos idol. Dévaványa, al föl di vo nal dí szes ke rá mia 
kul tú rá ja
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ge it mu ta tó edé nye ket ké szí tett. (20. kép) Az arc áb rá zo -
lá sán kí vül eze ken az edé nye ken más be kar colt dí szí tést
vagy fes tést nem ta lá lunk. Ke vés is me re tünk van az AVK
te rü le tén hasz nált ar cos ke rá mi á ról, on nan alig né hány tö -
re dé kes da rab ke rült csak elõ. Je len tõs át ala ku lás tör tént
azon ban a kö zép sõ neo li ti kum ide jé re, ami kor is meg je len -
tek a fes tés sel és a be kar co lá sok kal gaz da gon dí szí tett, em -
bert szim bo li zá ló edé nyek. Nya kuk hen ge res, vál luk ki szé -
le se dik, tes tük ál ta lá ban nyúj tott pa lack for má jú. Raj tuk
min den eset ben az em be ri arc áb rá zo lá sá val ta lál ko zunk:
be kar colt két kis vo nal jel zi a sze met, egy a szá jat, az orrt
pe dig plasz ti ku san áb rá zol ják. E vissza té rõ mo tí vum alap -
ján ke rül tek a ré gé sze ti iro da lom ba ar cos edé nyek né ven, ám 
ami kor a leg ko ráb ban ta lált tö re dé kes le le te ket tel jes pél -
dá nyok kö vet ték, ki de rült, hogy nem csu pán ar cot vit tek
fel egy egyéb ként át la gos fa zék ra, az edény a ma ga tel jes sé -
gé ben em bert for máz – ter mé sze te sen erõ sen sti li zál tan,
hi szen az élõ em be ri alak alig ha ha son lít ha tó pa lack hoz.
(21. kép) Az idõ be li fej lõ dés ben, ha úgy tet szik, di vat vál -
to zás ban az edé nyek ki ala kí tá sát il le tõ en ki sebb vál to zá so -
kat fi gyel he tünk meg, összes sé gük ben azon ban meg le he -
tõ sen ra gasz kod tak a ha gyo má nyos ékít mé nyek hez. Így a
száj alatt V alak ban az áll vo na lát lát juk, ami mel lett két
füg gõ le ges vo nal ta lán a nya kat mu tat ja. Az arc mö göt ti ol -
da lon, a pe rem alatt be kar colt vo na lak kal a ha jat áb rá zol -
ták, ami be né ha fé sût is il lesz tet tek. Az em be ri kart ál ta lá -
ban füg gõ le ges tar tás ban az edény nya ká ra tet ték, de elõ -
for dul az edény ha sá ra ível ten rá fek võ, ugyan csak plasz ti -
ku san kép zett kéz tar tás is. Szim bo li kus tar tal mú nak kell
gon dol nunk az ese ten ként az edény vál lá ra be kar colt kis
em ber ala kot vagy az arc me zõk alat ti be kar colt mo tí vu mo -
kat. Az ar cos edé nyek funk ci ó ja alig ha nem át ala kult a ké -
sõi neo li ti kum ide jé re, ûr tar tal muk ugyan is meg le he tõ sen

21. Ar cos edény Battonyáról
és Gyomáról. Szakálhát-
kultúra

Mind eb bõl ar ra kell kö -
vet kez tet nünk, hogy a neo -
li ti kus kul tusz élet szín te re
nem egy sze rû en a te le pü lé -
sen volt, ha nem egy-egy la -
kó há zon be lül tör tén tek a
kul ti kus ese mé nyek. Ha pe -
dig min den ház ban így tet -
tek, ak kor a kul ti kus élet
egé sze az újkõkori csa lád
bel ügye le he tett. Köz ve tí -
tõk re, az az sá má nok ra, a pa -
pok va la mi lyen elõd jé re a
le le tek alap ján így nem gon -
dol ha tunk.

Az em ber ala kú edé nyek -
rõl, kü lö nö sen azok ról, ame -
lyek nek nem csak a fe lü le -
tén van va la mi lyen fi gu rá lis
áb rá zo lás, ha nem az edény
nya ka, ha sa, fü le, fe ne ke em -
be ri vo ná so kat hor doz, fel -

té te lez het jük, hogy e szim bo li kus fel fo gás ban az edény
ma ga az em ber. Nyil ván va ló, hogy az ilyen, nõt áb rá zo ló
edény bel se jé ben, az edény ha sá nak sö tét jé ben va la mi lyen
igen fon tos dol got, ta lán ve tõ ma got tar tot tak; az anya méh
sö tét jé ben nö vek võ új élet, a mag zat ana ló gi á ja szem be öt lõ 
itt. Ese ten ként em be ri ham va kat is ta lál tak ilyen edé nyek
bel se jé ben. Ez a le let tí pus is vé gig kí sé ri csak nem a tel jes
ma gyar or szá gi újkõkori fej lõ dést.

A ko rai neo li ti kum ban a Kö rös-kul tú ra né pe kis mé re tû, 
göm böly ded, az ido lok hoz ha son ló mó don erõ sen hang sú -
lyo zott al só tes tû, a pe rem alatt az em be ri arc jel leg ze tes sé -

20. Nõ ala kú edény, „Vé nusz”. 
Hód me zõ vá sár hely–Gorzsa,
Kö rös-kul tú ra
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le csök kent, és alak juk is meg vál to zott, amint ezt a
szeg vár–tûzkövesi edé nyek jól mu tat ják.

Rit kán, el sõ sor ban a Du nán tú lon „Ja -
nus-ar cú” edé nyek kel is ta lál koz ha tunk,
ezek nél egy más sal szem közt, a pe rem alatt
két plasz ti ku san fel tett em be ri ar cot lá -
tunk. A Bu da pest kör nyé kén újab ban elõ -
ke rült ar cos edé nyek al só tes tük ben is kö -
ze lebb áll nak az em be ri alak hoz, lát ha tó an
ül nek. Az ülõ test tar tás jel lem zi a kor szak
leg ré geb ben fel tárt, így leg is mer tebb ant -
ro po morf edé nye it is, ame lyek Hód me zõ -
vá sár hely– Kö kény dom bon ke rül tek elõ.
Ta lán ezek egyi ke bi zo nyít ja leg in kább,
hogy az edény ma ga az em ber. (22. kép)
Mi u tán fel te he tõ en egy edény pe re mé re
il lesz tet ték, az ar cos edé nyek tá gabb kö -
ré be tar to zó nak vél jük a Battonyán elõ -
ke rült ar cos fe dõt is. Ilyen le le tek igen
gyak ran ke rül nek elõ tõ lünk dél re, a Bal -
kán neo li ti ku má ban, ám ha zánk ban ed dig
ez az egyet len, így a tí pus leg észa kibb elõ -
for du lá sá nak te kint he tõ.

Rit káb ban szé pen ki dol go zott ál lat fi gu rá -
kat is ta lá lunk e le le tek kö zött, mint nem ré -
gi ben a Szent györgy völgy-Pi tyer dombon
ta lált, vö rös re po lí ro zott és fi nom be kar co lá -
sok kal bo rí tott tes tû ál lat alak, ta lán szar vas mar ha, amely -
nek or ra át van fúr va, hi he tõ leg te hát há zi ál la tot áb rá zol.
Szin te meg ha tó a gyen géd gon dos ko dás, aho gyan a szob -
rocs kát egy ház pad ló ba mé lyí tett se kély gö dör ben tal pá ra
ál lí tot ták, fe jét pon to san a ko ra neo lit te le pü lé sen ál ta lá nos, 
a há zak kal és egyéb te lep ob jek tu mok kal meg egye zõ észa ki
irány ba for dí tot ták – így ma radt érin tet le nül hét e zer-öt száz 
éven át. (23. kép)

Az újkõkori em ber ki fi no mult, abszt rak ci ó ra ké pes gon -
dol ko dá sát tük rö zik azok az ál lat fi gu rák, ame lyek a ter mé -
szet ben nem lé tez nek, te hát nem a meg fi gyelt, ha nem az
el kép zelt fi gu rát for máz ta meg az õs ko ri szob rász-fa ze kas.

Ilyen két fe jû kos ke rült elõ a zalaszentbalázsi és az
aszó di te le pen. Az áb rá zo lás szim met ri kus, va -

gyis két, a há tá nál össze nõtt kost for máz az
egyéb ként fe dõ fo gan tyú ja ként szol gá ló tö -
re dék. Idõ kel lett an nak fel is me ré sé hez,
hogy itt vol ta kép pen nem va la mi lyen kép -
zelt szörny áb rá zo lá sá ról van szó, ha nem ez
a kör nyé ken jól is mert és év szá zad ok óta lé -
te zõ négy szög le tes, sar ka in ál lat fe jes ol tá -
rok két di men zi ós vál to za ta! (24. kép) Fan -
tá zi a be li ál lat nak kell tar ta nunk azt a kü lö -
nös ma dár-em ber fi gu rát is, ame lyet a szin -
tén Len gyel-kul tú rá hoz tar to zó Aszó don ta -
lált az ása tó Kalicz Nán dor. (25. kép) Mind -
ez vi lá gos sá te szi, hogy az õs ko ri gon dol ko -
dás nem el sõ sor ban a meg fi gyelt ter mé sze ti 
va ló sá got utá noz ta áb rá zo ló mû vé sze té ben, 
ha nem olyan tár gya kat al ko tott, ame lyek a

leg job ban fe jez ték ki gon do lat vi lá gá nak
ere jét. Va ló ban csak a kép ze let vi lá gá ban lé -
te zik az al föl di vo nal dí szes ke rá mia te le pe i -
rõl is mert ál lat tes tû-em ber fe jû szob rocs ka.
Eb ben az eset ben fel tét le nül mö göt tes, ta lán 
hitvilágbéli tar tal mat kell ke res nünk, ha meg 
akar juk ér te ni az újkõkorban élt al ko tó kat,
hi szen az élõ min ták tól el té rõ al ko tás kö vet -
ke ze te sen ha son ló pél dá nyok ban, több le lõ -

he lyen is elõ ke rült.
Ál lat ala kot, ha son ló an az em ber ala kú pa lac kok hoz,

edény ként is for máz tak, ilyen pél dá ul a tiszacsegei vagy a
battonyai ál lat ala kú edény. Va ló szí nû leg nem já runk
messze az igaz ság tól, ha ezek ben az ese tek ben is szer tar -
tás be li sze re pet té te le zünk fel.

A hit vi lág gal kap cso lat ba hoz ha tó tár gyak mel lett ter -
mé sze te sen akad nak olyan egyéb je len sé gek a te le pü lé sen,
ame lyek kí vül es nek a hét köz na pi élet szfé rá ján. Ilye nek
pél dá ul az ál do za ti göd rök vagy az épí té si ál do zat nak tart -
ha tó leletegyüttesek. Az elõb bi olyan göd röt je lent, ame -
lyet rend sze re sen, új ra meg új ra fel ke res tek, bi zo nyos

23. Szar vas mar ha-szob rocs ka. Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb,
DVK

24. Két fe jû kos. Zalaszentbalázs, Len gyel-kul tú ra

22. A kö kény dom bi Vénusz. 
Hód me zõ vá sár hely, Ti sza-
kul tú ra
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szer tar tá sok so rán be le te met ték az ál do zat nak szánt tár -
gya kat, majd tü zet gyúj tot tak vagy tisz ta ho mo kot, agya -
got szór tak rá. Né ha a kul ti kus sa rok ból ki ke rült ido lo kat,
ol tár kákat is itt te me tik el. Makkay Já nos, aki so kat fog lal -
ko zott az ál do za ti göd rök kér dé sé vel, meg kü lön böz tet a
ma gyar or szá gi újkõkorban vé res és vér te len, pél dá ul étel -
ál do za to kat is. Mind ezek gon dos elem zé sé hez a ter mé -
szet tu do má nyos vizs gá la tok nyúj ta nak se gít sé get. A má sik
ál do za ti faj ta ha son ló eh hez, de itt a fel aján lást egy-egy ház 
épí té se elõtt, a ben ne la kók éle té nek, ja va i nak, a maj da ni
ház sor sá nak meg óvá sa ér de ké ben vé gez het ték. A ti szán tú -
li Herpályon pél dá ul több ház pad ló alá õs tu lok szar vát tet -
ték, de há zak alól ke rült elõ több kis gyer mek csont vá za is.
Kér dés, hogy va jon eze ket a gye re ke ket va ló ban fel ál doz -
ták-e, vagy csu pán ter mé sze tes ha lá luk után akar ták a ház
la kói hasz nos sá ten ni a túl vi lág hoz, az õsök höz fû zõ dõ kö -
ze leb bi kap cso lat ere jét.

Bi zo nyos ér te lem ben min den te met ke zés vall egy-egy
kö zös ség la kó i nak hi té rõl. Mint a te met ke zés rõl szó ló fe je -
zet bõl ki tû nik, az újkõkorban a kö zös ség ha lot ta it is a te le -
pü lé sen te met ték el, a há zak kö zé, a te le pü lés el ha gyott ré -
szé be, nem egy szer la kó ház ba, amely kü lön le ges, ta lán a
meg halt em ber stá tu szá val össze füg gõ te met ke zé si mód. A 
ha lott mel lé he lye zett és a túl vi lá gi élet hez szük sé ges nek
gon dolt mel lék le tek, a test vö rös ok ker ral va ló meg hin té se 
mind-mind az õs ko ri gon dol ko dás, hit vi lág ré gi ó i ba en ged 
be pil lan tást, ha si ke rül he lye sen ér tel mez nünk eze ket.

Is me rünk Magyaroroszág újkõkorából olyan, fel te he tõ -
leg kul ti kus ren del te té sû je len sé ge ket, ame lyek nek szín te re
nem a la kó ház, gyak ran nem is a te le pü lés. Úgy tû nik, hogy

a nagy mé re tû kör ár kok épí té sé nek ha gyo má nya ez egy szer
nem a Bal kán fe lõl, ha nem Kö zép-Eu ró pá ból ér ke zett: ott
fõ ként a vo nal dí szes edé nyek nép cso port ja i ra jel lem zõ. Ma -
gyar or szág te rü le tén is akad nak ilyen, gyak ran száz mé ter
át mé rõt is el érõ kör árok-rend sze rek, el sõ sor ban a Du nán -
tú lon. A leg ko ráb bi ron del la ta lán a be cse helyi; a ké sõ neo -
li ti kus Len gyel-kul tú rá ból a Szom bat hely mel let ti Sé fa lu
ha tá rá ból szár ma zó nagy kör árok is je len tõs le let, újab ban
pe dig a légifotózás se gít sé gé vel egy re több kör ár kot le he tett 
az or szág más te rü le te in is azo no sí ta ni.

A kör ár kok nak több fé le, va ló szí nû leg egy ben el té rõ
funk ci ó jú vál to za tát kell meg kü lön böz tet nünk. Amennyi -
ben a te le pü lést ma gát ve szi kö rül egy sze res vagy több -
szö rös árok és a hoz zá juk tar to zó fapalánksor (paliszád),
ak kor an nak min den bi zonnyal vé del mi sze re pe volt,
mint pél dá ul a név adó Tol na me gyei Len gyel te le pü lé -
sen, Aszó don vagy az al föl di Herpály tell-település há zai
kö rül. A kör ár kok nagy ré szé re azon ban nem ez a jel lem -
zõ. A V-ke reszt metszû, kon cent ri ku san épí tett ár kok
gyak ran olyan kes ke nyek, hogy egy gyer mek is át lé pi, itt
te hát vé del mi funk ci ó ról nem le het be szél ni. Rá adá sul a
kör ár kok bel se je majd nem min den eset ben „üres” vagy
leg fel jebb egy épü let nyo mát ta lál ni ben nük. A kör ár ko -
kat ka puk is ta gol ták. Leg gyak rab ban egy-egy ka pu nyílt
a négy ég táj fe lé. Ha hoz zá tesszük, hogy e kör árok-rend -
sze rek igen gyak ran nem is egy te lep hez tar toz tak, ha nem 
mind egyik az egy ko rú fa lu tól tá vol épül tek fel, és a nyu -
ga ti pél dák ta nú sá ga sze rint akár több te le pet is „ki szol -
gál tak”, ak kor mér he tõ fel iga zán az ér tel me zés je len tõ sé -
ge s egy ben ne héz sé ge is.

Ab ban ál ta lá ban min den ku ta tó egyet ért, hogy a kör ár -
kok va la mi lyen nem hét köz na pi, ta lán szak rá lis cél ból
épül het tek. Akár ho gyan is ér tel mez zük az újkõkori kör ár -
ko kat, egy do log vi tán felül áll: min den kép pen egy na -
gyobb em ber cso port, kö zös ség össze fo gá sá ra volt szük ség
ah hoz, hogy e rop pant föld mun kát el vé gez hes sék. Min den 
bi zonnyal a kör ár kok funk ci ó já ról is e na gyobb kö zös ség
fi gye lem be vé te lé vel kell gon dol kod nunk. Éles a kü lönb -
ség: a neo lit kul ti kus élet a csa lád la kó há zán be lül zaj lott,
részt ve või ma guk a csa lád tag ok le het tek: ez min de nek elõtt 
dél ke let-eu ró pai örök ség ha zánk te rü le tén. Ez zel szem ben 
úgy tû nik: a Kö zép-Eu ró pá ban ki ala kult föld mû ves ci vi li -
zá ci ó ban más ho vá he lye zõ dött a hang súly. Ke ve sebb a fi -
gu rá lis áb rá zo lás (idol, oltárka) a há zak kö rül, ugyan ak kor
ha tal mas össze fo gás sal meg te rem tet ték a na gyobb kö zös -
ség rí tu sa i nak szín te rét, ahol el sõ sor ban az egész te le pet
vagy akár több fa lu la kos sá gát érin tõ szer tar tá so kat vé gez -
tek, le gyen az be ava tás vagy a csil la gok, a Nap és a Hold já -
rá sá val össze füg gõ ri tu á lé. Mind ez va ló szí nû leg a tár sa dal -
mi szer ke zet más faj ta fej lõ dé sét se gí tet te elõ.

Mint tör té nel münk so rán igen sok szor, a Kár pát-me -
den ce mind két ha gyo mányt be fo gad ta, s ben ne a két fé le
szo kás sa já tos mó don ke ve re dett. Az új kõ kor egyes kul tú -
rá i nak te rü le tén más-más arány ban ugyan, de olyan erõ sen 
gyö ke ret vert mind két ha gyo mány, hogy kis sé meg vál to -
zott for má ban, de még a réz kor ban is ki mu tat ha tó.

25. Kép ze let be li ma dár. Aszód, Len gyel-kul tú ra
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NYERSANYAG, BÁNYÁSZAT,
KERESKEDELEM

Bácskay Erzsébet – T. Biró Katalin

Az õskõkor embere rendkívül szoros kapcsolatban állt a
környezõ világgal, az úgynevezett „természeti környezet-
tel”. Az újkõkorban ez a kapcsolat átalakult: egyre többet
vett el, alakított át saját céljaira, így az élõ és az élettelen
környezet egyre nagyobb része vált felhasználandó, ezért
begyûjtendõ, kitermelendõ, cserélhetõ és különleges érték-
kel, presztízzsel rendelkezõ nyersanyaggá. A nyersanyagok
köre egyre bõvült: a szerszámok, az eszközök és az ékszerek
anyagához használatos kõnyersanyag, csont, kagyló- és csi-
gahéjak mellett egyre fontosabb szerep jutott a mesterséges
anyagok (égetett agyag, késõbb fémek) elõállításához szük-
séges alapanyagoknak. Néprajzi megfigyelésekbõl tudjuk,
hogy a felhasznált nyersanyagok köre lényegesen tágabb,
ezek többsége azonban az évezredek alatt megsemmisül.

Legnagyobb hagyományokkal a pattintott kõeszközök

készítésére szolgáló kova nyersanyagok kutatása rendelke-
zik. Ez részben összefügg a tárgycsoport jelentõségével,
valamint azzal a ténnyel, hogy az õskõkor kutatásának je-
lentõs szakemberei maguk is földtudományi képzettséggel
és ismeretekkel rendelkezõ szakemberek voltak a magyar-
országi kutatások kezdetétõl fogva.

Jó minõségû kovanyersanyag-lelõhelyek rendszeres ki-
termelése, bányászatszerû kiaknázása már a középsõ pa-
leolitikum óta kimutatható. Késõbb, bizonyos kedvezõ
adottságú helyeken ez a tevékenység egyre intenzívebbé és
szervezettebbé vált, szinte ipari méreteket öltött. Ahogy
Magyarország vázlatos geológiai térképérõl jól látható
(26. kép), a terület viszonylag gazdag pattintott kõeszkö-
zök készítésére alkalmas kõzetféleségekben. Az õskor fo-
lyamán legintenzívebben a Dunántúli-középhegység jura
idõszakból származó kovakõzeteit (radiolarit), egy alsó
kréta tûzkõlelõhelyét (Sümeg–Mogyorósdomb), a Mecsek
felsõ jura–alsó kréta tûzköveit, valamint az Északi-közép-
hegység különféle hidrotermális és tavi eredetû kovakõze-
teit (limnokvarcit) használták. Ezen vidékeken kisebb, fel-

26. Õskori bányahelyek Magyarországon. A bányák elhelyezkedését Magyarország földtani térképén mutatjuk be.

Jelkulcs a geológiai térképhez:
I. – holocén (homok, iszap, anyag); II. – pleisztocén kavics, homok; III. – pleisztocén lösz, – neogén üledékes kõzetek; V. –
paleogén üledékes kõzetek; VI. – harmadidõszaki vulkáni kõzetek; VII. – mezozoós üledékes kõzetek; VIII. – mezozoós eruptív kõ-
zetek; IX. – paleozoós üledékes kõzetek; X. – paleozoós gránit; XI. – gneisz, kristályos pala

Jelkulcs az õskori bányákhoz:
1. Miskolc-Avas, 2. Sümeg-Mogyorósdomb, 3. Tata-Kálváriadomb, 4. Korlát-Ravaszlyuktetõ, 5. Erdõbénye-Sás patak, 6. Boldogkõ-
váralja, 7. Bakonycsernye-Tûzkövesárok, 8. Szentgál-Tûzköveshegy, 9. Hárskút-Édesvízmajor, 10. Dunaszentmiklós-Hosszúvontató,
11. Lábatlan-Margittetõ, Lábatlan-Pisznice, 13. Budapest-Farkasrét, 14. Lovas-Mackóbánya, 15. Kisújbánya-Szamárhegy

Fekete – kovabányák, Vörös – festékbánya, Zöld – csiszolt kõeszköz nyersanyag bánya
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színi kibúvásokra alapozott, feltehetõen rövid ideig
és/vagy alkalmilag látogatott nyersanyagkitermelõ-helyek
– nemritkán feldolgozó mûhelyekkel – éppúgy megtalál-
hatók, mint a föld felszíne alá hatoló mûveléssel kitermelt
kisebb vagy nagyobb kiterjedésû bányák, mely utóbbiakat
az õskor folyamán hosszú ideig mûvelték. A kitermelés
módját és az alkalmazott bányászszerszámokat mindig az
adott lelõhely geológiai viszonyai szabták meg, így például
Dunaszentmiklós, Lábatlan mellett a szabadon lévõ vagy
csak vékony földréteggel fedett kõzetet a mai kõbányászat-
hoz hasonlóan közvetlenül fejtették nagy, helyidegen kavi-
csokkal. Volt, ahol a kibúvásokat sekély gödröket ásva a
föld alá követték, a beágyazó kõzetet gímszarvasagancs
szerszámokkal lazítva-feszegetve (például Tata-Kálvária-
domb). (27. kép) Sümegen a tektonikus mozgás következ-
tében kibillent rétegfejek mentén haladva, 1–5 méter kes-
keny, párhuzamos folyósok rendszerével folyt a fejtés. Itt
is agancsszerszámokat és kavics-ütõköveket használtak, ez

utóbbiaknak inkább a kova elsõdleges feldolgozásában volt
szerepük. A miskolc–avasi neolit bányában pedig a hidro-
kvarcit-padokat aknákkal termelték ki. Egyes bányaterüle-
teken, így elsõsorban Tatán és Sümegen az õskori bánya-
jelenségeket szabadtéri múzeum formájában mutatják be.
(28. kép)

Az õskori kovabányákban általában kevés a keltezõ lelet,
ezért korukat, kulturális kapcsolataikat 14C korhatározással,
illetve a belõlük kikerült anyagnak a telepeken való elterje-
dése alapján állapíthatjuk meg. Ezek alapján mai ismerete-
ink szerint a felszín alá hatoló, fejlettebb bányászkodás vi-
rágkora a neolitikumra és a rézkor elejére esik (Sümeg,
Szentgál, Miskolc–Avas neolit bánya). Ennek oka az egyre
több és egyre jobb minõségû (bányanedves) anyag iránti
igény. A szélesebb értelemben vett bányászat azonban a kö-
zépsõ paleolitikumtól (Budapest-Farkasrét, Miskolc–Avas
paleolit bánya) legalább a rézkor végéig (Tata), sõt – bár
egyre csökkenõ intenzitással – valószínûleg a bronzkor vé-
géig (Sümeg) nyomon követhetõ. Voltak olyan bányák (pél-
dául a Gerecsében, illetve Bakonycsernyén, Hárskúton vagy
Erdõbényén), amelyek valószínûleg csak helyi igényeket
elégítettek ki, másoknak anyaga nagy területen, több évez-
reden át használatban volt, olykor a bányától több száz kilo-
méterre is szállították (például Szentgál). (29., 30. kép) A
sümegi tûzkõ elterjedése pedig a késõ neolitikumtól a réz-
kor végéig határozott koncentrációt mutat a bányától dél-
nyugat felé, a mai Zala megyében.

Az õskori nyersanyagok elterjedését a nyersanyagfélesé-
gek egyre jobb megismerésével tudjuk követni. Néhány
rendkívül vonzó és jellegzetes nyersanyagra mind az õskor
embere, mind az õstörténetet kutató szakemberek hamar
felfigyeltek, így a Kárpát-medence teljes területét ellátó
obszidiánra. Az obszidián vulkáni üveg, ami a lávakõzet
hirtelen kihûlésével keletkezik. Természetes elõfordulása
igen ritka, Európában csak a mediterrán szigeteken és a

27. Tûzkõfejtõ gödör, Tata–Kálváriadomb

28. Szabadtéri múzeum,
bemutatóhely a tatai
Geológiai Parkban, ahol
az õskori tûzkõbányászat
emlékeit is megtekinthetjük



120 Az újkõkor

To kaj–Eper je si-hegy ség ben for dul elõ. Jel lem zõ ké mi ai
összetétele alap ján biz ton ság gal meg ál la pít ha tó, hogy a ré -
gé sze ti le lõ he lye ken ta lált ob szi di án esz kö zök me lyik elõ -
for du lá si hely rõl szár maz nak. Az észak ke let-ma gyar or szá -
gi és a dél ke let-szlo vá ki ai le lõ he lyek nyers anya ga igen
nagy tá vol ság ra, Thesszáliától Észak-Olasz or szá gig, észa ki 
irány ban egé szen Dá ni á ig el ju tott. Ha son ló kép pen, az új -

kõkorban gyak ran elõ for du ló szí nes, dí szes hé jú ten ge ri
kagy lók ból (Spondylus) ké szült ék sze rek ke res ke del me is
nyo mon kö vet he tõ az Ad ri á tól és az Égei-ten ger tõl a Kár -
pát-me den cén át Kö zép-Eu ró pa nyu ga ti ré szé ig.

Ma gyar or szá gon vi lág vi szony lat ban is el sõ ként lé te -
sült õs ko ri össze ha son lí tó nyers anyag gyûj te mény a Ma -
gyar Nem ze ti Mú ze um ban (Litotéka-gyûjtemény). Cél ja, 
hogy az õs ko ri em ber ren del ke zé sé re ál ló nyers anyag faj -
tá kat mi nél pon to sab ban meg is mer jük. A min ta gyûj te -
mény rész ben köz vet len össze ha son lí tás ra szol gál, rész -
ben vál to za tos fi zi kai, ké mi ai, ás vány-kõ zet ta ni vizs gá la -
tok se gít sé gé vel ob jek tív ada to kat ad az egy ko ri nyers -
anyag ok jel lem zé sé re, ame lyek nek alap ján a ré gé sze ti le -

31. Vö rös fes ték (he ma tit) tá ro lá sá ra szol gá ló edény ke
Bodrogkeresztúrról

29. Nagy radiolarit nyers -
anyag tömb Balatonszemes-
Bagódomb le lõ hely rõl. A
nyers anyag a szentgáli
Tûzköveshegyrõl szár ma zik.
A le lõ he lyen a du nán tú li vo -
nal dí szes edé nyek nép ének
kul tú rá ja idõ sebb fá zi sá nak
te le pü lé sét tár ta fel Kiss
Vik tó ria

30. Kú pos pengemagkõ szentgáli radiolaritból. A szé pen ki dol -
go zott mag kõ szór vány le let ként ke rült elõ – fel te he tõ, hogy
kincs ként rej tet ték el. Bu da ke szi, Tan gaz da sá gi szõ lõk
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lõhelyeken elõkerülõ darabok származási helye több-ke-
vesebb pontossággal megállapítható. A gyûjtemény leg-
fontosabb része, a rendszeresen felgyûjtött magyarorszá-
gi alapadatok interneten keresztül is elérhetõek. A gyûj-
teményre alapozva sikerült a legfontosabb magyarországi
(kõ)-nyersanyagféleségeket és a jelentõsebb õskori „im-
port” nyersanyagokat azonosítani. Ismerjük a rájuk jel-
lemzõ ellátási területet, ezeknek változásait az egyes ko-
rok, kultúrák idején. Az ellátási területek, a kereskedelmi
kapcsolatok változása az anyagi kultúra egyéb elemeihez
hasonlóan jellemzõ az adott kultúrára, egyben lehetõsé-
get ad az õstörténet fontosabb eseményeinek – vándorlá-
sok, területi átrendezõdések és kapcsolatrendszerek –
pontosabb megismerésére.

A nyersanyagtörténeti kutatások jelenlegi iránya elsõ-
sorban a vizsgált nyersanyagfajták körének kiterjesztését
célozza meg. A csiszolt kõeszközök nyersanyagának kuta-
tása jelenleg egy UNESCO által támogatott, európai szin-
tû együttmûködési program keretében történik (IGCP–
442): jelentõs eredmények születtek a legfontosabb csi-
szolt kõeszköz nyersanyagok (bazalt, zöldpala) azonosítása
terén. A Mecsek hegységben megismerhettük az elsõ
olyan bányahelyet (Kisújbánya–Szamárhegy), ahol csiszolt
kõeszköz-nyersanyag (fonolit) õskori, valószínûleg késõ
neolit kitermelése folyt. A bányát feltételesen összefüggés-
be hozhatjuk a zengõvárkonyi késõ újkõkori (Lengyel-kul-
túra) településsel, ahol jelentõs mennyiségben találtunk

félkész és használt csiszolt kõbaltákat részben fonolitból,
részben a Mecsek hegységben elõforduló más alkalmas
nyersanyagfajtákból.

Úgy tûnik, a csiszolt kõeszközök kereskedelme hasonló
„láncot” épített ki, mint amit a pattintott kõeszközök keres-
kedelme során megismertünk. A leginkább jellemzõ kü-
lönbség, hogy amíg a pattintott kõeszközöket jellemzõen
félkész termékként (magkõ, penge) szállították, a csiszolt
eszközöket a nyersanyagforrások közelében elhelyezkedõ
mûhelytelepeken késztermékként állították elõ. A hagyo-
mányos lakótelepeken már csak a használat, illetve az újra-
felhasználással kapcsolatos átalakítások mutathatók ki.

A neolitikum idején találkozhatunk elõször nagy
mennyiségben mesterséges anyagok elõállításával, felhasz-
nálásával. Ezek sorában elsõ és a régészet szempontjából
legjelentõsebb forráscsoport az égetett agyag, a kerámia.
Feltételezhetõ, hogy a kerámia gyártásánál felhasznált
nyersanyag a lakóhely közvetlen környezetébõl származik:
a kész edény tároló eszközként vagy különleges ajándék-
ként azonban az elõállítási helytõl távolra is eljuthatott.
Ilyen „csomagoló anyag” funkciót látott el az a kis agyag-
edény, amelyben vörös festékanyagot tároltak – és valószí-
nûleg szállítottak – az újkõkori iparosok. (31. kép) A kerá-
mia ásványos és kémiai összetételét, készítéstechnikáját
szolgáló vizsgálatoknak még csak a kezdetén tartunk: ezek
valószínûleg majd tovább finomítják ismereteinket az õs-
kor anyagi kultúrájáról.






