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Bevezetés  

A dolgozat célja azoknak az ujabb kutata.:i eredmé-

n;;eknek a közzététele, a-elek a Karmát-medence és a 

sztyeppevidék több évezrea's történeti kapc3olatainak 

kezdeteit uj wegvilagitú,;ba helyezik, els;>.iorban az< I-

tal, hogy ujabb adatokkal bizon itjak ezeknek a korai 

kadc,,olatoknak rendkivüli történeti jelentőégét. 

A vizogalat k'zéproátjában a :agyarorszagi gödörsiros 

hal-ok /nokkersirok"/ kérdése áll. Elhunyt tanárom, 

Gazda v„isztai Gyula utmutata..a alapjan 1966-ban ka;cao-

lödtam be a téma kutatásába. 

Az utóbbi évek kutató-ai, a rcgeb:.i feltár,, » ok 

kizdletlen adatéinak 	leleteinek el3bukkandsa, a kor- 

szak hazai és kLilföldi kutatóinak 1 gujabb eredményei 

alapjan fölvetheti kérdé.,ek és feltevé-ek indokoljak, k 

hogy Kalicz Nundor monografikus feldolgozása után né-

haiiy évvel ujaoo uolgozatot ,zentel fiúnk a sz.;banf.:rgó 

témának. 1  

A dolgozat elsú fejezetei a téma kutatástörténeté-

nek felvazoldsa mellett az ö Jszes hazai lelőhelz- ek fel-

sorolását és az egye feltárások eddig közöletlen anya-

ginak leirasat tartalmazzak. A tovabbi fejezetekben ki-

sérletet te.:zünk arra, hogy az egyes keleti eredetdnek 



tartható, illetve ezekkel őstörténeti szempontbél kapcso-

latos leleteket tipológiai és kronológiai almon körül-

haturoljus. Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy az 

eddig gyakran áltölánossagban "keleti" vagy "sztyeppei" 

eredetűnek tartott emlékek történeti forrásértékét növel-

je a pontosabb történeti következtetések lehetősége ér-

dekében. Ezek után megpróbálkozunk a középső rézkor és 

korai bronzkor között létrejött sztyeppei kapcsolatok 

történeki jelentőségének és hatásának felvázolásával, 

röviden érintve azokat a problémákat, amelyeket a régéti 

szeti kutatás ezekkel kapcsolatban. a ;,árpát-medence, 

illetve Közép-Európa és a Balkán vonatkozásában felvetett. 

;;zen a helyen a.ondok köszönetet Dr.Kalicz Nándornak 

és Patay Pálnak szakmai segitségdkért, valamint 3.1'arc .ik 

Antónianak, Bökönyi :.vándornak, Duma Györgynek és Valkó 

:;mőkének az antropológiai, zoológiai, kémiai és biológiai 

anyagvizsgálatok elvégzéséért. 

A dolgozat jelentős mértékben tarnaszkodik Dr.Gazda-

pusztai Gyula ásatási eredményeire. szek közzétételével 

az ő előlegezett bizalmát kiérdemelni, és emléke iranti 

tiszteletem is szeretném kifejezni. 



II~ lC utat á8 t ár t é ne t  

A vizog'lóddsok .i.,venyein, mely a Kárpat-medence ás  

a déloroszországi sztyeppevid.k legkorábbi k.pcsolatainak 

felismeréséhez és méltó értékeléséhez vezettek, a .pult 

század ma.,odik felében és a századforduló idején tették  

meg az elsó lépéseket azok a kutatók, akik a keletmagyar-

orszagi "korh:inyok", "őshalmok", "kunhalmok" mibenlétét 

és eredetét, korat próbálták tisztezni. Hogy a kiala-

kulófelben lévő régészeti kutatás figyelme elsősorban z 

'nnak tudható be, hogy a siksagi vidékeknek ezekhez a 

jeliegzete:, földpiramis-.;zerü "dombjaihoz" az évsz .zadok  

fol;-air a ikeri -ok legenda, mendemonda tapadt, keletkezé-

süket sokfeleképpen nagyarázták, és hol a népi emlé-

kezetben még élő törökvilághoz, hol a -zéltében elter-

jedt Attila-mítoszhoz kötötték. Ezekkel a hiedelmekkel 

ma is gyakran talal.cozurik, sokfelé az egyes kurganok ne-

ve is őrzi emléküket. /Kinc. es domb, c,rhaiom, Attila  

halom, Tatárülések, Török halom, Bajnok halom, Gyilkos 

halom, Karhozott halom, stb./ 

w:indazonáltal a tudományos fantázia olykor tultett  

a népi hiedelmeken, különösen a kutatás kezdeti idüsza- 

kaban. Igy eléggé hosszu időn -t tartotta makat az a v, . -

lemér1y, mely .,zer int az alföldi halmok ter,:.é.:zetes, vul-

kanikus . dködésekkel összefü(66 képződm6nyek. 2  



Az  Alföld egész ter detén megindult a halmok számbavéte-

le, később térképezésük és feltárásuk is. 3  ::zek .már a 

legkoraboi idő,zakban jónéhány gödörsiros tipubu te::,et-

kezést eredményeztek, elsősorban Jóba .André. és Zoltai 

Lajos munkája réven. 4  A kevés melléklettel ellátott 

sirokat kezdetbeli népvandorláskori törzsfők kirabolt 

sirjainak vélték, igy Zo114* az általa először felt'rt 

oa.halmi te etkezést csupán Jósa korábbi halomfeltárásai-

val hozza kapcvolatba. 5  A korabeli oroszországi kurgan-

feltarasok eredményeinek megismeré,e vezetett az "okker-

sirok" történelmi és időrendi helyzetének meg vildgité-

sához. 6  Az első, alapvonalaiban mindmáig elfogadott ős-

történeti rexonstrukció V.Gordon Childe nevthez füződik, 

Aki a legősibb poptusi lovasnomád nép nyugati irányu 

előretörését feltételezte az "okkersiros" temetkezések 

magyarországi megjelenése k'pcsán. 7  

A problémakör további kutatástörténetének tömör 

ö,szefoglalalasat Kalicz Nándor végezte el. /Banner 

Janos, H.'chroller, J.Nestor, Kőszegi Frigyes, Bóna 

Itván, C :alog József, 3.Novotny, L;.Gara apin, r'.Gimbutas 

• munkai ./o  Az altala idézett állásfoglalá,ok többsége, 

de elsősorban M.Gimbutas tanulmányai azt a .,ok.,zor 

birált felfogá.t tükrözik, .hely a késői rézkor és közép-

ső bronzbor között 1,_ jatszódott nag„'aranyu etnikai és 

társadalmi vaitozások egész sorát, igy a zsinárdi,zes 



kera.ia, a faj szi tipusu rézbalták, az indoeurópai népek, 

a kaaztobra ta(,ozódó tarsadalom me(;jelenéaat a "sztyep-

pei népek", a "Kurgan kultura" nagyaranyu előretörésé-

hez köti. 9  A  rendelkezéare alló, a huazas évek óta 

alig er néhany feltárás eredményével gyarapodott lelet-

anyag alapján Kalicz is lényegében egyetlen nagyaranyu 

népmozgáa keretébe illeszti az emlitett változaaok be-

következéaét, amely a délukrajnai sztyeppékről kiindul-

va Ki»zoritja a badeni népeaségeltsKelet-y,agy arorazag,-

ról, s megveti a korai bronzkor alapjait. 1°  Tanulmanya 

tárgykörének ''egfelelóen nem foglalkozik a maroadéc.aei 

tenmetó kel.:ti kapcsolatainak probléma jóval, ilyenformán 

a kölc..önda, évszazadokon kereaztúl tartó sztyeppei 

kapcsolatok történeti folyamata helyett, amelyre az 

ujabb kutatások alak; j'n főleg a román és szovjet kutatók 

hivtak fel a figyelmit, a "keleti elemek" megjelenését 

viszonylag rövid perióduson belül feltételezi. 11  

Kalicz °,ándort követően hazankban Gazdapu.,zt.ni :^,yula 

ki.:érelte me gy; az ujaub történeti és kronológiai ért::kelőst. 

Hossza éveire tervezett feltáró- és kutatómunkáját tra-

tjxua halala félbe:,zakitotta, a tal_,ykört érintő rövid 

tai.ulaanyai feltara..air.nk igen kevés eredményét teszik 

közzé. 12  

A  legutóbbi évek külföldi szakirodalma elsősorban az 

indoeurópai nyelvterdlet kérdé.;ei kapósan foglalkozott 



a korai oztyeppei el nyomulá., problémajava1. 13  Uj fel- 

dolgozások lattok ;iapvil. k,at a Jamnaja, Uszatovo kul-

tura, a zsin'rdiszes kulturak, a Balkan éi a Pontus-

vidék, vala'int a Kaukázus és a Közel-Kelet, é5 a Föld-

közi-tenger keleti medencéje kapcJolatait illetően. 14  

Ilykódon megvan a lehetősége annak, hogy Gazdapu,,ztai 

Gyula asatá.ai, valaWint a régebben meglévő, de nem köe 

tölt, illetve nerce vizagalt feljegyzések és antropológiai 

anyagok közlé.Avel a középső rézkor és a korai bronzkor 

közvitt eltelt időszak történeti kérdéseinek megi.,meré. é-

hez is ujabb bzei ' ntokkal járuljunk hozzá. 



II. A sztyel:pei népc.,oportok legkorabt;i behatola- 

;;atiak bizonyitékai - leletanyag 

1. Dévavany a - Te:nplomdo;ub 15  

A Kalicz altal közzétett leirt a feltarő, Frenyó 

pal kéziraoos jegyzőkönyve alapjan a következő adai 

tokkal eE;észithetjük ki: 16  

Az elsőként feltart, félkörivea arokkal körúlvett 

siröan a halott ts,;ol,..dt illetően Frenyó csak ary 

nyit e.:.lit, i ogy a vaz "keletre néz". 17  Véleményűnk 

eszerint a leiras legragyocb valószinúséggel arra 

enged kbvetKeztetni, hoEy a halott Ny-K iranyitasu 

volt, ne... ,Jedig forditva, ..irat ;.alicz feltételezte. 

A leirasban foglal0c6ontvazat bontó földréte g; fö-

lött megfigyelt "összenyo.Lott hamuréteg" feltehet.,-

en sirtaxaró /gyékény?/ maradvarya lehet, amelynek 

részben kalcinalódott, valóban ha  ura e;:.lékeztető 

mxradv nyai a közeli Barcé halom azonos koru temet-

kezé éből is előkerultek. ld  

La.licz leirara szerint a halott e gyetlen mellék-

lete a koponya baloldalanal tal llt tyukto, ess nagy-

ragu okkerrög volt. U6dositani latszik ezt ^renyá 

helyszini megfigyelése: " A koponya jobb ér bal 

szélen, a füleknek megfelelő Helye. eg;r-egy  mogyo-

ró nagyságu göböc.,ke vált ki a földből, ennek szar- 



ke alloaányán lila azinü sávok huzódtak. indkét  

$óböestike azonos nagyaágu és minóségü, de ezt is  

csak a nedvesség tartotta össze és c ekc;ly nyo-

másra porra malíott." A 	el-,sorban a t. r- 

gyak helyzete al ; rjan arra gondolhatunk, : : o,y  

ezek nagyon ro..64 aílapotu, feltehet;;en rossz-

ezüstből való, többcsavarodaau apiról-függők ma-

radvanyai lehettek.  

A halom harmadik temetkezésének leirásánál a  

tájolással kapcsolatos .egjegyzés ugyanaz, mint  

az elnúként leirt sir esetében. "eltehetően ez a  

sir is "y-Z t.-jola'u vo`t. 19  

—  Feketehalaz.  2o  

,alicz Jcsa .,ndr's leirása wo ,an készült rész-

letes közlése alapjan bizonyosra vehető, hogy a  

halom függőleges te;.-e1 . ben egyinas fölvitt el-  

helyezkedő két azonos ritusu sir 6ödörsiros /jam-  

Haja/ ti 2usu teavetkezés. Az alaptemetkezés fölé  

emelt h&loz.ba astLik a mssodik, ezüst függő -

u.ellékletes sirt, amely fölé ujabb magasitast  

emeltek.  

3.Tiszaeszlár - Myhaloa21  

4.Gava - Katóhaioá22  

5 .'iashúlo ~ - 7aE,yhalon:23  

6.::ag;Jksll — aL;;Korhaily~ 4  



?.;;sbsza ►rszállás - évtelen halam ~ 5  

B.Jros -r,yirjes - névtelen hHlom26  

9.ryirkarasz  -  Jarahalom2  T  

lo.Debsecen /Hortobaf,y/ 2.szamu : ' ipashalom2d  

Kalicz röviden ea►liti csupán a csontvaz körül  

észlelt szir.ts lenr'o ~.4tok.at, .Leljek Zoltai szerirat  

a halotti takaró maradvGnyai voltak. 29  

"Ahol a lenya.,.utak mutatKJZtak, ott a kemény  

agyagos: föld, ac.int a icé.. t al.-Iriya-ta:.., viz zintes  

ironyva,. kön' yen elvalt egy'..dstól, s ugy a fel-

feszitett rögökön, mint az alulmaradt réte,e;a  

parhuzaaaosan, 	kt. keroy, hol széles fehér é3  

veres caikok, itt-ott k€:ke., pettyekkel tarkázva  

valtakozt&k. A ldo c::: hosszu és 90 c . széles sir-

ban néhol egymás mellett két ilyen :.ziaea lenyomat  

volt a csontok körül, másutt csak egy.:zer volt a  

festékes re teg. lsnnek oktat pedig abban vé leld lel-

ni, hogy ahol csont vagy föld ker;at a halotti  

takaró közé, ott kettős lenyo...at alakalt, ahol  

a lepel ö..szeért, ott eb;, szeres." 3o  

11. Debrecen - i apeqrhaza 31  

Le6ei.litnetc., hocy a vürd., festákrögőn kivül  

ebben a sirba:; is talaltak "a sirüreg fenekén  

mindenütt fehér, veres és barna szinű lenyomato-

kat."  



1 J  

i2.: drrétunvari -  .  al~ zsirnloW j2  

itt is éruc..Lesnek tar tk i.iez ,i ' oltai rész-

letes leir.Jat: Sj  

" 5o cm mélyen ugyanolyan szinee, csikar lenyo-

matok mutatkoznak, amilyenekről a hortobagyi pi-

pashalmi é., papegyh&zi asatas ia::.er'teté.:énél szól-

tai.. A könnyen eivr.lá földréteget magara bontottain  

le. -'ontosbrr kelet-nyugati  írériyban létesitett,  

tarka pokróchoz hasonló agyagfelelet 	elebűnk,  

amelynek ho»sza 3,10 m volt, szélessége 2,6o m.  

$ 8z5nyeg6zerü sixon fehér ,  2ekete és rozsdavE_res  

savék huzádtak keresztd1. .: bsvok 3o-4o c.c sz..le-

sek voltam, s kelet feloli részen pedig keskeny  

veres és barna c. irtok látszottak. egyetlen egy he-

lyen, a tér és Lak-r.yugati negyedében p',r tenyernyi  

ve Lte_. ezre szenesedés ryo wait. Itt meg-

szenesedett f'r.ak igen vék34y, 1-2 m-nyi reteguen  

regszene. . esett részei fekszenek agyagon, amelyek  

kisebb fadarabok elégetésébi1 szarinazhattak. .;llen-

ben a szine.3 lenyo.,.at rögbi része, 	megnevezett  

tanuimbau is azt a fóltevéet cbresztette, hogy a  

tarka csikokat valGszindleg a sirtakarú szőnyeg  

fe.tü anyaga okozta.  

...Fele.Llite.. azt a megfigyelést  is,  hogy az a  

kb 	m2 ter..let ..e;:. vizszii.tes, hanem északról dél- 

re lassan lejti hepehupás sik volt.  



Lej jeb menvén, a c.:iKJS rétegi; alatt szurok Szin;:,  

feltdn3en puha ragadós fold kivetkezett,  ..:ínara 

zsírral vagy olajjal itattak volna be.;_a'ik 5o c:  

w. lységben 	fehér lenyomatok, ., ezekez: alul  

veres szinü l'bszarc..ontok t inedeztek eló. A  ki-

bontott sirban férfi e ::.berrek latszó c ontvaz fek:ict.  

c..oatváz hanyatt feküdt, fejjel 1,yatnak, lobbal  

ribltthek, uf,yaacak fehér, vörneziye.. ua bai na Szin'  

cbiJkat, 'k.vokat rutató rétesek közitt. :alatta a  

szil es ,irfeaék ki-sé dj:..boru volt.  A  tetem feje  

délre fordult."  

Voltai leirasaból - a oirgödör ..érete 19Oz13Q  

cm - kitunik, hogy a a.eLasott és bete::.etett sirt  

eE,y nagyobb méretit takaróval Loritotta. A Déri  

:_uzeux Adattarbban lev3 ft:ryképfelvételen jól lat-

ható, hogy a halott felnuzott lobbal, hatan fe {udt.  

Sajnos a leirus ne.- tiaztazza ;.ontoban a sir és a  

föléje borított takaró helyzetét. Lehet 	hogy  

ebben az eSetLeÁ. is u.n. "lépcsős tewetkezé.rről"  

beszélhetunk.  

13.5 zepespu..zta - Szabó ..iklóa -halaai 34  

A  feltaras részletesebb is :uerteté:ét halicz nei  

adja .egy,, is.:.ét nem érdektelen ~ oltai kézirauos  

feljetyzéset idézni:  

'A .,zabé ,. iklós földjén levő, alig 2 m magas,  
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464d  m atméró jü halomba 10x10 m nagys agu "aknát" 

bocsát le.' 

»Amint az őstalajt elértem, a for f .atott fold szi- 

r.e é. fasorhadvanyok haro.n air jelenletét arultdk 

el. Ley tetszett, hogy a sirokat elóbb :neeassak, s 

azután hordtak fdlibük a halmot. Eeyik :.ir az akna 

nyugati oldalában volt. /Te• =t a halo:._ centrumatól 

Ny-ra/, ;..y -i irrlyban. :._erete 70x153 c.:.. C,ak 

itt-ott ész elvető igen vékony fakarhadvanyor: között 

az erintéare ._indjart összeomló csontváz fe k üdt, fél-

oldalt for..an, akként zaugoritva, hogy a Jobb lábat 

kissé felhuztak s az alsO labaz rát rea tették a 

bal l'bara. 2  

sajnos ennek a aírr.ak a rajza nem  került elő, bar 

valüs zinü, hagy a vékony fakorhadvanyokra Zoltai 

ne:a forditott különösebb fiL } eiiaet, amelynek alap-

jen talon rekonstruálni lehetett volna a siriada 

formáját. A részlete leirasból kitűnik, hogy a ha-

iottat az ug„ynevezett "béka" fekvésben helyezték a 

eirba. A has tájékmán vasrozsda-szerű anyag  marad-
v 

vanyait, a jobb vallnál és a bal karnál proló, piros 

szinü festékanyagot vett t.:zre. 

további két sir értékelése a csontvázak rossz 

al.ia,ita ...iatt nek, volt lehetséges. '35.  

36 14.Jebrecen - LuUashalo;n 
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15. 3ebrecen-  )unahalJrc
37  

Zoltai kózlóse ala,, jdn a te::.etkezés rontoa leirá-  

sa mellett F,aiicz 	hogy a sir a halom leg-  

magasabb pontjstól szdmitott 205 c4.-es mélységben  

"egy tüzi:ely kOzeiében" ker,ilt elő. .; deúrece..i  

Déri i.:uzeum leltárkönyvének egykoru be  je,,yzései  

segitségévei eleggé pontosan rekonstrualhatjuk az  

ala;,te:::etkezéb és az e .:.litett ti:zhely ci ,. szefüggé-  

aét. A IV/1)23:1o5.1. lelt..ri szaWot vi-elő kopo-  

nya a leltarkdnyv bejegyzése szerint "A 23o cm ma-  

gas Dunahalom ménéből icer;ilt elő." /Feltételezhető,  

hogy a 23o cm a haioQ leg .~aLasabb pontja és a sir-

fenék r.oLzavet .: leges tavolsdfat jelzi./ A IV.1)23.  

1o5.3-6. leltdri számot viselő edc:nyt:iredékek le15-  

helyét is pontosan r3gziti a leltbrkön;rv: "Diszi-  

tett c erepek a Juna halom  belsejéből, a z5ugori-  

tott caontvdznal valamivel feljebb, annak közelében  

17o cw 	talalt t:izhelyrtil." Az idézett ada- 

tok alapján világos, ho,y a tiiziiely a ::ir KJzelE;-  

ber,, Gz eredeti jardszinten volt, amelybe az 50- 

6o 	wály9égü sirgödröt astdk. A sirgödör foltja  

feltehetően csak az 8shuusz 3o-4o cm  vastag ré-

tege utín vdlt el.  

Va16azínünek tünik, hogy a tdrE;yalt tűzhely a  

halom központi temetkezésével  függ össze. .; tüz- 
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helyen egy ő rizetört edény, é.. több cseréptöredék  

volt, amelyek a I3adeni kultura tipikus for:aait mu-  

L 	tatjajt. A lsltérkönyv megórozte Toltai eredeti  raj- 

zait, a me6.aradt cserépanyag fényképét is bemutat- 

juk.  /I-2I.tébla./ 

115.Debrecen - Hala..zlaponya  3d  

A Debrecen-Dunahalom tüzielyéhez hasonló áldozat  

emléke lehetett az az edény, amelyet Zoltai a  

leltárkör;  v be je'  yzé.4e szerint 14o cm mélységben  

összeomolva talált. /A temetkezés 17o cm mélység-

ben került elő, az edény feite.et_en az eredeti  

fel zinen sulit a .:ir közelében./ Csipkézett pererü,  

durvan aimitott, .,ötetszarke, rooszui égetett,  

27 c.. :aa6,.s euzny. laveazett, eaupan toltai lel-

tark3s:yvi v.zlata ai.a, jan tudjuk bemutatni. /2.kep/  

• Lelt iri ;yz r~a.: DM.IV.1924  :11 j a.  

17.Debrecen - . atai telekhal.v  3)  

1:;. Debrecen -_,zantay ha1)m40  

1).Debrecen - 	hala:a41  

A  réz-, 	bror:zlezlezb.;1 i:aj;.itott felf;izhetZ  

E;yJsk-;yJt, 4:a.e1y a jobb v..ií mellett kerúlt  el~ , 

Zoltai leltarkönyvi rajza alapjén mutatjuk be.  

/3. ké p/ ,.,e i t., ri 	DK 1)27:91.4./42  

20. De breceu - , ;,,.ahalot43  



1. -1brat Jellesze+.,cs sárréti táj :''izessyarirat rellett, 

a. náttcrberi kurg ánrial. 

-iortobágy - HQlászlapongag 
	 3. ábra Debrecen - László halom 

)nti sir közelében, az eredeti Felszínen 
	 Rézlemez-gyöngy melléklet 

lény . Zoltai Lajos rajza a Déri 
	

Zoltai Lajos rajza a Déri Múzeum 
Múzeum leltárkönyvéből 

	
leltárkönyvéből 
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21.iebrecen — 2aj:.ok hal3m 44  

22.Debrecen — 

23. ;E t;rscen — 

24.11ebrecer. — 

25.Debrece.n — 

fieverálaponyag45  

Jinnyéshalom4J  

Fenehalom47  

',:rmcshL1Jm4"  

26.Balmazujvaros — (:úrhozott ha,som4)  

Kalicz nem  emliti Csalog megjegyzését, aki a 

halom metzetének megfigyelése alapjan arra követ—

kentetett, c o t_,y a hatalma halinat nem egy etapban 

hordt,,k fel, bár üzerinte a halomépités meeszaka— 

dana c.:upan egészen rövid időre korlátoz6dott. 5O  

Lzzel a Lénnyel kapcolatoJan Csalog Józ ef 

rendkivül fontos leirasat átviz..galva a következő 

eredményekre, illetve feltevéoekre ;;irtottunk; 

1. A oldalon közölt axonor,:etriku rajz /6.abra/ 

az előzőekben emlitett megfigyeléssel együtt arra: 

enged kivetkeztetni, hogy az el,:zör felhordott 

kis halam fel'zire az "a—b", illetve a "c—d" vo..al. 

licpzeluető, i_Jgy ebbe adtak a "lépcsős ..irt," az 

eredeti talsjfelszint elárve a lépcad t szúkitettek, 

illetve aj gödröt aetak a sarga altalajig. 51  Az  

igy kialakult "nagy gödör" aljának közt ia re patak 

a vilago.aárga lösz altalajba a airgödröt. Ilyen 

mádon az crediti felc,zin humussrétege az e ._.litett 
"a—b", "c—d" réteg fölé ker,ilt. /Csalog e:liti, 
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hogy a "c" vonal fölötti hu_uz .sötétebb, .:ont az  

alatta lévő./ A sir gödréből kikerult lösz pedig  

az eredeti felszinen kialakult lépcsőre kerdlt,  

ahol sarga f.:ldkoszorut képezett, .:int az idézett 

cikk 6. és 7. abra ja .:.utct ja.  

2. A'ennyiben fenti kdvetkeztetésdnx  riel~ tsl ó, 

feltételezhető, hog:" ez a halon is több teietkezést 

rejtett yagaban, föltétlenül sza:..oinank kell az  

elsőként fölhordott halon: alapteuetkezésevel. Ter-

mészeteten lehetséges, ho6y a hatalmas halok. alap-

teLetkezését torta fel Csaog, ennek a sir "lépcsó-

j e" in.:agaban nem ...ond ellent, viszont a lepcs3  

es az ewlitett "a-b" és "c-d" vonal megléte erősen  

kétségessé teszi.  

Rerdkivül értékes adatokat szoigaltst a Eir-  

ka...ra felépitésére vonatkozó gondoa és részletes 

regfigyelés. /"Padló", "oldalfal", "tetőszerkezet",  

nemez, majd ezen sövénytető, végdl a i:ar egész  

épitrényt védő és takaró kett.s deszkasor./ Hason-

16 sullyal esnek latba a ritu., szempontjából a  

halott ruLLozstora és helyzetére vonatkozó megfi ;ye-

lések. 52  

27.Karcag - Lugyogó halom 53  

2o.  Debrecen - Pipasok halowc.. o_ort  d, li ts< < . :  ja54  

A  Zoltai :atal 13o8-tan felt.Irt te-etkezés  
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nagy valdaziniiséggel csoportunkba sorolható. A  

2 m magas halomban fakarhadványok között levJ  

"nai:;.yon elkorhadt" csontv::z :aalradvanyai voltak.  
23.7iszaroff - NaLyhalom 55  

-elmeczi Laszló jelenté se szerint•a halon el-

hordana kisben feldulták a temetkezést, amiből  
csak a brons- vagy rez patinát matató ko ronya és  
"nagy mennyiségű okker" maradt me,. 56  Több sir nem  

kerúlt elő a halombt,l, ..elyet egy természetes lősz-

hatra emeltek.  

3J•Dévaványa - 3arcéhalom 57  

A lelőhelyen Békés megye Régészeti Topográfiája  

előkészitá munkálatai keretében végeztún' ásatat,  

ho'  y ezaltal ujabb adatot kahaa .~uunk a Dévavanya  

kórny i en fekvő halommszú eredetére voatkozu'n.  

Az csatást meeelJzű időből a község beiteraieten  

levő Templamdomb alaptem etkezését tart' fel F renyá  

Közlése alapján Kalicz Nándor állapitotta meg,  

hogy a Dévaván a-Tei.plomdaizb épitái a korabronzkori  

gáddrsiros 'urgarak kulturaja emberei volt:.:. Fel-  

t.:telez*.i:3ket, mely ..zeriI.t az ef;é5z 	az  

e...li Lett kuitura temétkezé.eit rejti i'agaban, a  

&arcé haioa feltárása i& megerósitette, e»sliett  

ujabb mebfigyelésekre adott lehetőséget a kurgánok  

népanek temetkezési ritusara vonatkozóan.  



A halon: eredeti relutiv magasságara vonatkozóan 

ma i r lehetetlen pontos adatot adni, kb. 6 .  le-

hetett, e 4y Jri tulajdonosa ugyanis a hóloW tekin-

tlyen rezet föidjavitas céljaból széthordatta. A 

munka falyaman az e kor gömbsdveg e.laku halomi K-i 

fele, 	a centrumtól :y-ra eső, mintegy méteres 

sav erteti 1aga.saga elhint, itt  csupán  egy 255 c: 

reiativ magass.gu, vizszintes gelszinü félkör maradt 

met,  a halom tömegéből. ;;rre a szintre süllyesztet-

ték le függőleges iranyban az eredetile g_, 	halom 

tetején levő h.rom.zöge , ési pontot is.  A  halom alap- 

' atn.éróje kb. 7o m, sai legnagyobb reiativ .ragacsaga 

53a cm. 

A halom hataliaa tömege, az adott anyagi lehet„-

eé ek mellett ne ... engedte meg, hogy a felhordott 

földet telje., e ge.z ' ben eltvolitsuk, va ',y közép-

ponLjat K-Ny-i irunyb:an =itv,gva 	ts jes rétegződéut 

egyetien hataliaa felületen  figyelhennük meg. _azért 
az első .szelvényt a HP-ot középpontnak  

az ezen ixeré..ztúl L- D- i ir; nyban ki felolt alhpvonal 

K-i oldalához cJatia,:ozt2tva tűztük ki. /10x1,5 W/ 

Ennek feltárása után tüztak 	a hozza :y felől 

csatl:.Koz6 II.szelvényt, .el, ::ek honszunaga 

iranyb::n 5 m, :szélessége 4 m. ..indezek után a halom 

középnő részének lépc.ózetes le.,_etszése v' lt szdk- 



aégesse, 750 cm szélességben, melynek révén mef;-

figyelhettiik a réteződét a felt-,ordas teljes ma-

gasaágaban a HP jelenlegi szintje föl tt is. A  há-

roaazögelési pont szintje alatti rt:te.ek L-D ira-

nyu met. zetét az 1.szelvény biztositotta la  m szé-

lességben. /KŐzl. 2o.t.2 -3./ 

Az I.szelvény feltarasa folyaman lelet ..em kerult 

felszinre. Lényeges viszont, hogy £iZ őshumusz szint-

jén, a :,zelv;:ny DK-i sarkaban; - mélysége a  HP.  mai 

szintjétől 259 ca: - szabalytaln foltban ;né.,szel 

vastagon beszórt, ezzel minteEy eloltott tuz ny n.a 

Selentkezett. A folt átmérője Í -D irány bar; 70, 

Ny-K irányban 98 cm volt.  A mintegy 3- 5 ILL vastag-

ragban atégett föld, az ezen kis aerinyiséF,ben talal-

ható faszén arra mutat, hogy tüz csupán ef_yszer, 

illetve aranylag rövid id.;n át égett ezen a helyen. 

A  részréteg vastags.iga az e'ész folton 8-10 mm volt. 

A szelvény nye.,ett feleletén a  mai felszint.;l 

/HP szintje/ 270 em  mélys égben sarga, bolyi.,atatlan 

agyag volt, melyben sirfolt, vagy mas kultur:,lis 

nyom nem mutatkozott. Az 1-D iranyu két falon viszont 

jól megfigyelhető volt a rétegződés, ami a halon: 

épitésének folyamatit, illetve megvzakitott ágát 

mutatja. Különösen lényeges 	rajzon jelzett, 1,5-2 

cm vastag, sarga é. barna szinü, veget'ciLs nyo'o- 
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kat rutató réteg. ginek a rétegnek jelleL.e és el-

helyezkedése, valamint az a tény, hogy L.latta mas 

mir:űségü a .halom hordott földe ::.isit f lőtte, arra 

:'utat, hogy y az első, .mintegy 2_3  em magas hal-ot 

felhordana utan a munka abbamaradt, majd később 

folytatódott. Figyelemrea.éltó, hogy a szóbanforgó 

réteg a szelvény Ny-i falun ::s integy 2J cm-el  ma-

6a.abban i.el ezkedett el. 

int a rétegrajz :.utatj: , a feltételezhetően elő-

ször felhordott kis halom fel.,zi,.ének /jbrószint x 

vonal/ legnagyobb magassaga délre esik a későbbi, 

felsj középponttól, melynek helyét a lesüllyesztett 

I, 1' jelzi. Lz, és az emlitett szintkülönbség alapján 

feitevesünk az valt, ha ,y G legelőször felhordott 

haalo::► centru:::a, 	felt c tel zhetJ te.i.etkezés G 

HP altal jelzett tengelytől JNy-ra tal alható. .,zért 

a II. szelvényt /5x4 m, lsd. helyszinrajz/ ezen a 

ter»leten tűztük xi. 

A zelvÉny bontsi fali*s..:.An a halo:. felhordott 

földjéb31 lelet nem került elj. 

.,z e iJitett rétegi;  Blatt, tehót a feltehetően elő-

ször felhordott halom földjében haladva kb. 360 cm 

ata érő jú, .:zubalytalan kör slaku terleten az egysé-

ges sötétbarna humusz sárga agyagsze:ucsékkel, rögök-

kel volt bőven tarkitva. 1.4r ekkor vilagos volt, 

hogy itt olyan egykori be' sassal kell czamolrunk, 



- 21 -  

melyet a kéyjbbi feltöltést megel6zjen végeztek,  

ea  amely a feltóltéat és az  őshumuszt attörve a  

bolygstatlan sarga agyagig hatolt le. A  beásas egész  

ter:.letér., az öahumusz azintjér:, a HP szintjétől  

255 cm Lélységben - a halom mai le LmaE;a`.abb pontja-

t61 525 cm - az egykori eredeti fel.:zint borit6 szer-

ves anyag lenyo atai ker;.iitck elő. ?alkó :Wőke eze-  

ket növényi eredet+inek, pontosabban gyékénynek ha-

tarozta meg. ,, felület letieztité►3a utan nagy  jaból  

kir alaku, méaszel featett gyékénytakar6 bontakozott  

ki,  mely középen a né E,ysz.igletes sirg:idörbe szakad,  

illetve hajlik le. ; sirgödör azélein a 4 ,,;;-éKcny fes-  

téae keretet alkot, ugyho6y a 	tent;eiyü air sze- 

gélyén 4  cm széles, feate tt fehér c.,i Kok metszik  

e r  ymaat.  

A  fentiek alapjan vilagos, hogy a azőbanforgó te-

metkezés ne... a halam ala,.temtkezése, hanem  annak  

közelebe ic:cocatott, 	lépca3s temetkezés. , ha- 

lamba sx.,ott, .:zab : lytaian kir alaku dknot az eykori  

felazinig mél;;itették, :,.ajd közepébe astaic a air-  

gödröt, mely az altalÚjba mélyedt. : sutar. kerőlhetett  

sor a halott sirbsafektetésére, Najd a gyékénytakur ~ 

-  vagy  ideiglenes sutar ? - elhelyezésére a air  

f;il.:tt éa a sir kör:.li 1,;pca„il, 	a  gyékény  

fe4itésere.  
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A  gyékény  a sirra borított takarónak, esetleg  

ideiglenes, kör alapu sator maradvc.nyanak latszik.  

A legtöbb helyen két réteget lehetbtt bontás közben  

megfigye.Ani. A  sir sarkain e6y-ey serek, 4,5 cm  

áttérd jü lyuk tori ..t az egyébként ooly ~ atatlan gyé-

kényfellletet. mezek cölöplyuk, illetve karolyuk  

voltat igazolja, hogy az attört gyékény széle ebbe  

behajlik, az innen falvaló felső gyékényfelulet  

redig sértetlen. Fa&aradvanyok nem kerültek elő.  

Fontos ieLjegyezni, ho gy  a gyékény Ny-i, vala..:int  

déli szélén nem vizszintesen, hanem felkunkorodó  

szegk:llyel z..rul; - ez az akna függoleLes falcnak  

vonal-t jelzi. A szegély szinte pontos kort ad ki,  

'it:Lér., je K-Ny ir..nyban 355 ci, i-D irányban 360 cm.  

A Lyékény eredetileg barnas Szin' volt, v.Lit dusan  

szineztek :z:esszel, vagy hozza  hasonló jellegű fes-

tékanya6eal. Jzöveáie elégge ritka.  

A  gyékény és az alatta lévő, :Lintegy 30 cm vas-

tag humuszréte6 eltav;;,.itass utan K-fly iraryu,  

négyszögletes,  a vilagossarga altalajban élesen el-

vél© sirfolt jelentkezett. /157x10 cm/ A caontvaz  

flott rindenütt .Le4figyelhet5k voitak a be.,zakadt  

gyé'eriy maradvanyai. A  'irgödor z'rélysébe a ryék ny  

azintjét61 90 cm. A Ny-K iranyitasu csoutvaz a hatan  

fekudt felhuzott, jobbra eldölö labakkal, a 1 db- 
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fejek és a medence torzulása "béka" fekvésre mutat.  

A fej 3 centi'- terrel megemelve "arnLin" nyugszik.  

A ko )onya 'isszetort, az arckokonya 3sszeroj.pant.  

1 felnuzott bal térd a föld sulyat' i a sir é:,zaki  

oldulana' szorulva megtört. A karok könyökben eny-

hén me..ajoinak, a kezfe jek a szemére t csont vonala-

ban icinyujtva helyezkednek el. A bal v 1 fölött,  

a ko ;.onya ma6a.:,..gdban, attól 11 cm-re 2,5 cm at-  

-érój oktierrög volt. I.ás melléklet ue- v,lt a sir-

ban. A le.;i...itott sirfenéken derékalj riyo ::.ai voltak  

metifi E,yelheták, icer: vékony, barnás és feketés szi-

nü korhadvanyok forr.:. jaban. A váz teljes hossza a  

sirban .térve 174 cm volt, a csontok :térétéi java-

korabeli férfira --;.tatnak.  

:_iel tt a -indeddig közöletlen ujabb ásatási  

ered.;.e..ye1 i..t:ertetésére ratérnenk, ktt, tzazadunk  

elsó éveib' i -zár'azó adatra hivjuk fel a fiyel-et.  

31.Ulma - Ittebe: cz ;rc. a ha1a 5d  

A 1el.,hely a Bánát. területén fekszik. ;..ilíeker  

í)J.-Den végzett feltárást itt, :~elynek sor<.n a 3,2  

t;. m.►b.►s halomból annak centruma kornyékén "siria-

dad" temetkezés került elő. /A terleten Villeker  

több halmot is följegyzett./ A te:.etkezés  r.Aiy -DK 

iranyitasu volt. "Egy 1, )0 m ho.:szu, 1,50 m szeles  

és 0,53 m maias, cserfaból ké:..zült sirladaban egy  
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L.  er;:.ekle::ny c.,ortvuza volt eltel ;, ezve olyképpen,  

hogy arccal a felkeld napba nézett. A ladának faja,  

illetőleg deszka janak maradvanya bdrn.s elkorhaut  

rostokból allott. Maga a sirlada diszitve i.; volt.  

Talsltam ugyanis, hogy az több helyt vöröskGvel  

/Rothestein, Röthel/ volt beu:azolva; egy helyt  

tisztan kivettem egy kb. 0,003 m széles sávot, mely  

a l'da hoszélt,t követte."  

A csontváz baloldalorr. z.,u ;oritva  fek ~:dt, fejjel 

ÉNy-nak irá'ii itva. Jobb kar a te-t _._ellett binyujt-

va, a bal az archoz hajlitva. 	coont o.. on vö ös fes- 

téknyomok, "a fejnél egy idős egyén 'llkapcsának  

töredéke néhny foggal volt elhelyezve." ...Az  

allka .ocs alatt volt egy 9 y::, hoss zu, 4 hajtattal  

biró 6 mm belső átméri jU, 1,5 mm va:)tai; kerek ar,ny-

bodronybál alló tekercs, .elynek sulya 3,4 gramm.  

A filltkuél talulta:» egy-egy 1,2 6r sulyu aranykari-

kat és álzoLkivul s r ;a és zöldes porhanyós anyagot,  

mely első pillants ra bronzpatingra emlckeztetett."  

A "szines, porhanyós rögöcske" gyanta,,zerd anyag-

nak bizonyult, benne két kis vil,go.;sgr ,a áránytöre-

dek volt. "A karikák, vala'int a két emlitett  

ftmaarabocaka haA.ovany aranyból valók, olyanból,  

amelyben sok az ezüst. Ilyen aranyat Erdélyben. ta-

lalnak. Ellenben nyakékül szolgöló és gyöngy mew 



ryariant haaznvlt tekercs anyaga barnas saru arany 

...A fülbevalók felső rétizét a karikák képezték. 

,sek apró, csak b mm belső ataéróju karikak, vékony, 

eeyzna mellett síró végekkel és vastagodó közép-

résezel. ...Lzeken voltak a talan gömbalaku c' r.-

gük Wegerűsitve, melyek  gyantaszeríl anyagból al- 

iottak, és amelybe az draayréazletek diszitésül 

voltak belenyomva. 

;.litéare méltó, hogy a lddaban a c:.ontvuz bo- 

ka jatul t«i.-n egy arasznyira délre bőrmaradvanyokat 

leltem, Welyekben apró, mintegy 0,015 m nos-zu 

bronz azögec.,k'k 	,,oa, azab:ilytalan fejek»el vol- 

tak. Különben ezek is mar inkábbeatiaa, mint fém-

ból allottak, olyannyira iegtamadta azokat az idő. 

Hasonló szögecskéket a lada DNy-i ' arksbarr is talal-

tam. A lada alatt a föld, az őstalaj felszine, kes 

menyre volt é,etve." Villeker utóbbi «egfigyeléae 

alapján gordoiható, hogy -iel5tt a  -irszerkeaetet 

ö.>szealiitutták, a kiasott .>irgidór feziekét letapaaz-

tottdx ea tüzet ,y:.jtottak rajta. 5)  

Feltj teleser► a Gödörsiros kultura emlékeihez 

aoroljuk annak a aztélónek töredékét, melyet 1)03 

nyaran _;zamosujv'r hataranak déli részén tai .ltak. 6o  

ValószinüleŰ egy derékban eltört jamnaja tipusu 

sirsztélé megmaradt  felsáre'zét lathatjuk Lenne. 
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Csupan stilusá és kidolgozása alapján gondolhatunk 

errs,  mivel ':özvetl,ri 	aajnob tisz- 

tazhatatlanok. bl  

33•*'agyhegyes - slep !!ikelapoe 62  

Az Arch.`rt. rövid közle'enye szersut itt 1)55-

Len  a  keleti "őcaatorna -entn, a "ebrecen- -isza-

fúred uttól délre leletuentá csat s folya-án "az 

alsóbb rétegben egy az okkersirok kultur-jiba 

sorolható z ►ugoritott .,irt" t,írtak fel. 

A  lel6heiyre `;alogh I,tvan, a DeLreceni )éri 

uzeu.L i,;az,;átó ja jel:!ntése Livta fel a fif,yel:..et. 

_, a-zeumba érkezett bejelentén alapjan a hely.:zinen 

- az elupi A.G. terulete, a ,ikeslapos és Fertőlapos 

területén épült halasté déli szivárgó caatornúja -

aegallapitotta, hogy itt a főldaunkak 	i.ánfog- 

lalás és arpadkori temetőre bukkantak. :;z :► ,ir-

mező a K-Ny iranyu c,atorna altal átszelt ki,ebb, 

)1 m t,z.f. maga,sagu emelkedésen van, melytől 

é,zakra a ikelapos aocáaras mélyedéáe, K-re a 

Kadarcá ér z.eáre huzódik. 63  

temetá teraletén végzett 4.;rata6 a honfoglalás-

kari te.netó, nér,uny -zamata air, éá az emlitett 

"ok.ersiros" teietkezé., feltaréáat eredményezte. 

;z a.:ata3i narló fel je f,yzéaei rala?jan arra k.ivet- 

keztet..etunk, :.ogy a szarmata éá drpadkori ,irokat 
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- ezek r.élyscge 40-80 cm - kisebb meatersées halom-

ba ástak, ..eiyriek val.,szinü alaptemetke .~eeet lát-

hat jux a 34...iroai:. / LA térkar; alak: jdn it, lve a  

sir a kisebb maga„lat centrumának lealiibbi í: a  

közelében volt./  

A .iirt az arp'dkori temetj ter;.letén, annak szint-

je alatt, a feldzintöi 15J cm-nyi melységben ta1..l-

txk. a dirgödör lekerekitett ..arku négyszög. /70x145  

c:.:/ Közvetlenul fölötte o.,,;zefú ;gő égett rétegi;  

volt, melyben fa .. zéndarabkakat talaltak. y airban  

Ny-K. ir'nyitásu, ro..sz u.egtartasu csontvaz feküdt  

hatan, felhuzott 1 bakkal. A koponya balra fordult,  

a karok enyhén ie r;hajlitva a teat mellett :.lyez-

keütek el. :1 csontvaz alatt a air teknős fenekén  

leteritett r,'ir£akéreg nyomait talmltuk. ; sirfenék  

::i v.;it tapasztva, erre került a fakéreg derékalj.  

text alatt tibb :ielyen vöröa festéknyomokat, rög  

Böket talultak, a bal vallnal, az arc előtt nagy,  

piros festékrö gi; volt. 64  /4.kép/  

34.:úspökladany - Kincaesdomb65  

y. . e p,,er l bol; m a de are ceni Déri . uzeum munkatar-

.,a na,,,yméretü, több etapban épi tett kur, nt tart  Y 

fel leletmenté.>e d oran 1969-ben. :i halom slagtemet-

kezése /3.dir ' négyszögletea gö.:ársirban feküdt,  

bal Jlda1c a z.:ugoritva. Tájolása IJC-DNy. A dirt  
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L _1 agyag Padka  
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6. ábra Hortobágy - Árkus -KettösF 
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félkörös arok övezte. A halott ieliett és a sirt 

övező arokben okkerrögcik, a halott körül bóra rad-

vanyok voltak. f teaetkezés föle emelt kurgan leg-

magasabb részébe astak a következő Girt. /l.sir/ 

Ebben hy-K irsnyitusu, hatón, felhuzott lábakkal 

fekvő, gyéxénytak„rc;val borított vaz volt. :1 gyéké-

,.yen sarga és fekete zinii £e_ tett savukat figyelt 

-et_  -.z ásató. Erinek a sirnak bete:Letése utal kerúlt 

sor ujabb feltölté.. épitéséfe. 66  

35•Csonírad - Kettőshalom  

1)02-ben Csongrad iei_ett, a aettóshalomnak ne-

vezett, 	iran;'u ii. . zhdtoii homokbanyaszas közben 

e Geri c_ ontokra akadtak, aL:elyek közül a honok 

vörös elszineződebt mutatott. A sir elökerülé'é-

rül tudoiast szerezve Ia,;y Katalin, a hódmezőva-

Garhelyi Tornyai Janoa ::uzeum régésze a következő 

évben asataót inditott a terdleten. ;nr.ek fel; -  ; sn 

kerdlt elő a temetkezÉJ, melyet a ho:Lakkiter.celes 

folyamain nem bolygattak meg. 

A Jr  

Az et,ysé a;es sarga homoktalajban sirfoit nem volt 

kivehető. A 17s cm mélységben talalt sir alakjait é-

kiterjedését K-Ny iranyu vörös okkerfolt jelezte,  

amelynek tengelyében, fejjel .:y fele  iran.yitva fe-

küdt az elte-etett férfi c..ontvaza. :; halott hatan 
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fekudt, mintegy félig ülő helyzetben. A felsőtest 

derektől fölfelé reg van e:..elve, v fej pedig 

alátaniá . ztva, igy a halott arccal telet felé néz. 

A térdben felhuzott lábak .eredeti helyzetben: arad- 

t: k. A csontv.►z "félül5" helyzete hangauiyazottan 

kitúr.ik abból, hogy a labfejek a medence  

alatt, külön kis gödörben nyugszanak. A karok kö-

nyökben enyhen behajlitva a te..t mellett feküdtek, 

a Kezek a c.:ipöizuletre voltak elhelyezve. :,.int 

ei.ilitet t'. , a .,ir egéaz területén, é.) a cont-

vázon 	nagy»ennyiöégü vörös okker volt. 

Arkép/ 

L.ellé k1 teK 

1. A jobu fel..ökar és a bordak között 13,2 cm 

ho c:. zu, trapéz atmet..zetü obszidiun penge fek' dt. 

/III.t./ 

2. A fej és a v•11 tajék'n igen )4b— eretu, atfurt, 

korong alaku zéazkőgyöngyök /III.t./ 

3. A felhuzott lábak körül rézlemezből hijlitott, 

ki$L.éretú rézgyöngyök. 

4. A rézgyöngyök mellett henger alaku, atfurt, 

spondylus ka ylóból ké,Jzitett gyÖngydk /III.t./ 

5. A bal üedence mellett mintegy 15 cm at-

m ,;rő jú okkerc.omó, amelyet vala-ilyen bzerves 

anyagból / bőr, textilia/ készült z c.k:;bÜ: Lelyez- 
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Lettek a :irfeneket borit6 ok ,.errteL.re. 

364 almazujvaros - I:rkusr..ajor /Hortobágy/-Kettós-

halomb`'  

A lelőhelyen ;azdapu;>ztai :yula 1)64 juliusaban 

folytatott ásatást. _fiz & rkus part jzn, a ;nyugati 

fác::atorna közeiében álld halod nagyrézét elhord-

tak, ee_ykori közt ppontjat egy 6,5 a útmérő jü és 

3,2 m magas kubikos-baba jelölte. finnek legmaga.abb 

pontjától mért 4,3 - 4,5 m mélységben, a centrum 

köz€leben ker,ilt elő az alaptei.etkezés K-Ny iranyu, 

lekereaitett .,arku négyszög alaku foltja a sárga 

altalaj ban. ; sirban ;y-K ta jolsúau, hátári fekte-

tett erdtelje- férfi c'ontváza volt, az eredetileg, 

felhozott labak jobbra dőltek el. Karjai nyujtottak, 

kézfejek a wedunce iranys:ban voltak. A  halott 

arccal K felé volt irányitva. A  .szerve. ar.L'a ból 

kérizult nalotti takard nyomai a labak da a me-

dence táján r::aradtak 	:1 váz poaztamens-azerüen 

kiképzett agyagpadkán feküdt, amel;jet vörös festék-

nyomok boritottak. A  vörö. ald,:ozason a po..ztd 'ens 

hos.zirdny.,val párhuzamoj keskeny, 1-2 cm átmérőjU, 

fecete c.ikok huzódtak. Feltételezhetően a halott 

derckalj.+nak featékdnyaga őrződött meg a letapa..z-

tott sirfent ken. /ó.kép/ A bal lobszár k;izelcben 

kis vöröa okkerrög volt. Az eredeti járószint ma- 
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gasságában a sir f;lött kis bögre volt,  ettől  2 

méterre allatc-ont kerdlt elő. /.;z edény a fel-

tara, utsín elvezett. :.irt kettés r(:te`ben nö- 

vényi korhadék, nad vagy fiféle `:'ellte. 	sirfenék 

46o cm méhségben volt./ 

37.KéteE;yhaza6)  

A Kételyhaza /Békés megye, :yulai jara.s/ közég-

től é.;zakra fekvő legelő 66 az ezt övező ..zantó-

földek ter:iietén lévő halom'ező felt:rdsat Gazda-

ru.,ztai 	végezte 1)66 őszétől 1)68 őszén be- 

következett halaltiig. Asataaai során a kurgiinmező 

területén több gákdörsira., tipusu temetkezés, korai 

badeni /Cernavoda III - 3oler.ízi ti;:us/ telepnyo- 

moi;, oodrogkere..zturi telep, egy koravaskori sir, 

-zar' ta te—etkezések és késő-középkori telermarad-

v.Aflyok keraltek elő. Jolgozatutitoan a feltart gödör-

.Airos tipusu temetkezéseket é5 a rézkori telep-

anyagot i.:aertetjuk. l-)  

A község i:Ny-i szélétől kezdődően a I;éké..csaba-

:,,ökősháza vasutvonal két oldalsn , a te i.` erszint 

felett atlagosan 90-91 m magasagu szikes leE;e13-

területből emelkednek ki a hal k. „ haloli.c-oport 

K-: y ir..nyban 3,5 k.a, 1.-d iranyban 1,6 km atmérő jil 

területen fekszik. , 33 halom közül 11 kurgan átku-

tatb..ra kerúlt sor. :;zek a 3. /Török halo.:./, 3/a 
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3/b, /utco i két halon a térképen nincs feltdn-

tetve, mindkettő a 3•17a.om k3zelében volt/,  4.,5., 

5/a, 	,11. jelzetit halmok. Feltárásuk  

részben hagyományos módszerrel, ré-zben gépi erővel  

tártént.A kép/  

Kétegyhuza 3.halom /Török halom/ Feltárás éve:  

1)67.  

A  kurgán a kőzetében lévő 3/a és 3/b halmokkal  

eg;;  ott alac..ony, termé..zetes kiemelkedé.re epolt.  

A  kiemelkedés tengerszint feletti lagassaba 956 cm,  

a kurgán felhordásának magassaga 703 cm. /Az 38-

tiu:~:u.,z fe1 zinéciek é.' a halom legmaga.abb pontja-

;lak twvol'ofa alapján/ /g.:.ép/ A halom Dk-i részét  

f51dicitereléa soron :..egbontottdk. /IV. t.1 ./  

A halos fsltarasat scraper tipusu munkagép se-

gitségével végezték. Középvonalan L-D iranyban lo  

n ..zélee atv:.gást jelöltek ki. Az átvágás áthaladt  

a halom legmaga. abb pontjan, ettől K-re 4, r'y -ra  

6 m szélességben terjedt xi. A gépek kezdetben 3o,  

majd 2o, illetve lo cm vastagsdgu rété,:eKet tavo-

litotta:: el a halom  tömegébJ1, nyesé:,t mindvégig  

horizontalis ir.nnyban végezték, allandó ellenőrző  

megfigyelés mellett. / . 3.k4/71  

A feltart 1., 2. é., 3.sir kéoőbbi, Szarmata-kori  

ut.r:te,..etkezé- volt.  



A KCTGGYWÁZI MALOMCSOPORT 3 SZ. TAGJÁNAK 
SZINTVONALAS UCLYSZINRAJZA 

8. ábra Kétegyháza 3. halom (Török halom) szintvonalas 
helyszinrajz. 	Készítette dr. Tóth József (JATE Földrajzi Intézet) 
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4.sir: A halon: fUggáleges tengelyében, a leg-

-a6aaa.bb pontt..1 275 cL. :..elységben kerult elü. A 

sirt F ererddzerkeL.et borította. :•nek 	négy 

vaata6, négyszö g, etere f;ydlult re.:zbxl mollt. A 

csatlakozó ré:.zeket csapolassal illesztették ö.sze. 

=;zt a :Keretet i r en rossz dllarotu, véxony de'zkaból 

es alig észlelhető bőricaradv..nyokból alló fedél bo-

ritotta. A eir fedószerkez=_te, nyilvan a halom la-

za, felhordott földjének ::lepedéoe következtében, a 

csortvazra szakadt. A vaz alatt ugyancsak vékony 

d€szk.Ak és bőr derékalj n,•y jnai voltak. A Ny-k ira-

nyitásu, ros.. z allapotu vaz maga ., termetü, idösebb 

egyénnez tartozott. A  halott hatan feküdt felhuzott 

labak;cal, az..elyek balra dőltek el.  A  karok a felső-

testtel paarhuzamo an feőudtek. /12.kép, IV. t.2./ 

A c.,oritoxon 	fehér réteg /fehér fentek, :nesz, 

edetle i; mikroorganizz unok következtében kalcina-

ladott t;yekény... -radvdryuk ?/ volt, ezen feddl a va-

zat elkorhadt bórréte6 borította. A bal vallnal a 

nagy vörös okkerrög, a bal kulc:cdonton fehér festék 

/?/ rög volt. 	fúlek :.ellett a halánték t:. jan 

1-1 erősen oxidalt ro:,azezust hajkarika volt. ;gyik 

teljesen elporladt, 	t az V.t.3. hel: en mu- 

tatjuk be. 

5.air: A halom függőleges tengelyétől D-re lo 
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méterre, a f clszintól 17o, a halom lega.aga.,abb 

pontjától 336 cm mélységben kerult elő. A sirban  

bőrrel fedett lads ü.aradvanyai voltak. A bórtakaró  

:..aradvaryaa vilúgosaarga illetve vörösesbarna,  

jól elvalasztható foltok alakl.ban jelentkeztek.  

A sir in situ mért ho.sza 1,05 m, szélessége 0,54  

m volt, oldalmet.,zetben meLallúyitható vastagsaga  

0,20 - 0,25 m. Iranyitása Ny-K volt. A valászinüleg  

gyermek esontvazát tartalmazó sir a hely:,zinen  

tett megfigyelések alapjÉn gödörsiros tipusu te-

metkezés volt. /IV.t.3./ A sirt a feítaras folyai'an  

r.e.~ r,ontottak ki, hanem in .itu a Központi Tech-

nológiai Csoporthoz szállitották.áajnes a bőr- és  

famaradványok olyan rossz allapotuak voltak, hogy  

meg..enteni nerc lehetett ókat, a gyermekcsontok  

pedig teljesen tönkrementek, ilyenformán az egész  

anyag meg8emanisult, a feltaró halála utan pedig  

selejtezésre kerúlt. 72  

6.sir: /az eredeti riaplúban "ll.sir" jelzészel/ 73  

A halom ft.g leges tengelye kÜzelében 4,5 m esély-

ségben ker..lt eló. ,irfoltot nej: sikerült megfi-

gyelni. A sirt faszerkezet borította, melynek kere-

tat a 4.sirhoz ;asonlaan va:.tagabb, csapolassal  

összeillesztett gerendak alkottak. A csontváz  

filött keskeny, kb. 2 cm vastag de'zkdk voltak.  
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A haton fekvő v'z Ny-K iranyitasu volt, az ere-

detile,- térdben felhuzott labak kétoldalra dőltek 

el. /!3ék» fekvé3/ A kezek a medencére voltak he-

lyezve. A cdontvazat bártakaró borította, alatta 

bc;r derékalj maradványai voltat.. / inthogy a sir-

ban halom búrréteget figyeltei meg, L:elynek szélei 

a faszerkezet keretét alkotó eerendakig futnak, .:ót 

heiyenktnt tulmennek azokon is, feltehetó, hogy 

.:irt bőrrel /pré-ekke1 ?/ kibélelték, a halot-

tat valcezlI,Ileg szintén bőrbe burkolták, majd 

bőrökKel letakartak./ A jobb és bal vall n.ellett, 

azoktól 15-15 cm-re a Sir széle felé egy-egy vörös 

orkerrög volt. /IV. t.4; li. kép/ 

7.sir:  A halam alaptersetkezé:e. , halom eentru-

m.:ban került elő, jelenlétét szabálytalan alaku 

sarga ayagfolt jelezte, mely a Jirgödörből kiasott 

altalajból szarmazottt és a ::ir }-i oldalira ke-

rdlt. Snnek eltavolitasa ut-n jelentkeztek a ...irt 

boritú fa::zerkezet eresen meszesedett -aradvanyanak 

szélei. Megállapitható volt, hogy a sirgödörre elő-

ször ho.sziranyban /Ny-K/ négy gerendát helyeztek. 

zekre került a 11 keresztgerenda. A gerendak Lem 

egyenletes vastagaaguak, durván i.egnunkált, i,usz-

szukoan ketté:asitott va.tagabb ágakból, vagy fia-

tal fák törzséből készültek. Csapolósnak, 6-Eze- 
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iileszté..nek, vagy as megmankalá3nak a legaly- 

lymzason é:; kettéhasitáson kivi:l nem volt qyoya. 

/IV. t. 5, lZ.kép/ A sirtCl é.,zakr4, alig 2 m ta- 

vo.Lagra az eredeti j:rószintet mintegy 5 m2  te- 

rdleten fakorhadékok, gallyak, hancsdarabok marad-

vanyai boritottak. Valószímileg itt kéazitették el 

a sir tet3-zerkezetét. l'.zt a  maasziv tető. zerke-

zetet az eredeti jarészintre helyezték, a bete.e-

tetler. sírüregre. A fa:.zerkczet sokáig ellenallt 

a rahordott halom aulyanak, igy a sirüreg a rése-

ken behulló földdel c>akrem teljesen megtelhetett, 

u ikor a mar korhadt tető zert:ezet középen kisé 

megsüi:pedt. Ianusit ja Ezt az a tény, hogy az ovali.: 

alaku sirgödörben a gerendaszerkezet alatt 4t cm 

mélyen talált, kiessé megemelt koponya eredeti hely-

zetében maradt ar.61kül, hogy ö-azeroppant, vagy 

földdel telitődött volna. A halott hatón feküdt, 

az eredetileg térdben. fell,uzott lábak jobbra dőltek 

el. T_ranyits'+:aa :y-igy ., koponya kissé: felt'ms. ztva, 

igy a halott arccal kelet relé tekintett. r_arjai 

a törzz-el párhusaiosak, kézfejek kinyujtva voltak 

a  földre  fektetve. A mellen da a koponyán az arc-

ré.:z kivételével rossz megtartasu bórnyomok voltak. 

halantékcL,ont tajan mindkét oldalon l-1 rossz-

ezüst ha jkariaa kerult elő. /v. t. 	nyakon egy sor- 
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ban gyökerükön atfurt allatfogakból kf szite tt, 43 

darabból álló gyöngysor volt, ezek elsősorban a mell-

t.jon kerültek elő. /V. t.5/ A jobb vallnal vörös 

okkerrög volt, aas4 kis bórzac'k6ban lehetett, 

csert az bsszekötözés okozta bevág'sok nyomai meg-

őrződtek rajta, kisebb bórmaradványokkal e yutt. 

/V. t.4/ :i jobb felkar mellett 3 juh-a.itrabaloe 

volt. 

A  feltíraá alapján, bar az a halom tóraegének 

csupán egy részére korlátozódott, megállayitható, 

hogy a  naela.éretü kurg•in a 'Cödcirsiros kultura idő-

szakaban épült, valászinúleg 3 fázisban. Az első 

kurgánt a 7. •>ir fölé e.c.elték, kb. 3 m magassagu 

lehetett. i bbe a kurgánba á.,ták a 6.sirt, ai.ely 

fölé u,;aáb, mintegy 2-2,5 W maga.. faltöltést hord-

ta ►.. .;zutan kerülhetett sor 	4. é' 5. temetkezés- 

re, amelyek fölött a legké sőbbi feltölt é s uja;t; 

2-2,5 méteres magasságot ert el. Igy alakult ki  a 

felt.ras xezaetén 7, JL m magas, eredetile6 nyilván-

valóan nagyobb Laga ssagu és ki:,ebb alapátmérő jii 

haloa. /13.kep/ A feltárás sorár, kialw itott fag-

gőleges profil néhány helyen j61 mutatja, hogy az 

egyes fázisosban felhordott fa ld nem azono.i mind- 

Sé6u. 	xive:.etőek voltak a korábbi haliak felszi- 

ne t jelző, felteYnetően esők okozta erő zió révi. 
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keletkezett vildgoa szinü, szikes jelieí;ü sávok./416)  
i.áte  ;;yi,aza  V. halom.  "elt:r..s éve: 1367. 

A 3•halomt'l r,-re, 15o z::éterre lévő, a térszin-

ből alig kiemel adó, eröaern lexoi ,ott halmoc:.ka. 

.:.aőa..saga ...iz:d%Sze 2o-25 cm, t;. érő je 2 , n. 

Az 1.,2. és 3.sir /az eredeti naplóban a 3.ha-

lom sirjaival együtt sz.tu.OZVa ó.,7.,E.,).sir/ as 

c,zarz,ata-kori utantemetkezéaek voltak. 

5. sir /Ar eredeti naplóban, lo.sir jelzéssel/ 

,t halom aiapt' etkezese, a felszintől 30-35 cm 

:i.elységben kerúlt e16. A air bolygatott volt, a rossz 

allarotu csontvázból csupan a medencecsontok és a 

konya toredetsei z:sradtak meg. A  váa t jol'aa 

Fy-K lehetett. : csontok közelében vörös okkerrig 

volt. /VI. t.1/ 

Kéteg; L..za 3/b t:ai z.  Feltárás éve: 1967. 

3.ralo :tul P ry-ra, .inte y 15o méterre lévő, 
9 75 	4as, 34 tL atuérő jii halrocska. 

l.sir  /.',z eredeti naplóban a 3. és a 3/a halom 

sir,;aival együtt szaWozva 12.sir/ A halom alap- 

te .etxezóse. _zao lytalan, trarezoid alaku Argödre 

az altalajban jól kivehető  volt,  a fel::zintől 145 

cm 4ielységben. A sir bolygatott volt, éazaki olda-

lara ékalaku kiugras őrzi a rablóakna nyomát. 

caontv:izból csak tdredkek maradtak iaeg. .]gyed.il 
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15. ábra Kétegyháza 3/b halom 1.sir 

17. ábra 	 18.6bra 

Edények Kétegyháza 4. halom bodrogkeresztúri telepéről 
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az enyt,e a befelé hajló jobb kar i aradt eredeti  

helyzetben. , éhany koponyatöredék és fog jelezte  

még az eltemetett fiatal egyén mar'dvanyait.  T jo-

l ~ ,.a feltehetően Ny-:_ volt. t, jobb vall közelében  

több .sorban e lhelyezett juh-abtragallJaok voltak.  

/V.t.6-7,?-lo/ ; bal vall helyerek közelben néhany  

vörös okker..ze::.c:.e került elj. f! koponyacso:.tok  

alatt 4, gyökerén atfurt állatfog volt, teljeuen 

megeeyezöek a 3.halom 7.sirjában 	darabokkal. 

/7.t.8, VI. r . . 2,11r:íbra/  

Kéte :yi..«.• 4.halom 	elts.r:s: 1)67-08.  

A  mindö.>sze 6o cr,; -seri kis kureanból két fel-

dult gödirsiroa tipusu temetkezés került elő. a sí-

rokat itt egy elhagyott bodrogkereszturi tipusu 

telep kulturrétege altal kialakult kisebb emelkedés- 

be artak. kind a halom alatti kulturréteLból, mind  

a fel„ardott földből sdrün kerültek elő a bodrog-

kert-zturi tidu::,u leletek.  

l.,ir A halom alaptemetkezése. A legmagasabb 

ponttdl kért 1 m mélységben került el:: a hodrog- 

zturi kulturrétegber. A dirt felaultdk, c,ak 

..zét:.zárt, valé::zinüleg gyermekez tartozó c..on-

tok maradtak meg. Közöttuk ki, ok.gerrogök voltak.  

2.sir Utá►ntemetkezés. 72 cm mélyen került elő 

a bodragkere.;zturi kulturretegben. ,szintén feldult  
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aer:aeksir maradv.aya. A rendkivül rossz állapotu  

v..zat nem lehetett megmenteni. Irányitása Ny-K volt. 

A koponya t.a ján egy„ ~ agyaggyöngy fekldt. /4é ra a  

feltárd s sorén elveszett./ A csontok között vörös 

okkersze...csék voltak.  

A halam terdletén a bodragkereszturi telep kutatá-

sa aoran egymáshoz csatlakozó 4 szelvénnyel :;.integy  

loo m2  kerult felt:arásra. A primér kulturréteg a  

halom feltöltése alatt 5o-6o cin vastag volt. :1z  

I.szelvé4yben tapa,ztott tszhely maradvany i voltak. 

.egyéb objektum ház, gödör - nyoma az egységes  

kulturréte,;ben nem mutatkozott. 	keres iai anyag- 

bál ö.szeallitott egész edénye'{ ás a jellegzetes 

töredékek a 3odrogkereszturi pultura ti,;iku, for-

mait mutat jak.  

Leletanyag: 

Két erősen kiegészitett tejesköcsög alaku edény.  

/17. és l8.kép/ i eande . razerü mintaba reridezódót be-

karcolt hálóminta, illetve a bevésett párhuzamos  

vo:lalkötegeket kisér8.pontsorok diszitik az euények  

egész felületét. A bemélyitett diszitésekben meg-

figyelhetőek voltak az inkruszt ició nyomai. 'ind  

ezeknek, .'ind a hozzájuk ha.anlá, csak töredékek  

formijábaZ előkerült edényeknek /VII.t.1-7, lo-13,  

15, VIII. t.12/ pontos és nagy::zámu analógiait  



19. ábra 
	

20. ábra 

1 

21.  ábra 

9 - 21. ábra edények Kétegyhpza 4. halom bodrogkeresztúri telepről 
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talaljuk a Kalicz Nandor által k:izölt tarnabodi  

telep anyagdbari.  T4  Ugyanezek a .i.otivumok, különösen  

az e,ymdsnoz kaj:csolddó, benyomkodott pontokkal  

biuert sí:irali..ok, i,;en f;;;rakorilik 	erculane -  

1  esters Hotilor /, erkulesf ürd.i-xablóbarlang/ 
Cl-C2  

rétegeiben. /í-2erculane I I. e tap etru on rend-

szerében/75 Rendkivül gyakariak a "te jebk3cuögök"  

fültöredékei és egyéb di:.zitetian bzalagf:ilek.  

/V.t./ Jellegzetes a közvetlenül a fe.,ék fölött, vagy  

az edény köz.. ;vonalr+n négy bütyökkel dibzitett  
' 	~ félgömbös csé  Qze. ,':~II. t.14, XIII. t.2,6, 7.képt 7~1-ZA,k, ~  

agy uzamban fordulnak elő a durvrbb kidolgozdsu,  

néha viiszintesen elhelyezett bzalagfüllel ellátott  

fazekak, biitykök:tel dibzitett tárolóednyek. /VIII.  

t.15-11, 	 15-1ó/?7  Gyakoriak  

a felc..uc.:osodú eere:.ü wericék t:iredckei. /XI. t.  

1-2, 4-5, XII.  t.4./Y7d  tittört c..óttrlí;ak töredékei  

is előfordulnak, az cettörések kör, illetve rombusz  

alakuak. /IX.t.8-),13./ 7)  A tárgyalt kultura tipikus  

en.lékét l:.thatjuk a "depas amphikypellon" tiredéké-  

ben, /XII. t.l./JC  A nég ,szögletes, négy rövid l' bon  

..11ó, felfelé szélesedé, éleiKeri bordózott edények  

jelenlétére is több töredék :..utat. /XIII.t.14, XII.  

t.3, '•III.t.1),26./81  Analúgi.,i a tárgyalt kulturaban  

széles körben i. iertek. b2  Ugyanezt ..,ur.dL&tjuk  u 



-42-  

szűr'3edények töredekeirdl. /VII.t.23-29/ Egyedül  

roll a telep anyagában a VII.t..bla 17.helyén bemu-

tatott vörösesbarna szinü, fir.o.:' kidolgoz,.su edény-

töredék, amelyet oldalán poros fülekkel lattak el.  

Ugy6zintén egyedülalló ezen a lelőhelyen egy enyhén  

ivelt, val.: szinüleg :ereL:ből kiemelkedő fogótöredék,  

amely feltehetően merice, v36y kan«l fogó ját képezte.  

/XI I. t.15/  

Gazdapu,:ztai Gyula napló jaban emlitést te,z  e ~ ;y 

korongos tapadasu fül előker,léséről. /U.n. Hunya-

di-halom tipusu fill/. ,sajnos a töredék elve..zett,  

bemutato,a tehát ne.n all módunkban, jelenléte a  

tele. aryagoban azonz;an :,.indenképi en figyelemre  

méltó.  

kerámia anyag 6ötétszürke illetve vörJ,esbarna  

szarási, jónéh:.ny töredék má,odlagos égés nyomait  

-utat ja. A sov,.nyita ,ban finom harcok, kisebb k' vi-

cstx fi i;yelhetők  

.fiz edénytöredékeken kivül néhry kőeszköz:  

c'i,zolékJ és pengetöredékek, vsl3Lint .illatcson-

tok kerültek old.  Az a llatc.,ontanyag I.egoszl...,a  

i'ökönyi . ándor merhatarozasa :Jzerint a következő:  

„zarví 8 "rha: 	171 darab  

Juh: 	 5 	"  

r.ec,ke: 	1 	"  
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Juh vaa kecske: 55 darab  

_ertés: 12 "  

Eb: 2 "  

~~tulok: 5 "  

ezei nyal: 3 "  

6,,sze6en: 	254 	"  

Kétet,yh.za 5.halom.  Fcltaras éve: 1967.  

Az 5/a, 5/b 	6.halmokkal együtt zart c,o,:ortot  

alkot. /22.:.bra/ A halom maca's.íga 2 m volt, te-

tején ki:,sé üe úppedt. A halo:., felt.lté-eben kevés,  

az eredeti jaróezinten vi.,zort, a halom felhordott  

földje alatt sok (36kori c.,erép /Cernavoda III -

6olerazi ti,.u'/ volt. A felt.r:.i soran a halom  

e6é0z tömegét atvizs6alt€k.  

1. sir D?dy-Lk ir-nyita ,u, gödör..iro . ti;)usu  

ala, . te..etkezés volt, amelyet kiraboltak. " Halom  

centruma kúzeluben 1 W ,AlysÉgb51 a viouzaten..etett  

rablóakna földjéből azét-zértan eberc.,ontok kerül-

tek el». A ..irt borító elie. . ze.,edett gerendak 1, 9  

..:ly.'é ;ben jelentkeztek, ezek az eredeti jaró-

szinten voltak a sir szaja fit tt elhelyezve, ha-or,-

1 módon, i,ir:t a 3.ha1om 7. sir ja e.etében. A rab-  

ló'kI:a észak felől hatolt a _ irba. A rablók a ha z-  

szanti fedűgerendakat félretolt.k, ezek féli;  

e,y:üabon a sir déli oldala kOzel.bec: k r.ltek eli.  
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feltárás doran r;.egállapitható volt, hogy a ge-

rend‘k tulajdonképpen hosszukban kettéhasitott fa-

törzsek voltak. A lekerekitett sarku, négyszög  

alaku áirgödör oldal.baii j61 iatszottak a leszakadt  

keresztgerendák nyomai. /0.4  

A csontváz töredékei a sirgödör JNy-i sark.aban  

voltak, rendszertelenül ö'szedobalva. A hosszu-  

csontok craw kerúltek e13. d gödör alj:*n gyékény-

fonat maradványa volt, amelyen vörös fe..téknyo::.ok  

voltak. A sir az eredeti járószintet jelző gerendak-

tól mérve do ca mély volt.  

Rendkivill figyeleare méltóak a halam feltöltése  

alatti járuszint felazinén talslt leletek És ob-

jektumok. A  halom központi része alatt, a feldult  

alaptemetkezés kör;il öt tilzhelymaradvany volt.  

:;zek egy szabalytalan kört kél, ztek a halom cent-

ruwr.a körül, melynek dui:Ara 6-3 m. A halom alatti  

jarészinten csak a tűzhelyek ultal körülvett köz-

?anti  részen jelentkezett a Cernavoda III - Bole-

r..z jellegű lel ' tanyag. /23. abra/ A tüzhelyeket  

rövid ideig haszn.ihatt..k, vé r.ony, até;ett, eró-

sen összetöredezett sarozas :yaradványai mindö.'sze,  

alak ,  uk szabalytalan Kör vagy ovalis. A 2. és 3.  

/T2 , T3 / tuzhely nyomat csupán a köralakban 3-4 cm 

va.,ta~ on stétAt föld ;ritte meg.  Az  1. tszhely  
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mellett K és iNy felől g ondoaan csom.iba rakott  

allatc'ontor voltak. A tüzhelyek mellett több -ke-

ve'ebb Cernavoda III - Doleraz „ellegü edénytöredék  

és illatcsont volt. A 4.tüzhelyen /T4/ szarva.-

marha összefüggő vazrésze feküdt, fej 	vértagok  

né lkül.  63  /VI A .  5, / 

Kéte6yhaza 5/a halom.  Feltaras éve:l)66.  

Az 5.halomtól D-re, alacsony, kopott  halo ►~ . 

/22. ábra/ ;.:agassaga 0,6 m. Átkutataaa középpont jár.  

áthaladó L-D ir.*nyu 2 m széles .rokksl történt.  

l.sir ; halom feldult Llaptemetkezése. 1 centrum  

közelvben 1,1 .:....élyen kerölt el,;. ;1 megmaradt  

csontok feltJriien erős csontozatu férfihoz tartoz-

hattak. A lábcsontok és a bal alkar c..ont jai voltak  

eredeti helyzetben. Ezek alapjan valószinü, hogy a  

halott Ny-K iranyita.0 volt, és határra fektetve,  
labait térdben felhuzva helyezték a sirba. A fel-

huzott labak kétolusira dőltek le. /"béka fekvés"/  

A rablóaar,a ...egrongalta a 6ircdr6t is, ely le-

kerekitett .arku négy-zög alaku lehetett.  
Kétegyháza 6.halors.  Feltaras éve:1966-67.  

A  csaknem szabályos kör alr;pu halom relativ ma-

gassaga 1,5 m volt. /22.ábra/ Két göd3rsiros ti-

:u.,u teetkezé' Lerült elO boldle.  

l.:. ir  A halom aiapte ►r.etkezóse. A centrum közelé- 
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5. halom 

20 

r -°'m 	23. ábra 

Az 5.6s 6. halom, és a Cernavoda 
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ben került elő, a lekerekitett sarku négy_zág for-

maju sirgödör az altalajban, 1,)5 m mélyen jelent-

kezett. A  sirfenék a halom legmagasabb pontjatál  

2 m mélységben volt. A halott térdben felhuzott  

labakkal h.t)r: fe- idt, fejjel 15? felé irunyitva.  

:arjai a te:t r:e1Lett ,  kJnyökben enyhén behajlit-

va. ; jobb kézfej a medence tíjan, a bal a coib-

ryaxon volt. .1 sir szélén, a jobb vall közelében  

nagy vörö, J icerrög volt. /irröl s termé-zet- 

tudom.nyo„ v.zse.lat erediényat l.su al.bb/ A cson-

todon 	vörás okkerny3L.~k voltak. A csont- 

vaz alatt a sir fenekén összefüggd barna korhadék-

réteg őrizte a  bőr derukalj nyomait. /24.abra/  

A 2. -ir „eriferikus kora-vasori utanteetkezés  

volt.  

3.sir A feltöltésbe .sott g3ddreiros ti»u:,u  

utantometkezés. A halom legmagasabb része alatt,  

0,8 m milyen került elő. A sirc3ddr rie;:: volt kive-

hetd. A halott hatan feküdt, felhuzott l.rbakkal,  

amelyek kétoldalra u:lteK le. /"béka fekvés"/ Ta-

jolasa Ny-K. Az alsó 1abaz.r nem az aratöL.iailag  

Wegfelel3 helyen, ha:.em a sarokcsonttal együtt a  

jobb könyöktől mintegy 3o cm-re  került elő. A  

csontok  alatt mindenütt barna bőrt°nyomatok voltak,  

legvastagabb rétegbe:1 a ko2onya alatt. A  csontokon  
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é..+ körülöttük swrga okkerszeyc éket fi E;yeltek meg.  

/xjv.t.1.7  

A h .-lom felhordott f Adjében szórvanyo.ian, az  

c,si ~ ú..úsz felső Szintjén nagyobb L.ennyiségben for-

Jult.k elü az 5.r.alam alatt talált agyaggal tel- 

jesen azonos jellegű t..zhelyek, c.,erptöredekek.7l2.EL.  

AZ  1. tüzhelya centru:Ltül 7,2 méterre, a halon log-

maga'abb lontj+.tól 1,53 m mélyséfben került 013.  

í;redetile köralaku, tnpasztott tűzhely volt. Az  

.téltett tapasztal alatt a talaj d-lo cm vastagsag- 

bari até e  ett. Eörülötte edénytöredékek é:; llat-  

csontok volta'./XIV.t.2./ UgyarilyeL volt a 2.t :.z-

hely is, amely a centrumtól északra 4 méterre került  

elő. ;'ellette szintén allatc.;ontok és cseréptöre-

dékek voltak. 	tűzhely szabalytalar ► alaku, erő- 

sen rangalt, hasznrlata nyilvinvaldan rövid időre  

korlatozódott. 'i halam centrumtól keletre, 5 m-

re a felhordott részt képező szürkésfekete humusz  

eltavulíta.,a ut.n került elő az ere' eti nap;l<iban  

"A" jelzéút viselő objektum. ::z egy nagyméretű,  

vastagifalu erény volt, mely a halom alapjat képező  

er,;deti felszinen alit, é ,  ebben a helyzetben  

roppant össze. Töredékei több réte t;ber: hevertek  

ebywuson. Az edényt felülről jövő nyomas, a halom  

földtömegének a sulya törte ö.;sze, igy  a n;; úktöre- 
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dékek egy része belső oldalival felfelé fordult.  

Az ö,szetört edény mellett • y szarva,..ari.a als6  

allkacsa é, néhány ki,ebb edény töredLkei voltak.  

/XIV.t.3./ A nagy edény perege alutt kettős r.tett  

gerincborda fut körbe, enyhén ivelt fe1,6részd, erő-

..en öblösöd fenékatmérő je viszonyla t, kicsi. Felü-

lete dsrvitott, vörö,es szinü. IALnagyobb kiöblö-

södésén két nagy .szalagfül helyezkedik el. /XIV.t.4./  

Az eredeti járószinten tal:►lt két túzI ely, és  

különösen a leirt "A"  edény alapjan feltételz.ető,  

hogy ezek a halom központi, l.sirjaval összefdg t ,é.:,-

ben, a halovi épité-ét közvetlenül megelőzően kerül-

tek ide. A  gödürsiros kurganok körében eléggé ál-

talar:os jelenség, hogy az egyes sirokkal kapc,ola-

tos kultikus jellegü elvlékek /aldozat nyomai, mellék-

letek/ nem i Jrokban, hanem azok közvetlen köze-

iében, az eredeti járószinten, a kur gan feltöltése  

alatt találhatók. Az 5.halom ha'onló jellegü ob-

jektumai szintén a központi sirral való ka Lc olatok-

ra mutatnak. Axx xxéa  

;z 5. és 6. halomtól északra fekvő területen  

kerúlt sor arra a pr6baa atdsra, melynek soran a  

tov.►bbi Jernavoda III jellegü leleteket talaltuk.  

/Felt.ra,ra kerültek az 5/I.1., 5/1.2. jelzetű  

arkok és a 6/I., 6/II., ó/III., 6/IV. jelzetű szel-

vények. Térképre rögzités.:k nem minden esetben tör-

tént meg ./ 	 .0i'u /2 3  t / ~  
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Az 5/1.1. jelzésü kutatóarokból csak néh..ny cse-

réptöredék került elő. ; többi felület bontass folya-

mén 6o cm mélységben igen kemény, szikes réteg 

került elő, a:xielybe csupán néhv.ny beasas hatolt. 

A 6/II jelzésü szelvényben, az emlitett réteg fö-

lött, mintegy 35-40 cm mélységben összetört edé-

nyek töredékei hevertek egy-egy csomóban. Jelze- 

tük: 6/2-1./A: összetört nagy tal /XV.t.l./; 6/2-2/B 

spiralis bordakkal di,zitett fedő töredékei. 

/XV.t.2./; 6/2-3/C: a 13.képen bemutatott edényhez 

hasonló forma ju és anyagu, annal kisebb tal töre-

dékei. /XV. t.3./ Lellette hordozható, agyagból 

készitett tüzhely, pyraunos töredékei voltak./XV.t. 

4./ A feltart területek anyaga ban az emlitett, ki-

egészithető edényeken kivül sok allatc..ont és edény-

töredék került elö. Utóbbiak :;ind anyagukat, mind 

ornamentikajukat tekintve teljesen azonos jellegnek 

a Közeli halmok alatt talult tűzhelyek melletti 

szórvanyos cserépanyaggal, illetve a felhordott 

földből előkerült szórv:.nyleletekkel. '.:indexek 

alapján az a meggyőződésünk, r.oE,y a :szóbanforgó 

földháton csak xae `lehetősen rövid ideig laktak. 

-emmiesetre sex:. való.yzinü, .,agy az itt megtelep.ilt 

c.,odort földmüvelö életmódot folytatott volna. A 

bemutatott anya' stratigrdfiai helyzete egyidejü- 
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séfire utal a hLlorrsnező e t yes a la ; .tec:,etkezesei 	a 

re -zben feltart telep között. K .ilönö„en valós zinü 

ez a 6.halon esetében, ahol a tarj,yalt "A” objek-

tum kultixu.i jellegcinek tűnik. 

Leletanyag: 

A 11.képen bemutatott nadymeretü edény mind for-

«ja, wind jellegzete., durvitott fel.'lete, különá-

uen ,:edig a tagolt perem alatt futó rwtett pl4

tirus bordadi.,ze alapjan legink.bb a Romuania terd-

letéről .ebaatian3 :.'.orintz é., i etru Roman publik,ae 

cióiból is.'ert Cernavoda III. anyaghoz köthetó. 85  

A feltart telepré-zletek iair:de 6yikéb8l előkerültek 

a ha-onló képzésű edt nyparemek év mind r..tett, mind  

az edény formala,,aval egyide jüleg kialakitott, be-

vagdal..-okkal, uj jbenyomaJokkal tagolt bordadi:.zek. 

/aVI•t•3-5,zs- ),14.; XVII.t.6,11,14,1,20; XVIII.t. 

11,15./66  igen jcllegzete., a XVIII.t.17.helyén 1.'t-

ható, a bevai;dalt perem 65 tagolt borda között be-

nyoWott pontsorr-1, a bordadi-z alatt vaí., zinúleg 

durva halszalka,;.intaval di5zitett töredék. /v.ö.: 

XVI.t.l3./67  kidolgozd.;at 	di.,zité.)ét tekintve 

ezekhez kapcsolható a  XV.t.4.helyén latható pyraunos, 

melL'nek peremei hasonlóan bevagdal. -okkal di.,zi-

tettek. .`,zintén altaldnos a barbotir.-zerü teci ni-

kuval durvitott felalet. /XVI.t.17-1); :;VII.t.11-12; 
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14-17; XVIII.t.14./dd A XV.t.l-2 képen latható 

két tdl enyhén behuzott peremd, sötetz,zUrke szinü, 

sinitott felúletü. i:ülönö6 figyelmet érdemel a 

6/2-1 /A/  jelzetű t.'1 /XV. t.1./ fülkiképzése, illet-

ve szinte a behuzott perem fölött ülő fúl fellett 

kiemelkedő hegye' bütyök. A tsrgyalt karön belül 

ezekhez hasonló darabok szintén a haz.'nktól DK-re 

ess területeken tali.lhatók met,. d)  Ilyen tipusu tólak 

a Uun+ntuli boler. ►zi anyagban mindezideig nem keriil-

tek eió. )0  Ugyanezt mondhatjuk a befelé duzzadó, fe-

lületén beva,daldsokkal di zitett peremtöredékről 

ia, mely szintén Ezero-Trója felé ._utat./XVIII. t. 

4./)1 

Lind a ■;e ::avoda, III anv;agokban, mind a Boler.,zi 

csoport területén vezrtipuskér:t tarthatjuk szarvon 

az élese:, profil.+lt, en;'hén kihajló perem;: tslat. )2  

i,acsksban, a llunantulc',r: és ;;zlovzkiában nagy részük 

belúlrül kannelurszo L :. Enyhébb, felületesebb kivi- 

teld és c.,ak a perem alatt található kannelurazas 
z 

a „err.avoda III anyagban. )3  A  LéteLyh.z:in r.apvilaE;- 

ra került leletek ebben a tekintetben is az utóbbi 

eE_yatte.s;,ez sllnak közelebb. Kannelurdzas nyomait 

csupan szórv nyosan találjuk ezeknek á t.tlaknak bel-

ső oldal.an, alig  észrevehető függlebes besimitaaok 

for» jaban. /Az emlitett tii,us t redckeit l'sd 
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XVI.t.12; X'III.t.8-9,15, XJIII.t.6,8,12./ „zin-

tén széles :,:örven ismertek a ny;,któl éles törés-

vo:.alul elkülönülő, kidoz'boradó, aakran buccero-

s zerüen dudoros, vagy kannelur'zott hasu edények 

töredékei, amelyeken vertikalis szubkutan füleket 

talalunk. z az edényforma mar  a :.0::yadihal:.i tipu-

su együttesekben zúegjelenik. ) i  /XVI. t.6; XVIII. t. 

7,0./ U yszintén fellelhető a hunyadihahi jellegi 

anyagban a XVIII.t.13.helyén berutatatt kiduzzadó 

peremd forma is. )5  

:1z emlitett szubkutari függesztófüleken kivül 

előkerült eaezljfulek eF,;, szerü szalagfülek. Tőke-

rült néhany a pereme alatt lapos bütyökkel 'iiszi-

tett edé;ly töredéke is. /XVIII.t.2./ 

telei, kerámiaanyaga többségében vörösbarna, 

és vilagos-, illetve sötétszurke szinü. A  sov.►nyi- 

tasban csillam1emezk0k, őrölt kagyló- vagy csiga-

héj, é:: főleg a durvi. kerami» sovanyitasJ,ban 

aprb kavicsok figyelhetők nek,. t, dul vitott felületü 

anya; gyakran rosszul égetett, a si.:.itott felületü 

keramia viszont igen jó, egyenletes égetésű. 

A  telepen előkerült állatcsontok a következő 

aranyban oszlanak meg: 

.,zarvasmarha: 	114 cinrab 

Juh: 	 22 	" 
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Juh vagy kecske: 	148 	 arab 

,ertés: 	21 	" 

L6: 	) 	" 

Lb: 	 " 

;,.,tulok: 	 3 	" 

	

1 	" 

Különösen fi, .yelemre-élt6 az allatcsont-

anyagban a juh-kecske növexvű aranya, valamint a 

lc.,ontok megjelenése. Ezidaig ezek a leókorabbi, 

hitelesen feltart bizonyítékai a 1' hegjelenésének 

hazankban. )6  Eg;:corusag,;k a telte ;,;,e1 rétségtelen, 

hiszen két darab a b/I.felúlet 1.arok inasodik 

nyomaból, a bolygatatlan kulturréteg,ből kerult elő, 

a többiek az 5.halow köz.onti sirja körül, a tiiz-

helyek körzetében, a halom feltöltése alatt, az 

eredeti jr',.:zinten voltuk. 

f eteE yh.za $halom. ^elt. ra- éve: l)6$. 

A y., lo., 11.halnokkal közös csoportot alkot. 

725.ábra/ 

1.sir A  halom feldult alaptemetkezése. A cent-

rumban ;,K-DNy iranyu, lekerekitett ..arku sirgödör 

volt, amelyet a későbbi bérisis megrongált. A C-3- 

m6ba  rakott emberc..ontok a gödör .szintje fölött 

jelentkeztet>. 

kétegyhaza ).falom. Feltár.'.: éve: 1)68. 

X 
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agassriga 1,13 m, átmérője mintea jo m volt. /25.  

ábra/  

1.sir Göuörsiros tipusu utanteiretkezés. A halom  

középpontj. ►tól 5 méterre nyugatra került elő, a ha-

lom legmagasabb pontjától mért 0,35 cr;. mélyégben.  

halott  ri..tar. feküdt, az eredetile g, térdben fel-

Luzott lábak jobbra dőltek el. Iranyita..a í.r.y-Oh.  

A  medence é- a bordák hianyo' ak voltak, a felkar  

csontjai sem kerültek elő. A koponyatál 3o cm-re,  

jobb vall közelében vörös okkerc.oz6 volt. /XIV.  

t..L/  

A 2.sir szarmata-kori utántemetkezés volt.  

;.sir  A halom tel,;e::en kirabolt alaptemetkezé- 

se. A rablöakna a sirgödör körvonalait is megsemmi-

sitet te.  

1 éteryhaza 10.halom.  Feltaras éve: 1)68.  

Magassaga 1 m. /25.abra/  

1.sir Feldult göaörsiros tiNu u ut.,ntemetkezés.  

A centrum közelében 0,4 a mélységben: került elő.  

-irfolt nem volt kivehető. Csak néhány koponyatöre- 

dék, az al u aljkapocs darabja és néhány hosszucsont-

tör•eüék volt a helyén. A ho szuc. orrtok :ellett vá-

rős okkerdarabok voltak, é;; megfigyeltek kisebb bűr-

marndvár•yokat is. 	c:.onttöredékekből itelve, erő- 

teljes : . elnőtt e~,yén volt a sirban. /XIV•t .6./  
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2.sir Feldult alaptemetkezés. Tönkremert réz—' ?/ 

huzalmaradv.inyok /karperec?/ és kis réz—/?/karika 

töredéke  ker;:lt ki a rablóakna betöltéséből./XIX.t. 

2./ 

Kéte6yhaza 11.haiom. -'eltaras éve: 1)63. 

...a6a.,saga 1,1 m volt. /25.abra/ 

1. és 2.sir szarutata—kori utantemetkezés volt. 

3. sir 	halom tel je:,en feldult alapteietkezése. 

A rablóakna a sircödröt 	tönkretette, földjéb.A 

c:,upan egy;,  ujjcsont került elő. 

; kéte •hazi kur6a; nezö 11 halalinak atkutatác,a, 

mely 18 6badrairo., ti?usu tearetkezés feltarasat 

eredményezte, a legna6yobl; volt az eJdigi tiszan-

tuli haloma6atások között. Eredmnyei jelentős 

segitué6et nyujtanak a kor .bbi .A_utasox ad a tainak 

értékeléséhez, felhasznal.sah oz is. 
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<I. tábla Kétegyháza 4. halom 
Bodrogkeresztúri telep leletanyaga 



XVI. tábla Kétegyháza 5-6. halom körzete 

Cernavoda III. Boleróz típusú telep leletei 



XVII. tábla Kétegyháza 5 - 6. halom körzete 
Cernavoda III. Boleróz tipusú telep leletanyaga 



XVII(. tábla Kétegyháza 5- 6 . halom körzete 

Cernavoda III. Botkráz típusú telep leletanyaga 



- 56- 

III. ; ma ,yarorsz.gi emlékanya€ elterj.Idése és 

kulturális kapcsolatai 

a./A karpest-medencei temetkezések: 

A  korszak hazai kutatói egyetértettek abban, 

hagy  a hazankban feit.irt temetkezé s ek fontosabb 

elemeik alak: jön elsősorban a Jamnaja kulturaval 

mutatnak kapcsolatokat. )7  rendelkezésre .116 

anyag alapjan Kalicz a keletmag3rarorsza:gi kurg.nok 

két tipusat különitette el, elsúsorban teruleti ala-

pon, hiszen ritualis tekintetbej; a "szabolcsi ti- 

puau nauf halmok" é.. a  "hort©bagyi okkersirok" 

a legtöbb ponton  azonosak. 98 AZ  ujabb halo:afelta- 

rasok ered.ényei is arra mutatnak, hogy az eddig 

feltart hazai göuörsiros tipusu temetkezéuek fel-

osztasa inkabb lehetséges kulturális, mint terü-

leti alapon. A gödörsiros kurgánok ugyani-, mint 

ezt a dévavanyai, 	feltar..sok és a 3é- 

kés me ► ei,9  valamint a z aro::vidéki hal.µokra vonat-

kozb megfigyelések mutatja , az e E_és z Tiszantul 

termetén elterjedtek, ideértve a mai Tiőza egyes 

szakaszainak nyugati partjat is. l°O  A cso,:ortokban, 

halom mezőkben, gyakran  sorokban, lancszer.ien elhe-

lyezkedÓ, valtakozó magassagu halok 6z431a több 

ezerre tehető azaa előzetes felmérések alapjan. 1o1  

Az egyinastól tavolabb eső  Lalomziezdk kutatása so- 



- 57 -  

ran azonos, göciörsiros tipusu temetkezéseket t:+r-

fe l .1 o2  Tlysnform.n a keietmagyaror5zs►gi kur- 

kánok tulr:yamó többsége gödörsiros eredetünek tart-

ható, e.lterjedési területük pedig szerve.en Össze-

függ az „r: élyLen, :.aros, Aranyos völgye, a Banat-

ban és az _lt  vidéken  feltart hasonló jellegű halom-

mezők területeivel.  

A  magyarországi feltárások több esetben jól  

mutatják,  hog., az eo; es nagz obb kurganok több etap-

ban épültek. /Balmazujv.ros-Karhozott halok, i;éva-

vanya-Karcé halom, i ;ispökladány-Kincsesdomb, stb./  

Az  egye,. feltöltésekhez egy,  esetleg két ut.ntemet-

kezés tartot*zott. i:;zeket az earms.s fölötti sir-

stratigrafidban elhelL ezkedó temetkezéseket több-

ször a csoortor, belül is azonos -  _ir.,zerkezet,  ta-

jolss és mellékletanyag jellemzi. 103  :;em .aondhat- 

,;ük zt a Pi.is;bklsdany-k.incsesdorGb tevetkezéséról,  

ahol az ca.litett jellegek i~en eltérőek voltak. lo4  

, haz..r:kban feltárt legtöbt; gödörsiros tipusu  

temetkezés Ny-K irányitasu, vaj;:,  ettől kis mérték-

ben eltérő. kivételt képez iüspökledany-Kincsesdomb  

alapteWetkezése, vi;lamirt a  Jósa Andras által fel-

tart )ros-..yirjes melletti halom :.irja. /L,K-DNy,  

illetve L-D t.jolas./ 	 ' 

Több, a halott fektetésére vonatkozó adat a  
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bolygatasok, roas z megfigyelések miatt hianyzik,  

világos azonban, hogy a temetkezések nagy több-

sége haton, felhozott labbal t.irtént.  

Két fő sirforma is:ieretes. ;z egyik tipusnal a  

sirt faszerkezet torit ' ', mi'sikn.l ennek alkalma-

z:+a t L,yekénybűl, szóvettól vagy füből készült sir-

takaró helyettesitette, ezek egyszerü gödörirok. 1o5  

A faltért faépiti ényes temetkezések közül nérany k  

kül.~ ó formajaban is mutatja a sir "haz"-jellegét.  

/Debrecen-Hasahalom, Balmazujviros-I arrozott halom/  

Erre vonatkozó adatunk kevés van, a régebbi fel-

jegyzések hianyoasagai miatt a "sirkamra" vagy  

"sirlada" gyakran Lem rekonetrualható. fié:;zletes  

leirasbál csak a kétegyhazi és 3alm:Azujv.ros-

karhozott halmi sir szerkezetét ismerjük. A  Kar-

hozott Halomban feltart fa "padló" és tetőszerkezet  

utal ré:;zle*.e ~.ben is legközvetlenebbül az zpitmény-  

jelle ; ,re. lotí  

1 sir faszerkezete /Ulma/, illetve a .irt bo-

ritó szőnyeg vagy gyékény, illetve a hzlott derék-

alja gyakran őriz fe. Léknyomokat. 'eltünő jelen-

rég, hogy mig a sir közelében lévő, sokszor bizo-

nyithatóan ritualia jellegü tüzhelyek maradvanyai  

gyakoriak, a cirokban miriiraalis a mellékletanyag,  

eszközök és ker&mis egyaltaldn nem kerjltek elő.  
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/A buji zsinórdi.lzes edény .,zórvanylelet, sem  

erről, sem a nagyhalaszi edénytöredékről nem bizo-

nyitható, hogy gödörsiros temetkezésb5l ker;ilt 

volna elő. Livel ezek analógiai a melléklet nél-

kúli gödörsiros temetkezéseknél későbbiek, nem 

valószinti idetartozasuk - l.sd alibb./ A  mellék-

letek közül ritualis szempontból legfontosabbak az 

un.okkerrögök, melyek legtöbbször valln.l, a 

koponya közelében fordultak elő. Legszebb példa-

nyuk a _.étegyt...za 3.h alom /Törik halon/ 7.sirj.rból 

került fel.:zinre. 

Több szempontból megegyezik, lényeges vonasaiban 

viszont eltér a kurganokból elkerült "okkersirok-

tól" a „songrid-Kettőshalmon feltart temetkezés. 

Ettől eltekintve a többi ismertetett temetkezés 

kulturalisan egysege._nek tekinthetd, és roonsaga 

a Kuliez 	romapiai - főleg oltr.iai 

- és bulgáriai göd;r•irok többségével tagadhatat- 

lan. 

a\em mondhatjuk ezt a keletazlovakiai és a Ka- 

licz altal Erdéylbb l  ismertetett halomsirokkal kap- 

csolatban, le6kevé.bé pedig a szerbkereszturi ham- 

vasztwsos te4.etkezés vor:atkoz:..>aban. ; keletszlo- 

vakisi halomsirok, amelyek ritualis szempontból 

nem képviselnek egy:,éE,es csoportot, a belőlük ki- 
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kerdlt keramiaan;,•ag alapján pedig elsősorban a kis-

lengyelorszagi korai  z.iinórdiszes c,oportokhoz 

álinak közel. )kkerfe,téknek nyoma sincs. tiéhany 

csontvazas sir /Lesné 1.,2.halom/ fek tetéoét te-

kintve mege ;rező a göudrsiros temetkezé,tkkel, vi-

szont a feteté,nek ez a módja igen gyakori az er-

dős ,sztyeppei é. erdő' zóna zsinegdiszes közösségei-

nél is. l°7  ; keletszlovakiai halmok<<:t kultur'lis 

szempontból a Jamnaja kulturahoz kapcsolni csak 

abban az e:,•.tben lehet, ha feltételezzük az összes 

z::inórdi.yzes csodort "gödörsiros" /"Kurgan"/ erede-

tét. 	a feltevé, azonban  mind  tipológiai, mind 

idJrendi és ueogr:.fiai . . zewpontból terthatatlan, 

mint ezt az alabbiakban megprób:ljuk kir.utz:tni. loa  

Igy a kelet : zlovakiai halom.:.irok rokonsaga a kelet-

magyarorszagi gódörsiros kurganokkal legal.bbis 

erc en vitLtható. 

AZ  Erdélyben, Vladhaza, Bedellő körzetében fal-

tört hal.8.ok gödörsiro- jellege szintén nem  bizonyit-

ható. lO)  Előkerült viszont 3rdélyben egy, a Tiszan-

tul gödörsirjaival teljesen analóg jellegű temetke-

zés, ami a gödörsirol csoportok kétségtelen jelen-

létére utal legal.bbis a folycvölt,yek terd1 tén. 11o  

Aranyosgyeres /Cimpia Turzii/ közelében, az Ara-

nyos folyó alacsonyabb terrasz..n h..rom kurgán van.  
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/A kurg'nr..ezö r.a f;yobb kiterjedésű volt, területére 

a közséd hazai épáltek/ Dr.Perenczy Istvan A olozs-

v.ri Történeti . uzeum/ az  egyik kur an alatt lep-

csőzete..en .sott, a kétegyhazi 3.halom alaptemet-

kezését bontó gerendaszerr_ezettel azonos tipusu 

tetővel Zeaett négy._zögletes gödörsirban irá-

nyit.. u, laton, felhuzott lebak al fekvő csontvá-

zat tsl.a 1. 111 A temetkezésnek a ti zantuli és ol-

téniai cso l,orthoz tartoza,,a vitan felül all. 

A szerbkereszturi sir :sem ritusa, sem meliékletei 

alapjain ne w Kapcsolható ehhez a tipushoz, kronoló-

giai szem , ontbál pedig későbbinek tánik. 112 
 A  

szerbkereszturi edény, a keletszlov..kiai halom-

sirok 	az erdélyi zsinegdi.:zes kera.mia tehat a 

közvetlen kapcsolatok bizonyithatatians.ga miatt 

nem nyultanak segitséget a gödorsiros teLi.etkezé- 

sek relativ idő rendje meg atarozasahoz. La  :aindezek-

tól eltek.intúnk, az i,ziertetátt gödörsiros tez.et-

kezélek ritualis szempontból egységesnek latszó 

csoport] t tanul::nyoz) atjuk, amelynek keleti ere-

dete tisztazott, relativ időrendje es őstörténeti 

jelentősétre, vandorlarsának körülményei vi.,zont 

olyan kérdéek, amelyeknek egyeltre csak 	közeli- 

té.,et kiserelhetjük meg. 1 vizsgalat al6pja az egyes 

temetkezések és analógisik hazzavetőleges relativ 
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kronológiai szintjének ..egh..t.ro' sa. 

b./ A legkorab:.i ..ztyeepei treu::tü  népc_oport 

a Karpest-medencében 

gödörsiro., hal ok n..penek korai, a bodrog-

kere zturi időszakban történő megjelenését Gazda-

pusztai Gyula a dsongr'd-k_ettő„halom "ok ersirjá" 

révén latta igazolva. ; girt mellékletei alapjan 

a :3odrogkereszturi kulturahoz, ritu'a alapjsín pe- 

dig a Tiuz.ntul gödörsiras kurganjaihoz sorolta. 113  

.A ritust illetően e1la.,pontja megala;:ozottnak 

tünik, amennyiben a aajatos fektetést éa az okker 

jelenlétét veaszük 	:;z a két tényező 

vi,zont veteményünk szerint caak arra enged követ-

keztetni, hogy a temetkezés nagy altal.no:,sagban 

a kelet-európai, közelebbről a sztyep,:ei eneolithi-

kumhoz kapcsolható rituaat tekintve. Azok :r moti-

vumok, amelyeket amelyeket a közelebbi időrend meg- 

hataroz.. sa érdekében szambavehetünk, eddig feltart 

gödörsiroz, kurganjaink koranyíl réLebbi időre da-

taljak a csongr.di sirt. Az az e , ;, , vitte.:, amely 

földrajzilag és kulturalia özképét tekintve egy-

arant legközelebbi, valc:szinüleg közvetlen rokon-

sagban all a fent leirt Eirral l  a marosdéc,ei réz-

kori temető, amelynek keleti kacaolatai régóta is- 

...ertek. 114  
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Az el-J bizonyitég, amit a két együttes öasze-

tartozasa mellett felhozhatunk, egy negativum. „Am 

i.:arosdécsén, sem  C:,onéradon nem volt nyoma a sirok 

fölött kurg.nnak, és nagyon valószinü, hogy 

Csongrad-k ettőshalmon is, akares:rk ,,:aroadécsen, 

lapossiros temető volt. 

ind a mé.zkö, mind a réz i  yöngyök pontos é_. nügy-

szamu analógiait tal.l juk a marosdécsei temeti 

mellékietanyagaban. :mindezek termé:,zetesen c:;ak 

akkor tekinthetők a kultur.lis összetartozas bi-

zoryitékainak, h a  a ritus le 6lényege.ebb j gyei 

:jel_lett vesszük úket fit;yele.be. Elsősorban a s:-

jato. fektetés, az ov.li. sirforma, az alföldi 

gödörsiros kurganokt.l eltérő okkerhasznaltat jat-

szanak fontos szerepet. ;:;ind a csongradi sir, ind 

amaro.dócaai taatetó sirjai igen nagy mennyi:.er,ben 

tartalmaznak vörös okkert, amely a .sir egész terü-

letén, a vazon, a mellékleteken 	megfigyelhető, 

és ezenfelül találjuk a halott mellékleteként 

külön c.omóban, :gint emlitettük e:.etle, züc.,kóban, 

tarsolyban elhelyezctt fe..tékrögöket. Egyező vo- 

nal a gyön6yök - 4:arosdéc.én gyöngysorok - a l.bnal 

és a neuencénul vala elhelyezé.e is. ; kultur.lis 

ö..szet ,rtoza. szempontjaból rendkivül lényeges te-

nyező a trapéz metszetű hosszu kJké3ek ;jelenléte 



-64- 

mindtét lelőhelyen, nér.wny esetben  azonos elhelye- 

zésben. Ezeknek a ritusbaa játszott különös je- 

lentőségére a marosdécsei temető kapcan mar Yo- 

vac- Istv.ri ramutatott. 115  

A házai rézkori kulturak közül coak a Tiszapol-

gari és i;odrogkere.,zt;iri kultura jöhet sz'mitasba 

a Cson rad-i,:arosdécse komplexummal kapc olatbón. 

_ellékleteit tekintve a csongradi sir ezen rokon-

kulturak mind Üyikéhez kapc,olhat6. : marosdécsei 

Lesető egyes ±ényformai, és a rajtuk fellépő be-

nyomott, hsrromszög formaba is rendeződő körökből 

alló diszités a 7iszapolgari kultura felé mutat, 

vi.,zort a több temetkezésben me6talalh& t6 kisméretü 

rézarak, valamint a tevető területén előkerult 

ellentett élU rézcsakány inkabb a : .odrogkereszturi 

kultura iudszakara utainak. 11$ Valószinünek tünik, 

hogy a maro:;déc,;ei temető mint "terminus ante quem" 

fogható fel a  csangrádi sir közelebbi relátiv kro-

nológi:á ja szea2ontjaból, vagy éppenséggel egykoru 

vele.  A  fentiekben felhozott érvek alapjan nem  tart-

juk való zir:ünek, hogy a csongrádi sir későbbi 

lenne laroodéc::e tevetőjénél, tehát .em:Akepp sem 

letet egykoru az alföldi gödörsiros ..urgánokkal, 

amelyek analúgiai viszont Nyugat-Ukrajnaban is  

biztosan kesőbbiek, hint a Bodrogkereszturi kultu- 
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tura. Arra a feltevésre, a::.eiy ,zeririt a muros-

Becsei Lesető az egyir sirban tai.it reztoryues 

alapjan fölt é tlenül későbbi, mint a ti,z«ntuli 

Bodrogkere,zturi kultura, és a gödörsiros kurganok 

népének eE,;;ik legkésőbbi karpat-medencei együtte-

sét képviseli, a későbbiekben tértink ki./ 117  

A cuongradi 'ir és a marosdéc ei temető kapcsan 

felvetődő legfontosabb őstörténeti kérdeusk haz. ►nk 

keleti rezének kapc olata a moldvai és ukrajnai 

teruletek ._1 a Cucuten-Tri;,olje kulturak időszaka-

' ban. Ukrajna, ;._oldva év Romania területén az utób-

bi években több olyalt leletegyüttes kerult elö, 

és sok olyan kutatási eredmény ,züietett, amelyek 

agyreszt ezeknek a kapcsolatoknak különös jelentő-

séget mutatjak, masré'zt hozz«jarulnak ahhoz, hogy 

a régebben globali,an "sztyep l,ei befoly«s" néven 

5uszefo,;lalt, de részleteiben ne'. tisztorzott folya-

mat különböző, időuzakat és jellegét tekintve el-

térő fazivait megvilU E;itsak. 

:azok a Jirok és te'et:k, :..elvek a t.rEy„lt h.zai 

eauttesek egyenes anaiógi'it t_utat jak, a .,zov jete 

unió ter»leién elsősorban a ,; zre:inyij „;ztog II. 

retegével parhuzamosithetó idő.,zákr' d t.lhatók. 

Ezt a fazi..t kepviselik a dn'ye,.er-donyeci kultura 

legkésőbbi ..irjai es a Jamnaja kultura legk.irab::i 
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temetkezései is. !!mi a marosdécaei Marjupollal 

való parhuzamositas.t illeti, itt véleményünk sze-

rint csak a marjupoli temető utolsó sirjai /xXI. 

é- 	jöhetnek szóba, és valoszinünek tünik, 

hogy csak mint "terminus post quem". 118 Ugyanez 

mondható el a Nyii.olszki je mellett /Dnyepropet-

rovszk körzete/ feltart temető kapcsn is, e„ ide-

sorolhatjuk a Va-ziljevka elett /Zaroroz»ec körze-

te/ feltart temetőt is. rizek szinten a ,,zrednyi j 

.,ztog II. előtti neolitikus periódushoz tartoznak. 119  

Az  egé:,z ritus közeli analógLit ::.utatjdk viszont 

C.sapli te - etL. jében az la-5a jelzetü sirok, vaia:'int 

az ezekhez Dobrovalszkij szerint is igen közel 

alló, Vinogradnij O'ztrovon feltart temetkezések. 

Nemcsak a fektetés és okkerhasznalat módja, a 

Garasanin szerint kiemelt jelentőségű kókések, 12°  

valamint rezgyöng ők egyeznek meg, hanem a vi-

selet olyan specifikus elemzi i: , .:.int a ,.aros- 

`..écsen és Caaplin egyarant jo i megfigyelt yelt és rög-

zitett, Unio kagylókból készitett gyöngyökből :aló 

fűzér, melyet a derek köré c..avarva, minte6y övként 

vi::eltet. 121  

Petro-_zvisztunovo temetőjében a ritus speci.lis 

jeg„•ei mellett szintén a kőpengék kiemelt jelentő-

ségét l..tratjuk, és a viselet emlitett elei eit ta-

lAjuk meg. Különös figyelmet érdemel a te ető 
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l.sirja. 	gödörben a hatun, felhuzott 1'- 

bakkal fekvő, okkerrel beszórt, fejjel `;y-ra ta-

jolt temetkezés, a c.ongradi rézgyöngyökkel meg-

egyező, 12o darabból alló gyöngyfüzér, kőkés,  

h rum kővéső melléklettel. A bal kézfejnél okker-

rög melléklet volt. 122  A  sirban talalt gyöngyök,  

a karperec é- a két lemezből hajlitott "réz-

csövec:ike" analugi.:it többek között a karbunai  

kincsb en 	::uoasestin talaljuk meg. 1~3  A 2.sir  

Unic k;. ylógying ökb'1 .illó füzére C::apli emlitett  

sírjai és :aro-déc.e felé u:utat. 124  

;;endkivül jelentős sz..munkra a moldv;'i i!..inari  

mellett feltart, Tripolje BI tiausu edén:g' el da-

telt temetkezés, mind a relativ kronológia, r..ind  

a törtéi.eti kapc.iolatok szempontjaból. Itt kis-

méretü kurg«n alatt feküdt a hatan, felhuzott  

l.bakizal eltemetett férfi. A temetkezés sok ok-

kert, a mar emlitett Tripoije edényt, két kjpen- 

gét é:: egy nucleust, valac.int egy rézkarperecet é-  

egy réz nyakperecet tartal.::azr.ott. ú ind a karpe-

rec, i..ind a torques elhegye::edő végű, és valószi-

nüleg mincikett'n az emli 'ett _,zrednyi j ,ztog II.  

,irokból é.: :..aro-déc.:6r01 i.,ert Unio ka£ylógyon-

gyük voltak. 	temetkezés ;t:ovsa .zerir:t a legko- 

rabbi hwl::.os temetkezés a Trip;ol je kultura terü- 
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leten, é., a .,zrednyij ,;ztog II ti?usu ker::milval  

datalt AJrai Jamnaja kurganokhoz köthet6. 125  

sirt teh.t a ,;zrednyi  j ,;ztog II - korai Jömrira ja és  

a iripolje törz6ek leg'sorabbi kacsolatainak e Lvik  

emlékaként tarthatjuk ,,zámon. Ezek a kapcsolatok  

főlee a  2ripolje 3II., ;;I. fazisban élénkiilne'r meg.  

Tanusit j.►k ezt a:ri, ol je telei.eken fellépő,  

,3ovdnyitasu, bepecJételt, eyakran  z ~inór- 

úi.zes, durva, seprőzött felúletii edények, 126  

illetve a Cucuten A-B, majd 3 periódusban i,omania 

területén megjelenő "C" keramia.12  T  Yovsa szerint  

ezeknek  az  erősöd:: kapc:;olatok z.:k köszönhető a  

haton, felhuzott l'ba„kal fekvő temetkezések el-  

terjedé'e a Tripolje kultur'ban. 126  

Ennek a kérdésnek kapcaan, valamint a1liklaban a 

rézkor-korabror:záor sztyeppei kapc'oiataival össze-

fdei,ésben read ivül fontos Casimcea okkersirja, és  

az itt tal.►lt lófej formaju kő jogarfej problema-

ja. 12 )  arra nézve, ho ';y a temetkezés a keleti kap-

csulatok korai :;zakaazat reprezent«lja, a kutatas 

áll..s1 :•ontja megletzetősen eeysége... Berciu több  

munkaban kifejti azt a nézetet, amelzf szerint a  

cwAmceai ::ir a Cernavoda kultura temetkezése, és 

Cea...urlía de Jos "okkersirja" radiocarbon adata 

alapjan próbalja datalni. 13o  Véleményünk ..zerint  
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S.Verintz és P.Reman nem alaptalanul biralják Ber-

ciu nádszerét épp ebben a vanatkezasban. /Cea-

aurlia de Jes ekkersirjának kultur.lis helyzete  

nincs. pente..an ae`hatarezva,/ 131 . egy; kell jeg;;'ezni,  

hegy a t..r,,,yalt air sztéle je s:)nye zter é a  

Duna között feltart analóáiak alapjan késői, az  

~az:.tave fazist követé perióduJt képvise1. 132  

A casimceai 	mellékletanyaga vi:szent re:..zben  

az ealitett, Bedjanazkij altal Petre-.,zviaztunava  

teaető jcben feltart sirak kőeszközeinek analóii-  

ju, 13j  aai l,:erpyrt Ess Vladimir Dumitrescu véleaé -  

nyet erőaiti, v:a,,yis e air kerai, mindenképpen  

az L':;zateve előtti időre, legvalószinübben pedig  

a Cucuten A-B periódusra való dataláaát taaa..ztja  

ala. 134  

_int fentebb ekaitettük, a aiaro.7déc.sei sirak  

le ; ,mközelebbi analógiái a ,;zrednyi j ,;ztsg II te;.et-  

kezce,ek, illetve ennek kesói szakagzaban vele  

ra~.c.:alatban alló korai Gödör:siras rultura  

/Ja~naja kultura/ sirjai között lslhetck fel el- 

sóserban. :..indezek alapj..n ,..e 4kackaztatható a fel-

tevés, bogy r,ainrri, Cu..i:acea ekker..irja es a txim  

" ceptrt.:.a.ak" val...int Laresdécee és a csengrxdi  

sir ew•utt a L:,zredi.yij 1,zteg II. - Trip.lje BI.  

- II. - Cucuten A-AB - Tiszai,elgar véoe - Bedre`-  

keresztur faziakhez köthetők, esetleg ezen belül  
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e c;y.:éges horiLOr.tot képviselr,ek. 135 , eltételez-

hetj,  hogy  az itt bewutatJtt te-etr.ezes éJ ' . arus-  

décse temetdjs altal reprezentslt ei,yúttes a let- 

korabbi sztyre; t,ei kapc6olatok, egyes -ztyep,.ei  

csoportok behatol.ranak eredménye. c;zek ri csopor-

tok a ,,zrednyij ,;ztog II.anyagzal jellemzett, a  

Tripol js .3I-II  

népeaség emberei lehettek, amely népeaseg erőtelje- 

kapcsolatokat mutat a kéaóbbi Jamnsja kultura fe- 

1é. 136  

A  coongradi sirt Y . az`n:;bar ~. a legKorabbi sztyep-  

pei kapc-alatok emlékének kell tekintenünk.  

c./ A  Gödörsiros /JwA.n: ►  j./ kultura r,eg jelené-e  

és kapc,.Jlatai  

A gödörsiros kur6dnjai..k t épitó nGpcso,:ortok  

kelet:uagyarorsz.gi uralmanak ide jet  Kőszegi a  

Bodrogkere,zturi kultur., ás a hatvani kultura kö-

zötti perióciuQra keltezi. 137  Kalicz Nandor a F3a- 

deni kultura véGétúl kezdődően sz.mol vel:ik Kelet-

maE;yarorszagor:, 136 Gazdapusztai Gyula azt a mar  

fentebb emlittt véleményt képviselte, mely ..ze-

rint bearamlaJuk a középső rézkorban kezd5dött, 

és a korai bronzkorig tartott. 13)  

;. ivel mindharom idézett ,zerzö c..ak altalános-

swgban, vau:y éppenséigol er66en vitatható szem- 

Periódus idején viré„,zb sztyeppei 
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pontok alapjen foglalkozott a Jamnaja kulturaban 

meefogh.tó analógiakkal, nem került sor az egyes 

kulturali, összefüggések részletes kimunkalasara. l4o  

d./ A temetkezési ritus jellegzetességei es  

elterjedése  

Tény, hogy a Jamnaja kultura év-zazadokon .t 

szinte telje.:en egységes temetkezési ritusa, a kera-

a+ia ritka el fordukrrsa alaposan a:egneheziti temet- 

kezé„eink relativ kronológiájának megallatitasat. 

A fentebb ea.litett ,zempontok rendkivül ingatagok-

nak bizonyultak az ujabb nagyszabasu kurganfelta-

rasok fenyeben. 141 Linthogy azonban fel; erultek 

az aldunai és alföldi "okkersirokkal” k e c..olato-

san olyan nezetek, melyek a Ja::.na ja kultura népes-

ségev-1 v.lc etnikus ö:sszetartoza t nem l..t,;ak meg-

felel en i6azoltnak, 142 nem  hagyhatjuk el , ritus 

keleti analógiainak ő nze L zését. 

:ddszertani - ze:i. ;  ontból fontos kerdés, h y a 

ritusazonJ-sag és az etnikus összetartozna bizor iyi-

tasa az egyes teavetkezések va gy airc.,aportak között 

milyen jellegek ös.zehasonlitasa révén lehetséges. 

Kalicz Nandor elsősorban az +.ital;nos vonasok hason-

16 -agara hivja fel a figyelmet Olyan adatok alapjen, 

melyek többsége a :>ztyeppei kurfanok sokasagara al-

tal.d.ban ervcayes, az egé-z kurganra, mint kultura- 
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lisan és időrendileg nem lehat.rolt kaacplexumrz 

vonatkozik, és nem fektet sulyt az egye' ; analóg 

temetkezések stratigr..fiai helyzetének, elterjedé-

senek viz.. gálat.ra. 

A fa és kő .:irépitmeny, 4 halotti derékalj és 

takaró, a mellékletek .szegényessége, vörö, és fehér 

festékanyag előfordulósa, tüznyomok és aldozóhel;rek 

gyakorisaga mint a ritus fontos vonuaai igen figye-

lemre méltóak, de altal'nos ö:,szegzésük kevé»se 

alkalmas a konkrét kapcsolatok  tisztxzaaara. 143  

,1 déloroszországi kurganoknak a Délkelet-Eurcp.-

ban tal:+lhatőakral "analóg" tulajdonsagai között 

szerepelnek; 

A halorv nágy..aga, mely gyakran függ a későbbi 

utantemetkezések sz.matől, esetleg az eltemetett 

társadalmi rangjatól, teh't teljesen esetlege.,, 

a halomban tal.lt te&etke zé-e : -z;+ma, .ami szintén 

véletlen, ha a ké.úbbi utuntemetkezé..ek lehetősé-

gét, a feltarasok különböző volumenét vesszdk fi-

gyelembe. Ezzel kapc..olato..;an Kalicz megallapitja, 

Logy a "csoportos" temetkeze»ek két,égtelenül 

eg idöben történte' a Jamnaja kultura késői idő-

szakóban. Jónéhany, egyason sirgödirbe temetett 

halott essteben ez kétségtelenül igy van, különösen 

ahol anya é., c.,ec.,e.ő együtt temeté..éről var, ,z6. 
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:zekr(5l mar Gorouzov, é:, kés.íbb többen,  igy ;im-  

butas és Ealicz i ~ ,  feltételezték,  hogy patriar-  

chalis nomad t.r5adaloyra mutató ettberaldozat 

eacléke i. 144  _lfogadhatóbunak tünik .,zayunkra ezek- 

ben az cetekben arri. gondolni, hogy jarv.nyok,  

bete `ség wiatt ugyanazon időpontban következett 

be a halal, s igy kerult .,or az együtte.. te e té.,re. 14:  

Az ugyanazon sirgiidörbe temetett haiottLk e..etében  

is gyakran ::ikerült megfigyelni, ho Ly new eayidc:ben  

kerültek a földbe, é, ez annal is ir,k::bb vdlószind,  

mert éppen a Jamnaja kultura utantemetkezé.,ei kö-

zött talaljuk azt a . _sirformat, mely az egész fel- 

tilté:.en atvezetö akna segitségével ieyek.)zik  

közö.ség  később elhunyt tagjat a kor..bb.n mellhalt  

rokon /?/ sirjanak közelébe jutt;tni. 14b  ..nnek 

tudható be, hogy töb': temetkezés azonoJ szinten  

tal..lható. 147 ,em tarthatók e.mberaldoz.t mariad- 

♦any..nak a kurganok feltölté::éoen 'zétszőrtan ta-

l+ílt ember. c .: ontok, ha tekintebe ves:,zük, hogy jó-

néh inyszor a kor.bbi temetkezés feldul::.,a utan te-

mették halottjukat a mar meglévő halomba a Ja-naja  

kultura emberei. Gyakori ez a jelenség a Duna-Dnyesz-

ter közötti Uazatovo alapte' etkezé::ek e:,etében,  

melyek fölött a Jamnaja kultura sirjai sértetlenek,  

teh' t e 6a;' zen i izonyo.n az utóbbi Kultur.. emberei  
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áult.:k fel & z eredeti alaptemetkezéseket. 14d  

Lltekir.tve azoktól a kurganoktól, a:aelyek a  

kslönböző szinteken Korban egym:-tól tavoleső  

kiltur::k temetkezéseit őrzik, azok a halWok, me-  

lyekből a Japanaja kultura azonos, v;„.gy k:ize l azo-  

no, ritusu temetkezései kerültek elő, a kisebb k:;a  

zössé~ ek  -  csaladok, r.agycsal:ídok  -  közös temet-  

kezéAl helyének tekinthetjk. Különb-en valószinü  

ez akkor, ha a feltart kurg.in  olyan hdlomsiros tom  

mető taája, amelynek kor«bbán felt«rt alapte:aet-  

keze..ei is a Jamnaja kultur..hoz k.iti.etűk. 14)  c'a-  

zankban a kétegyhYzi 3. és b.hal..ok ,  Dévav..nya-  

Templomdomb, Tiszs ►eszl.r-1'otyr.alom, Buj-Fereteha-  

lom kétségtelenül ilyen objextuLoknak texinthetök.  

Felter.et, ez Vklea Lupului alaptemetkezései ese-

tében, ahol hurom kisebb r.all.ot k;izös felt:iltéssel  

e gyeitettek, ab.re suk Gurbanesti amlitett temet-  

kezé.,einél is. Bulgariaból a I orav r<:gi felt..ru;:a  

reven i..meretes ;curg.rn é.; a l'ogd«n 	altal  

feltart Glavceszka :..ogila melletti l.kurgdn te-

kinthető ilyeneknek. 15o  /Bar uz utóbbi hulom alap- 

j..ba a-ott, egy kőkörrel kár;:lvett sir k.ilönböző  

ritu-u, helyzetek kétségtelenül arra utal, hogy  

azono0 közösségbe tartozó egyénekről van ..zá.  

l'sd alabb./  
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A ritua egyek elemeinek vizsgalati sor..n a . : ir-

gödör illetve sirkamra kialakitása, a -irépitieny 

elkészitése érdemel figyelmet. A sirgödrdk leke-

reKitett ..arku né'sz'Eek, ritkabban ovália for-

aájuak. Csaknem minden esetben különös figyelmet 

foruitottak a sir és a sirépitmsny kialakit.;8ara. 

Haz.nkban ezt elsdsorban a Iialmazujv.roa-Karhozott 

halom eslitett te-etkezése mutatja. A  airokst vedd 

faazerkezetek, a temetkezést boritó gyékény, sző-

nyeg, a baldachinok, sutrak alkalmazava úrra mutat, 

hogy a dirt mintegy húz, kunyhó, végső lakóhely 

gyanánt készitették elő  és védték n:eg. A Ja©naja 

kultura temetkezéseinek feltarasa soran mar ^orodzov 

i:r megfigyelte a -ir fölött viz-zintesen elhelyez-

kedd gerendaszerkezet mellett azt  a  format, a.ii'or 

az h.ztetdszerüen van kialakitva. Ugyancsak ő jegy-

zi meg;, hogy ezt a ..zerkezetet arz, cran núd, gyé-

kény borítja, egy e:,etben a airfalakon 	a sir 

fenekes is 6yék'. ny nyomai voltak. /Hutor 	akova 

11/2.sir - 3orodzov szerint a v6r körül a gyékény 

ssrgura volt festve./ A sir satorszerü kiala.kit.+- 

sa 	Dévavanya- :_arcé h id os teaetkezéaére emlkeeztet, 

akdre..ak egy sasik gödörsiros temetkezés, amelyet 

a _:arcé halom l.sirjaval azonos hódon astak le, a 

halom göIörsiros alaptemetkezése mellé. /.,zéles 
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gödröt ástak a halom alapjrig, majd ennek közepébe 

.stak a  tart./  A halmon átvezető aknat itt is lősz 

sze::csék, rögök jelezték. l2l  

Ugyanilyen jellegű a ;;ztorozsevaja 	lelő- 

helyen feltart, a hires kétkerekű kocai m..radva-

nyait tartslmaz6x, Lyákénnyel fedett temetkezés. 152  

A airn.,k faval, gyékénnyel, esetleg kővel való 

letakarassa a Jamnaja kultura leltkor bbi id'.zakatál 

meglévő .,zok.. . Igy feate tt E yékénnyel volt borítva 

a ryerme.:tt_etkezés, .:.elyet ,,ztolar ;Iutor I ' opova 

/Kr.a,zni j Jar, Alsó  on  vidék/ mellett tart fel, 

é.) ai.ely t.et_yeafenskü neolitikus jellegük edénye 

alápj.n a legkor.bbi Jainnaja teWetkeze-ek e r;yike. 155  

Y.val, kövekkel boritott a Novoc:.erno:.:orje közeleben 

felt.rt jamnaja cirok tdbbsede is. 154  :;liszta 

körzetéből Rikov e..lit két jamnaja te:etkezést, 

amelyek kör dl a középpont felé dől' cölöpök nyom.t 

tal..lta. , j elensé,et a °.;ir a halott haza" elkép-

zeléssel .11.,.6;;rar.zza, mely a oztyeppei non doknal 

ho .:;zu iddn at kJvethet5. 157  A nika;:ol jei kurg' n-

.nezd i"Werteté.,e soron Krivcova-Grakova emliti 

a legkoraibbi te.etkezések többségénél a faborit:s 

meglétét. A cor&i faziaban gyakori a gyékenytaaró 

alkalaazc.:.., .z 13,7-ben feltart 3.kurg.n ;'lap-

teLetkezése 	gyi;kénnyel volt fedve. ,zintén 
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felveti a kunyhók, illetve s'trak utanz.sanak  

valószinüségét a sirépitmények  kal:c ~in. 156  ivel  

a Ja:i:naja kultura legkorabbi fazisab;tn épi;ugy, mint  

a késői Sirokban, megvaruiak az épitmény-jellegek,  

nem tarthatjuk szerenc.ésnek i...Gimbutas ter:idnoló-

giajat a korai illetve késői fa.zist illetően.  

/Korai fazi. = göáörsiros /:pit-grave:/, késői fazis  

= kunyhósiros /:hut -grave:/ I. Ellentmond ennek a  

feloszt.snak a hazai leletanyag is, hiszen nem fel-

tételezhető lényeges időbeli különbség a ketes,yhazi  

ó.halon "göaörsirjai" é. a 3. v'E;y 5.L4lom "kunyhó-

sirjai" között. 73imbutas terminológiaja valamiféle  

lépcsőzetes gödör-kunyhó-katakoiba gátfejlődést"  

sugall, arai es;yaltalában nem valószinü. 157 .  

A legtöbb godörsiros te:..etkezésben megtal.lható-

ak a sirfenéxre teritctt derékalj nyomai. ezek any::-

ga gyakran .zi:iten gyékeny, sok e..etben b.:r, E ya-

kori a fa, illetve fakéreg alkalmazassa igy. .;zónyeget  

i~ felha.,zn..ltak d-rékaljként. 15`;  Ak.rc,a,k a ta-

pasztott, goadosan ,imitott sirfenék, a .sir ilyen  

jellegii kibelelé'e í.. a sir "lakóhely" jelleget  

fejezi rii. 15) Ezt  az elképzelést tiikrözi maga a  

kur,.►n is, különösen, ha tekintetbe vesbziik az egy  

kurg.nban tnldlt gödörsir . ok egy c.saladhoz tsrtoza-

sat bizoriyoa esetekben. Tem tarthatjuk alaptal;annak  
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azt a felfogrrst, mely a kureent épiteszeti jellegű 

alkotaenak, illetve épület jelképének tartj a.lbo  

A kurg:n },az-:ellegü felépitésének egyiK leg- 

jobb péld.+jc a úz,,zad elején Berbovka mellett /Dnye- 

per-vidék/ feltart kurgan. 1roblematikajaval For- 

mozov részletesen foglalkozik. A kurgdr.ban kör 

alaprajzu épitmény maradványait talaltak, melynek 

fal«t függőlegesen ulló di::zitett k51apok alkottak, 

és diszitett fa  tetőszerkezet borította. A kurEan- 

ban Janaja te:::etkezések oltak. 	a közelé- 

ben talált ket ._.asik, ha-onlé felepitesü kurglnt 

Y'orr•~ozov a III.évezred végére teszi, a Jamnaja 

kultura késn e  a korai Katak:;L.ba kulturevl eLykoru 

fazis.►ba sorolja. lel  

A sir berer:aez.ése::er bizonyos  re:,zletei kétség- 

telenLLl tartal.::azz,.k az egy e s  közö:,segek házainak, 

.:atrainak elemeit. l°2  Az emlitett ,ztoroz:.evaja 

ogila leláhelyen talált koca .temetkezés, a Tri 

Brata kurganok kocsimodelljének esetében a lakó-

kocai jelképezé..éről be::zélhetünk, ami a tipikus 

sztyeppei mozgó életformara mutat. 163  Erre latsza- 

nak utalni a s .tors zerü gyékényboritalok. /Dévavanya-

Barcé halom fentebb e:litett te'etkezését szintén 

gykén„y-..tor borította./ Különö,en érdekes a festett 

3zinysgek é:; gyékények alkalaaaa,)a, ann'l is inkabb, 
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_art  ezek az  elemek a bdrök /prémek/ alkalWszasa 

mellett a ma,yarorszagi gödörcirokban is negtalal- 

hatók. 4iírrétudvari-3alrrz.shalom, Hortobagl-pap- 

egyhaza, Hortoöagy-Árkus-rettóshalom, Hortobagy- 

l ipások, Elortobagy-Halá9zlaponyag/ Gimbut:.s a kata-

komba sirok kapc,n emliti ezeket,  viszont bizonyit- 

hatóan kanabbi temetkezéekből is i,,mertek, :..ind 

a .;zov jetunic, laind iioIIlania teriSletéről. 1o4  

tyev a Novocserka.,szk melletti 7.kurgdn 7. te:Letke— 

zése feltáraaán.a figyelte,meg a halott ldbanal a 

s irta:.aró vörös okkerrel fe,,tett geometrikus mint.- 

janak lenyamata t. 165  

A Duna és a ;inyeszter közötti isurg4n1.ez5k feltd- 

rása  saran ker;ilt elő egy gödörs iros teWetirezés, 

Welyet -zines szjnuTe r; borit°tt. /Sastanovka 4.0kurg;ín, 

24.sir/ A 6zött motivumok a P'y-Dry iranvitaau air  

, 

	

	hooezaban futó fekete-fehér s:ivok voltak.  A  airt 

a .zcinysg felett  elhelyezkedő  két kőlap védtz. 166  

Durva .:zEnysget e4.litenek a holboc:.i kurg,,n leg- 

régibb, r.•ton zsugoritott helyzetü te ...etkezései kap-

csán is. 167 	Ba tanovk.ról e::-aitett sir  dnalőgia.6 

jet uz e:..iitett magL arorszagi temetkezé:,ek mellett 

a áurb::nesti 2.h6lom 7. és 12. te:.-!etkezéveiben ta- 

1aljuk. /Utóbbi alaptsmetkezés, mig a 7.sir feltehe- 

tS1eg  utólag az ala,-ba ásott temetkezés./ 
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A 7.sirt lépe-őzetesen á..tak, a sirgödröt a 

két lépcsőn elhelyezkedő  gere:ida.:zerkezetek védtek. 

A felső gerenda..zerkezet alatt  figyelte  meg a 

feltaró a fekete-fehér savon lenyomatokat a .sir 

lépcsőjén. 163  A  12.3ir baldachin-szerű s..tor marad-

ványait őrizte. .S sir .sarkaiban és középvonalam 

kerültek elő karuvoiok, a gödör szélén ro.,sz 

allapotban aegaaradt szövetmaradvanyok voltak. 

Ezek a vizsgálatok Szerint teveszőrből készaltek. 169  

Az eűlitett te: etxezesek fellett, melyekből 

az egyes tisz:rntuli te.ietkezé.:eknél i : megfigyelt 

fe::tett sirtakarók, illetve satorszerü maradvá-

nyok kerültek elő, a kultikus élet szempontj'ból 

a trim Jamnaja, illetve 	kultuí'ahoz tartozó 

temetkezései különösen figyelemreméltóak. ?tt a 

sirkamrak fe.:té..e igen  gyakori  jelenség, amit a 

;arat területén :'illeker _figyelt meg. /Ulma/ A 

szaauur.kra legérdeke::ebb jelenség a trim területén 

az ok:cerrel felvitt napabr.azolás mellett a sirlá-

d+ak diüzitésenek módja. Fő festékanyag az okker és 

a szén, néha a fehér festek is előfordul. törös 

s fekete, illetve vörös és fehér savon lathaték 

a ..irladsa oldalain, rombuszok, harom,.zö jek, kon-

centrikus körök, vagy egyenes, tarhuzamos uavok 

formajaban. 17o  Részletes összefoglalasukat adja 
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Formazov, aki megecaliti, hogy festett fa sirkam-

r<k is előkerultek ugyanezen a területen. 171  

,;epins{zki j az emlitett motivumokat a napkultusz-

szal hozza összefUggésbe, ami,  főleg a kifejezett  

napsziab::luz.akat figyelembevéve, valószinünek lsít-

szik. 172  Forzozov megállapitja, hogy az alkalmazott  

- a berbovkai kurgán kromlechjén kőbe  vésett -

geometrikus dissités helyi felső paleolitikus gyö-

kerekre megy vissza. A  ber .3ovkai kurL'n vésett mo-

tivumai rreefelelnek a : . i11er aital ősi napszimbé-

lunoxnak minósitctt jelekr.ek. ?de sorolhatók a  

perhuzamos, eg', enea vagy cikk-cakk s» v;rs, illetve  

diagon'lia rombuszokból 11ó mint.k. 173  

A ti'rgyalt, a sirszerkezetet diszitő festési  

eljarasoknal sokkal általánosabb vonna a csaknem  

minden gödörsir's temetkezésben megfigyelt okker-

festés - gyakran a koponyan - illetve okkerröfi;  

melleidet is.  

e./ A vörös ok er jelentőséve a gödörsiros  

temetkezésekben  

Feltételezésünk az, nagy az okkerfestés, ha nem  

i~ csak d temetkezési szertartasnal alkalmaztak,  

Lindenhéppen ritualis jelenségnek tartható. 	a  

vörös festékanyac az eltesz óskor folyamon az élet  

/ver/  szirtét jelentette, és ennílfogva a termékeny- 
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séffel kapc olato.i ceremóniaknil volt igen fon-

to., szere,;e. A termékenyvég,-aspektust a temetéa-

nál való alkalmazass esetén sem zarhatjuk ki,  

viszont itt a  fe.:tcx közvetlen jelentéaére, az  

életerő eziabolizalasara kell gondolnunk. Il:.n-

forr 'n az okkerfestés a temeti ezé.:eknél alkal-

mazott legrégibb ma6i ►cua ceremóniak egyike, és  

a ter'etkezéa alirpvetóen közö..ségi jelletét van  

hivatva erósiteoi. Elterjedése anrwira szele,;köru,  

hogy a gödör: iro:, kurg.nokban való alkal:,.aza.3a  

semmiképpen ,em tekintLetö specifikusnak - csért  

nem tartható helyoJnek a kultura régebben alkal-

m..zJtt "okkersiros" elnevezé.,e - bizony ►os jelene  

néger viszont arra utalnak, hogy ez a motivun a  

targy alt ritue :Asempont js ►ból különlelte., sullyal  

esik latba. 174 Ilyen jelenségnek kell tartanunk  

a sirba igen gyakran  mellékletként helyesett  

okkerrög elöfordulaaa -t. A vörös okkerrög eokasor  

egyedúli melléklétként való alkalmazasa a Jamnaja  

éd a k atako.:ILa kultur..kra ,;elisazó ,  eze': te:'et-

keséei rituaanak egyik leglényegesebb elemét je- 

ler~ti,l75  

A aPagyarJrszaci 4„ödcirsirokbat: a vöröu okker-

rögöt a fe,; bözeléban, a valina.l talaljuk altal:.-  

ban, igy héteE;;yri;az.n • 3.haio- alaptec.etkezéct:ben  
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a tönkrement bórzacskó lenyomatat őrző rög is a  

vall ta jan kerúlt elei. Ennek pírhuzamaként fog-

ható fel i Gorodzov altal feltart egyik gyermek-

tei etkezes mellén t.lalt okkerrög - az utóbbi két  

sirban a fe..ték c.,ak ebben a formaban volt. 176 
 A  

,,zovjetuniu és ^om.nia ter..letén az okkert több-

ször edényben helyezték a .:irba. 177  

A  félig ülő hel:; zqt kialakit'sat a fej me6emelé-

se reven sok esetben ugy érték el, Logy a fej al'  

nagyobb okkerrögöt helyeztek. 178  

Felmerül a kérdés, hogy alakult ki az okker-

használat altalúnoá gyakorlata mellett az eilitett  

apecialis forma? Ez utóbbi az okkerrög varaz.,erű-

vel birsi ".zent" t'revként való álkalmaz'saban fe-

jezodik ki. Feltételezzük - ba r c.,ak negs.tiv bi-

zxlzritékok alapjan - hogy a ritu'nak ez a motivuma  

a mar kialakult jamnaja kultura tar.,alalmi környe-

zeteben jött letre. Az el,;aras a nyugati t.jola-

su sirokb.n, a moldvai, „it vidéki, magyaror.zagi  

temetkezesekber: i.;  en  gyakori. A  Ja  ina ja kulturkt  

aiegelózó neolitikumban az okker ilyen for:űsoan va-

ló alkalmazésaval nem talalkozunk, bar az okker- 

festés gyakorlata igen nagy mértekben elterjedt. 17)  

t._eg kell emlitenunk, rogy a kérdésel  fof;lal-

::.~ zó kutatók - elsócorban a ,szovjetunióban - bar  
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as skkerfestéb jelentűségét kiemeltnek trtjak, 

c ak mint általanos jelenséggel foglalkoznak vele. 133 
 

A Kétegyházán feltart 6.halom alaptemetkezésé -

ből és a 3.halon 6.sirjaból szarmazó okkerrögök 

anyaganak vizaguluta érdekes eredményre vezetett. lcl  

vizsgálat eredményeként megallapithLt6 volt, 

rogy a két szóbanforgó "okkerrög" nem festékrög, 

hanem a talaj felső, nedves humuszrétegéből kézzel 

alakitott forma, melyet a vörZs, °. , ltehetően ,aesszi-

rdl Lozott fe:,tékanyaggal alapozan beestettek. 

"alószinünek tünik, Logy á forma elkéskitése és 

befestésre a teretési . zertartas soran történt. :,z 

e1,5átás valószinüleg annak a cnagianak a túkrözése, 

amely közvetlen formájában a halott okkerrel való 

befestésében, beszerasaban nyilv<.r.;.l meg, hogy az 

eltemetett életrekeltését, illetve ujraszületését, 

mintegy a közösség  tagjaként vale megmaradasat 

elő' egitse. "eltehltf tehat, hogy a sarból, esetleg 

agyagból gyurt forma i : °ag. ,t a halottat szimbolizal ja 

egy olz, an ritu.lis cselekmény soran, amelynek cél-

ja, ho t,y a halallal szemben lépjen fel az ujra-

születés szimbolikus leképezése révén. ;zzel az 

aktu,:sal, melyet a földbiil gyurt forma vörás fes-

tékkel vala befestése je ient, a temeeő közösség 

mintegy ujra tagjai közé avatja a halottat, igy 



- 85 - 

akadr lyozva meg  az  eltemetett teljes megsemr:.isü-

lé.;ét. :i leirt analógias varazslasban tehat kon-

centralddik az a tudattartalom, amely a halott mel-

lé tett étel- és italáldozatokban, tizonL'o., em-

1ek'innepeken a siri áldozatokban fejez'Jdik ki, 

valamint az az ősi elképzelés, melz- szerint x haa-

l..l a vér elve ztésének következménye, az élet 

vi.,szanyerese pedig a vér altal lehetseges. E,z 

"okkerrög" tehat magikus cereránia sor'n ké-zitett, 

az ujrabL. 	jelképező és biztositó vara.zs- 

eszköz lehetett. 

Az elj..ras első lépése a halottat jelképező kis 

"földszobrocake elkészítése, iásodik faziaa pedig 

ennek beszórsa vörös okkerrel. a var..zJl.s be-

fejezése az igy létrehozott, immar ma ixus erő- 

vel ható kultusztara;: eihely ezé.,e a halott mellettv 

Felvetődik a kérdés, t.oa nem éppen ebben a Maírgy-

ban koncentrsalódó magitus erő hel. ette.:iti-e az 

egyéb mellékleteket, amelyeknek hi'x ya c.:akriem 

ugyanolyan :..ertckben jellemző a gödörmiros teiet-

kezésekre, ...int az  "okkerrög" jelenléte. 182 Ennek 

a feltevésnek nem mond ellent a tény, hogy ez az  

klapvető jelentóságü sirmelléklet a 'r:atako.:,ba kul-

tura sirjaiban y :fias kultura.kban is aaltal.,nos edény-

és eszköz: ellékletek 4.ellett talalható meg. Fel- 
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tevésünket alataaa uzthatja az  a megfigyelés, mely  

szerint a katakomba kultura egyik sirjaban olyan  

vörös szinü okkerrögit talaltak, :Hely reali.,ztikus  

megform'la. u  is  e.:.beri fejszobor volt. 133  A lelet  

bizonyitja, hogy nem egyszerű festékrög :;elléklet-

ről, h&neL vaiószinüleg az ujrateremtésre irányuló  

varaz..lassal letrehozott szent, a halott é. a kö-

zö.-,ség kapcsolatat magikus erővel biztositó targy-

r61 be6zél etünk. /Bs annál is inkabb való ~ zinü, 

mivel a földfestékek -  okkerek - képléken:en nem  

alakithatók, tehát ebben as eJetben c, ®k a :c.ar  

elke.zitett .3zobrJeska utólago.,  befe.té.er  1 lehet  

szó./ Itt kell mee.:.litenunk azt az érdekes, a  

Jaadlaja kultura te:..etkezésihez kapc.olható sir-

göá.r-szere objektumot, u.elybeu 44 tJjas nagy.:águ  

és formaju okxerrögüt talalt Krivcova-Grakava a  

nikopoljei kurg9nmez8 ásatiaa soron. A szerző fel-  

tételezi, hogy a közösség temetkezési helyén al-

rejtett vöro.. oicr.errögök a ne...zetség vagy törz.  

elvaniarolt, 	tagjainak erá.lékét idézni volt  

hivatva. 134  Véle:uén;; ank .szerint sza&itasba jöhet  

az a feltevés. is, hogy ez az objektum egy kózösséggi  

cerei:.óc,ia emlékét jelenti, amelynek ,)urán a te-

metkeze.eknél elvegzett var,.zsl'st a halottakra  

eLitke».ve, szokat minteLy ujra befogadva megismétei- 
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ték. 

A vizsgalt kéte,yhazi "okkerÍiögok" vörös sziled 

fe.Aékanyagat hematit /Fe23 j/ képezte, amely rend-

kivul elterjedt vasérc, az Alföldön viszont nem 

fordul elű, teh.t nyilvan nagyobb távolsagról hoz-

hattuk. ;;rre mutat a 3.halom 7.sirjdban az okker 

kis bdrzac.:kőban val' elhelyezése is. Ennek alap-

jan tercé-zetesen new feltételezhetjük azt, hogy 

minden egyes akkerrög az emlitett módon készült, 

viszont ez 	v.atozat'ülönösen jól :.utat ja azt az 

elképzelést, i.ely ozerint a vörös festékanyagban 

rendkivüii magikus erő korcentr..lódik. 

f./ A fektetés kérdése  

A  temetkezési rítus s. j.tos eleme a haton zsu-

goritott fektetés, ...-1yet a legtöbb gödörsiros te-

z,e*tkeze-nél 'égfigyeltek. / A póz "béka-fekve-" 

elnevezése onnan ered, hogy a térdben felhuzott 

laba;k : sirgödör betöltődése é k holttest eikorha-

d&oa utan gyakran kátoidalra ecetek le, ebben az 

esetben a sirfenéker, a labar sajatoa wrombusz-for-

arrt" alkotnak./ A r'agyarorazégi és rom.niai slap-

te:netkezések legtöbbje is ebben a helyzetben feküdt. 

Ritkabban fordulnak elö alaptemetkezésekben nyuj-

tott, főleg feiultemetkezé ekuen oldalukon zsugori-

tott c.,ontvs.zak. :L nyujtott helyzet gyakrabban  far- 



dul elö az Alsó-Volga vidékén. /T2ikovói kurganmező/ 

Jz:..irnov szerint ez a póz helyi neolitiku6 tra-

diciókat óris, ami a kultura kialakilasi területe 

. zer pontjából jelsntő8 adat. 185  Feltételezé.,e 

kizel .11 - erpert véla...éhyéhez, mely :, zerint a 

legősibb Jakina ja kultura éppen ezen a terúleten fog-

ható nag, és az elA szakasz te;..etkezései a Dnye-

per éj a Don közötti teriileten szintén alkalmaz- 

zak ezt a "Jaanaja előtti"- fektetést. 136  

Lrtékes.adatokat szolgáltat Telegin a ny ujtott 

illetve háton zauduritott helyzet el;;fordulására 

az alexandriai éneulitikus telep és temető ia:aerte-

tése során. Itt a donyeci fésüEdi zd k',r'rliat 

korai ,ztyel;pei /.;zrednyi j .,ztag II/ jellegU, kagy-

lóval soványitott anyagu kerawia kőveti, ennek 

folytatásaként fejlett, tipikus Jaanaja keraL.ia 

jelentkezik. A  telepen szétszérva hatan nyujtott 

66 haton zz,ugoritott tei.etkezé.,e'ket t:.rtak fel. 

;;zek okker is kőeLzköz mellékletei - az itt ta-

lalt kőpengék é.. nyilhegyek a halmo., jaLnaja te-

a.etkezé:iekben is megtalálhatók 	a két tipus egy- 

idejűségéről, illetve egyaasraellettiséguk egy rövid 

periódu6áról tanuskodnak. Telegin megallapitja, 

rogy a hátukon zaugoritott helyzetű halottak z 

telep .,zrednyij .;ztog II tipusu keramiajahoz, illet- 



ve rétegéhez köthetik, sirkeramiajuk pedig a ;..er-

pert altal legkorabbinak tartott bikovói edény  

analdgiája. l~7  

Ha tekintetbe vesszük, rogy a f - ainari mellett  

feltárt korai Jamna ja sir és a ztolar .ital fel- 

. tart igen korai jaanaja gyern;ektei::etrezés /Hutor  

Popova/ sgyarant a tizrednyij 3ztog II periódusra,  

a dnysper-donyeci neolit végső f.izis+ra esik, két- 

ségtelennek latzik, hogy ez az időszak a sztyeppe-

vidéken a "Jici•n~ ja: etnikai-kulturalis terület" kis  

alakulásával parhuzamosen kezdődő, sajatosan  

sztyeppei, egyes helyeken aár halmos temetkezési  

ritus kialakulásanak időszaka. /Az 0186 sztyeppei  

kapca olatok - 3railita, Ca3imcea, R:arosdécss, Csok i  -

r..d - a Cucuteni AB időasak elejetől, a Tiszapol ;'ri  

kultura ve tietc4 kezdődően./  

Minthogy a Ja1 vaja kultura korai faazis,:ban ha-

ton fekve vazak farulriak eld, a halott hel,; zste a  

sirban igen lényeges 'a kultura külanböző fazisai-

nak meghatarozasa szempontjából Krivcova-ara&ova  

véleménye szerint. Feltevését elsősorban az ezilitett  

nikopoljei kurgan-ezűn tett ne F  figyele.:ekre alapít-

ja, ahol a kurganok alaptemetkezéssib,a hatod fek-

vő,, a bsaeott, vagy 'kéatibbi faltöltéshez tartozó  

vasak oldalu. on zaugoritott helyzetben ker,liter  
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elv. Ennek alapjan igen valószinü, hogy az olda-

lukon z.:u6oritott hel;;  zetben eltemetett halottak  

ne.a a kultura legrégebbi periódusba tartoznak.  136  

Valóazinü tovabba, hogy az oldalt zóugorit..s szo-

ka a a későbbi periódusban terjedt el, felLehetjen  

a környezi MAu aulturakkal vala kapcsolatok hata-

sara. Egyik errlitett tény sas tarja ki azonban an- 

nait lehetőségét, hogy a késői periódusban ne tartot-

ta volna 1 a'at a Krivcova-Grakova szerint c upan  

az elsó sz'k.;.szra jellemzel fektetési add, különö-

sen a terület hatulma0 kiterjedését és a kultura  

SZdwJ5, csak részben körülhatarolt c:>oportjat te-

i.intetbe veve. A 'zerzót föltétlenül befolya.;olta  

a ::ikopoljén megfigyelt jelenség .ltalanositásában  

a Jac..naja és Katakomba kultura vi:.zoayaról alkotott  

véleménye. 18 9  Az 6 nyomán tételez föl két  e~ uT.nas-

hoz közeli halom különböző fektetésű temetkezései  

között kronológiai eltéréseket .erezenszdaja.  )o  

r,aozév éppenséggel szinten egy:aayhoz közel fekvő,  

iilntve egy kurgiAnban tal.4lt te.ueti.ezéóek mellék-

let ariyaganak és sirépitkeze.ne. azonossaga slap-

jan mutat rá, hogy a fektetés alpjan nem  lehet  

időrendi különbségeket feltételezni. 191  

And a nyugati peremter''lete. : et illeti ,  a =ekte-

tés alsósorban a ::ulturalios4.c ~ol ~rtok hatasars  
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mutat eltéré_.ek-t. Előfordulnak az oldalukon seu-

goritott Uszatovo tometkezéekkel egykoru, vagy 

azaknal kts51;bi, haton z..ugaritott helyzetű gö-

dárArok, a Valea Lupului kurgán ilyen fektetésű 

alaptemetkeze,,eit követő te_.etkeze3ek, a:ael3•ek 

némelz - ike Foltesti TI jeliegU mellekletekkel da-

t,lt, aldalukon zsugoritott helyzetüek. 192 
 t`a-

;,un16 a helz . zet a Holboca lelőhelyen talalt te-

metkezéseknél is, a Baldovinesti kurgan oldalu-

kon zsugoritatt termetkezesei pedig a Valea Lupului 

kurgan utantemetkezé.einek kronológiai ..zintjét 

képviselik. 193  3 Psöpökladany- :incsesdomo ball 

oldaal a z.,ugoritott, fejjel _Ir felé iran;;itott 

és félkörön arokkal körülvett ala;teetkezése 

az Uszatovo kultura te.:,etkezé.ei fele ; utat, 194  

a következő sir a ;iortobagy3I és i étet ;7 :aaz'n fel-

tart cirok anald,;iaja. A  két fektetés e6ydtLes 

előfordulísa a Jamnaja kultura késői idjozakaban 

teh.&t ne ;I: utal tényeges változasra a ritusban - 

mindkét fektetés egy fajta pihenő pózt utánoz. 195  

g./ ; következetes  Ny-i  tajolas jelentősége  

A tit>zaíntuli, olténiai és bul E;a+riai gödörArok 

azonoosaga a mar e.wlitett ;;eile E;zete.›ségek mellett 

legsze::.betün8bben az e t;yséE,ey °'y-i tájalae igen 

erőn tul::ulyaban mutatkozik meg. Férdés, hoy a 
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szok:.s csupa.n iz A1 —Dunatól nyugatra esö terüle-  

teicen alakult-e ki, a kultura Merpert .,zerint  

speei,ília ba::ati é.; tiszántuli esoi;ortja tsr;ile-  

tcn, 196  ;~int helyi sajatousag, va tzr kimutatható  

. keleti ter;ileteren is? Gazdapusztai Gyula a  

1;y-i t..  j  olast ..int helyi, a 'r'ontus vidéken hi«ny-  

zó vonust e.1.litette. 1)7  

A jamnaja tipusu te.aetkezések ta ►jolwsa nem egy-

segos  sokszor ugyanazon a kurEancsoporton belül  

sern. 	Legtöbb ter:ileten éppenséggel az 1K-i ir.-  

nL; it:rs v an többségber:. 1))  Az Alsó-Don videisén ea  

az attól nyugatra es3 területeRan azonban gyakrab-  

ban elöforciul a Ny-i ira:nyitas többször z.:rt cso-

portokban ia. Az a tény, hogy reszben teriileti,  

ré zben - néh nvr esetbej: - stratigrdfiai kiilörrv.-  

l..sról lehet beszélni, vula.aint az, hogy a kultu-  

r..nak _ 'y fel e  1eg::.e;..,zebbre eljutó képviselői ki-  

z:rölaag a Ny-i t:.jolat alkalmazzak,  arra  enged kS-  

vetaeztetni, hagy bizon,;•os, a kultura etnikai ke-

retein belúl szorosabb egységet képviselő nepcso-

portok következetesen  ragaszkodtak  egy irdnyit..s-  

hoz. :1 kultura egész népességtnek m, ~z~;á ,  feltehetd-

el, rro:l;::dizdló pletmÓdja nem te s zi lehetővé ezensk  

a csoportoknak pontos körülhatÁrold;;:t. Fuszt.in az  

ir.►n;titars alapjan ez aligha lehetséges, de az erre  
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vonatkozó adatokat fogódzóként haeznalva ieekisé-

relhetünk rámutatni arra az agycégre, amelyben 

a területd kre aljutó csoport 	oejt- 

hetj.ik. 

.elentyev figyelt fel arra, hogy az Alsó-Don 

vidéken a Ny-i L.jolasu sirok döntő többséget al-

kotrak. 2°O Ezen a terdleten, Ro:.ztov és Novocser-

ka-szk között kaposina 5 gödörsiro:r kurgant tart  

fel. A  bennük tal.lt 14 faözerkezettel fedett jam-

nsjn te .ctkezéö kivétel nélkül ;:y-i iranyitasu 

volt. Az els'3ként feltart kurg..n haromszoros fel-

töltésű volt, az eleső két feltöltés azor:o:. ritusu 

jaílartaji sirok, a haru.dik a ké..öbbi katakomba te-

metkezés fölé épult. 2o1  :'elentyr_v a Don balpartjan 

Bagajevszkij körzetében két ,idörsiroJ kurganban 

talalt y-i irahy itasu temetkezéseket, 	kö- 

zdl a 2. kurgen al'ptec.etkezése mellékletei alap-

jan a helyi késői jaa.n:, j a, korai katakomba tor-

szakba .:orolhatck nagy valószinüséggel, abba a 

perióduüba, melyst a Jaanaja kultur ..irjaiban 

i:.egjelenő kalapac-fejii c.,onttdk képvi6elnek. 2o2  

:,z al.Apteritkezéek f'val é,, naddal voltak fedve 

te t..zetet rövid oszlok tartottak. ezekben a 

a halottat haton, a jarunaja felulte..etkezé„ek 

oldalukon z.,ugoritva fekúdtek. /A ritusvalt1s itt 
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a Katakomba .culturaval való erintkeze' eredmenye 

lehet./ Ugyanezen a teruleten r'ovij Akszaj köze-

lében melleklet nelki.li, Ny-i tsz jolasu, háton 

z,ugoritott Jamnaja eir került elu, a  későbbi 

felúlte:;.etkezések a donyeci Katakomba kulturá ..irjai 

voltak. Donszko j /Novocserra'szk körzete/ melirtt 

,cet kurban r t jte tt 	-i t.. jolaau eirokat, az 

ef yi' te...etkezes kalar'c. fejü Csonttűt is adott. 233  

Az Azovi-terager elaterében; 34  a Krimben, 2o5  az  

Aló-Dnyeper videxen2o6 szintén gyakran előfordul 

a Ny-i irak itaa. ]ervonajevka körzetében kalappal 

és faval fedett Ny-i tajolaau alaptemetkeze..eket 

tartak fel. A  feltarók megjegyzik, hogy lag ezek 

melléklet nélküliek, az a-i iranyitasu airokb:&n 

bűvebben volt melléklet. 2a6 hasonlóan aelléklet 

nélküliek voltak a «zaz.,d elején az terel folyó bal-

part,;an feltart P-y-i t.' jolaau cirok? o l  3ere-

zenazkaja az Alsó-Dnyeper videken ket burganban 

öt Jamnaja temetkezést irt fel, valamennyi Ny-i, 

illetve JNy-i iranyitasu volt.  A  korábbiak iraton, 

a későbbiek oldalukon z-ugoritott hel;;'zetüek. tsz 

I.kurgán 2.eirja az altalajba bocsatott lépcsős 

temetkezés volt, a irfenék agyaggal volt kitapa-zt-

vs és okkerrel befe'tve. 2o)  Dnyepropetrovszk 

körzetében Lut falu mellett :3erzovec tart fel Ny-i 
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iranyitasu, i ellerlet nelkiai :>irokat, :jel;, ek a 

sirforma, foktaté., a valinal elhelyezett okker-

rögök alapfan igen kJzel allnek a magyarországi 

alaptemetkezésekhez. Itt is előkerültek egymás fö-

lött elhelyezkedő Ny-i tajolasu Birok. Az egyik 

kesóbbi, E-i irs.nyitasu sirban kalapácsfajd 

c:.onttü is kézi ti;,usu, laposfenekü edény volt. 210  

A bukovinai iruglik melletti egyik kurganban 

..zirnova godörsiros tipusu : y -i iranyitásu alap- 

te...etxczest tart fel. A sir faval fedett, a derét-

alj okkerrel festett volt. A temetkezé. ic5zelé- 

ben ez eredeti fel_zinen a tr_ ... eté.,i :.zertartaís 

emlékét őrző tüsnyom volt. ,,zmirnova a te.::eatkezé.. 

t:rtékelé se kapc.›an felhivja d fi ;_yeiiet arra, 

hogy a pocioliai, Dnyeszter videki y-i tajal++su 

jamnaja temetkezé.7ei közösséget a.ikotriak a ro- 

sar ►idi és bulgariai gödörsirokka1. 211  

` oldvaban a Kogilnyik folyó partjan szintén 

alaptemetkezé., volt egy Ny-i iranyitasu jamnaja 

sir. Fa,zerkezet borította, fenekén kéregmarad- 

vanyor volta. Ugyanebben a kurgínban a később 

az alapba a3ott gyermektemetkezés azonos tájoláau 

és fektetésit volt, ebből to jasform. ju jamnaja 

edény is elckeralt. A feltJlteLbe :ásott cirok 

.K-i 	vjltak. ̀ 12  ;: E yanezen a területen 
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Dergac..ev felt+'raaai soran félkörös cirokkal kö-

rülvett 6ödörsiros alaptemetkezés került 016, a 

fektetés, okaresak az Cboldueva altal feltárt síré, 

mege,;yezik a harcé halon eu W43 bolygatatlan 

?:izgi te::.etkezé.>ek jellegzetes helyzetével. A 

Dergac ev 	feltart gödőrairas temetkeze„ek 

némelyike korabbi ü,zatovo .,irt v.gatt dt ,  N gö-

ddreiroa mellékleteit között előfordul a "köpcös 

kifli” alaku csüngő és a hazai temetkezésekből 

szintén jól ismert több csavarodasu réz é:; ro.,sz-

ezüst hsjkarikak. 213  

Különösen nagy jelentdségüek az utóbbi évek- 

ben a Dnye.,zter Á.. a Duna között feltárt kurt,inok 

iran;;•itasu jamnaja tewe tkezései, melyeket a 

festett sirtaicaró kapcsan fentebb ..ar emlitettünk. 214  

:.:inthogy itt rendkivül pontos stratigr fiai meg- 

figyelésekre volt l ehetőség a külinbözj koru ju::.n.. ja 

éa us'LatoVO airok v1S'Lonyitt illetően é.. a  terúlet 

a késői Tripolje, Cucuten :: , Cernavoda, t',zatovo 

ea  Jamna.ja kultura,c érintkezése szempontjaból leg- 

inicabb jslentds, a felt.róic -..egfigyelései jó ada-

lékokat nyujtanak a relativ kronológiahoz. Az itt 

feltart Jamnaja ten:etkezé.;ek relativ kronológiai 

szempontból háro c-J r  Jrtra ta6ol6dnak. A legkorab- 

biak a terület .i aza tov6 sir jaival eg; ide j i:ek, vagy  
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azokxt xözvetienül követik. A ms.sodik csoport te-  

metkeze i 	elo: höz id3ben közel állnak. 	a két  

c: o,,ort ::ok Közös sajátasaagot . ~utat ,  melléklet-  

anyaguk .,zegényes, többségük Ny-i ira.iyit.su. A  

harmadik csoport te°W~ eticezé,ei között több a mellék-

lettel ell..:Lott sir, eze` : ihajlovlca II rétegének  

vegetöl uatalnatoic a feitxrck :,zerint, teh.t  

r.ajlovka III, mar katakomba vonssoKa,t _utató ré-  

te,ével parY:uzamosithatók, ' erpsrt beosztasnban  

a 3. és 4. ja:..naja csoportot kLpviseliic. 215  

A terölet legkorabbi jan -.naja temetkezéseit a  

feltarók az e litett Oboldueva által feltart temet-  

kezé-sel é.. a legrégibb romániai g,ödörsirokkai  

paruzamosit j:c. A Ny-i irányitas .:ellett az  e.ali- 

tett szines szcnyeg sirtakaró, a ..irDd fa.LJnstruk-  

ciója illetve gyekenyboritísa, a fektetés, a  :~ellék- 

1etnY f'eltún3 hiánya, az egyik alaptemetkezésben  

tal.lt m:ae,félcrsavarodasu ezüstfüggőt kivéve, az  

ea es aiaptsrrstkeze;,ek körúl az eredeti jarószintsn  

talalt aaarvasmarha-  és l6csentokat is tartalmas6  

ritualis tüzhalyek alítáaasstják a .;zerzök krono-  

lúgiai megálla,Atásait, melyeket az ;a:.alogiak alap-  

j.+n a legkorábbi tiszantuli és erdelyi /Aranyos-  

g,}rérea/ göd3r.siros tea•<etkezássire is kiterje. zthe-  

te:n,c. _;z a horizont az 	yik utólaE, lea-ott sirban  
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tal.lt ihajlovka I-II tipusu edénytöredék és a ri- 

tus elemei alapjan a leé;korabt,i j:i:i.nttja f:i ► `Li3 

váEcr.ez z.: a killa:ult jamnd ja kulturalis-törteneti 

egyáéQ 	vari:.ns.ínak 6186 caoportj.i:oz Köt- 

hető a feltárók szerint.  AZ  a tény, hogy mar en- 

risk a csoportnak néhany te et;cezése bizo:.yithatóan 

későbbi mint a lee,rorabbi Uszatavo cirok, i,,en 

lényege  az. U.:zatovo kultura 	és dro- 

nológiaja szezv k)ontjwból. 

A legkorabbi és az ezt r.övető maso3ik jamna ja 

c.: J,or•t te.:_etkezeceinek beacaaa ugyanazzal a mód- 

szerrel f,;1;, t, amit a I3arcé halom, .;ztorozsevajs 

; ogi1a, Larhozott halom é5 mces le1 ►;i:elyek, igy 

Gurbanesti eseteben is megfigyelhettún;c, a Arnak 

szövdtt anyaggal való letal:araUa i . %zono.;. 	szer- 

zők feln.ivjak a fiE,yeln.et, how- a töreYvéa, hogy 

az utólag beásott .iI )k is a keményebb altalajba 

kerüljenek, a sirgödör :ibélele.e, letakarása 

arra mutat, hogy a airgödör meger3cité.,enek kü- 

lör,ler;ec :,zerepe volt a jamnaja népesség te et- 

kezési ritu.,..ban. 216  

h./ A cir:uelle;cletek jelent5sége  

A rt:agy aror.zagi sirok Welle :tUetar;; ; ga rendkivül 

azegényes: 

1./13o-,szez,ist e:, elektron függők. Maafélcsavaro- 



dasu, kerek atmetazetü, vagy nyitott végü, közé- 

pen va6tagodó fora;a. 

2./ okkerrögük 

1)./ Juh vagy kecoke aatragal3o.;ok 

4./  Gyökerükön atfurt kutyafogak /ragófo k;ak/ 

5./ iiezlemezbúl hdjlitott, hengereö 6yöricy. 

reszleteaei: £oE,lalko$iic az ezust- ill Ave 

elektronfu,Lük WAszeföggéseivel. :..eg+llapitja, hogy 

a t..rizalt ékszertipu3ok elöősorban a Jaanaja kul- 

tur: kcsc:i idószdkaban e:, ezt követően fordulnak 

e1a .

217  Lint a fentebb ez.litett, heruaaj l.kurgán 

14. sirban talált ruasf€ 1 caávarodasu eziiatfüggő bi-

zonyitani latszik, :aegjelenéadk ae előzi a kalapace-

fejd e. onttükkel jelleu.ezhetá késői jamndja kor-

azakot. Bulgari;.ban kőkörrel körülvett jamnaja tipu-

au al»;,te»:e tkezéaben a "C" tipuöu "köpcö' kifli" 

alaki:, Letegyh.zaról iJ i:,-ert függő teljeöen ép, 

pontos analógiaja került el,,. A  targy földbe keru-

lesének "terLinu:> ante quem"- je t adja az ut..lag be- 

a.,3tt Cotoferi tipuáu haavaöztáeo. 	 21" te:..r_t:azéa. 

:;z a péluany, valai.int a t :oldva területér„1 kesö- 

jcx.Lhaja t!...etkezé:iből iöaert darab jelzi a tivanak 

jóval a fonteoru előtt valé me, jelenését. A rez-

le...ezbúl hajlitatt gyöngyök /" reze,övec3kék•/ 
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egé.)zen korai  időpontban megjelennek - Karbina  - 

aegtalalhatóak a .,arednyij ztot; II idő:)zzukbar,  - 

Pe tro-Javi••ztliltovo  -  éa a  késői  jazna ja te.-etkezé- 

sekoeri  -  :)ansz;co,j, '_'oriszovka 9.kurgan. 21)  

A Nikolov 31td1 feltart függőhöz hasonlóak lehet-

tet az ulmrri sirban talalt fügék is. Aranyspiral-

janak aralógiaja a .;ziaglij-Csernyakov fele III. 

jamnaja csoport lei;gazda ,abb te:cetkezé,;eben év a 

Gurbane-ti leg6azdagabbli airban /2.halom,  7.sir/ 

került 013. 22°  

r.étcgyhaz.'n feltart, gyökerükén .tfurt ragadozó-

fogak és juh a:Aragallosok elókerülese szintén ..1- 

talapos. .1 juh a- tragallosok legtöbbször yerrek-

sirokban fordulriat; elő, esi esetlek; j.► tck..zer 

jellegükre ...utat. 221  

temetkezési ritus is,4ertetése ,,orkn beiLutatott 

analágikic, ugy veljük el.ég$ébe..ek a keleti.aaaror- 

szagi kurgrnok épitöinek a Ja:,naja kultura  

t+!ruleteinek népeaaégével valá Lzonossag,uk bizonyi- 

taahoz. Kétségtelsnnsk tünik , hogy e népc..o;ortok 

utvonala ugyür.az volt, wint a Coongrad-rarogdecse 

koWplexuau.aa kapebolatban emlitett, aselz- en a 

sztyeppei rulturak nyu„ati kapcsolatai  lane zerüen 

bonyolódtak a riszapolgari kultura véget fővetően* 
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Az  emlitett etnikuJ ö:,szetartozdst a csongr:i-  

di sir e::ete:beri az antroPol6giai adatok i d  zla-  

tamaaztjak. 2?2  A  gödörsirob kurganokban felt.rt  

e:LberLani anyag is ugyanezeket a közvetlen kap-

csolatokat tükrözi. a  marK:.ns, coak a .,ztyeppei  

gödörsiro :: sultur:.ra jellemző tipus mellett meg-

jelenik viszont, .khrc.zo ;oldania területén, a  

feltehetően helyi népelemekre utaló gracilis ti-

pus is, különösen a női teme:tkezé ~ekbeu.223  



- 102 -  

Iv. A  gödörsiro-s kurE;..nok relativ kronológia ja  

A magyarorsz'gi temetkeze..ek nem tartalmaznak  

olyan mellékleteket, helyek a helyi, tehat nem  

zt;'eppei eredetü nepességekhez való vi,zonyukat  

megvilagit .nak. 2 24  Az összes tiEz4'ntuli kurganokra  

vonatkozóan  nem fogadhatjuk el bizonyitottnak a  

kétegyr.aza 5-ó.haloT alapteu,etkeze,e eseteben  

valóesinü keltezést /Cernavad+ 	- isoleraz idó-  

szak/, annal ia inkabb, mert 	olteniai aria- 

lóg temetkezé:3ek ennél késJbÚi id.';sza..ra . ..utat-  

nak. 225 Módszertani .: zempontbóJ_ vi-•r.ont 	ért- 

heti~~ earet ;:alicz J:: ►nd4r 2'elfogasaval, aki a sze- 

gérves melléklRtanyagu bödörsiros kurganokat a  

te:r.etkeaéseikben nem talált, altdlano.sagban "ke-  
leti" hatast mutató zsinegdiszes ker.wia, "keleti  

ti; u.:u b+ltak", katakomba jetlegü edenyek me,£;je-  
lenése •11..Y 4 -n utóbbiakkal együtt a korai bronz-  
korra :e1tC'L1 annak ellenére, hogy hangsulyozzn  

a t+rgyalt te.Letkeze. . ek kimondottan gödörsiros  

jellegét. 226 ::zt a  felfogat  arra a helytalló ész-

revételre alapitotta, i.ogy a leE;kor.:oui gödörsiros  

Kurg%nok Romania terúletén a Cucuten :3 szakasz  

utan jelentkeznek, es egy  részük az Uzstovo kul-  

turdval /^railita, (i ■ :)::z:ei kurv,an/ egyidős.  



„z ;,:,s,.tovo kultura alac.,ony dsatalsazArt /i.e.2000-  

lloo/ e11'oGóc;va viz,zont kénytelen a rolte6ti II -  

1'rotoglir.a - .,ehnecktni,erg anyagot ide _.orolni,  

:..:8felól a ragysrorszaígi Badeni kulturat é- a  

Cotiofeni korai :.zkaszat a Cucuteni B  fazi ~sal 

pa:rhuzamositani. ,: f;y a gödörsiro:. te.;.etkezé6ek r:eg-  

jelenése, a Cucuteni I3 és a i3adeni megszünése idó-  

ben egybeeik, ugyanekkor jelenneic meg a kúlánbözó  

eredetii z3inegdiJzes ker.miak, ugyanekkor kezdődik  

a kora-bronzkori erőtelje6en differer.cialt t.ar-  

sa►dala.i berendezkedé.. ki.almkulasa a sztyeppei 116-  

ditók hatasa.ra. 227  Ezt  a felfoga-t az utóbbi évek  

ersdaényei :;ok szempontból múdositani lat::zanak, a  

t:: el 	tekintünk a lényegesen i.egvaltozott relativ 

id3rendi ö..szképtől, nehezen képzelhetd el, hogy a 

ti•_z.ntuli kurg'n1ezűk rövid :>zazéve.; periódus  

alatt jöttek  volna  létre, WaJréazt nincs okunk fel-

tételezr;i, hogy a Ja.naja kultura 	ide- 

jén, a Ti..zapolga,r-Bodrogkere.,ztur idd.,zakban két-

ségtelenül ii.eglévú kapc:.ola*.ok a Badeni kultura  

véga3 f:rzisaig r;e. folytatódtak, ezt követŰen vi-

szont arada 'zerü, hatalma.. erejű betöré_cel tettek  

volni. p:;ntot a rezkori fejlődés végére.  

iudenekel$tt fonto . nak l:.tszik a t»r rrlt tercet-

kezé ..ek és analógiaik stratigrafiai !'.elyzetének  
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vizsgalata. A ;;zovjetunió területén a terminus past  

quell a Tripolje BI-II - Kainari - .,zrednyij  ~ ztog 

II - Dnyeper-Donyeci kultura vége - :.:ihajlavka I.  

szint. 22d  A terminus ant* quea-et a korai kat:.kom-  

be, az ezzel egyidős  kési  jamnaja siroc kepvi3elik. 2 ' 

lint a iyoldvai es Hlduna-vidéki kurganak isser-  

tetése soran emlitettúk /uzov,;etuniú teritlete/,  

gödörsiroa kurganjaink leg.:orabbi parhuzaaai itt az  

Uszatave c:,ororttal egyidú..e;c, illetv* azt közvet-

lenül követűen jelentkeznek. 230  Megérkezésük Roma-

nia teruletere legkor.bban a Cucuteni B  fs:zi.~ t kóz-  

vetlenul követően kel:zelhetJ e1. 231  Legkar«b;,i,  

Uszatovo jellegit teWetl:eze..eik a Foltetti I. idűszak-

roz röthetűk. 232  

A relativ kronolJGi: e t ik legfontosabb kérdése  

a Jaanaja kultura es az Uszatovo kapcdolatainak,  

valamint az utóbbinak az "atmeneti priádus" kitlön-  

bözó szakaazwihoz valc, kapcsolódaeanak prablemaja.  

Az ode.szai kurg.r. str.tigrafiaja als.pjdn a kutatók  

tóbbséce feltctelezte, hogy :,z Uszatovo kulturx  

esetleg a hatakaa:ba utan, de mindenképpen a Jaanaja  

bultura  uteri kövgtkezett. 233 Az emaitett feltá►raaok,  

aelyek ennek ellen'kez'jét latszottak bizoryitani,  

arra késztettek a korszak kutatóit, hegy revizió  

al.. ve;;.•tk a4 l)12-1;-b.n feltart kurgán etratigra- 
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fiajarúl slfs gadett nézeteket. 234 A feltaras re- 

kanstrukciúja alapjan ketae telen, he gy a terület  

U3zatsvs temetkezései nea későbbiek mint a gödör-

sires temetkezések, sőt utóbbiak fiatalabb fazisa-

nail kétaegtelentil kerabbiak. Zbsnevics véleménye  

szerint uz Uszatave kialagula„a a : ripal je törzsek  

DK-i ir.nyu Yszgusat követően a sztyeppei zónaban  

zajlott le, ahol az előriye.uló tripeljei népeziség  

a Jaanaja kultura karai c._ai,artjaival került kap-

cselatba. 235 ;.aaglij é:. CbernyaQSv a felhozott  

strcti;,r, . fiai au.tek zaadjan az Uszatsve kialakuli-  

sr:csz vezető fsl.yaaat korai ..zakasz:.t a ka.inari  

sir :.lthl képviselt horizonttal hízzak kapcsslatba. 236  

Fig3eleabe veve a Cucuteni A-B és 3 szakaszban  

ae.jelenő "C" tipusu kera'ia előfsrdula-art é3 sze-

repét a Uernaveda I jellegű anya.,ban, valószinü,  

hegy az U3zrtave 	is ezzel függ ö'sze  

történeti és kronológiai azeapsntbó1. 237  fiz Usza-

tsvo csa;:srt relativ kranelógiaja 3zespantjab6l  

Zbenevic:, ..zerint tervsinus pest quea a Tripelje  

I - Cucuteni B és a karai J» naja kultura, terainus  

ante quem pedig a Dnyeszter vidéken a késői Jaanaja-

Katak,)-ba kultura. 23d Szomszédai teh._t keleten a  

J a-na a, I .  e ~i-.ab ~ ,  ; a jkep, nyugaton pedig a Cern: ►-  

vada I /01ter:ita - :ienie II fazi3/, 3alcuta IV,  
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Guelnita IV valtak. :;zt a relativ kronoló iat  

egyes kétségtelenül azonos edényfor.h.k és diszitö-

elen.ek. /Gernavoda I jellegi zbinórdiszes keráaia/  

kölc.lönös el'forduláaa t.masztja Ali  a majkopi  

tipu.0 fé:&e' es a kurzan-stratigráfiák É.ellett. 239  

Gbenavic. nem tartja valjsziniinek, hogy az altala  

körülhatarolt Uszatovo csoport :hegérte volna a  

;;ernavoda III szintet, . .int ezt : avukova feltéte-

lette. J  té le.aeny t arra alapit ja, hogy A Cerna-

voda III szintre jeiiewző kannelurázas az Uozatovo  

anyagból hianyzik, .L ebben megtalálható zsineg-

di.zes eleL.eknsk viszont nincs nyomuk a Cernavoda  

III - 	anyagban. _;zek a tények ve le_ eny.'nk  

,szerint elsősorban a kultur.lis kapcsolatok hianyat  

bizoriyitjak, es figyeler.be véve, hogy a cernavoda  

I - Oltenita Ranie II idején el'ször jelenthez]  

déli hatásek megjelenéJe az U.:zatovo-Folte.Ai I  

időszakkal eshet egybe, csak részben, fogadható el  

Darukova java.:lata a relativ időrendet illető n.  

/Tripol je CII - II - Eiorodi:ite. - Foltesti -r  MID 

- .:odroc;kcre..ztur II - Boler.z. /241  

, Cernavoda I anyag kétségtelenül egyidős re' z-

ben a Cucuteni B-usl ,  részben a tárgyalt U.zatovo-

Hsrsdistea-Foltesti I anyagga1.242 Az utóbbival  

dat..lt gödörsirok :,omania területén -  ~railita, 
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Visan - hatarozzak aeg annak ,.z előnyomula,nak a  

kezdetét, amely a Cernavoda I - Cltenit« aenie II  

népességet Ny felé szoritja es véget vet « :;ucuteni  

g talspeicnek. 243 A részben ezzel együtt érkező,  

részben ezt közvetlenül követő göd'öreiros tirzar.:k  

a Falt-ti I .  ut.n  és a11.oldva►i Foltesti 11 előtt,  

a.,alcuta IV  -  réaöi .:ern..vaci.r I ut:n, a c;ern..voda  

III-nak izegtelelö időz«kbsn, a CelEi é  :otofeni  

előtt érkeznek  ace ugyaneuböl az irxnyból. ide  kap-

csolhatóak Valeta i,upului alapte,i.etkezései, Holboca  

korai ,_irjai, Glavanesti lechie, _Sndze  

ktzé ~ w i , z44  Hortobagy-:.rkus-_ ettóshalon., ,arrét- 

udvari Baiazshaloa, Kéte yh«za legkorabbi teaet-

keze,,ei.  

Jtc;obiakkat kapc,o1wto,,an x feltart alLrte:net-

keze.,ei a rezkori teled.har.dv.nyok tanul.i..gait  

a következ Jcuen foglalhatjuk o.)úze:  

a két egyaaa közve é  len közelében feltart telep  

anyagiban eea,aiféle érintkezés v«gy kapcsolat nej+  

-ut..that ki. .,zeknek a rövia ideig lakott, agy-

rctegü telepeknek az esetében ne.. bizunyitható az  

sem, hogy a korabbi, bodro`kere„zturi telep fel-  

ada► sa►nak oka a Cernavoda III népesség a:egérkezéze  

lett volna. Lindene.etre kétségtelennek tűnik, hagy  

a két esexeny között ram  .uulh.tott el hosszabb pe- 
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riádus. zt a feltetelezé-t .z egyes telepek re-

l::tiv kranológi. ja, ut► v z l  juk, a.egfelelóen ala-

t.y r. ~zthatja.  

A  IV.halom területén feltart bodrogkereszturi  
telep terminus post quem-je nea allapithtó meg  

pontosan, csupan abban lehetünk biztosak, hogy a  

rövid életü telep a különalló Tisza:olgdri kultura  

megszunése ut.n kezdődött. A  terminus ante quei  
kezenfekvöne;c tuilik: ezt a Cernavoda III telep  
latszik képviselni. Az ujabb kutata6i er.d.::ények  
azonban meggondolasrz intenek a kézenfekv: harizon-

talis strati ;rafia mechanikus felhasznIr J..s..t ille-

tően. L:Ör 4 bodregkere-zturi kuitur.:i.,:k kever te-

lepuleset i.:Lerjúk, belső időrendjére nezve pedi g;  

közvetlen vertikalis stratigr_,fi:: a Tiszantul teru-

letén nei. került 411ó, 245  a targyalt település anya-

ganak Tarhabod és ;;erculane II felé a ►utató analó-

giai, velaamint as a tény, hogy a hunyadihalmi  
crepert els:'ei a bodrogkereszturi kultura tipikus  

formai .'ellett a telepen  viszonylag  kis  
voltak -eg o  - az e .litert egyetlen, a feltQri.s vita  
elve.,z tt korormos tapadásu f::l képviseli a hunyadi-

halei csoi:ort karakterisztikus leletanyagat - min-

denképpen arra mutat, hogy a bodrogkereszturi kul-

tura népe ezt  a  telepuléet a Hódii.ezovaeerhely-Hu- 
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niadi halon - i'écska-Nagystnc /alsó rétek/ -

T,rdai hasadék /barlangok, késői alcuta IV. jel-

legű anyag/ - Tiszavdlk-Kenderföldek-Ti,z4va1k- 

-Tetes - Harculane III anyaggal féajeltzt 	perió- 

dus előtt hagyta e1. 246  

A  kulturi tez.etői közi 1 egykorunsa tartjuk a  

jaszl'danyi és Kunszenti*rt©n-pusztÉ►istvanhasi  

egyUtte.,eket. 247 Valér zinü a parhuzamo-taL Reci  

ealitett leleteivel is. 2443  Petru Ro:an széleskörű  

vizogalatait vÉve alapul, feltehető, hol„' a telep  

a késői cucuten a-B, Cernavada I szinttel 	par- 

huzaLosithat6. 249  

A salcuta IV elea.ek /hunyadihalxi csoport/  

aegjelenéte kapcan vetette fel Kutzian Ida az  

integració-dezintegració prebléaajat a középsd  

rézkor kulturai vonatkozasaban. 25°  Véleményünk  

szerint a. targyalt leletanyagban is tükröződő kap- 

melyeket az e6yes kulturak közötti "kul-

turhatas", "kölcóönhatas" kate`óriajaba sorolhatunk  

tipológiai alapon, annak a i'etru Reaian altat is  

feltételezett törteveti inte6raciós foly:matnak  

bizonyiteka.ikent foghatók fel, au:elynek soran 0  

aFlouta /II-111/, ErőJd, Petresti, Tiezapolgár,  

ké: ~ cíi Len,;yeli ala;:okon egér egyre egybégesebb  

képet mutatÖ közepsó rezaori kultura jött letre.  51  
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Ennek terue.,zete.,en .4evannak a i.ely i sajataa—  

gokat :ilutatv c.,o;.ort,;ai, 	között a Bodrog—  

kereztur, Ludanice, Ealatoni csoport és a Hereu—  

l:rne II szintben talalt korai .,alcuta I'J vil.gasan  

körvonalszhztú:k. 252 A fő vonalaiban e E,y.:ebe::nek  

tekinthető fejlődéa vég..s szakaszat a fentebb  

eirlitett Eur.; adi halom, Pécska—Nagys.nc ;:asd re—  

teg/, ..tb. eF;yüttes zarja, amely strati6rafiailag  

a Herculane II szint fölött helyezkedik el, a  

Tiezantulon pedig a "tiszta» hunyadihal:;,i tipusu  
~ 

együtte.:eket hozza létre. 2 ~  

a  az utóbbi szint Favukova véleménye szerint  

egyidejü a dunantuli es szlovakiai beler.zi eaut—  

tesekke1. 254  ;z a probléma elsősorban a kéteE;yhazi  

..ernavoda III — 7oleraz tipusu telep időrendje  

vizsgalata szempontjaból érdekes.  

Ez a telep a be:.utatett analógiak alapjan két-

ségtelenül a Cernavoda III — Ezero komplexum korai,  

az Jltenita—itenie II. f.zist közvetlenül követő  

szako6zöhoz köthető. 255 'etru ',orran I3aie Herculane  

leletei alapjan feltételezi, ho y volt val.,me1J es  

kapc..olat a ''lakapu környéki korai '•ernavoda III. 
 

telepek és a reatera notiler lelőhe4en előkerült 
 

késői `;alcuta IV rétegek lakossaga között. 256  

:finnek alapjan csupan feltételesen beezeltietúnk  



a legkéöóbbi salcut., IV és a legkeríbbi Cernavada  

III parhuzaaeeitasaról, s ha ..L-.‘olunk a külön-

böző tipubu letek emlitett 	elkülönülé-  

sevel ebben az 1dőzakban, bizonyosra vehető, hagy  

a ;;ernavada III - Doleraz jellegü kera:ai.t kébzitő  

népcsoportok időben a .;alcut.. Iv  - hunyadihalmi  

csoport  népessége  utan jelent-.k :.eg. 251  ~ .ivel a  

Tiszantulon az utóbbi evekben feltart, ro.laniai,  

dunantuli é3 ..zlavakiai analágiíikkal kétségtele-

nül e t,;ykoru ;;ernaveda III - Boleróz telepek ugyan-

azokon a területesen vannak, ahol « hun;;«dihalmi  

cobyart lelőhelyeit is u.egtalíljuk, leleteik vi-

szont e'yütteben nem fordulnak elő, kétségtelen,  

hogy a L.edrogkeresztur é:. a 2,aden közötti "hiátus"  

időszakaban a késői _alcuta IV 	ezt közvetlenül  

követően a Cernavoda III népesség behatalaba zajlott  

le. 256 Ebből a szempontból nerc. hagyható figyelmen  

kivdi « nunyauihaL'i tipusu lelőhelyeknek a ri.szan-

tul é.:zasi pere...teriilaten való koncentarlád. ► sa,  

a sokszor eldugott, nehezen megközelithető bar-

langokban való előkerülé.,e. 253  

'eltetelezhető tehat, hogy l:étej;;yhaz«n a badrog-

k.ereszturi népesség települéoének a.c t  tünését nem  

közvetlenül költette a benyomuló Cernavoda III 
 

nepebség raegtelepülé.;e, hi..zen a bemutatott telepek  
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altal kepvi-elt szintek köz3tt kell sz..iolnunk az 

esetleg Jarn.vod& cle,:.eket i . tartali.azó _,alcuta 

IV - hunyadihal.ci ti usu leletanya; hordozóinak 

jelenlétevel. 

tar';,;-alt lelőhelyek kepviúeite időszakban, 

ugy tiinik, a bodrogkereszturi pericdus legvégén 

Megélénkülő mozgasok rendkivül jelentős valtozi- 

soÁat okoztak a Tisz..ntul területén. A késűi ,alcu-

ta cso )Jrtok behatol.sa utan ezekkel együtt el-

tűnik a terült,tri1 a bodro'kere zturí népesség, 

s ez az esemény a neolitikusatcl kezdve .:.egszakitat-

lan,, tohat a sekezor dönt' jelentúségii déli voe 

nősek Mellett autochton ele'eket bőséggel tartalmazó 

fejlődéi lez.rasat jelenti. Lear kronológiai szem- 

pontból a Cernevoda III = :olerarz anyag, kit3lti 
a ?odrobkeresztur vége es a korsai : ; yden kÓzötti 

"butus - -t, nes: :.zabad megfeledkeznünk arról, : oLy 

különö:;en a korai badeni telepek '>zana, de a klasz- 

zikus ltl;:hel;; eke i.. a badrogkereszturi lel°:hel; ;  ek 

.,z.:zz«hoz visz©nyitva, különöse;: a Lyirsé ' ,t.l Jel-

re i6en kevés. A lelőhelyek tovabbi sokaooda. a 

varható, aL6elynek : ora.n viszont c*.indket korszak 

emlékei azonos aranyban gyarapodhatnak. A badeni 

telepeknek és temetőknek ez az alacsony aranya nea. 

tekinthető véletlennek, s nea. tudható be c,upan a 
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kutatasak hianyanak. Ezzel kaj)cJJlato-an felvethető 

a kerdes: csak a Cernavoda III - 1oleraz telepek 

jelentik-e annak az erőnek emlékeit, amely DK 

felől eriezve a késői Salcitta és Fodrai:kere zturi 

lakoosagat szinte nyomtalanul kiozoritot_ta? A két-

egyhazi lelkörülmények, a Cernavoda III tipusu 

anyag es a h..lammező egy részének valőozinii ö.:sze-

fügtése, a romaniai gödörsiro halmok kronológiai 

helyzetet arra utal, hogy a Eolerazi cso,orttal 

egyidőben jelenhettek a:eg. az „ldunan é.. a Tiszan-

tulon azok ra lótartó sztyeppei pa..ztort rz-ek, 

amelyek ebben az időszakban fakazi:to.Jari p,yu ,at 

felé nyomulva elfoglaltak az életmódjuknak megfe-

lelő területeket. 26o  A gödörsirae ti u u, .z Coza- 

tovo es a Ja.n.ja népességhez köthető kurg.nak keg-

jelenéset illetően ter.inus pest quem az Alduna 

vidéken a Cernavoda I - Cltenita-Kenie II•f•zis 

vétve, a Cotofennel parhusamositható temetkezéseik 

pedig  több e: ebben ;:.dsadlagesak, tetet első hul-

lamik a Catofen e1 tti időozakban érkezhetett a 

teruletre. 261  Feltételezhető, hagy ez a korai hul- 

lam eljutott Erdely eo a Tiszantul tpruletére is, 

hiszen ezeken w területeken mar a Ti.,zap°lgari 

kulturat küzveGleIiul követ.; időozal.ban megtalalhatb- 

ak a sztyeppei kapeuolat emlekei. 2b2  Valóasiniinek 
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latazik tehát, hogy a gödörsiros kurL'nok neeinek  

behatalása nem a  badeni periódus végen kezdődött,  

hanem mar a Cernavoda III jellegü anyaggal egyidő-

ben, :::int ezt a ketei,yhazi leletek bizonyitani lát-

szanak . 263  Ennek a feltevésnek a beigazelódasa  

erthetővé tenne a középső rézkort követ ő  "tabula  

hiJzcn a ka, c3olatok teljes hianya a 2odrag-

kere_ztur és a Baden között ily -ódon betudható  

lenne annak, hogy a bodrogkare_3zturi népesség  

nagy reazs el:uenekült terúleteirdl, iielött a bade-

ni csoportok r;e6érkeztek. 264  

A teltetelezett, UUzatavo ele'eket is tartalma-

zó cso ortox tehát a Juaglij -csernyakav fc.le elsó  

C6 &.asodik Ja:i.naja cJoporthoz köthetjk. 265  ; erpert  

feltételezese szerint ez a hullat. i.kr  az .lsú- 

dnyeperi jamnaja 	vay ezzel rokon népes- 

scg vand3rlaRsat kepvisel i. 26c  Az ,1114ondottak alap-

jan ugy veljuk, hogy a z,ztyeppe-videk eo a keleti  

Karpat-medence kapc ~ ol.tai a Tripolje BI-II idü-  

szaktdl :Aegszakita3 nelkdl követhetők. d kapc6ala-  

tok jellegét illetően, ugy tünik, valtozaa zajlott  

le a Cucuteni 	- Cernav3d., I fkzi t követően,  

a kiegyensulyoz3tt kapc,.Dl.toks;t a gödörsiros nepes-  

seg 	v«it j a fel. 267 2z a hullam, Welynek  
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az eJdigiekben csupán kezdeti f.azisait próbaltuk  

me ;,vilagitani, egy olyan id66zwkot jelez, amelyben  

a sztyeepei zőn. 	"kiterjed" oly 1Ód3n,  

hogy pazztort'rzoei fekezatesan birtorcba veszik  

a szomszéda., területeket. 268 A  leg;ca-ilyabb  v..lte-

zast a behatelas ealitett kezdetii szakaszaban az  

u..zateve c sapart eloöpré:,e jelenti, mely egyrészt  

szetszÓródik, maarészt Jldvu, területén fejlddik  

t 3v.bb ege szén a korai br.Jri4,. írig. /Foltesti II-

III.?/26)  A  n©mad pasztort:irzoek jelenléte, illetve  

hatisuk a t«rgyxlt .>zakaszt követően ib folymato.ran  

é.,zlelhetö. ;;aeieni ,  3urbanesti alaptemetkezései,  

a TiJraar:tuian ,;hat-Junahalon, Dalraazujváras-Kar-  

nozott 	az ült-vidéken Cirna CotuS"eni-koru  

temetkezése tartozhatnak ide. 27o  :;zeknél kevéssel  

::or~ bt.i lr,het a 3obd..ri ikoiov iataZl fel ,:..rt hal-

mok egyik E ;~ di~ 1. .v.;iroo .lapte etkezébe, ahol ter::iriva  

ante quim-et jelöl 	humv;,sztaso.; Cotoferni .ir. 271  

1'elti:nó jelenség, i:., `y az  utóbbi  . ir edénye töké-  

lrtas «nalcgiaja a DL.itrescu .1ta1 bemutatott,  

szintén halovasztásos, okLerfe.,télt-mellékletes sir-  

b un t.lalt edénynek. 272  ,:ikolov ugyunitt Ja:i;n:  ja  

ritusu :drLan tipikus badeni kis edényt is tsl..lt. 273  

,'alex 	r^olte•Ai II jellecü umfor.+ja, ^valde-  

vinesti .1aptell.etkezései, a .>irceni oldalt zsugeri- 
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tott te.cetkezes kevéssel ré.sóbbi lehet. 274  

A  gödörsiros temetkezések sor: ► ban legkésőbbiek  

a ; atofeni ké,)Si szakaszaval, Cline III - ,chnec- 

kenberc periódussal párhuzaositható te .~.etkezések.  7'  

Ebben a azakeszban mind a  ritua, wind a meliékáet-  

anya6 olyan valtozasokat wutat, melyek alapján az  

egyes  tckstkezések et711kua és kulturailis ö:-)sze-  

tartoza-a a kerábbiakkal sok e.:etben j,ggal kétség-  

bevonható. ; különb:iző sirtipusok 	mellékletek  

eldfordulabe itosetti, vala:aint Cser-  

nyakav nézetét támasztja  all,  akik feltételetik,  

ho6,y az "átmeneti periódus" végén sza;,alni kell  

az ujab:;, déli eredetü komponensek raegjelenéoével,  

masfe151 ebben a -zakatizban kelet felől katakomba  

és szrubnaja ele.k érkeznek. 276  l zt jelzi az egyik  

Baldovinesti sir _zrubnaja jellegü edénye, a Our-

bane-ti 2.h:aloa 1.,3. 	4. teetkezé3ei. /Erős  

zsugoritas, késői Cetoferi, lina III  edények. /277  

id5re keltezhető  az erdélyi Vladhaza é3  

olté;iiai Verbita, nagy valózinüség,:;el .,zerbks-  

resztur ha,::.vúsztxsos zsincírdiszes te:.etkezése és  

Ploesti-.2ria  j papaezem-ceüng:ivel 	.,z ora,,zvari,  

Bóna Istvan altal elemzett  zelldi3z  azonos elemei-

vel tal.►lt 3irja. 278  Utóbbi « : ..onteoru kulturahoz  

sorelható.  
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Ezek a tel.etkezé ek, tehat a késői Cetofeni -  

Glinr. III periódus a tiazantuli gödörsiras kurganok  

legtöbbjere vanat,cazóan tera ►inus ante que.:.-et je-  

lentenek, utó ubiak analógiai stratigr.fiai helyze-

te alapjen. A  Buj- ~ zerbkere5ztur-Liloatra II.h:-  

loa /hr.a.vasztases kőpakol.a ae halousir/ edenyeic  

analógiai a „Aaglij-daernyakov féle III.jaznaja  

csoport sirjaiban tal.lhatbk, is a Foltesti II  

vége, Zók- >oa.aLyvar id t~ szakkal hozhatók kapcso-  

latba. 27)  .z ..;á időözak nea► a gdddrairoa kur6anok  

aldunai e 	jelenletének a kezdetet, ha  

ne... vegs0 f ziat ,elatiti, igy  4,;;idór6iros népes- 

ség megjelenése 	a br.deni kultura eltüneae aligha  

hozható egyu.r►ss:l kxpcsol:tbs.. 283  

. : . indeLeJ; az adatok valószinüsiteni latazanak azt  

a felteve..t, hegy a Ti3zantul viszonylag gyer ba- 

d Id  betele,;últsege a göd:irsirus nepeaseg jelen-  

letevel w. 1,yar..zható. l.rdeicea jelenség, hogy adg  

1 kur6..n. ..ezók az i. e. III. ée 	liE;ateu-sztyep-  

pe jellegü magaas.bb hat.kan, a ,serettyó, a Tisza,  

a Y.öroJók alt: ► 1 feltöltött ter,:leteken talalhatók,  

. Peceli ultur: a löszvidékesen terjedt e1. 2j1  

l:íynefar:..an a badeni és gödörsiraa nepesseg viszonya  

hazaru teruleten haaanló lehetett atri ►as,  

vab.u. a Gö®baWfora es Okkersiros behatolók eE;yide ja- 
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edge  révén kialakulhctott, ill -tve  ~ ..z ~ k- : ul ~,:.ri ~►-  

ban éa Ulténiaaban a ;;atafeni időszakban feltételez-  

hető. 282  A7 Ohat-llunahslo:;.ban megfigyelt túzheiy  

a keteEyri..zi Oernav7da III jellegü telep helyze-

te i:ldtamaoztani latszik ezt a feltevest, Weiy;iek  

i,==za -1 .~.hoz a tavabbi közvetlen bizJnyitékok hi-  

vnyoznak. A yiispökladany-Y.inc: esdamb lapt.^.met-  

kezéne, a.e1y Uszatova jeliegii a ritus jegyei alap-  

jan, a z ezt követő gö3örRiro:1 te:-:etkezéJek eera hasz-  

gzu idc:Jzxkra :::utat. Ne,a leh e t  figyelmen  kivül 

hagyni azt 	tényt, hagy a  Ti.,z.antul h,alam:nezői  

több ezer kurgánt száml.alnak, és a z  eddig  feltart  

ö  .s zee ala;:te;::etkezés - sok esetben az ut<.:itemet-  

kezé.seak is - a targyalt cs o port anyagához sorilhatók.  

'A  gödörsiro:i tipu3u hals:os teL..etkezéAtk megjelené::e  

a késő bo ;rogkereszturi - hunyadihalc:.i népesség  

ealtüne.,évet ér, a legkorábbi budeni ele-ek z:egjele-  

né::ével parhuzaL:os, 	ilyen ti,}u:u si-  

rok a jelenleg rendelkezé..: re and  adatok aladján  

a késői  Baden  - 'úk - .,om_.cyvar.r szinttel hozhatók  

feltételesen kea7ceolatba.  
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V. A korai sztyeppei kapcsolatok történeti  

jelentősége  

a./ A sztyel,p.i nomadiz :las kialakulasa és a  

nyugati iranyu z:.ozgasok kör:il.zényei  

A gödör,iros kurganow népének expanziója a leg-

több kutató véleu.énye Szerint rendkivül jelentős  

valtazasakat eredaaényezett .őzép-:.;urópa, a Balkan,  

sőt a. Uzak-Lurópa területein. Az előretörő nomad  

népességhez kai,c . ; 1 j.k a zsinegdiszes kere ,ia el-

terjedé6ét, az indoeurópai nyelvek zétszóróda.i.t  

hatalmas terúletén, a e;azdalkodaa és t'rsadalhi  

rendszer gyökeres ::.egvalt'za.:at, nemcsak közép-

európai, hanem balkani éJ anatóliai vira ~ zó tele-  

)ek feldul..at, elpusztitasat. 283  

.,z a terület, ahol ezek a gödörsiros népesség  

előretörésével részben :,;~ ide jü ,  óri'si mértékü  

valtazasek le jats zúdtak, messze tulnő a gödörsiros  

temetkezé,ek elterjedeA területén, ami örz agaban  

is óvatossagra int, ha úz ö.,ezes uj jelenségeket,  

valtoz.sok.t ennek  a ztyeppei népességnek nagy-

ar nyu és több iranyba induló gyors előretörésevel  

akarjuk :..a`,yarazni. A  Gödörsiros kultura elterjedése  

a sztye ppei videkekhez köthető, a népessé get eredete  

66 eletcdja egyarMnt ide kapc :: olja. 284  
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Ukrajna  déli része,  a rentus-vidék, a Kris, a  

, .aukazus és s r:aspi-tenger előtere, ez a hatalmas,  

ec:y.:é,ea jellegü terület =vezred-ken keresztül egy-

.Ages s►n.;aLi és szelleii kultura ju népek haza ja  

volt. A zónanak ez a kulturalis e„:y. , ége a szovjet  

kutatók ~zerint amez3litikumtól nyomon követhető.  

A  földrajzi felttteleknel se, :,felelően kialakult  

sajatsz. életu.ód a trL:diciék r-ndkivüli szivóss:.g.+-  

ban megnyilvxi.uló k3ntinuitast hoz létre,  ami i.özép-  

Lurópa és a:,slkan területein teljegen  

Ternészetesen ne egyetlen nép foglalja  el a h:.tal-  

aas területet, amely a aezolitikuntól kezdve a  

fejlódéa különböző .zakaszain keresztül őrzi tra-  

dicióit, hansa, eaz«ssil allandóan ériritkező,  ke-  

egységes kulturaju népcsoportok, ar.elyek  

vi~z~nt leletanya,u#, 	temetkezési ritus vagy az  

életriódrs. ut«,lc 	.;egitséccvel nem v:.la_ztr.at6k  

el egymastól Lan hztdr3zsttan, :aint ez a kortárs  

riyug.ati kulturak esetében lehet:,éges. 2"  ~ z a tény  

:z ira.:3s f3rra. ~akban ezilitett koravaskori népes-  

séek icivalasztáat és körülhatarolas+st is rendki-  

vül nehézzé teszi, a korabbi időkben pedig még  

erótelje.,ebben érv4n;, esül. 76O  

A  nez4litikus kerszakban a hatalmas terület né-

peinek ez a kulturali3 ef,ybetartezása a •geeaetri- 
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k us 	egységes elterjedé.,=ben fejezb-  

dik ki. A helyi aezelitikus-epipaleolitikus alapok-

ra vezetik vissza mind a Dnyeper-Jonyeci  ne3liti- 

~ u. ..ultLra, Wind a :,ztyeppei tllatten;-e.:ztes, a  

lótárt6 nbz.ac:izrlas kialakulasát. 2"7 :;rre yutat-

hatnak a airritus bizonyos kontinuus variasa,i, és a  

logkerabbi ja-na ja sirok embertani sa játossagai,  

melyek 	cresagnanid tiFust jeleznek. 236  

Bibikovx és 3rjuszav feltételezik, hogy  a 16tar-  

tó naaadizalj.:, tehát a .,ajatosan sztyeppei kul-  

turali.i- történeti zóna  mar a IV.évezred vcgén ki-  

ala::ult. 239 Lz rind népe:ssége, L.ind t;azdalkoda,i  

ir.ód  ja alap  j :►n ..lapvet3en alter a "Dur:ai kör" ne-  

ven ö sszefoglralt zónatól, ,,z.e1 ;, et a Dél-211g, Tri-  

palje, Boian, Gumelnit:., ri.sz«,:J1,;ar, stb. kul-  

turák képviselnek. A keleti :.rcal sajatossagait  

luaark.n.:xbban a ,,zrednyij .,ztog II -  Ja::tnzju  

kulturak kepvi.elik. 290  Lnnek legkorábbi fazi.sat  

a marjupoli temet,; kés3i sirjai, a popovks:i 31.  

kurgan 7.  temetkezése, :z aI.eXindrl.il  telep  6 3  te-

mető késői temetkezései, retra-,,zvi,ztunov, es  

;ainari alai}ten.etkezé.,e jele:ntik. 291  r3r.::3zev vé-

lekenye ,,zerint ez a  horizont a kauk.zusi  

fazi5 legkorabbi idűszaka.nrak telelhet weÉ;. 2)2 
A  

sztyeppei nímad kultura ebben 4 korai id'szakban  
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a nyu6ati szamszédokkal jelentős kapcsolatokat  

léte3itett. r, keleti népesség oecjelenésének tu-  

lajdonitható kainari temetkezése, melyet  Tri ~,oije 

BI jellegii edénye distal, ide kapcselható Casimces ►  

okktr,irj::, ezzel parhuzamosan a lófejes :ceptrum®k  

a.egjelenée, a csor.grad-kettőshal. :.i te:;.r.tkezed,  

Larosdécse te..et6 je, a Cucuteni A-B telepeke ; . ,Leg-

jelenő »C«  keraxiu. 293  13nnek a  népségnek  

keként tarthatjuk szamon Brailita te%ető jenek  

r:i, edényLelléklet nélkül, hy.tan z.,u z:aritstt  

Y:ei ,y zetü, okkerrel be-zárt te...etkezé-eit é.. :: ;;a-  

v alr.,.int i'etro-,zvi : ztunavo kcJe_ zöz-iner  

ar.aldei.,it mut:,tc okicersirt Reka-Levniu /Varna  

körzete/ mellől."  Ennek a irr.:►k spondylus é:,  

rézgyöngyei Cdonzradon és Laroadéesén is előkeriil-  

tek. A sirt t:utzi an Ida : zerint a benne talalt  

rézhuzal a Bodrogkeresztur B etapra /Horodnicai  

kincs,  juszla :&n;;  i tipu::u baltak kera/ d:t:.l ja, a  

kainari .,ir alapján kcrabbi parhuzamositasa is el-  

képzelYiető. 295  Két$égteler.neY_ ti:nik, r,as;y  a leg-  

koríbbi kapcsolatok a ti: zapolgári fsizis le6ve;rn  

é~ azt követően ki-érhetők nyom0n a_ Xarp ~ t-med€nce  

keleti ré zén. ...arosdécse te:aető jét nehezen keltez-

hetjük egészeben a tisza,polcari Neri ~ du::r:+ ,  csupan  

a Ti.>zü;;olzar vézén kezdődhet, zivel falytatasa  
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a bJdr,agkerezzturi periódus idején bizonyitattnak  

1.► t•szi;c. "6 
 

1, karai kapczalatak expanzió-jellege nem latszik  

valvsz:incinek. Figyelembe Yell vennünk, ho`y ::  

zztyeppei népeeségne: elz b-hatalasa . aldva, az  

Al-Duna,  ~rdélajr éz y Ti::zántul területére ahhoz az  

ido::zakhaz köthető, amikor ezeknek a  területeknek  

rézkori kulturai virígkarukut élték,  63 :. arija  

Gi:ebuta:7 véleményével zzemben hangsulyoznunk kell,  

hai,y a ilal&os b3dúrsires te:a,etkezé3eir.k közül eE;y  

sine.:,  amelyet  erre az id5:.zakra dstulhatna+nk.
2)7 

 

.zek a wazv4,s .ak a ket különböző gazdílkedá..i rend-  

szerü  terület kölc ~önöb érintkezé_-nek, - arucseré-  

jenek keretei között maradnak. .',z  életmódjuk jelle-  

beből fakadó aas$gékenysa:g, sőt :,azgaskényszzr a.iatt  

a karai  nomad törz ~ek megjelennek a,zom. ze:ias  

tier4lttei:en. _.%t :+ f:rlyaisatat nem  lehet -aetlen,  

rövid ideig tartó bahatalfisként felFat;ni. ; jel-

zett területeken az allsndá érintkezé. ek mellett  

kell sz:.s.olnunk Agy:.:íst kcjvetű nyw:ati iranyu :az-  

gasekksl, melyek e r~. v  i zzonylag rövid idűszaken  

belül tö:;b eza;ert az®n©a iranrvu Rlörehatslisit  

‘;elentik. Ezek a kizebb a.igríeidk ré.-;zetsei voltak  

a karszak élénk kapcsolatainak, amelyekről a iri-  

palje tultura bedragkersuzturi tipusu rézcsakanyai,  
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a karbunai kincs, az egyes ker:.miatipusok kölcsö-  

nös előfordulo.:a, t.:ar3sd6c..e és Reka Devnik.  

Tisz,.pelgar-laedro,;kere..ztur jellegü mellékletei,  

valamint a csotgrwdi .,ir kE.t:.cytelenül  k..rpnt- 

..:ec:encei f redetü vb: zidian pengéje tanuskodnak.  

E; vazolt kapc•volutek mar a "nomad  zóna" ki:.l::ku-  

lasavgl elkezdődnek, ami a ._ztyeppei életmód  le-

Lye i s«játo-sag«ra mutat. A  i,arpat-2.edence ezt  

követen minden _ztyeppei nomad kultura perem-

torületét képezi. 298 A targyalt corozakhoz kap- 

csalható mozgas nem lehetett olyan ..értekü, hogy  

a helyi fe jlödesben töre-t okozn..tott volna.  

ssa~lyesen valószinünek tenhet, h3E°y néhany, a  

Ti,,zs:polgár-l;odraLkare.,ztur fazi:shoz tartozó  

depot-lelet elrejté-e ezedhez az ese :..enye :hoz  

köthető. ..arbuna, llabaRe0i, sr'Jd és Ilencida  

depot-leletei azokon a területeken talalhatók,  

:i.elj,k a .;zrednyi j ,,ztog II c::o ortok  nyut  ati ir.n~yu 

moz,;asaval kapcsolatban 	jöhetnek.2 49  

A  hencidai 13lete:zet iauertetve Gazdapusztai Gyu-

la cclzott ..rr.., hogy ezt a kinc:;et ellenséges  

t...sl adaJ elül való meneküléJ közben rejthették e1. 3ee  

4 ivel a depot anyaga se--Liképpen oem datalható a  

1.3odrogkere..zturi kulturanal későbbi idó-zakra,  

rie.z v.lószinü ,  hogy a  feltételezett  ellenséges  
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behatelok a gódtSraires kurganek népe lettek v3lna. 

.,zinten kizarhatjuk ezt a lehetőséget Karbuna é:s 

Eabasesti esetében.  Igy a de;;et-Y elr- jtesa e oet- 

leg eiyan c::o;,ortok : .egjrlsnéyéhez köthetd, amilye-

nek emléket C3anr;rad, : irosdécse, CasimcAa, Kainari 

leletei  őrzik. Biz a felteves terme.izete..en hipo-

tetikus jelleeú, hiszen ezeknek az igen ártékes 

targyaknak az elre jté:;ét efzeb, helyi tényezók, 

vtlRtlen:.zerü, östórténeti _zelLpantból jelenték- 

telRn esemen,► ek is indokolhattak. 

A  korai Tripalj e kar. zakban meginduló e foka- 

z.+to.;pn erueödu asezgasak, kapcselatok erfa..enyez- 

,ettr..k a Tripelje B XI C I felyaman az "ütközd-

zóna" uj r. ulturr inak kialakulásét. ,'zek :: ,zev- 

jetunic területén a Tripolje C I-et k6vetúen az 

Uzateve, i,alL:enia kelet i területen pedig a Ousel-

:duo.  alapekan a Cucuteni B-vel parhuzayJsan tért 

Y.éditó Cernaveda I kultur:.. 3o1 . ?zek létrejöttét 

aeramikepp 	áiehht egyoldaluan a sztyeppei korai 

gSdörairaa törzsek  	magyarazni, hiszen 

a "Dunai" és "sztyeprei" kulturelexek keveredÉ:3e 

ö.)szetetel:ikre alapvetően jellezz6, amit az antro- 

,»láciai adatok is alátámasztani látszanak. 332  

ind zek alapján nehezen fogadható el az a vé-

le.ieny, :r.ely ..zerint "a sztyeppei eleL.ek korai be- 
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hateláea", amely  r:iabutas rendszerében a "Kurgsin 

III" faa.isnak felel  meg, és a Cucuteni :,-F3 idó:;zak- 

rz datálható, 	indaour:;pai::k nagyaranyu terjesz- 

kedéséhez vezetett,  an  ezzel le:ine összekspcl>olhYtó 

a korai z.:in6rdiszes cnoF;ortok elterjedése Ukraj-

nától ii311a:ndiáid, a 3zUrke YerE,Wia ;aeE;jelenése 

_szak-Iranban, Trója  I. települé3ének lerembelása. 3i2  

°,z a relativ id5rend, amit ezzel kapesslate3an 

Hsmer L. Thomas  feltételez, bizonyos fenntartasek- 

kal elfogadhatónak tüni.k e  ajjii a legkorábbi zsin6r- 

diyzes kerámiák és az Ussatevb kulturá► , val 	a 

korai 	durva parhuzaositasat illeti, éppen- 

séggel Maresdécse /Cucuteni AB/  idekapcselása 

aLenban semmiképpen sem lehetségee. 3e4 A zsinór- 

diszes kerámiák kialakulása és elterjedé se nem 

magyarazható sea egy, sea több nagyaranyu "1)rang 

nech lest"-s`erii Gödörsiras expanzióval, mart 

utóbbiak 13letanyaza a  neelitik mtól :aeglévő zsi-

negdiszes diszitésen kivül sem a 3ömbamfer.íval, 

sea a kardi zsiaórdi.;zcs aeráaisival közös, vagy 

azek gyökereként felfogható elemeket nem tartalmaz. 3e5  

Az  Uszateve és ké3ói Jamnaja karszakban Nyugat-

L'krsjna és ;.:oldva területén az é.,zakabbi z3ineg-

diszes kulturákkal való érintkezések éppenséggel 

arra utalnak, haí,;,' két kdlönböző, földrajzi alter- 
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jedése zempentjaból elkülönülő egységr31 van sző,  

. elynek a Jamnaja időJaakban nincsen egy:Lassal 

genatiicue, kapeaalata. 3D 6  Tho:eus eL;y.zast követő 

zsinegdiDzes-indaeurópai  hull.at feltételez i.e. 

2630-at követően /Radiocarbon/ amelyek a  Iontus 

vidékéről indultak, feltételeze-A t pedig a Gia-

buta$ alti feltart altalanis h.sanldsagekkal te 

asztja ala. 3o7  

A Cucuteni A-B periődusra vanatkazó.n ez a  fel- 

f a4;as, elfoekdh.tatlan, és  igen nehéz lenne bize- 

nyitékakat tslalni3 arra, hegy Trója I településé-

nek elpu.,ztula3a a karai gödörsirou törzJek aaz- 

gr.saval lenne kapesalatea. Ezeknek az eciec.:ények- 

nek a jelentő.Jébe azert 6er, tulazhat:; el ilyen Luér- 

tékben, 	éppen  azokon a területeken, ,Ahal a 

leletek ketsegbevon2:wtatlanul úizonyitjLk a ..ztyep- 

pei ncpes ueg aegjelenéaét, a  helyi lultur:.k töret-

len tovabbfe jlődéJe is bizur ;yit4tt. / A ;;ucuteni 

a'rripalje CI- .t f..zisbyn zavartalan a bodroE- 

icers.,zt;.ri 	réze5aicanyak iu:Nart j:../3 `'" A  ke- 

leti ple:.:er :,,e,jelerlese E33 az e:Jlit!`tt "ütkÖZŐ- 

zui.u" li..i.kulauavyi e  a kQrr ►ye Lő teruletel rtz- 

kari kulturaira gyakorolt hat•a«val kapcsolatban  

Petru ;;am.n történeti rekunstrukció jrr l.tszik leg- 

ink..bb vrrlószinünek. Feltételezése szerint a Cu- 
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cuteni nepe.3ség, melynek telepein a "C"  jelle~ ii 

aru az A-B ssa,kaszban Es a c:ernavada I anyag a ké-  

söi faziaban gyakran elófordul, j6 viz3nyban allt  

a karai szt;; eppei esopertad nere,scgévetl. Az utóbbi-

ak hatasara azonban a Guraelnita- ~alcuta törz,ek  

egy reszs Ny-i és DNy-i iranyba huzódik a Duna men-

tén, és ezzel egy hnsszu tgye.,i3lesi falya.mat kez-  

dcidik, melynek folyamán a Ti szcpolgdr-„alcuta-Gu-  

melnit. kultur..k különbaegei el:-ssódnak, s a karszak-  

ban a rézkori _egységen belül ceak mint regianolia  

cso,)art®kat tarthatjuk ,za ►wos a f3odro;;keresztur,  

Ludanice, késői ,,ralcuta cso;;ertokat. 31)  k átségtelen,  

hagy  ezt a;z intfgr:.ciós folyuatot nem kell szük-  

ségképpen a keleti  területek  fokozódó nyaaas:ival  

inuokelni, hi-zen az ewlitett, a kulturAk között  

erősödő caerek,,pc..olatak eredmcnyezhetik ugyanezt.  

Amikir ::z ;; -zatovo és Jamn.,  j a t^.rz.,ek az Clte-  

nita-ei.iC II. periódust követően erőteljeaebb moz-  

(;az,t indits,nzk ::yugat fele, Likkar a 	.,alcuta  

népesség ;:rcielyben és  főleg a Tiszantulon jelenik  

meg, teh.t a bedrogkere..zturi területeken, 	vu-  

lószinüsiti a Ratan 	feltételezett, ha:mnlá  

jellegü karabbi fe1yaaat3t. 313  

ti..zt.zt;ató psntes.n, &ilyen kör;il::iények  

j+tszattak .,zerepet az L'szateve,kultura  ki6l:kula- 
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sat követő nyugati iranyu mozgás  megerősödésében,  

jelleg;enek u. egvaltezasaban. Többek szerint az az  

előnyaL.ul ~+s a sztyeppék ki ~ zara► dr.sav.l sazg,ybr..zható ,ll  

elképzelhető  egy  keletről induló lancre:Akció sas  

sztyeppei csoportok részéről. Különösen nehéz ezek-

nek a vandarlaseknak konkrét okait :i.eg;talalni, 1 i-

ezen az egyes sztyeppei csa bortok, törzsek visza-

nyaról seaaiféle adatunk nincsen, és az eailitett  

kulturaális egységen belül ezek körvanalazaaa megeld-

hatatlan feladatnak tünis. A nyugati irányu mazgz-

sok altal létren3zett egyre  erősödd kapcsal4tak fa-

lyamata.ban ne::liÉ en kivetkezett be lenyeges meg-

szakital, az Uszateve időszakban. .int eailitettük,  

az a népetiség, melynek az Uszaatave kultura  ki:.laku-

lssa= re-zben tulajdanitható, jó kapcsolatokat tar-

tett fenn a Cucuteni lakessaggal. A relativ kranaló-

giai adatek, elsősorban az emlitett Ny-i tajal4.,u  

gödörsires temetkezések stratigrafiai helyzete V.  

Dumitrescu óilaspentjat igazolja, mely :szerint az  

Us,zatevenak a legkes ibbi Cucuteni 3-vel /P„ anteoru  

tipue/ esetleg; egyidős korai .:szakasza végén indul  

a gödörsires kurganek csoportjainak expanziója :ald-

va és az Al-Duna  iranyaban. 312  

A meg-megujuló előr*tőre eket a Dnyezter és a  

Duna közötti feltaraaok stratigrafi'i eredaienyei  
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és az időrendileg egya+ast követő teaétkezések  

széleskörű elterjedé 'e bizonyitja. .1 Cucuteni B  

telepek magsziinése és az Uszateve - Cernavada I.  

törzsek nyugatra és delre ozerulaaa -inden biz3ny-

nyal ezekhez az eseményekhez kapcsolható, akaresak  

a legkésőbbi ;;alcuta népesség elmenekülése és meg-

jelenese a Tiszantulen. 313  A bedrogkereszturi né-

pesség eltűnik, viragzó réziüveosége nem folytató- 

dik. 314  

Ugyanebben az idá ~zakban jelenik meg az 1ldunanal  

éd a Vaskapu körzeteben a déli összeköttetések ha-

gyeiaanyos utvenalan érkező korai trójai /I-II/  

"kulturhatas", azok a népcsapértok, melyek a karai  

; Aaden-;;ernaveda III - Beleraz kialakitói. 315  

A  karai gödörsires kurganak es  a Cernavada III -  

- .seleraz anyag elterjedess tehat jól parhuzamesit-

hato. /A xurganek Kelet-,  .a4Yarerszagen és Rama-

niaban, a i3alerázi anyag elbősorban a _)unantulsn  

és S zlevakiaban./316  

ellaart vetette fel a Jumelnita, .,alcuta, Bu-

banj-Huma I.a.fazis-T'rója I. parhuzaui,sitas lehe-

t3segével egyidejűleg annak glndelatat is, hegy az  

a hullam /U.zatovenak nevezi/, mely ezeknek a kul-

turaknak az i ~zak-Balkánen véget vetett, zerepet  

jatszatt a .rója II. telepulésének lerombJl..,aban.317  
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A  h.ranava VI. telepölés e Ezer) legalsó rétegei 

közötti kranológiai hiatus, és az ezt növetd "ver 

Mihalic" időszak aind az L'. zaT. vo elesek, ''ind a 

késői Trója I. s1. .k segérkeze.,e szeapentjaból 

jelentus. /Mellaart szóbanforgó puiblikaciója óta 

jelentő.,en növekedett a relati ♦ kra .ológi.,i szea-

pentböl mogkülönböztethet3 fazisak és rétegek sza-

aa, de ez  it  sem van le a történelai prebléaa-

felveté., értékéből./ A gödörsiras kurganak leg-

nagyobb részének elterjedése éppen a Catafeni előt-

ti időszakban, illetve annak karai zak.>szaban 

történhetett, ezután kezdődött va16:>zinüleg a  he- 

népességekkel a /Cotofeni, Teltetati II, i rete-

glina/ szara:Jabb kapc:,alatak kiépité3e. A Cetafeni 

6s "Mihalic" előtti" idő.:zak részben p.irhuz siesit-

hatónak tünik II.rétegéve1. 31d  

Igy a dödör.sires népeaség beáraalasanak tető-

pantja valóban parhuzaasitható az i.e. 2300-ra 

keltezett "roabolási szinttel", aaiely Trója =I., 
"eycesultan XIII., Tarsu.,, Lerna III. pu:,ztulísit, 

.)él-Anatóli'bsn pedig feltehetően az inda-európai 

"pretahettita" luvi'ni nép íaegjelené;se jelez. .;z 

anatóliai karai brenzker 2.azakaszának végén több 

azaz település elpusztult, é:s.kellaart szerint 

területeken ujra nssadisalis kezdődik.319 
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Renfrew szintén a ;umelnita-Ezera hiatus kapcsán 

veti fel az "Okkersirok" esetlegeé dzerepét. 32e  

Különösen, épp 3ulgariat illetően két::égtelen . 

gödörairas népesség megjelenése. Egyik /viszonylag 

késé?/ csoportjukkal szamolhatunk Ezerevo lelőhelyen, 

ahol sztéléik is elökerültek. '21  Trakiaban vi..zant 

hatasuk ink.►bb csak közvetetten érvényesül, ezen 

a területen a trójai kapc'olatek a aeghatarezó je-

lentőségüek. 322  

Zbenevics szerint :Y.indezt a menekülő Uszatova 

népesség me jelenésevel magyarazni nem lehet, ennek 

tevabbélese csak a moldvai leletanyagban 'ut:tható 

;c í . 323  A jellegzetes gödörairas temetkezések elter-

jedési területe pedig nem nagyabb, mint a karabbi, 

Cucuten A-B id3szak sirjaié, és valószinüleg ut- 

jaik üe41 vezettek eze,cnél dekkal ae.,szebóre. tTaló- 

azinünek latszik, hagy :,nxtóliaban és a Közel-

Keleten, valamint a Oyelad4kin vegbement valtaza- 

ask a aezE,almas rer:zak egy p.rhuzamas jelenségét 

tükrözik, és anataliai eredetüek. Különösen kétel-

kednünk kell vari ja ;inbutxrs feltevésében, .ki .:z 

indaeunópaiak ő0kulturs j aval a "Kurgan kultur.t" 

azonesitja, s veteménye .szerint a III.évezred végén 

Pale.,ztin.ban "Kurgan harcosok" jelennek med. 324  

Ugyanezt a felfegast vallja Honer L.Theaas is. 325  



Jelent3s zsinórdiszea csoportok elterjedébét is a  

"Kurd..n kultura" lovas vxndoraihoz kapcsiil j ik.  32d  

. incs (skunk tagadni, hogy a södörsires kultura népe  

indeeurcpai, vagy indo—ir.ni 	bezéL`:etett,  

é. torzsi  .+ ::au,ca► zus ézaki el:ter ► ben kapcsolat—  

ban a:lltak a Kaukazua déli ®ldxls.n éj ...szak—Anató—  

li.banélá, szintén  indoeurópai nyelvü népeaepertek—  

ka1. 327  :zt a két egységet azonban aligha helyes  

együtte„en "Kurgan kultur: ►nak" nevezni. 328  

A  Göd3raires Kurganok kulturaja e«; lehetett az  

indaeurúpai, vagy ind0irani kulturA közúl.  

e~ 

 

jelez óriasi arxnyu expanziót 1 L:öd3rsir3s  

te:.etkezé-ek emlitett földrajzi elterjedé.Ae, viszont  

a különböző idászabhez tartozó sirok 	el3—  

fardula ;a :rrx i►.utat, hlgy 3em áz expanzió nem  

azükithető egyetlen rövid periódusra, se m a benne  

részt vevők egyetlen cwsportra. 32)  

A  leEkerabbi tetetkezé ~ek Uszatovo jell-*gü :áellék—  

leteket tartalmaznak, vagy melléklet  nélkuliek.  

KéSŰGb jelennerc Aeg a hely i kape.:olatokra utaló le—  

letek, amelyek köz,91 a CetaPeni kultur.:haz f:iződnek  

talan a legjelentáebbek. Az ezyes ritus—ele4ek köl—  

c sunö:s atvétele 	sza:kita.sba jöhet. 33o  2,zek a kap—  

c..olst(sk iNy-12ulgariaban 	,)lténia.ban, tehat a  

Vabkaputól keletre elterülő öv -zetben épülnek ki,  
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ezen a területen közvetlen elózényük a Cern:.;vada  

III népességgel való kapcalat kiépités• lehetett.  

,,z esetleg a Vadkapun at, valószinübben azonban  

az Olt völgyén és Erdélyen •+t a Tiszantulra jutó  

csapartok .szintén a Cernavoda III és '2adeni  népes-

séggel kerülhettek kapc.,alatbp. 331 /Az utvinal jól  

iU..ert lehetett sza'ukra./  

Ut;y tonik, ezek & : ~ezgó pasztertörz.,ek a nyu6ati  

tardieteken ne;„ ké.>zitették jellegzetes keraaiaju-

kat. A  J...: na j.. kerawi.. nea. fordul elű, 	indo- 

kolható a véletlennel, de való:,zinübben indokolhat  

azzal, hegy a Jaanaja törzoeknél a ker.:>.ia neL volt  

olyan ztabil eleme a kulturar:ak, .cint a .sir-ritus  

egyes elemei, a».it a feltételezett nomad élethód  

megfelelósn indokolhat, kül5a3sen ha tekintetbe  

vesszük, hogy a peremterületekrül van szó, ahol a  

cs•psrtskhez kerülő nők, ha kiazitenek keramiat,  

utas mintak alapján teszik. /L".int e.:litettük, a sir-

ritua, az egyes, való6zinüleg sztyeppei eredetű  

sellekletet - Schl&fenringe - az antropológiai  

vizsgalatsk tanuls. ► a;ai ne-igen adnak helyt a har-

madik indoralasnak, tudniillik annak, hogy a Gödör- 

siras törzset ne:. nyo'ult'k az Al-Dunara 	a Ti.;zan- 

tulra, c.,ak rituJazensssagról van _z6./ 1,6nyegében  
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ilyen jelenégre vezethető vissza mar  az Uaaa-

tove kultura ker.riastilusanar rialakulasa ia. 332  

A Katakomba kultura népe, ugy dini` nem követi 

a Gödörsires kultur.it Nyugat felé. 333  A kata-

k3ruba Arfsrr.a és a kereszttalpas talak ugy.nugy 

déli iranyból juthattak a Közép-Duna medencebe,, 

mint a )enyec vidékére. 334  Elesetti feltételezi, 

hogy a hoszu id.:n art az Al-Dun nal élő kés'-jam-

naja népesség közvetiti ezwet a hatasokat Kelet 

fele, ami ki es se Lehezen kepzeelhetc el, hiszen a 

kat.k31ba Uirfarma ás keramia alig fordul elő a 

Dnyepert l nyugatra. 335 A legkésőbbi "okkercirok" 

mindenkeppen a katakomba periódu .sal parhuzamosit- 

hatók a sztyeppe-vidéken, 66 a kari branzkar kezde-

tével a Karpat-medenceben. 33b teltételez .etú, hogy 

késői csoportjaik a Zóki kultura egyes csoportjai-

nak népességében oldódtak fal, de döntő törtenelmi 

és tarsadalmi jelentő,égükhöz 	férhet kd tseg. 337  

b./ Élotaód és tarsadaloa 

Altalano6an elfo;;.dott nézet, hogy a Gödörsira.. 

népe„ség gazdasaga nomad allattartaaan alapult. .; 

kutataa korai szaka:Ezaban eleúseerban a sir-ritusnak 

a későbbi i,, ert nomad nepek temetkezéjeihez való 

hasonlós'a adatt erre alapot. child. az  "első 

pontusi levaasok” foraulat ezen az alapon fogalmazta 
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as',  is  szavait a ké3őbbi kutatasi eredmények nagy 

a ►értékben igazeljak. 338  Rerp.rt hangsulyezza, hegy 

a "jaanaja" törzsek gazdasági-kulturális szintje 

semmiben aea aaradt el a korabeli területek kul-

turajától. A kultura legkerabbi iddszakatól rend -

kivül fejlett allattenyésztéssel kell száaelnunk, 

aelynek a 16 karai háziasítása különös jelenté -

s eget kölczönöz. 339  Az előkerült állatcsentanyag 

összetétele i3 aezgó allattarta:,ra enged következ-

tetni. .,ok esetben tal.alkezunk a kiegészitő föld -

zaüvelésre sutató leletekkel, különösen egyes te-

lepeken. Nagyobb város-szerit, állandó települések 

meglétével, különösen az egyes utvenalak 3zeapent-

jaból fontos pontokon, cint a raihajlevkai telep 

bizenyitja, szaaelnunk kell, de ezek alapján a 

népesség tömegeinek letelepült földaüvelé élet-

módja nos bizenyitható. 34o  

Rendkivül jelentések a nagy sulyuk aiatt fel-

tehetően szarvasmarháktól vontatott szekerek je-

lenléte. ,,irekban való eléfordulasuk, a Tri-Brata 

kurganek foltárasa sarán talalt modell arra autat, 

hegy ezek non egyszeriien szillitó eszközök voltak, 

a aezgó életaód serín ideiglenes lakásul i3 szel- 

gálhattak. 341  

1natúliai, illetve kaukazusentuli eredetük  két- 
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ségtelennek látasik. 342 :A sirszsrkezet fentebb  

e'litett "sátrit", kunyhót utanzó elegei jurta-eze-

rd szallasek meglétére en4ednek következtetni. 343  

A sajatesr.n neaud, e„etleg afaapi-környéki fél-

sivatagos .-ztyeppékkel is kapcsolatba hozható élet-

zaódra autathat a teve előfardula ~ a. 344 'el.erdlt  

az elképzelés, h3gy a budakalá-zi 	e- ■ t1t  

leg a sztyeppei népességgel való érintkezés biz.- 

A nyitéka, é3 a Catafeni környezetben talált aedell- 

töreciékek szintén ilyen kapc-J1, tJkrú vrzethetók 
 

vi„sza.345 A  Badeni kultura erőteljeo anatóliai  

kapcolstai inkabb arra srutütnak, hol;► a :,zekér is-

aerete Anatólia felől a I3alkanon :.t érkezett. 346  

.A kultura több törz„énél tehet teljes 	fel-  

tételezh*_tő a lovasneaad életmód legki ►rabbi formals.  

Lz az életferaa i saereteink .,zerint patriarchalis  

társadalmi berendezkedéssel jar együtt, amit a tér-

ség későbbi nomadjainsl jól követhetUnk. Kérdéses  

viszont .,z, hJgy ..)z molhatunk-e ebben a korai idő-

szakban a sztyeppe-vidéken olyan méretű gazdasági  

kulönbs gekáel, melyek a nemzetségfők és törzstök  

teljes elkülinülését, a t'rsadalem kaszt-rend zerii  

felépité3ét feltételezik. 347  A majk3pi fejedek'i sir-

kazss.hez haz,onló temetkezés a Gödörsiros kultura  

sirjai között new fordul elő. A le,;előkel:;bb sirak,  
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melyeket a k3sztélék jeleznek, arany ékszerek, vigy 

egyes csonteszközeik reven tuirnek ki, nem különülnek 

el a közösség többi te;:etkezéuétZl. Az .laptemet-

kezések között női és férfi sirak egyarant előfer-

dulnak. 346 A gyakori e' beraldazatek feltételezése 

gint emlitettuk, elsősorban a leletet helytelen 

értelmezéséből eredt. /Sok az olyan gyermektemetke-

zés, mely az altalaban melléklet nélküli temetkezé-

sek közül edény- és ékszermellékleteivel tünik ki./34 ' 

A magyarer,sza' i kutatók a halamépitéa szek.sa 

alapján feltételezték, hagy +. .,zty eppei népesség 

taraad lmi megosztottsága erőteljesebb volt, mint 

a badeni vagy bedregkereszturi törzseké lehetett. 35o  

A halemépite' azonban, mint ezt a halmok csala:di 

temető-jeliede, és az egyeges tipusu halmos temet-

kezések :ekasa ga bizanyitja, aligha fogható fel 

magként, mint az egész taraadalom temetkezési ri-

tuzanak alaorető elem.. 351  A megkülönböztető jelle-

gü mellékletek ..)zama is jóval kevmsebb a sirritus 

egységessége miatt,  mint  az  emdt_ett k&rpat-meden-

cei kulturakban. Az alsónémedi badeni temető köz- 

,,onti temetkezései, vagy a vörsi diadér, olyan r.ng-

jelzűk, amelyekhez hasonlóak gödörsiraa kurganek-

bcl ne' kerültek elő, igy a hezen lehet a branz- 

kar elejenerc t.rsadalmi differencialádasat ds a 



-139- 

"telle8varak" kialykulaaat k sztyeppei népesség 

riatasanak tulajder:itani. 352  /Kérdeses, nem he- 

lyesebb-e a Zók-,;ea,egyvxr idö.:z.kban ilyen 5zea- 

pentból is a Bóns. I.itvan Altal bizanyitett anató-

liai vonallal szas.elni?/ 353  

c./ A szelle,A élet és vallas kérdése  

A temetkezesi ritus általános sajatessagai köz tt 

kevés olyan adatot talalunk, mely a szellea:i élet 

specifitus vanasait tákrözné. AZ  ekkerfeaték 

rpecialis a1Yalmazasa es a sir = halott hása •1-

képzelés /lasd fentebb/ tellett a teaetkezési halom 

kultuszhely jellegét kell tekintetbe vennünk. 

:;zzel kapcsolatban igen értékes adatokat szil-

galtat áierksma. Közép-Indiaban az ilyen ;:irhalom 

a halott hazat, pontosabban egy ás hasat jelenti, 

aki "lakhelyén" mintegy tevabbélve elősegiti a 

Földek, allatak és asszonyok tervképességét. :;z 

ilyen halela tera,ékeriysegi ritusok szinhelye. 354  

Valószinti, hegy a gödörsires kurganek esetében 

is :rr(:l az ősi szealéletröl beszélhetünk, aaely-

ben a pihenés pózaban, "h.zaban" elteWetett  egyén 

halala után is a közössége ta g , ja aarad. Ebbe az 

általanes képbe illenek a nikapaljei kurgánmezőn 

feltárt "nagycsaladi" kurganok és az okkerrögök-

kel kapeselatesan ea.litett objektum i3.355 
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Különösen eróson érvényesül a nomád kulturak,i«k  

az a vsnasa, a:di a magyarországi allattenyé..ztő  

gazdalkedast fal'Jtató rézkori kulturáknal is  

aegfigyelhető: a közösségi összet.rteza» fenn-

agradásanak, aliandó 7agának mágikus jelképeze'e  

a temetkezéekben, a közösségi te;hetkezőhelyeken  

tükröződik. 356  

A tenyéyztett állatok szerepléte :x különböző  

szertartaz,axban altalanos jelenség. Az esetleg  

a halotti tor maradványait őrző tüzhel ~ eken és  

zLirot,ban talált szarvasmarha és lócs3ntak,  

kosszarvak ezzel kapc:,elhatók ö3sze. 357 t,  fel- 

tehetüen hatai::i jelvénjekként szelgaló, kőből  

készült ló- vaLy bikafejben végződő buzogányok  

az utóbbi : llatak kielaelt jelentőségére á..utatnak. 353  

Központi sir :ellett, az eredeti fel.,zinen fekvő  

bikacsentvaz került elő a a.ult :század végén jzia-

ferapel közelében. 359 Hasonló jelenséget tapasz-

talt :;zinicin a hire3 Tri Brats kurgansk egyik  

alsptersetkezé.3e fölötti áldazóhelyen, ahol az is-

mert agyag  kocsiaodell is elókeríilt. J" ®  :A  szarvas-

marha kultuszával különösen gyakran találkozunk a  

kremleches U6z.:tove teraetkezé : ek kapcsán.  

,fiz uazatevói 2.kurganban, feltehetően a centrá-

lis temetkezéssel összefüggő, eltarszeru .ldozó- 
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gödröt t.l:alt.k. A gödör agyaggal  kitapasztott 

fsneicén mészkőből fkr. c;ett bikafej volt, "arccal" 

a centrum felé fsrditva. r.;ellette Öt  edény, öt 

e:aberfog, négy .7ematiku3 agyagfigura és  harem mész-

gyöngy volt.  .1 felt.arók felvetik, hagy e_etleg 

szimbolikus sirral allunk sziL!.ben, de a gödröt be-

ritó, rözepén c.3észea-szer;i be.kélzredé:ssel ell .tett 

Kőlap inicobb az aldozóhely jelleget latszik erő- 

siteni. 3o1  A Ssalgir-völgy egyik kurganjaban hason-

16, kővel fsdstt ki sebb gödörben e$yszerü jaain.ja 

edényt tala ltak - a fe ltarók valós zinüleb  j o ;;g..l 

tartjak aldezati ::zert:.rtas marzdvínayának. 362 A 

hasonló aldozóhelyeken altalaban állateontsk é .; _ 

egész esúén;, e;c vanngk. 363   

központi Art kör:ilve!v3 krexlechet altalvnes- 

sag,ban a ns:pkultu-sza1 hozzak öaszeföggésbe. 364  

7e1aerü1 a kércie-, nes beszélhetünk-e ink..bb a la- 

kóhelyet sziabelizaló. "védő" jellegd épit:aényrd1 

ennek kapcsán 4 A z s, g.yik le 4ans.gyebb uszatevei kur- 

gan kro:aleehjdnek DNy-i rézén kőlap került elő 

e:raber, levak és szarvas abrazela5ával. Egy m:sik 

krenlech DNy-i részén harsa kőlap volt, Pgyi4en 

kutya abr.zela.sava1. 365  Ezek a kőlapok e::etleg bet- 

jarat9t jelentenek, a::.it a "hazőrző" kutya abraze- 

lasa is jelez. "eltünő az e gyik kra.úlec; en abrazalt 
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szarvas, ami aldezati állatként is ieaeratss volt. 

A :;ziaferepel közelében feltárt kurgáncsoport 

két egyaashoz közel fakvó kurgánjában figyelték 

meg  rituális izarvasteaetkezés aaradványft. A 3• 
kurgán alapteiaetkezéso mellett az eredeti felszinsn 

teljes szarvascssntvaz fekudt, fejjel a sir felé 

fsrditva. A 13.kurgán alaptemetkezése csupán egy 

szarvas kspenyajat rejtette. A gödör kőkörrel volt 

körülvéve, erre emelték az első faltöltést, amelybe 

a jaanaja sirskat asták. Jspinszkij feltétolezi, 

hagy a közpenti sirba teaatatt szarvas esetleg 

tetemillat lehetett. 366  

A szarvaskultusz nyilvánvaló jelenléte a szellemi 

élet olyan vsnasát mutatja, aai a napkultuszra mu-

tató jelenségekkel agyutt a későbbi nomad kulturak-

ból is isaert. 367  Talán ehhez a körhöz kapcsolható 

a kigyók cirokban való előfsrdulaaa is, különösen 

a Dnyepertől keletre, a Kaukazushez közelebbi vi-

dékeken. 368  A fara csavaradó kigyó aetivuaaval ka-

lapacsfejii tiikön találkezunk. 369  

Figyelget érdemelnek a gazdagabb felszerelésit 

airekban előforduló "panaipsk", aadaresentek, aaalye-

kst mar a aarjupeli teaetóben is éezleltek.37s A 

felsorolt jelenségek alapjan a szellemi kulturaval 

kapcsolatban esetleg felmerülhet, bár rendkiviil 
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a terület későbbi neaadjainal feltételezett j:.mz-

nisztikus hiedelmek L.eglétének prebléaája a leg-

kerebbi sztyeppei paszterkulturakban. Az agyas sir-

aztélék e:. .stleg az ehhez kapcsolódó őzkultuszra  

autatnak. 371  Harem ilyen sztélé egr gazdag sir  

felszereléséhez tartezatt Glubokeje körzetében. 3?2  

Az egyik Gurbanesti t-.cetkezesben "pipake:Lence"  

került  old,  amelyben hegpörkölt kender... :,ak veltak. 373  

A kendermagban lévő kabit6 : zer belégzése esetén  

révülés-szerű álla; ~ etet idézhetett elei. szintén  

kenderaagek voltak az bszak-Kaukazus egyik kara-

brnrnzkeri temetkezésében egy edényben a halott mellé  

he lye zve.  374  

A szelle..i élet alapelemeinek kentinuita.s't fel-

tételezhet jük a sirritus és a vi:;elet egyes ele-

geinek vétségtelen tevabbélése alapjan is. Az eresz-

vari női sir, a.elynek melldiszét hóna István re-

kanstrualta, mellékletei alapjen későbbi mint a  

ödörsiras kultura, keleti kapcsolatai az erdő.,  

sztyeppe zónan kere„ztül v.lószinüek. 375  A nale.iki  

példanyen kivül ennek a viseletaek korai példan,ya  

Eru-zlan közelében jaanaja sirból került elő. A Be+  

rezsnev melletti 6.temetkezésben /női -ir/ 4e cilind-  

rikub kagylógyöngy ás 117 di 7zit3tt juhc-ant csö-  

vecoke velt. 376  /Az ereszvári sirhoz időben i s  
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közelebb  alló Fleesti-Tri.j melletti ekkerair kö- 

zelebbi :,n:lógiájat ealitettük, e= a legkésútbi 

"ekk-rArek" között  tartható dzámon. /377  

'eltehetően kultikus,, esetleg -zintén a saaaniaz-

tikue elképzelébekhez kapc:;alha ►tó a kepenyak tre- 

pana►ció j a., ami szintén fe ltüró en "gazdag" te.aetkezé-

sek eseteben fordul elő. /Berezsnavka 9.kurgan 5., 

kettős teüetkezédében aind a felnőtt, ind a ser-

dülő kepenyája trepanalt volt./ 18  Különösen érde-

ke,, az ezyik gazdag késői ja.:rn€ija sir, a Donszkaj 

melletti 7.kurgan 6.temetkezje. A  fejnél 13 madár-

c s ent /"pán,ip"/, négy ragadozófog és kavrdaráb, 

a bal halantéknal masfél csavarodisu ra._szezust 

hajkarika, a jobb vallnál két cse4.tharpuna volt. 

A halott mellett még agancsból kceszitett kalapács-

fejd tü, e i' i1ett pencolt sal ciidzitett réz- vágy 

bronzie ' ez volt, amellett harem, ug,Tanilyen lemez-

ből pödrött gyöngy,  melyek analógiaÉat Zeltai a 

hortebagyi L.szló-halenbain tala.lta. 	halott ke- 

ponya j. trepaaalt 1/31t. 373   

Liz4n e.s a►eltó.,agjelző zerepdk lehetett a c ont-

eizicözöknek is a .,irekban. A harpunak és hergak 

kálönü.;en a kosúi j.,,.n.ja airekb.n, és U.,zatevo 

teaetkezé;:eáben fordulnak elvi. A Glubakoje melletti 

nitro& :> ztelés, arany.:.ellekletes sirban lo c„,ent- 
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harag volt, Geradzav i.i több harpuna és harag e1ő-

kerúlé.:er.íi te  z e;3liteet. 36e  

A  fentebb bemutatott , irek alapjan a trei.,:n.lt 

ko,;anya á., a  szekadesnal zazdaá;abb mellékletanya` 

esetleg öuszefú' ésbe hozhat " a feltevé' meQerőai-

tését a tevabbi .zerenc-e:, leletek elók.rdléae ad-

hatni seg. 

Termeszetesen a rendelkezeare alló ad.tJk c.7up+n 

naayen óvatva feltételezé::eket engednek se'. .:gy- 

■astÓl nagy  twvelságban el5került, különböző karu 

leletek 4,1apjan inkább csak sejtésekre njilik le-

hetőség a kultikus élettel és annak a saAaniamuera 

elékeztető jegyeivel kapc elatban. 
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7. childe  1929:132,148-152,153-16e. 

8. f:slicz  19e :15-16. 

). 	Gimbutaa  1965'482-438.,U3.1956 :71-8.., Uő.197.:173- 



-17). v.ö.: L:uhly 1971:438., iierezenszkaja  197•:  

:28•-281.,  nuttier 1363;165-1d7.  

1•. 	Kal_  z 1906 :58-61., v.ö.: Klein 197•.  

11. H•a•tti  1959:811c.-640., ; . wvsa 1961:186-199., Neat•r-  

-,aharia  1968:27-43., j.erpert  1965 :16-19., 84.1968:  

:75-81., Bibiicsva 1)69:67., ::erintz-Reaan 1)63:118.,  

Uők.1969/a :67-7e .  , U5k.1'969/b :4-9. , _Wean 1371:113-  

- 114,13e-132., C9Asa 1972:65-35.  

12. Gazdapusztai  1)65/a., U6.1965/b., U5.1967.  

13. Jiabutas  197o., Thomas 197o.  

14. Zben•viee  1967:22-25., U6.19e3/a :5-8., Zben•vics-  

Leszk•v  1969:29-33., ›zvesnyikev  1971:9-13.,  

..ellA..rt 1)6*:27a -273., Renfrew  1969 :17.,  ~ etan- 

court  197s :351-353.  

15. Kalicz  1968 :15-17. /Jelesn munkaian a Kalicz altal  

publikxlt adatok aegismétlé3ét igyekeztük elkerül-  

ni, i t;y jónéüan;r altala bemutatott 1e13;:ely leira-  

aat • aet'eieiő hivaticoza:; pótolja. Kzekban az  

edetekben, saucer a Kalicz altal közölt adyt•kat  



jelentős aértékbsn ==isgéazitő köz3lstlen leiraa, 

naplőre zlet vagy leletanya' farült elő, ezt a 

hivatkesaa mellett közöljük, ilyenfsraan a két 

aunka anyagközlő részei egyaast kiegésziti:. Az 

önasevstés aegkönnyité3e érdekében a Kalicz z.un- 

kajaban közölt lelőhelyek del'ez.'tunkbun ai,enss 

serazaatal szerepelne:./ 

16. :'renyó  1887 . 

17. UQ.:"A kelet felé néző csentvazat ainte,y 15 ca 

ö szealló, iszapnemü föld fedte, a kepsnya, mely 

a';yaaazerii kisaelkedésen, cint parnan feküdt, ezen 

a rétegen felül esett. E réteget 1-2 c:a 53szeny a;sett 

hi uréte' fedte." 

lís. 

 

Ecsedy  1)71:46.  

1). Frenyó  1887. 

2e. Kalicz  1968 :18. /Tevíbbi iredsleAaal./ 

22. 	u.e.18-19. 

22. 	u. •.19. 



23. u. í. 

24. u. í. 

25.  U• 1111• 

26.  11• i •  

27.  U•40• 

28. u.í.241. 

29. u.í. 29.az. jegyzet 

30. ziltii 1910/a:36. 

31. k:slicz 1968:2í., 'L.eltai 191í/a:39. 

32. Kalicz  1968 :2í. 

33. zaltai 191í/b. 

34. Kalicz 1968:2í. 

35. Zíltai  1).7/b.  



36. ha►licz 1968:2e. 

37.  U• s• 

33. U. s. 

3). 	u.s. 

4s. U. e. 

41. u.s.21. 

42. Bar  a laltar:cönyv beje;;yzass ezerint a t4r„,;y a 

zantay hale:aböl ker,:lt e16', az eredeti airleirY ok 

alapjan a lsltarkönyvi hs ly s:e, t.;: t.raz:at tarthat-

juk tévesnek. 

43. Kalicz  19 6;i:21. 

44.  

45.  u 0 s. 

46.  

47. U4111 41/• 



48. *.a. /Egyitertünk Kalicz .3andsr a•g,jegyzéaévsl, 

Rely szerint az utóbb ealit•tt négy hala s' a1.;;-

t•astk•zései nem ssralhítók t • 1 j • i bizanyes- 

síggal a gödörsires kurgisnek;:az./ 

49. í;salog , 1954:38-44.  

5•. 	u.s.39-4•. 

51. u. s.4s. 

52. u. e. 41-4 3. 

53. Kalicz  1968:22. 

54. ?altai  1)e s. 

55. .;eli.eczi  1)67. 

56. A regőrzött festékintít ae'vizsgalva kiderült, 

hogy non a gödöreirskban szekas•e okkerről, hanot 

téglavörös czinü atég•tt földről van szó, ss'ely 

valeszinúl•g a  sir  közelében Lyujtett tűz •aléks 

lehet. Ha voltak is a sirban okkerrögök vagy fes-

teknyai"ak, ezek a feldulaa aer«n eltűntek. A  te- 



Aetictzes n:4;;;,' valíísrinsség`el a tarr;;•alt körhöz 

serolh:tó. 

57. 	t; c.;edy 1)71:45-5.., 2a-21.t. 

53. 	:Maker  1).6. 1413-15a. 

5). 	" az óntalaj faiszine" kife jezé-en tslAin a balygztat- 

lan altalaj felső szintjét kell  értenünk. 

641. 	C)r6az 13.4:465-4.3. 

61. Terenaskin 1)52. 

F6rAaz»v 1)65/a:131., U6.1)6) :173., "latkav:,zkaja 

1)63:61-d3. 

62. Nni.›-,:ur,;er 1)57:9a. 

63. 3al.gh  1955. 

64. Csaltany-Erdélyi-6sabó-tIsnQsr  1)55. 

65. :.,.Napper 1972. 

66. A l.ltdró, :..N.pp.r Ib.lya bsazám•lója szerint a 



sz.:banterg6 ut.ntem""tkezés a halom feltöltésébe  

oldalról behatoló ala:uttal /járatrendszer/ köz-

vetlenül öszefügg. A helydzini 	fi' 'elé_ek azt  

. :.utat jak, h4 y a jarat a kepeny. rözr lében  h.lsdt 

el, anélkül, hogy a sirt megsértette velna. /A ke-  

ponya a jarat oldalfalanak ti6ztázaa sarán került  

015./ Bar a jól dokumentált asa.t.,s ;aódazertanila 4 

iifegastalan, nem bizonyit jak - vélem nyűnk  

ririt - az előadett :ae„fi i_yelé sek as ala, utrendszer  

é~ a temetkezés eáykeru agat.  

A jaratrendazert uzyanid közvetlenül datalja a  

benne tal.lt tazhely, amely körül XVIII.szaz di  

/i.sz.!/ c.:erep!k velt.k. 2,lképzelhetetlen, hegy a  

legtöbb helyen akinden alátaaasztas mellőzésével  

a h.lo.1 felhordott földjébe furt jarat . hat.lma;s  

meg,terele.t jelentő aasodik feltöltés felépitaénye  

alatt - Jég ha a talon épitői döngölé.,sel szilar-

ditettak i$ annak tömegét - olyannyira épen marad-

jon, hogy 5503-4J03 évvel keletkezése ut.n  buvó-

hel~ ül szelg.l j.n, ,;okkal inkabb valószinti, ho,;y a  

megülepedett, tankívüli szilardaagd földtöaei,:be  

csak a XVIII.szazadban vájtak alagutat, rejtekhely  

kézitése vegett, va.,N, mint ezt . halom neve suba11-

ja, kincdkeresési szandékcal. /Az  egyes ralaekba  

furt alagutakról és rejtekhel;jekról napjainkban is  



igen sok mindea.anda kering az egé.:,z Alföld területen./ 

Lllentaonda:ii latszik feltevesünicnek az a k3rü1- 

.ncny, ha gy i jar  egy re-ze f«v«l volt bélelve, 

az itt t.lalt padlzatan pedig eaberi,/?/ tel- 

je en szétaaliett c.anta<aradvanyek voltak. /2.sir/ 

Ezek a csentL.:.radvanyak tehat kétségtelenül a jarat 

bea.:asa utan ker:iltek ide, őskori aivaltuk a fen- 

tebb ealitettek alapjan erő.,en icetségR ;, ai8 az 

alaptemetkezés és az ezt k3vetó utantemetkezés 

kétségtelenül a ,,ödörsires kurLanck köréhez t.rte- 

Z lk. 

67. Esau a helyen aendek kö: zönetet Nagy  Katalinnak, 

aaiért a szóbanforgó anyagot 	szíaea- 

ra atengedte. 

68. Gazdapu:sztai 1365. 

ó). 	A feltYr..,.k.t vezetci tanarca tragikus halala utan 

a :agyar lvcazeti huzeua  Adattarában lév3 a..atasi 

naplók és dekuaentacic3, a béicésceabai °. :unk:c.4 

,.. ihaly .. uzeuaban crzött leletanyag és az asatasekon 

tett szeaélye.l me ;,figyelásck alapjan végezte.g el ::z 

anya,; feldal`aza .la t. 
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7e. 	A könnyebb attakinthetőség óe'ett az egyes, több  

szezonban feltart ebjeituaskat eredeti jelzeteikkel,  

de ..özvetlen összefü,aéseik, nos  pedig a feltara—  

aek időrendje alapfan cseperteaitva aut.tjuk be.  

71. 	A kurganfeltarasnak ezt a aódszeret a .,zevjetunióban  

dolgoztak ki. Az ezt-aeaelózóen alkaluazett "bull- 

dozer" tipu:su talólapes gépek az ásataaek saran  

a. hale* feltöltéseben lévő sirak 66 ,:i;yeb eb jek—  

tuik felső rétegeit 4arakran óhatatlanul tönkre- 

tettek, aai scraper bilkalzazasa etetén allar.dó  

:;.e ~fiGyele.: aellett 	fordulhat old.  v. 3.:  

S ztelar 1)50;416., Gazdapusztai é. n.  

72. Dr.Néaethy Endre szilbeli felvilakeeitasa.  

73. Az eredeti naplóban a e.,7.,3.,9.,1e. sirszeiaot  

a közeli, 3/a halea tr..etkezései kaptak, :uáelyet  

a 3.haleasal egyidőben tartak fel.  

74. Kalicz  196Ó:8.,2.kép. Ugyanezek a aetivuaek ._zekely—  

löldtelek Ledre i;xer ~ zturi rétegében. v.ö.:holicz  

1958.III.t.24-23.  

75• 	Roman  1971 :53-82.,IX.t.7.,SII—XIV.t.,atb. A teyet:,11:  



any«;.ban . legaltalane_,abb tipus ea M;;  A.kJri erna-  
aentika.r.ö. :I3e 4;n.r-hutzian  1)63.p1. ;III.4. ,';YII. ~ • , 

:fillebrand 1)2).V.t.2., i'atay 1)45.VI.t.).  

76. ,zinten az e haik legaltalaaoaabb forma a kultura  

te.:.et,ceze,:Piben a tejeakticatig ■ellett. v.3.3e;nxr-  

rutziAn 1)ő3.:=XIX.L.1 1- 2 2 ; Patay 1))3:14:3.I.t.3,  

12.,1-17., 1I.t.3 -4, 8 .  

77. ;.gyanezek a ra•tivumak igen aüriin fordulnak •18 a  

tarnabedi telep anyaiaban is. Kalicz 1)66:4., l.kép  

8, 14-15, 19-2o, 23.  

7J. 	u.a.3.kep 22-2ő.  

7). 	u.n.ő.kép 4-5., i:•aan 1)11:b6.,Abb.26. 1 21.  

8e. 	.Iillebrand 1)2),II.t.1., jearidr-i,utzi.n 1)63:54d.,  

J5.1)71:142.  

81. 	''. 5. :E alicz 1)66: 6. , 4. kép 16-1),21-23. 3ehatóan  

foglalkozik ezzel az edényfarmaval U(5.1)50 :11.  

Fatay Pal  u;;yanezt a tipuat Tiz,zava1k-Tetea lelőhe-  

lyen hun;,'adihalmi tipusu leletekkel e,;yütt taldlta.  
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patty  1)71/a:9-1e.  

d2. 	':sgnar-r.utzián 1969:34. Patty és Kutzian eoyarant  

hangsulyszzak, hegy tipikus bsdrsgkers •~ zturi együt-

te:,ekben is asglévó, de a késői szakaszban különö-

sen gyakori fsraa. :'izyelearsaéltó ebből a .;zezpsnt-

ból a R.sanesti barlang néhany lelete és a Tsrdai  

hasadék barlangjainak anyaga. v.6.: Rs:aan 1971:83.,  

^:bb. 33-38, 38, 39.-7., .székel 1964 :122. i'. 2-8,  

123-126.  

83. 	1 leirt tűzhelyekkel azonos jellegű sbjektuaek ke- 

rültek elő a 6.halem /1sd.alább/ jardszintjén. A  

leletanyag teljesen ezanes aindkét halma járószint- 

jén és asgsayszik a halsac3epmrt alapjat képszó  

kieaelkedée területén feltárt . telepaaradvany anya-

gával. ezért a lelókörülaénysk isaerteté:ie utan  

ey,ydtte:,en értékeljük a feltart telepanyaget.  

84. Gazdapu:ztai  1)67/a:93,)6.  

85. ':srintz-;;saan 1968:93., Abb.36.15. Hasonló sgéaz  

edényt isiaertet Szlavákiaból . .Pavuksva  1964.Z.t.lm.  

36. 	,z :;zero-Cernavada III - valeraz kör jellsazstsa  
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tipusai. v.ö.: i3srciu 1964.Pi,,.4-1,5-),<:-1,2,15,18. 

87. ;;zzel cs&kneja pontosan azenes töredéket tal.ltak 

felszini ar;ijtés aerial a bulgariai .,zliven köze- 

iében, Osirituleve 1e18hel;, en. iacava-. .. a„>ztava 1)71: 

:61-66.,63. 1 3.kép. 

88. Ez a tipusu fr_lúlet aar a hunyadihalai tipusu 

anyagban is jrltntkQzik. /Tiszaluc-Sarkadpuazta, 

:3aie-Htrculane 	stb./ Kutzian 1969:51., 

Abb.11., Roman 1)71:82-83.  

89. J2vanavic 1)0):15)., 	kell j szy eznúnk, 

heg,y a be:autatett, Kétegyhazaa talalt t«1 közvetlen 

analógiajat nea isaerjiik. A fiil jelle ;;zstességei, 

illetve a pereaen ülő bütykök ala, ,jan jezesultnak 

tlni,c az  ö_szei-ia.enlitaa az  Szere-P::ihali6 komp-

lexum kerai i.nyagaval. v.ö.Geergiev  1961.p1.XXIX. 

4-6. 

9e. 	Terme I-tvan szives szóbeli közlése. 

91. 	;zek a perei.ek ;yakeriak .,zero /Dipaieka : egila/ 

alsó rétemseinek anyi: ab:n. /Rumen Vasziljev Katin- 

csarev szíves szóbeli közlése./ Geer'iev  1)61. 
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Übersichtatabelle - :araneve VII., i3legen 1964.p1. 

16., Javanavic 1969:162.f4.5., Y.alicz  1)63. Var- 

tíeich,abbildunyen lla-21. 

)2. 	23raa 1)ti) :5., . arintz-hiaan1968:33.Abb33-1-b.,  

Yavukava 1)64:152. , I. t.4-6, tb. 

93. ) .rintz-R.*an 1968:82. Abb.27-1 . , Tara 1969/a:9-1s. 

"'orma Iatvan ezt a tipu.t a balerazi csajsert karai 

szakaszaba seralja. 

)4. Tiazavalk-Tetaa lelőhelyen hunymdihalai tipu5u 

anyagot tart..laazó gödörből kerdltek elő. Patayy  

1371/a:1a. 

)5. .,utzian  169/a. nbb.3.,13-11. 

95, Bökönyi ,,andar azives szóbeli közlé6e. I Lt kJnzö- 

nSai aa ‘; Bökónyi ;;andarnak, hegy a rézklri tcle;,ek 

allatcrsantanyagat aegi:atarazta, s az elozetp.> viza- 

galati eradaémekr.t rendalkezeseare bac•.+t.tta. 

)7. 	Kőazagi1962 ?Kali.cz  1)63:28-28., Gazd:Fuszt.d 1)65.S 

98. 	Kalicz  1968:23-29. 
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99. 	f . aryarerszag Régészeti Tepegrafiaja előkészitése  

saran terepjazasek és nagy aéretar.nyu térkepek  

aladjan az ö.,szes•kurganek ősszesitő térképének  

elkészitésct kezdtiik aeg Virag Dénes geedet.val.  

1.e. 	t_alicz Nander és ; atay Pal szives szóbeli közlése,  

Virag ;)énes felaéré:rei.  

1.1. 	Geltai19e7., J6.19ad. /1sd.3.:5z.jeiyzet/  

1e2. 	Neu 5ereljuk a hale,..aezűkhöz • tipu:.ukbsr. eltérő,  

kis.éretü, egyaashez közel talalható "lapenyage-

kat". Ezek azaraat•-kariak, Zeltai !iertebagy-Perea- 

hat lel5hslyen több ilyen lal)anyaget tart fel.  

A TiÚzantulen a kur,anekr• venstkazóan egyetlen  

ki$. 	bizonytalan adat szól e gy halaz későbbi teaétkezé- 

se mellett, a ;;yeaai ;;l,zdag ::zkita air. v.ö.:  

L rten 19ed:37-45. Ter.e-zetesen né. zargatjuk ki  

annak lehetőségét, hegy kerav.; r:~ ri ,  e:;etl. ke-

subbi 4.1apteaetkezések is előkerülhetnek hazai kur-

ga:iaküól. az vi bzent, hegy az eddig előkerült slap-

te..etkezéoeik ilyen nagyaranyu többsexe rézkari ere-

detű, se.a:aikeppen : ea jelentéktelen tény.  

1.3. 	lsd.fentebb: Buj-Feketehalaa, Kétegyhaza 3.halea  
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isaertetett temetkezései.  

104• 	V.S.: Kőszegi  1962., Gazdapusztai  1965. /Az idé-  

seti'azersők java..oltek a fektetés adatr.inak fel-  
n  

hasznalasat a relativ kronelógiar.oz. ;'dzerint:  

Korai szakasz s hatan z:iu;;arita:), Késői ,,zaka-z =  

seldalt zsugaritaa/ L piiapörlada.n,yi stratigratia  

a módszer alkalmashatatlansacgat autatja/ v.ö.:  

Laszló 1965. . 

105. Gazdaput Ztai  1965.  3S - 38% 

106. FigyeleAre aesltó, nogy a airban t,:l.lt "sóveny" és  

"nemez" rétegek olyan tipusu, esetleg .ize.eren hor-

dozható épita.ény alkotáRleaeai, aaelyeKet a aezgd  

tletatúdet fel,atató pasztorneperk ha::znalnak. Tanul-

sages  ebből a .. zea.pantbcl ;zterezsevaja l:0gila  

hely, ahol ketkerekú Yere-i aik:tre ~zei ,  és as  

EliaZta melletti Tri Brats kur‘ vn, ahal hasonlóan  

kétkerekiu "ekhós szekér" aadellje került  e13 a  

temetkezés  fölött.  V. ö.  :  Coalog 1)54:34-44.,  Tere-  

neskin 1951:117-12e.,  'zinicin 1)48:143-16o., 'i- 
 

gett 1938:311.  

1e7. 	"udins;cy-rricka 1)67.  364-  36'3,  
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1a8. 	^eres41nazkaja  417C_ zV, 	, iibualer 1)63 : ( 

X1ajn  1)71 a6-20. , 7.zveanrvik41v  1)71 	3 

;::acr.nik  197a. 2-
76 . 

1e). 	zóna 1)66.5$. 	, ^.azdapu..:zt  i  1)67:96. 

1141. 	'_sd.: Ehrich  1)7o:229-23a. 

111. ,; 4zivea t.►.jex;aztatanért éN a  da::u:aentaciő Abu- 

utata.›aert "erer:czy I 6tvannak tart41z41a kjbzönet- 

tel. 

112. lazdapu:ztai 1965/b. 

113. GazdaFu_ztai  1967:99. 

114. :: nvac..  1)32 :í's)-1 41 1. , U8.1944:3-241. A  teac t3ve1 

é9 annak keleti kapcselateivl behatóan feglal- 

kezi4: Gegnar- i _utzirín  1)63:442-454. /T41vybbi ir41- 

dal41aaa1./ 

115. K(Dvaca  1)44:5.,2.kép, 1.,5-7 aelléklet. :1z ekker- 

counók és gyöngyök ha:,enl6 elhelL ezkedéaére : u.41. 

7./3.és 4.air/, 17-2ee 
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116. u. e. :2. , ^e`nar-:'utzian 1)63:442-454., ^eredt  1968:  

:11e-111.  .1 ki ~aeretii rezarak, illetve réztifk lia-  

ro.. dec.,e sirjwib:,i: alt.lanesek és előferdulaauk  

hasonlóan gyakori • Bedregkere3zturi kuitura azen  

temetőiben, ahol a i1y-1' ta jelasu sirek aranya jelen-

tős. /A aares,décaei tezet:: sirjui haaenló,  

ir.rzgitasuat/ Patay 197e:17., 32. jegyzet. ázek a réz-

V.&  ''aresdécsén jónéhrny esetben a aellékletként  

a .irba helyezett ekkeres,aó közelében kerültek elő.  

Könnyen elképzelhető, hagy ezek a tük esretle;; te-  

tevala3rá azelgaltak. v.ö.i nirket -  with  1)6):17d-

17).  

117. nzt a  nézetet 'kepviaelte: Gazdapusztai  1)68/b.  

118. "akiren.:e  1)33:6L-72.  

Mele in 1)61 :2e-26., nedjanszkij 1)61 :32-37.  

12.. 	sarasanin  1)51/b:24. A a.aresdécsei temető felhuzett  

1abakkal fekvő vazait fi'yeleabev6ve je„yzi ae 4; a  

szerző, hegy ~areedécse temetője elscíaerban nem  

7arjupe11a1, hanem  az ennél fiatalabb eneelitikua  

te:aetíkke1 emutat szara sabb kapc.elatekat.  
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121. Debrevelszki,j 1)54:1e6-lid. "itusat te%intve eité- 

rj, de mellékletei alapj.+n a C,apli la-5a sirekhez 

all kOael a Kapul.vkan felt:.rt eneelitikus teaet3, 

aelynek keramia;;a .;zrecinyi j ;zt. i; II.  - : ihajlevka  I. 

tipu:su . Lsd.: Sapesnyikeva-^edjanszki j 137e:112- 
117. 

122. 9edjanszkij  1968:117-113.,6-7,abra. 

123. :,zerejev 1963 :138., 4 -5.kep. n karbunai kined tar- 

gyai é:: a aagyarer:szaei  rézkor kapc3elataira laad 

b3vebben: Y.1ejn  1968:5-74, Duaitrrscu  1957:74-76. 

124. nedjansakij 1)e3:118. 

125. I.:.vsa-Caebetarenke 196):45-4). 

126. :.:evsa  1)61:136-1)9. 

127. Duaitr.scu  1957:94-95., Uá.1963 :496.,5.sa.js»j zet. 

:erintz-;isaan  1)69/a:67. 

128. L•:.evsa 1)fia:6•-67.  ,  Csernie  1)62 :54. 

12). 	Yepeseu 1)4.:85 -)1.  A casiaceai sceptrua és analógiai 
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kérdéséhez: Derciu  1)62/b:397-4e). 

13e. 	,;erciu  i)ú1 :137. , U6.1)67:74-75. 

131. , arintz- . ∎esan 1969/b:31. 

132. J. ö.:  erciu  1967:74-75., :..aa;;1i j- ;;sernyakav  197./a: 

:lire-l.2. 

133. 41 opescu  194.:o5-91., B.djanszkij  1968:118.,4.kép, 

4 ,f:., bra. , Jeti3a 1972: 67-7.. 

134. Juaitrescu 1)57:89-95., Merpert  1968 :75-8l., Garaft. 

sanin 1961/b:25., Jiabutas értenüléae szerint a 

Jél-lug vidéxen Tripel je BI /!/ anyaggal együtt Ye- 

rult elő t 4;y sceptrus<. Lad.: Giabutas 197o:195., 

0. sz. jegy Let. v. ö. : 7anilenke-Saaali j 1)72:4-5, 12- 

13. Gitbutae ezt a fazist "Kurgan I" es "Kurkan II" 

néven jelöli, é3 a r.ataniai, 	 kelet...a 4;yar- 

131z erszagi aódörair.s kurganek egy ré.,zet is ide a.r.l- 

ja Mar.sdécse temetőjével együtt. Lsd.: Giabutas  

197.:178-179., Uő.1965/a:476. Feltevése vzl.Aenyünia 

szerint,zint  tt-.k,c. ,rov4=  teaetkezése bizanyitja, csak 

,_aresdscae vanatkezasabon helytalló. v.ö.: Telegin 

197..  3 -L -I. 
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135• 	Lad.fentebb, 117. jezyzet. lsrdélybon, Székalyrajan 

kerúlt alu egy, . ►z Arkhari /Kalaük Szoc.Közt./ 

aallett.i rur.mraezci .ödörairas leletével tökéle-

tesen aegegyezd aceptrua. v.ö.: Sziniciri- ;raluiev 

1966:93-94.,  Gallus-Horvath  1939:143. /A azskely- 

vajai példányt a z= . zerzóY tév w sen koravaskari ere- 

detünck határozták atez./ 

136. airport  1)68:75-31., :..ovaa-Caebatarenka 19ó9:49., 

;zinicin  1957:32-35., Bodjanszkij 1957:95 -93. 

137. Köizozi  1962.  2C-2 4  

138. Kalicz  1968.  kg -2i ,  

139. Cazda► pu,ztai 1967.'36  - 4CC`. 

14o. 	V.ö.: Klejn 1971:2u5-291. 

141. Loazkev  1967:8. 

142. Klejn  1971:288., Lorintz-Renan 1968. U3k.: 1969/b. 

143. Kaliaa 1968:31-32. 
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144. 	Girabutas 1)5J:74. Feltételezése szerint a csalad- 

taQekat bizenyes esetesben élve teaették volna az 

elhunyt családfő ae llé. 

145. ::::ernyakev—,aa,;li j 1)7e/a: 99. 

146. ,lzere'rin 1959:1e -18.  Ugyanilyen jellegii a Gurbane.,ti 

2.halea 11."A" és "8" sir. A két sir'ödör a orvas 

szinten érinti egyaa.A. Egyik férfi, aasik nöi va- 

zat tartalaazett. Resetti l95):86e., aren.skin 

1)51:117-118. 

147. Kalicz  1968:31.,4ésiratunk lezárása után aentőáma-

tas weran feltartuk a Jévaványa aelletti elhordott 

Cserdadyepi hale* aegaaradt alapjanak centralis 

rezet. Itt azanes szinten két iyeraek és egy fel-

r.dtt teljesen razanes ritusu sirjai kerülteit  

143. 	í.e.:32., Klejn  1)71:287-2 8., Csernyaicev—,,aaglij  

1)7e/a:91-92. 

14). 	V. ö. : °dikapel je /Kriviceva—Grakeva  ,N2-  (  - 2./, a  

vdl i;,y /Úulc—..ztolar  4W ;34Y,  13iicave /szairnev 

Áq(C 2_G$,  / ,,zterazscvaja :._ekil.a /Terenaskin,051 4i/44 

jaanaja teaetkezései. 
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15.. 	Dinu 1)59. /v.ö.: 146.j.gyzst/, halicz  1)6J:26-27.,  

I ' 14..v  1931:113-116., Nik.lav  1972.  

151. G *r.dzav  i ).1, :319. , .;au 1927:63-7e.  

152. Tersnaa;cin  1)51:117-113., Ciabutaa  1)56:73-79.,  

: ia.tt  1968:295-3s1.  

Aga.  
153. .iztal:r  f~,;IA 62.p.abra, v.ö.: :,:erp.rt  1)61:167.  

154. K..rapenk.-Kac:alsva-,araPutbin.va  1)67:6.-67.,  

Leazkav 1)67:7.  

155. aik®v 1)33:2.3., u.a.1927:68-69.  

156. Krivcsva-Grak.va  1)62:9.  

157. Giabutas  1)56:7.-E3..  

158. Leazkav  1)57:115.  

159. v.ö.: ,,.v.a.nk. 1.kur an 15.t.setk.zóa, ;;ir.kas 6.  

kuraan 1.sir /G: .rnyenk., Jak.renka, K.rpusz.va   

1967.F.a.B.22..., 32... 2/1..rajz./ Bikavs 26.kur-  

gan 9.t.a.tk.aóa, 21.kur an 12.air, ,aty.pan Rpzin  
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xajir 1.kur,;an 16.air /Lerpert  1)57:85,9s,95./  

Nxvec6ernsaierje 6.kur,;,an 4.,5.sir /Keerapenke-Kacaa-  

leya, ,arafiatbi;aeva  1967 :66. / ;. sldva, i:•iiln,,Vik  

f‘1„,(. i:x:clja 14.air /Obeldiava  1355:44)./  

16e. 	Trjaznsv  1361 :22-2 7 .  

161. Fer.~ezev  1)55:71-74., Uű.1963 :156-159.  

162. Artei:enr©  1)67:11).  

163. L-d. 152. ; 	zet.  

164. ci:abutaa  1956:Sx., v.ö. :153. e s 158..›z. jegyzet.  

165. ;. : elentyev  1966 :98.  

166. C.Aernyakev-_ayglij  137•/a:75.  

167. A  H.lbecan feltart kur'an karai sir jaiban figyeltek  

aeg .3zónyag,aaridvanyakat Zirra 1)6e:99.,127.  

168. Reaetti  1)53:7)7-798., le.  abra  

16). 	u. a.  8e6-8 6 3., 17.abra, Zirra 136e:1 s3 . - Zirra hi- 
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vaticozik ciabuti.) kózleaere, aki ke.takeAba sirek- 

ban feltört tesecsentekat ealit. 

17e. A legépebben  fennmaradt festett sirlada Sziafe- 

repel közelében kerult elő. .,zines r.►jzat lad. 

Reaancsenke 1891:72-73. 

171. „edinszkij 1)63., 7srda4zev 1969:161-163. 

172. ,..epinszkij 1)61:227-232. 

173. For.aozov 1955:71-74., ;:filler 1)33:125-157. 

174. A c::antek feltunő vörös elszinezódé..e mar a suit aza- 

zadban felkeltette a kutitck erdeklődéaét. Ezzel 

kapcaelatban 	az a nézet is felaerdlt, hegy a 

tezetkezéat aezel,zóen a halott csentjeit az iz.aek-

ból kifejtve közvetlenül :,zinezték okkerrel. V.ö.: 

Ebert 1)21:3)-4s. 

175. :i kepenya közelébe helyezett  okkerrögre v.ö.: 3ire-

ke je 6.,'urgan 1. air /CJernyeaka-Jakorenke-.;erpuazeva  

1)67:3e./, LaAenka 7.kur»an 5. sir /Coradzev 19e5:293./ 

Itt d y -i ir,+nyitöfu vaz ,ellett, az arc előtt, 

telhet ajz akkerrö 'el e'yütt, kevzpen'e is volt. 
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Kut-rsxzavluk purti kur g4nak te.aetkezései "y -i  ir+- 

n~ritasaal, /í3erezavec 136/0./, i,u„ava körzete 1.kur-  

ian 5.sir /Leez/0neva 13e6./, Aevec.,ernaA3rje 2.  

kurian 11.sir, d.kurLan 17.8ir, 3.rurgan 4.sir -  

az utóbbi te,ketkezés Ny-i tajeiasu v .)lt é: kalapacs-  

fejü csenttút 	adott - le.kurLan 3.sir, 11.kurgan  

5.sir /Koerapenke-F,ac :ja1evo-,arafutbinava  1967./.  
AltiAla.ne- jelenségként ea►liti Nilcepeljén Krivgava-  
Grak/0va 1)62:11-12.,  és sikeven _:znirnev  196. :234-  

235.  

176. c.redzev 1905 :183.  

177. U...,  c ernyc:nke-J akarenka-i;erpuszeva 1967:31-32.,  

,;_erny..ov-;xagli j 197e/a :18-2e. , Duaitrescu 1)44:43.  

130o. 24, 6e. az. jegyzetek.  

176. 	r;erezovec-i'akrevszka-Furrcanszka  196•:1e4-1e5.  

179. 	; ::Jc:►renke 1)33:14., nusler 1)62:1174., Tele,,in  1967:  

:1)1-1)4.  

1c3e. 	. ` epeva  í055:  144., : = rivc.va-C,rakvva 1)u2:11-12.  

181.  Duma György visagalatainak ered..:ényei.  
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182. 	A  tarok mellékletekben való szegénysége a legtöbb  

kutató véle.iénye 	rint ritualia okokkal aa,;yaraz- 

ható. A sztyeppei kurgar.ok feltaraoa tar.:n feltünt, 

hegy a ry-i ta►jolasu sira: gyakran telje-en nél-

külözik a•aellékleteket. IIlinazka-Kevrapenke-1'at- 

rovszka 1968 :133. 

1:s3. 	Arta:ron4v  1)37:186., 25.abra. 

184. Yriviceva-;rarova  1362 :11-12. 

185. .,zacirnov 136o :235. 

1ts6. 	::'erpert 136•:105-117. 

187. Telegin  1964:15-16. 

188. KrivcOva-Grakova  1962 :3-10 . 

163. 	114.1938. 

1).. 	I3erezari.:zka ja  1)5):6e.  

191. 	LeszkOV+  13ú7: 8. 
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192. Dinu 1959:2.2.  

193. Hartuchi-I;naataaiu  if  gcó. 4a . 	tX. ; zirra  AV: 404.  

1)4. 	l-:$ualer  1964:774-775.  

195. 	Hausler  1962:1141-42,1156-57., v.ö.: Hancar  1937:26..  

1)6. 	L:erpert  1961:164.  

197. ~aadapuaztai  1)6;.$4 -11 5.  

198. Krivc+wa-Grakeva  1962:8-9., :;ziriicin 	,1'1-4.  
Zirra 	A44.  

199. G.r.dz.v  19.5:185., U(3.19.7:215-218., Rau 1927:56-  

57., Leszk.v  1967:7.  

2... Melenty.v  1969:91.  

2.1. Kap.sina 1962:4o-41.  

2.2. 	m.l.nty.v  1905. 	M.rpert  ‚1 1164 - 	g' 	7.  

Latir lyin  i1q6- 7 .  Lg,  
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203. 	L:elent;, ev  1966:94-95• 

	

2e4. 	h1ejn 1)ó•/b.  450. 

2.5. Liulc-.:;ztelar  1958. Seyinazki j  1962., Ratner 

  

1963, , 

1966. 

Dasevazkaja 1969:62-69., F3ulatevica 

2.6. Berezevec-Fekrevazka-lrursaaeska 196e:1o4-1o5. 

2.8. Evarnyicrij19e7 :118., 154-155. 

2.9. B.rezenaskaja  1959:59-e.. 

21.. Berezevec  196e;47-49., Latinyin  AO:  22. 

211. S z:eirneva  1)68.  2 C  

212. obeldueva  1955:4•-43. 

213. V.Derk,a;eaev azivea rszóbeli kózleae. 

214. Lad. 166.az.jegyzet. 

215. CcernyaYav-,Jaiaili1  197e/a:1e5-1e7. 
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 - 

216. Caernyacev ~aaglij 1976/a :96-93.  

217. Kalicz 1968:35-37.  

218. Karai, Laafél csavaredasu ezüstspiral kerult 616  

Atikeyaljtn. /Krivc:iva-;rakava  í196Z.13, 6.rajz 6./  

A bulgariaí lelLtet Bogdan  Nikelev naives tajékas-  

t...ta;.•: reven 	aaelyért wanton is köszö-  

;letcs..-r t, fejezaA xi.  

219. .,zer‘a,jEv ,(1C3,141, ).rajz., Bedjanszicij  1968. 3_neiz.  

1°e1entyev  1966.  3. 	 ` 	 ^ 

226. Saa¢li  j-Cserny.t.v 197e /a:39-4e. , Hesetti  ,g5g  :7)7-7)d  

221. V.ö.: Gsreciz6v 19e7:339-346., Leszksv  1967:8.,  

.erpert  1967:82. , TwT_ , , n-4, n  ,,442  ~E• ~ LOuec- t~okrr4 iz~ o  - 

,fe4.- .105  

222. B.Larc.,ik 	/elökészületben/  

223. B.L.arczAY 	szóbeli lcözlese.  

224. Gazdmpu,zt.ki  1968/a:4e.  

27S-Z22  
225. I3ici:ir 	 ,~'Juaitrescu  196..  80 -¢.t,  
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226. Kalicz 1)6d :45-4)., 55-58. 

227. Ua.l)68: 5 )-61. 

22ts. 	Lsd.13ó. s z. j et L ,;  zet. 

229. 	L:z a szint a Dnyeszter  Ó. Duna k3zötti 3.P.zia veié- 

nek felel a.eQ. V.ö.: .;aa,,lij-C3ernyakov 1)7a /a :185- 

187. 

A Jaaaaja is  C„atakeAba kultura viszanya a szov- 

j ,5t Osreié zek sokat vitatott problémaja. 	"kla.;z- 

azi:cus" allaapontet Gerodzov  /1M  47- 11,/, majd nyo- 

:AL KrircaYa-'_;raksva  /1)38:33-3./ és t'opeva /1)55. 

kepviaelik. Vele,aenyük :,zerint a Katakomba kultura 

a Jamnaja kulturahoz ieneti;cusan" kapcsolódik. A 

sirritus legaltalanoaabb v8naoa i valóban azanosak 

va.y h..aanlóak, de a dSntö jelentóséaü uj eleAek, 

cint  a katakomba ..aia, a sajatea katakomba iceramia 

65 az eabertanilai uj iraeilitaa ieijelenéae, a ke- 
panyatorzitaJ .,zakasa nos  vezethetők  is a Jaanaja 

,culturaból. Arezenszkaja  és J3peÚnyikava  /1)57 ;27•- 

275.1, valamint Klejn /1)6e.  4 1 4-64  1)61 :49-65., 

1)62:74-87., 166 :7-13., 1)66/a:11-16./ teljes 

jo 4.4a1 hangsulyok..zak amok ide ;,ec., le.vil:.szinübben 

déli  eredetét, éb a schnur.er:aianak a katakaaba 
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a katakiára gyakorolt hatasat /Klejn  /(g1A174.14 -,i  j. 

Bizsnyitékaik, amelyek a két kultura egy kreneló-

giailag egymás aellstti szakaszara utalnak, asg-

győzőek. A Ketakeaba kultura megjelenése i.e. 

21se-ra keltezhető. /Fi .zei.ko 197.:56-66./ G  le,;-

ásrabbiak i;ov:,szvabsdnaja ksri'k a Dsnyec vidéken. 

Zz az etap jól parhuzaassitható Trója III. telepü-

lésének idő:izakával. A Volga és a  Don  közötti kés5-

jaatnaja népesség az  sgéz katakeaba perióduson 

keresztül se„iaradhatett, keltezésüket Fiszenke 

lbes-l7as-ig viszi ls. /v.ö.: kaaentov 1967:236-239./ 

agybsvagni latszik ;;aaglij é5 Csernyaksv asg-

fi„yelé'sivel, akik szerint a Dnyeszter és a Don 

között feltart I. ás II. ja$uaja css;:srt részben 

e„eyidós a6 	részben kozvetlendl követi, 

:ig a III., késői jaanajac csoport jelentós időszak 

eltelte utan érkezik as a;. Jéleaériyünk szerint ezet 

sdényoi 2ss•-19410 közé keltezhetők. /Vésői Ksasz-

tslac, Olin. III, Vucedel i ő-zaak./ A relativ 

kronológiai e'ybeefés a kataakeaba keraaia /kereszt-

talpaa talak és kurilnyicak/ ze.jelenése és a  ha-

sonló vucedsli edényok asgjelené,e között, a foraa 

dkérttlensige a Katakeaba előtt, Klejn hipstézi-

set - ré.>zbaer: - i 'azsli i. latszik, közös balkani, 

délkelet-európai áyökerekre futat. 
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23e. 	V.ö. :214-216.:zyzet.  

231. Dumitrescu  1)63:4)6-5e , .  

232. ,yartuchi-3rageair  1)69 :67-7e., itaaan 1971:131-132.  

233. Giabutas  1)56 :83.  

234. Z.benevica-Lesskev  1969:2)-3d.  

235. 3rjuszev  1)52 :232-242., Zbenevics  1967:8-16.,  

child.  1)6e :114.  

236. caern,yaicev-,,,aailij  1)7e/a:94-95., L:svaa  1)72:2s-21.  

237. Vychvntinaak le'kerabbi sirjainak fektetése szintén  

ezt a feltevezt latszil: taao‘ atni. Pa3szs'  1)61:  

:155-156./25-26, 31, 35. air/. v. b.: l2d.  az.  je  fizet•  

238. Zbenevics  1969 :9., U6.1)72 :21.  

23). 	ZóLhlv ~~ cs i)o):ri-Fs., ^.estar-Zu}laria 1)ú;;•26-27.,  

an 1)68 :67. , abb.17./3-5. , 72.  dbb. 22.,  

-zub. , atin-"„ir:ajle-aa,,lij  1j7+.135,134. 1. ea 2..bra  
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240. Zbenevich  1)63 :9-1e. 

241. '2avukeva  1966s261-263.  

242. Nester-Zaharia  1)68:26. és Kjvet ez6 lapok, 

Dumitrescu  1)63:4)7., :.eri:ltz-Logan 1)69:62-63. 

243. liartucüi-Anastasio 1)68:19., ,aai;li j-Csernyakev 

197e/a:94., Zahsria  1964:439-443., Dinu 13e8:13•-131. 

3a.rMs:,,n::n  1971:12, lsd fentebb 231., 232. sa. jegy- 

zet. 

244. Dinu 1959:247-255,203-209., Zirra 

p4pov 1931. v.ö.: Ceasa 1972:78-79,85. 

245. Ealicz  1)66:5., Roman 1)71:119-12e. 

246. KutziMn 1359/a., Pdt4:y  197e., Roman  1971:94. 

247. Ilillebrund  1)2). 1  i',;tsay  1)45. 

248. Z zekely  1964. 

24). 	Roman 1)71:112-113. 

98. , 
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25e. 	Kutsian  196)/a:57.  

251. Reaan 1971 :119. 

252. F.alicz  1966 :17.a. 

253. Kutzian  1969/a. 

/1  7  -----■ 

254. Pavukera  1964:24e-241. 

255. Lerintz-Regan 1)68., U6k.1969:64. 

256. Reran 1971:83. 

257. Patay  1)71:12. 

258. Regan 1971:94. 

259. Kutzian  1969:53., N.Vlassa azives szóbeli közlése 

a Terdai hasadékban vezzett adatarairól. 

26e. Regan 1971:131-132. 

261. Gazdapusztai  1967., Renfrew 1)69:17. 
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262. Kovacs 1)44., Kutzian  1)63:442-453., Reaan 1)71:113.  

263. V.ö.: kalicz 1368.I.fejezet.  

264. Pater  1969:11-12.  

265. ., a,li j- Ceerr.i- dksy 197s/a:1.5-1.8.  

266. ;,:er j:ert 1968:75-.31.  

267. Duaitrescu 1)63:498., rialicz  1368: 	, K:isze-  

4;i 1)62. : : ester  1955:12.  

268. sarasanin 1371 :10-11.  

269. Zbsnsvics 1a67:22-25., Zbensvich 1909/a:9., Dinu  

19r;í3:13:2,-1'39. , Floreecu,U.1964:1s5 -123. /v.ö. :  

Rsnan 1)o9:22., ; : orintz-niyhaSn 1969:68. /  

272. 	halicz 1)60:26., lsd.72. gz. t,»7zet. , Rssetti 1)5):  

:793-7)4,737-738. Cirna tecactkezese Re.3etti szerint  

v„la.ivel kéaóbbi lehet aiz:t ~:urbunesti.  V.3.: U...  

81s. /Lsd. Bichir  1359 :276-273./  

271. 	Niksl•v B. azive3 közlése.  



- 37 -  

272. Duaitrescu  l9eo ;69-88.  

273. Nikolev ". ..zives  'r ~ zi ~ •:e. 
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