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A lelõhely földrajzi bemutatása

Szurdokpüspöki Magyarország északkeleti részén helyezkedik el, közigazgatásilag
Nógrád megye pásztói járásában, földrajzilag az Északi-középhegység lábánál, a Cserhát
és a Mátra találkozása közt (Cserhátalja), ahol a Szuha patak a Cserhátból és a Zagyva a
Mátrából kilépve kiszélesedik és egyesül, Pásztótól kb. 5 km-re délre (1. kép 2-3). Salgó-
tarjántól kb. 20 km, Szécsénytõl kb. 30 km választja el déli illetve délkeleti irányban. A
lelõhely feltárására a Szurdokpüspöki mellett elhaladó 21-es út a településre bevezetõ le-
hajtó ágának kivitelezése és négysávosítása adott okot. A területrõl korábban egy pásztói
amatõr, Tóth László gyûjtött leleteket, így a lelõhely a szécsényi múzeumba ajándékozás
útján juttatott tárgyak miatt nem volt ismeretlen a megye régészei elõtt.4

Szurdokpüspöki az Észak-magyarországi-középhegység nagytájon belül az Észak-
magyarországi medencék középtájon, azon belül pedig a Zagyva-völgy kistájon helyez-
kedik el (1. kép 4, 2-3. képek). A kistáj valójában egy észak-déli lefutású szerkezeti árok,
amely helyenként völgymedencévé szélesül: egy aszimmetrikus folyóvölgy, Pásztótól
délre a bal parton megfigyelhetõ jelentõs talajerózióval. Déli részén pleisztocén agyagok,
vörös agyagok, löszderivátumok fedik, a bal partja középsõ miocén andezit, andezittufa,
és kovaföldben gazdag. Jelentõs árvizet produkál kora nyáron és õsszel. A talajvíz álta-
lában négy méter mélyen jelentkezik. Az uralkodó talajtípus a Zagyva egykori árterén
képzõdött réti öntéstalaj, amelyet humuszos homoktalajok szegélyeznek, a keleti,
domblábi részeken löszön barna erdõtalajok képzõdtek, amelyek még jobb termõképes-
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ségûek. A Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-középhegység flóravidéké-
nek (Matricum) Agriense flórajárásába tartozik. Szub-montán égerligetek, puha és ke-
ményfás liget-erdõk, cseres és gyertyános tölgyesek jellemzik, a vízfolyásokat kaszáló-
rétek és magaskórós társulások kísérik.5

A lelõhely nem messzire a mai Zagyva folyó mellett található, a szabályozás elõtt
pedig a folyó közvetlenül mellette folyhatott (1, 3. képek). A Zagyva folyó kiemelt je-
lentõsége jól dokumentáltan látszik a hazai õskor jászsági mezolithikus vadászközös-
ségeinek és a bronzkori Hatvan kultúrának az életében. Feltehetõen a késõ rézkori
Baden idõszakban is hasonló fontossággal bírt, bár nem olyan kizárólagos, szinte kul-
túraformáló szereppel, mint az említett két kultúránál.6 A Zagyva az Ipoly mellett az
egyik legfontosabb kommunikációs és navigációs – tehát egyúttal migrációs és keres-
kedelmi – útvonal a Kárpátok és az Alföld között ebben a szub-kárpáti (az Északi-Kár-
pátok déli elõterében található középhegységi) régióban.7

A lelõhely pontosabb környezettörténeti rekonstrukciójához több közeli bevon-
ható lelõhely kutatás eredményei szolgáltatnak kiegészítõ adalékot (pl. Kelemér-
Nagy-Mohos tó, Nagybárkány-Nádas-tó, Sirok-Nyírjes-tó,8 Répáshuta-Rejtek-Kõfülke,
Karancsság-Alsó-rét). Karancsság-Alsó-réteken Bácsmegi Gábor 2002-ben végzett ku-
tatásokat. A lelõhelyen három egymást követõ neolit és kora rézkori kultúra (Zseliz,
Kottafejes, Lengyel) megtelepedése volt vizsgálható, teljes körû környezettörténeti
kutatásokkal kiegészítve. A területen a fúrásokban az ún. 5. pollenzóna feleltethetõ
meg a Szurdokpüspöki lelõhely késõ rézkori idõszakával. Az 5. pollenzóna 115-155
cm között található a fúrómagban, amely 6000-4400 cal BP (4000- 2400 cal BC) kö-
zött fejlõdhetett ki. Ebben a rézkorra-kora bronzkorra keltezhetõ szakaszban a fák
terjedésének visszaesése már drasztikus méreteket öltött, a mogyoró megjelenése ki-
emelkedõ, valamint a legeltetést, taposást, szántott felszíneket jelzõ gyomok arányá-
nak növekedése is erõteljes. Ez határozott antropogén környezeti átalakításra utal, és
számottevõ erdõirtásra, mezõgazdasági mûvelésre, amelyet a szurdokpüspöki késõ
rézkori lelõhelyen egy nyugodtabb, emberi beavatkozástól mentes, fokozatos erdõs-
üléssel járó idõszak követett a Hatvan kultúra megjelenéséig.9
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5 MAROSI–SOMOGYI 1990, 927-931.
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2014, 406.
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BÁCSMEGI–GUBA 2007, 11: a késõ rézkori település felhagyása után a taposást jelzõ gyomok
aránya lecsökkent, a lombos fák és cserjék (mogyoró, bodza) aránya nõtt, amely erdõs sztyepp jel-
legû növényzet kialakulására utal, amelyen késõbb zárt lomboserdõ alakult ki.



A lelõhely általános régészeti bemutatása

A lelõhely feltárására két évadban, 2005.05.30-11.23. és 2006.04.18-05.31. között került
sor, amelyet próbafúrások elõztek meg. A feltárást a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
Kubinyi Ferenc Múzeumának régésze, Bácsmegi Gábor végezte, a 2005. évi feltáráson
részt vett munkatársként Guba Szilvia. A terepbejárási adatok alapján feltárásra ekkor ki-
jelölt rész a 21-es út Szurdokpüspöki felé tartó leágazásánál, annak nyugati oldalán, kb. 500
méter hosszan terült el. A feltárás területe mezõgazdasági mûvelés alatt állt. A szántott hu-
musz alatt 5-10 cm vörösesbarna, agyagos erdõtalaj, alatta pedig pleisztocén lösz találha-
tó. A késõ rézkori település elhagyása után barna erdõtalaj alakult ki a területen.

A lelõhely több periódusú: az õskorból kevés és jellegtelen neolit és korai rézkori
(Kottafejes, Zseliz, késõ Lengyel), a késõ rézkori Boleráz és Baden, a bronzkori Hatvan,
korai Halomsíros, vaskori preszkíta, valamint császárkori szarmata és népvándorlásko-
ri germán (?), 4-5. századi jelenségek és leletek kerültek elõ (4. kép). A feltáráson nyolc
régészeti kultúrréteget/szintet tudtak megkülönböztetni.10

A lelõhely egyik meghatározó jelensége a feltárási terület északi részén egy kettõs vo-
nalú, cölöp-konstrukciókkal (bejáratokkal?) kiegészített sáncolt körárok volt, amelynek
kb. a felét sikerült feltárni. A cölöplyukakból és az árokból elõkerült jellegtelen bronzko-
ri kerámia alapján feltételesen a Halomsíros kultúra emlékanyagába soroljuk.11

A lelõhely déli végében, a 21-es út csomóponti részében, ahol a Szurdokpüspöki te-
lepülés felé leágazik az út, azonban egy másik kettõs (kör?)-ároknak tûnõ konstrukció is
elõkerült (7-8. objektumok), ám jóval kisebb részletben került feltárásra, mint az északi
részen levõ (4. kép). Az ásatási naplóval és a helyszíni megfigyelésekkel ellentétben a
Kostolácnak vélt leletek12 a 2016-ban történt részletes átvizsgálás után valójában kivétel
nélkül a korai Halomsíros kultúrához tartoznak, a korábban szintén kostolácinak tartott
7-8. körárok-részlete13 pedig talán a Baden, talán a Halomsíros, vagy más idõszakhoz tar-
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10 BÁCSMEGI 2014, 29-30.
11 A feltárt területen a Hatvan kultúra klasszikus és kései, azaz koszideri korú objektumai, valamint a

Halomsíros kultúra szintén koszideri korú sírjai és néhány településobjektuma került elõ. A két kultúra
kerámia anyagát a töredékesség és a hasonló díszítés miatt nem minden esetben tudtuk megnyug-
tatóan szétválasztani.

12 Vö. KÖHLER–HAJDU 2008, 2: 8. objektum-3. sír, kostoláci temetkezés. A 8. objektum nem biz-
tos, hogy késõ rézkori objektum, és legfõképpen nem a kostoláci kultúrába tartozik, amelynek
leletei nem kerültek elõ a lelõhelyrõl! Talán (feltételesen) bedobott badeni sír lehet (35-45 éves,
nõ?), amely jellemzõ a klasszikus badeni korszakra és a kultúrára (is).

13 http://mult-kor.hu/cikk.php?id=11496, továbbá BÁCSMEGI–GUBA 2007, 8-11; BÁCSMEGI–
SÜMEGI 2010. Egy nagyméretû, cölöpszerkezetes bolerázi házat is említenek, amely a feldolgozást
követõen 2017-ben kijelenthetõ, hogy szintén nem a késõ rézkori periódusba tartozik, mint ahogy az
analógiájaként említett, közelben elõkerült Salgótarján-Pécs-kõ pusztán feltárt épület sem, amelyet a kora
bronzkori Makó kultúra épületeként publikáltak (GALL–TANKÓ 2007).



tozik, mindenesetre különbözik az északi részen feltárásra került halomsíros települést
kerítõ körárok-konstrukciótól. Ennek alakja ovális és alapterülete jóval nagyobb.14

További feltárt jelenségtípusok a lelõhelyen: legnagyobb számban gödrök, gödörrend-
szerek, néhány ház, kemence (Hatvan kultúra, illetve császárkoriak, köztük egy professzi-
onális edényégetõ komplexummal) és temetkezések (8. objektum-3. sír: feltehetõen Baden
vagy Lengyel; hármas temetkezés a korai halomsíros idõszakból (R Bz B1),15 valamint ger-
mán sírok, vö. Köhler Kitti és Hajdu Tamás 2008-as embertani feldolgozását).

Az itt vizsgált késõ rézkori jelenségek mindegyike gödör volt, illetve néhány eset-
ben más korszak objektumában, szórványként elõkerült lelet. A település déli végénél,
a néhány badeni gödör után, mintegy azt lezárva jól láthatóan kirajzolódik egy kettõs
árokrendszer (erõdítés?) kisebb részlete (a 7-8. objektumok). A gödrök nagy részénél
a feltárás során megfigyelhetõ volt a mezõgazdasági mûvelés és a természetes lejtõ-
menti erózió miatt bekövetkezõ erõteljes természetes és mesterséges pusztulás, amely
sok esetben már csak a jelenségek alsó részét hagyta meg. A feltáró 140 szelvényt nyi-
tott és 164 régészeti jelenséget tárt fel 15000 m2-en. A teljes lelõhely déli részének ki-
sebb hányadát sikerült a szécsényi múzeumnak ekkor feltárnia. A feltáráson elõkerült
kb. 7500 db régészeti állatcsont meghatározását Kovács Zsófia Eszter végezte, jelenté-
se megtalálható a szécsényi múzeumban õrzött ásatási dokumentációban.16 A késõ
rézkori településrészt egy kisebb népszerûsítõ, illetve egy a környezettörténeti kutatá-
sokra koncentráló tanulmány mutatta be eddig.17 A régészeti leletek feldolgozása még
nem történt meg.

A lelõhely legnagyobb részének 2005-2006-ben még megkímélt, feltáratlan terüle-
tét a 21-es út négysávosra bõvítése miatt kellett egy következõ ásatási szezonban elvé-
gezni, 2014-ben – szerencsétlen módon, a Magyarországon érvényben levõ vonatkozó
régészeti rendeletek következetlensége és az általa hagyott joghézagok miatt – egy má-
sik ásatási csapatnak. Az ELTE által kivitelezett, Sebõk Katalin, Szilágyi Márton és Fü-
zesi András által végzett megelõzõ feltáráson, a 20357 m2-nyi felületen elõkerült a
szécsényi múzeum munkatársai által korábban észlelt déli, kérdéses korú kettõs kör-
árok-rendszer nagy része (az elõzõ feltárási évad 7-8. objektumainak folytatása), a ké-
sõ rézkori badeni település jelentõsebb része (amely érdekes módon a feltételezett
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14 Hasonló kerítõ konstrukciók a Dél-Dunántúl területén a Lengyel kultúrából ismertek, és mivel a
lelõhelyen megtalálható volt ez az idõszak is, nem zárható ki korábbi, késõ Lengyel sáncként va-
ló meghatározása, vö. BERTÓK–GÁTI 2014, II: Neolithic enclosed sites, 17-93. Hasonló körárok-
rendszereket Szlovákia Lengyel kultúra által elfoglalt, Magyarországgal összefüggõ DNy-i részén
is ismerünk, többük szerkezete és mérete is hasonló a Szurdokpüspökihez. A szlovák kollégák el-
sõként szolgálnak magyarázattal is az idõszakban keletkezett földmûvekkel kapcsolatban, amelye-
ket az ebben az idõszakban szárazság sújtotta természeti jelenségekkel hoznak kapcsolatba. Még
fontosabb, hogy a körárok-rendszereket települések középpontjában is megtalálták (hasonlóan
Szurdokpüspökihez), tehát nemcsak önálló, elszigetelt rondellákként, vö. TÓTH 2017.

15 GUBA–BÁCSMEGI 2009. További két (60. és 133. objektumok) sírt a tájolás hasonlósága
alapján szintén halomsírosnak határozott meg a feltáró.

16 Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum, Régészeti Adattár 419.2007.
17 BÁCSMEGI–GUBA 2007; BÁCSMEGI–SÜMEGI 2010.



badeni kettõs árokrendszeren kívül esett, kb. 290 objektummal) emberi és szarvas-
marha temetkezésekkel (a 86. gödörben egy emberi koponya és négy lefordított szájú
ép edény, a 123. objektumban gyermek, a 273. objektum gyermek és felnõtt csontvá-
za, további 10 gödörben szarvasmarha-lerakat volt), valamint három mamut maradvá-
nya (paleolithikum, 218. objektum, 5. kép).18 A feltárás dokumentációjának egy pél-
dánya jelenleg a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban van, a késõ rézkori leletanyag
feldolgozását az ELTE szakemberei fogják elvégezni. A leletek (a mamutmaradványok
kivételével) szintén a Kubinyi Ferenc Múzeumba kerültek.19

Ebben a tanulmányban a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum által feltárt késõ rézko-
ri településrészletek kerülnek feldolgozásra és értékelésre.20 Mivel Magyarország és az
egész Baden-komplexum (jelenleg 13 további európai ország) óriási elterjedési területé-
hez képest kevés a feltárt Boleráz és Baden településrésszel együttesen rendelkezõ lelõ-
hely (és a feldolgozott és közölt még kevesebb), ezért a szécsényi múzeum kivitelezés-
ében napvilágot látott csekély településrészlet feldolgozása is fontos lehet a korszakkal
foglalkozó szakembereknek.

A lelõhely további jelentõsége, hogy a Baden-komplexum korai idõszakát képviselõ
Boleráz IB-C idõszak elsõként került elõ Nógrád megye területén hiteles ásatáson: mind-
eddig azt hitték, hogy ez a fejlõdési szakasz teljes mértékben hiányzik itt, és csak a
Baden legkésõbbinek tartott, Banner J. által elnevezett Ózd-Piliny, B. Kovács I. által pe-
dig Salgótarjánnak nevezett csoportja képviseli a megye késõ rézkorát.21 További érde-
kesség, hogy az elõkerült klasszikus badeni leletanyag – bár nem túl jelentõs – egyelõre
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18 http://www.origo.hu/tudomany/20140825-szurdokpuspoki-regeszet-21-es-fout-egy-helyen-kerult-
elo-a-mamut-es-rezkori-erodites.html, és http://www.ng.hu/Civilizacio/2014/08/bronzkori_
leletek_a_21es_ut_menten, továbbá Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum Adattára 590-2017;
SZILÁGYI et al. 2014, 407-408.

19 Ltsz. 2015.2.1-2015.2.2493.
20 A lelõhely feldolgozója ezen a helyen köszönetet mond Bácsmegi Gábornak, a lelõhely feltárójá-

nak a feldolgozási jog átengedéséért és a feldolgozás során nyújtott segítségéért. Köszönet illeti to-
vábbá Nicklas Larssont (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti feltárási és leletfeldolgozási fõosz-
tály), aki a lelõhelyen a geodéziai munkát végezte.

21 BANNER 1956, 93-107, 156; B. KOVÁCS 1986, 126-127. Legutoljára Nevizánsky Gábor gyûjtöt-
te össze a bolerázi lelõhelyeket Szlovákiában, a régióban a Magyarországgal érintkezõ területen õ
sem talált bolerázi lelõhelyeket (NEVIZÁNSKY 2005).



nem mutat speciális ózdi vagy vissi csoport-jellemzõket, tömegében inkább meglehetõ-
sen átlagos klasszikus badeninek tûnik.22

Az alábbiakban a feldolgozott leletanyag tételes közlése következik objektumszám
szerinti sorrendben, bolerázi és badeni Nemejcová-Pavúková féle fázisok szerinti bon-
tásban, tanulságul kiegészítve a késõ bronzkori korai Halomsíros leletanyaggal, amelyet
megtévesztõen badeninek vagy kostolácinak véltek. Remélhetõleg a Halomsíros leletek
tételes leírása és összehasonlítása a késõ rézkori leletekkel a jövõben segít elkerülni a ha-
sonló tévedéseket azon feltárók számára is, akik nem a korszakkal foglalkoznak, ezért
ilyen szintû ismereteik hiányoznak, a terepi munkában viszont megkülönböztetésüket
elvárják tõlük a dokumentáció-készítés során.

A Boleráz kultúra jelenségeinek és leleteinek leírása

82. gödör: Boleráz IB-C fázisok
Objektumleírás: a 81. szelvényben elõkerült sekély, foltban 8-ashoz hasonló alakjából

ítélve feltehetõen kettõs gödör, amelybõl bolerázi leletek kerültek elõ (7. kép 2).
Leletanyag leírás:
– 6 db jellegtelen kihajló peremtöredék.
– 1 db kihajló peremtöredék, tálból, rövid, ívelt nyakkal, vörösesszürke, simított,

maggal égett, sóderes kerámiazúzalékkal soványított, d=400 mm, 7. kép 7.
– kihajló peremtöredék perem alatt szabálytalan beböködés-sorral, szürke, fényezett,

sóderes kerámiazúzalékkal soványított, d=160 mm, 7. kép 6.
– kihajló peremû fazék peremtöredéke, pereme alatt kettõs beszurkálás-sorral díszí-

tett tagolt bordával, a hason besimított vonalakkal kialakított halszálka mintával, kí-
vül vörös, belül szürke, kerámiazúzalékkal soványított, egy hozzá tartozó oldaltö-
redék szalagfüllel, d=100 mm, 7. kép 4.

– kihajló peremû, rövid, tölcséres nyakú edénytöredék, bekarcolt halszálka mintával,
vörösesszürke, simított, kerámiazúzalékkal soványított, 3 db, d=280 mm, 7. kép 5.

– amfórák töredékei: 3 db töredék egy edénybõl és 2 további darab tagolt bordával az
oldalán, 1 db oldaltöredék bekarcolt vonalakkal, 7. kép 8, 1 db rövid szalagfüllel, 2
db egymás melletti fogóbütykökkel.
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22 A Nógrád megyét érintõ nemrég kezdõdõ szisztematikus terepbejárás és prediktív modellezés (ISzAP-pro-
jekt: GUBA et al. 2016, 195.) során a késõ rézkori lelõhelyek alig mutattak növekedést a Patay Pál által adott
1979-es képhez képest. A rézkor kései idõszakára (badeni kultúra) keltezett lelõhelyek kivétel nélkül tovább-
ra is szórványként ismertek (Rakottyás és Szentgyörgymezõ II). A terepbejárás során két területen kerül-
tek elõ egyértelmûen késõ rézkorinak meghatározott edénytöredékek: Ludányhalászi határában, az Ipoly
árterében (Parti-dûlõ), valamint Szécsény határában, Ültetés-Felsõ 2. elnevezésû intenzív és több korszakú
lelõhely déli szélén. A Nógrád megyében eddig ismertté vált és a badeni kultúra emlékanyagával jellemez-
hetõ lelõhelyek a Galga és a Zagyva völgyében csoportosultak, viszonyuk a Cserhát északi elõterében talál-
ható két jelentõs, régrõl ismert magaslati teleppel (Piliny-Vár-hegy, Salgótarján-Pécs-kõ: KOREK 1968;
PATAY 1999) máig nem tisztázott. Korek József Cserhátszentiván, Gyöngyöshalász és Alattyán ismert bol-
erázi lelõhelyeket jelölte meg a térségben (KOREK 1985, 203, 10. kép: 12, 13, 32. lelõhelyek). Bácsmegi
Gábor utolsó összefoglalójában Pásztó-Hidegvölgy-dûlõ proto-bolerázi, és a Guba Szilvia által említett lelõ-
helyek mellett Szurdokpüspöki–Tsz, Jobbágyi–Petõfi utca, Szécsény–-Homok-gödör,–Nagy Sándor út,
Nagybátony–Maconka,–Bánya út, Galgaguta badeni lelõhelyeket említi (BÁCSMEGI 2005, 243-244).



– üstszerû, széles szájú, kihajló peremû edény 2 db töredéke, tagolt bordával a vál-
lán, alatta vízszintes állású rövid füllel, belül szürke, kívül vörös, simított, kerámia-
zúzalékkal soványított, d=520 mm körül, 7. kép 3.

– 4 db durva, vastag falú aljtöredék.
– 98 db nagyon kopott, jellegtelen oldaltöredék.
– állatcsontok: 10 db szarvasmarha, 3 kiskérõdzõ, 3 sertés, 20 közelebbrõl nem azo-

nosítható nagypatás és 1 kispatás állat csontja.

87. gödör: Boleráz vagy Baden kultúra?
Objektumleírás: a 79. szelvényben a 87. gödör csak egy sekély gödöralj volt (8. kép

1). A gödör településen belüli pozíciójából feltételezhetõen a bolerázi településrészhez
tartozott.

Leletanyag leírás:
– korsó oldaltöredéke szalagfül alsó csonkjával, nagyon kopott, sötétszürke, 53×56×4

mm, 8. kép 3.
– 1 db durva falú alj-oldaltöredék.

94. gödör: Boleráz IB-C fázisok
Objektumleírás: a 80. szelvényben található 94. gödör egy kisebb, foltban kerek, met-

szetben méhkas alakú gödör, amelyben két betöltési réteg volt megfigyelhetõ, a felsõ 40
cm-es fekete réteg alatt egy alsó, hamus (8. kép 2).

Leletanyag leírás:
– 19 db fényezett, jellegtelen oldaltöredék.
– 3 db orsógomb töredék, az egyik sárgásbarna ívtöredék, fényezett, d=70 mm, a má-

sik szürke, d=80 mm, 8. kép 4-6.
– 10 db fényezett, kihajló peremtöredék kisbögrébõl/korsóból, d=40 mm, 8. kép 7.
– 2 db gömbszelet alakú nagyon vékony falú és egy vastagabb falú oldaltöredék, 2 db

szélesen kannelúrázott oldaltöredék.
– 2 db szubkután-alagútfüles oldaltöredék, korsókból, fényezett, a fül-átfúrás az ol-

dalfalban halad (jellegzetesen bolerázi kialakítás), csillámos homokkal soványított,
46×48×6 mm, 47×34×11 mm, 8. kép 8-9.

– 2 db behúzott peremû tál peremtöredék, fényezett, csillámos homokkal és kerá-
miazúzalékkal soványított, d=260, 320 mm, 8. kép 10-11.

– duzzadt, kifelé hajló peremtöredék, tálból, szürke, kerámiazúzalékkal soványított,
d=160 mm, 8. kép 13.

– kihajló peremû fazék peremtöredéke, szürkésbarna, simított felületû, kerámiazú-
zalékkal soványított, d=240 mm, 9. kép 1.

– kihajló peremû fazék peremtöredék, perem alatt kettõs, beszurkálással díszített ta-
golt bordával, a szurkálássorok eltérõ eszközzel készültek, szürke, csillámos ho-
mokkal és kerámiazúzalékkal soványított, d=400 mm, 8. kép 14.

– hasonló töredék, de külseje durvított, belül pedig sötétszürke, fényezett felülettel,
d=400 mm, 8. kép 12.

– kihajló peremû fazekak peremtöredékei: a perem alatt kettõs beböködéssel, egy kí-
vül durvított felülettel, egy pedig simított felülettel, d=280 mm, 9. kép 2, 4.

– amfóra 3 db kihajló peremtöredéke, perem alatt függõleges bevagdosott bordával,
alatta kerek alapú, lapos kisbütyöksorral, sötétszürke, kerámiazúzalékkal soványí-
tott, d=240 mm, 8. kép 15.
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– amfóra oldaltöredéke halszálka mintával, 9. kép 3, 2 db amfóra oldaltöredék tagolt
bordával.

– 3 db aljtöredék, d=59 mm, 9. kép 5.
– 15 db simított oldalfelületû, 7 db durvított jellegtelen oldaltöredék, paticsdarabok.
– állatcsontok: 23 db szarvasmarha, 5 kiskérõdzõ, 6 sertés, 4 kutya, 1 ló, 2 gímszar-

vas, 1 vaddisznó, 27 közelebbrõl nem meghatározható nagypatás, 23 kispatás
csontja.

– Radiokarbon dátum: VERA-6399, 4719 ±39 BP, 3635-3370 cal BC, 2    .

104. gödör: Boleráz IB-C fázisok
Objektumleírás: a 82. szelvényben található 104. objektum kerek, kb. 40 cm mély gö-

dör (9. kép 7).
Leletanyag leírás:
– 12 db fényezett, jellegtelen oldaltöredék.
– szubkután-alagútfüles korsó 4 db töredéke, 9. kép 10, 3 db szalagfül töredék, 1 db

árkolt nyaktöredék és hozzá tartozó függõlegesen kannelúrázott hastöredék, szür-
ke, fényezett, csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított.

– behúzott peremû tál peremtöredéke, 2 darab plasztikus függõleges bordával, pere-
me egyenesre levágott vonalú, sötétszürke, fényezett, csillámos homokkal és kerá-
miazúzalékkal soványított, d=400 mm, 9. kép 9.

– 3 db kihajló peremû tál peremtöredéke.
– amfóra kihajló peremtöredéke, sötétszürke, fényezett, csillámos homokkal és kerá-

miazúzalékkal soványított, d=400 mm.
– amfóra nyaktöredéke, barnásszürke, fényezett, vállán tagolt vízszintes bordával,

kerámiazúzalékkal soványított, 86×86×9 mm.
– kisméretû fazék 2 db töredéke, pereme bevagdosott, perem alatt egymás szemben

1-1 rövid, függõleges állású szalagfül, kívül durvított, belül simított, vörösesszürke,
kerámiazúzalékkal soványított, perem d=200 mm, alj d=60 mm, m.: 134 mm, v.: 9
mm.

– állatcsontok: 12 db szarvasmarha, 8 kiskérõdzõ, 5 sertés, 2 õstulok, 1 gímszarvas,
15 közelebbrõl nem meghatározható nagypatás, 10 kispatás állat csontja.

109. gödör: Boleráz IB-C fázisok, Halomsíros kultúrával és császárkori leletekkel ke-
verve

Objektumleírás: a 84. szelvényben található kerek, méhkas alakú, 50-60 cm mély gö-
dör (9. kép 8), részleges állatvázzal.

Leletanyag leírás:
– 10 db fényezett jellegtelen oldaltöredék,
– behúzott peremû tál peremtöredéke, rövid, függõleges állású szalagfüllel, kívül bar-

na, belül szürke, simított, csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított,
d=160 mm, 9. kép 11.

– behúzott peremû tál peremtöredéke, perem alatt vízszintes állású fogóbütyökkel,
vállán kettõs beböködés-sorral, d=140 mm, 9. kép 12.

– kihajló peremtöredék, sötétszürke, fényezett.
– amfórák töredékei: 1 db kihajló peremtöredék, 2 db halszálka mintás oldaltöredék,

1 db tagolt bordás oldaltöredék, 2 db rövid szalagfül oldaltöredéken.
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– 4 db alj-oldaltöredék, az egyiken kívül a közepén négyszögletes lenyomattal, d=140
mm, 9. kép 6., a másik belül fekete, kormos, d=90 mm, 9. kép 13.

- 60 db simított, 15 db durvított felületû jellegtelen oldaltöredék.
– állatcsontok: fiatal sertés összefüggõ részei (koponya, mellsõ és hátsó végtagok),

továbbá szarvasmarha és kiskérõdzõk csontjai, az egyik kiskérõdzõ hátcsigolya
égett volt (27 db csont összesen).

Szórványként a gödörben:
– Halomsíros: behúzott peremû tál kicsúcsosodó háromszög alakú résszel, hasonló

mint a 112. gödörben levõ tálé, szürkésvörös, fényezett, csillámos homokkal és ke-
rámiazúzalékkal soványított, d=200 mm, 9. kép 14.

– Halomsíros: kívül szürkésbarna, foltos, belül szürke, homokkal soványított edény,
pereme ívelten kihajló, teste tojásdad, alja profilált és egyenesen levágott, vállán sza-
lagfül csonkjával, alj d=30 mm, m.: 80 mm, perem d=70 mm, 9. kép 15.

110. körárok szakasz: bronzkori (Halomsíros?) objektumban szórványként Boleráz
IB-C leletek

Objektumleírás: a 86. szelvényben található belsõ körárok-szakasz, vágja a 114. göd-
röt.

Leletanyag leírás:
– tál vagy amfóra felsõ töredéke, sötétszürke, csillámos homokkal, meszes rögökkel

és kerámiazúzalékkal soványított, nyaka ívelt, válla gömbszelet alakú, szaggatott
vonalakból álló vízszintes vonalak között szaggatott vonalakból kialakított halszál-
ka minta díszíti, 50×64×5 mm, 10. kép 1.

– amfóra oldaltöredéke függõleges plasztikus bordával, szürke, vörös foltokkal, kerá-
miazúzalékkal soványított, 25×61×6 mm, 10. kép 2.

– 2 db halszálka-mintás oldaltöredék, 1 db kettõs beböködés-soros.
128. gödör: Boleráz IB-C fázisok, Halomsíros lelettel keverve.
Objektumleírás: a 97. szelvényben található kerek, sekély gödörben nagy mennyisé-

gû és nagy darabokban elõkerült állatcsont lehet, hogy nem a Boleráz leletanyaghoz tar-
toztak. Az objektum mellett közvetlenül kisebb gödör vagy cölöplyuk is volt (10. kép 3).

Leletanyag leírás:
– 15 db fényezett, jellegtelen oldaltöredék, 2 db szalagfül középsõ töredék.
– kiskorsó hastöredék szalagfül alsó csonkjával, kopott, szürkésbarna, sóderes csillá-

mos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított, 36×36×6 mm, 10. kép 5.
– csonkakúp alakú vagy virágcserép formájú fazék profiltöredéke, kihajló peremtöre-

dékén 1-1 rövid, függõleges állású szalagfüllel a perem és a váll között egymással
szemben, felül törött, szürke, kerámiazúzalékkal soványított, d=120 mm, 10. kép 6.

– amfóra kihajló peremtöredéke, vörösbarna, fényezett, mészrögös kerámiazúzalék-
kal soványított, d=100 mm, 10. kép 7.

– 2 db rövid szalagfül oldaltöredéken amfórákból, 2 db kerek, hegyes bütykös oldal-
töredék amfórákból vagy fazekakból, 12 db kihajló peremtöredék, 1 db tálból,
d=460 mm, 10. kép 10.

– 8 db kihajló peremû fazék peremtöredék: egy kettõs tagolt bordával a perem alatt
és kisbütyöksorral a vállán, d=360 mm, kettõs tagolt bordával a perem alatt 5 db,
d=140, 260, 460 mm, egyes bordával a perem alatt: d=200 mm, borda nélkül: d=240
mm, 10. kép 8-9.

– 2 db alj, 3 db alj-oldaltöredék.
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– 43 db simított, 24 db durvított felületû jellegtelen oldaltöredék.
– állatcsontok: 613 db állatcsont került elõ belõle, 93 db vadállat csonttal, a csontok leg-

alább 15 egyedbõl származnak, a háziállatok és a vaddisznó esetében a fejrégió, az õs-
tulok, õz és gímszarvas esetében pedig a húsos csontok és a száraz végtagok dominál-
nak, 1 töredéken rágás, 5 töredéken vágás, 22 db-on pedig égésnyommal. A csontok
közt volt még egy ragadozó, nagy valószínûséggel fiatal barnamedve csontja is.

Szórványként az objektumban:
– Halomsíros: öntõtégely darabja, hasonló háromszög alakban kicsúcsosodó perem-

mel, mint a 112. gödörben levõ tál-leleté, csak sokkal eltérõbb anyaggal, behúzott
peremû tál, paticsszerû agyagból, vastag falú, csillámos homokkal soványított,
d=240 mm, 10. kép 11.

137. gödör: Boleráz IB-C fázisok, más korszakkal keverve.
Objektumleírás: a 98. szelvényben található gödörben a feltárási napló sok állatcson-

tot és obszidián eszközt említ, amely utóbbi a hatvani kultúrába tartozott. Két betöltési
rétege közül az alsó hamus volt (10. kép 4).

Leletanyag leírás:
– csésze töredéke, szürke, sóderes soványítású, vállán simított, d=80 mm.
– kihajló peremtöredék.
– fazék kihajló peremtöredéke rövid, függõleges állású szalagfüllel, és kettõs beszur-

kálás-sorral, sötétszürke, kívül durvított, belül simított, sóderes csillámos homokkal
és kerámiazúzalékkal soványított, d=220 mm.

– 8 db simított, 3 db durvított felületû, jellegtelen oldaltöredék.
– állatcsontok: 7 db szarvasmarha, 2 db kiskérõdzõ, továbbá 2-2 nagypatás és kispa-

tás, közelebbrõl nem meghatározható állat csontja.

Baden jelenségek és leletek leírása

1. gödör: Boleráz vagy Baden kultúra?
Objektumleírás: az 1. szelvényben feltárt kisméretû, kerek gödörben egy kiskérõdzõ alsó

állkapcsa, egy kõ és néhány jellegtelen késõ rézkori kerámiatöredék került elõ, azon belül
azonban nem lehet eldönteni, hogy a kevés lelet a korai Boleráz, vagy a klasszikus Baden pe-
riódushoz tartozik-e (7. kép 1). A gödör elhelyezkedése miatt inkább a badeni periódusba
tartozhat.

Leletanyag leírás:
– 1 db vékonyfalú, finom, 2 db vastagfalú, durva, jellegtelen oldaltöredék.

3. gödör: Baden II-IV fázisok
Objektumleírás: a 8. szelvényben található gödörben egy szarvasmarha koponya, a

gödör közepén és alján pedig nagyobb kövek is elõkerültek (11. kép 1).
Leletanyag leírás:
– 1 db jellegtelen vékony falú, finom oldaltöredék.
– 3 db simított felületû jellegtelen oldaltöredék.
– 1 db kihajló peremtöredék.
– kihajló peremtöredék tálból, vállán növényi szárakkal végzett beböködés-sorral, na-

gyon kopott, maggal égett, sóderes csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal sová-
nyított, 110×94×7 mm, 11. kép 3.
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– amfóra oldaltöredéke vékony bekarcolt vonalakkal, vörösesszürke, simított, sóderes
csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított, 102×136×14 mm, 11. kép 4.

– 2 db durvított felületû, jellegtelen oldaltöredék.
– állatcsontok: 1 db sertés és egy kutyacsont. Az archaeozoológiai feldolgozás nem

említi a szarvasmarha koponyát.

4. gödör: Baden II-IV fázisok
Objektumleírás: az 5. szelvényben található gödörben annak alján anatómiai rend-

ben szarvasmarha részei (részleges állattemetkezés?) és kerámiatöredékek kerültek elõ
(11. kép 2).

– 11 db kannelúrázott, vékony falú, jellegtelen oldaltöredék, 6 db szalagfül középsõ
töredék, 1 db oldaltöredék szalagfül alsó csonkjával.

– 29 db fényezett felületû, vékony falú, jellegtelen oldaltöredék.
– 37 db simított felületû jellegtelen oldaltöredék, 3 db bekarcolt vonalakkal díszített

oldaltöredék, 1 db beböködés-sorral.
– 2 db behúzott peremtöredék, fényezett, tálakból, 12 db kihajló fényezett peremtö-

redék.
– behúzott peremû tál peremtöredéke, vállán beböködés-sorral, és függõleges állású

rövid szalagfüllel, barnásszürke, simított, kerámiazúzalékkal soványított, d=240
mm, 11. kép 6.

– kihajló peremû tál peremtöredéke, válltörésén vízszintes állású alagútfüllel, sötét-
szürke, fényezett, csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított, d=320
mm, 11. kép 5.

– kihajló peremû tál peremtöredéke, amelynek a belsõ oldalfalán van beböködés-sor,
kívül vörös, belül szürke, csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított,
d=280 mm, 11. kép 9.

– tál válltöredéke, beböködés-sorral, 35×45×4 mm.
– amfóra vagy tál oldaltöredéke, gömbszelet alakú, bekarcolt vonalak közt kétsoros

beböködött létraminta díszítéssel, sötétszürke, fényezett, csillámos homokkal sová-
nyított, 53×31×6 mm, 11. kép 10.

– behúzott peremû tál peremtöredéke, sötétszürke, fényezett, csillámos homokkal
soványított, kívül a perem alatt beböködés-sor és ferdén bekarcolt vonalak díszítik,
d=120 mm, 11. kép 7.

– hasonló, de kopottabb töredék, amelyet csak beböködés-sor díszít, 41×27×6 mm,
11. kép 8.

– 9 db kihajló peremû fazék peremtöredék, perem alatt tagolt bordával, d=200 mm,
11. kép 11.

– 9 db durvított felületû, vastag falú, jellegtelen oldaltöredék, 3 db durvított oldaltöre-
dék plasztikus bordával.

– 4 db vékony falú alj-oldaltöredék, 8 db vastag falú aljtöredék, az egyik aljkoron-
gon kormos négyszögletes lenyomattal, d=144 mm, 2 db alj-oldaltöredék, d=60,
80 mm.

– állatcsontok: „részleges szarvasmarha temetkezés”: 2 db 4 éves szarvasmarha
keresztcsontja a medencével és az ágyékcsigolyákkal, egy harmadik 4 éves
egyed bal hátsó végtagja és koponyatöredéke, továbbá sertés, kiskérõdzõ, kutya
csontjai és gímszarvas agancs került elõ belõle (22 db csont összesen), a sertés
sarokcsontján kutya rágásnyommal. A húsban gazdag részek anatómiai rend-
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ben való elõkerülése inkább élelemtároló funkcióra utal, mint áldozati tevékeny-
ségre, a rágásnyom pedig arra, hogy a gödör egy darabig nyitva lehetett.

– Radiokarbon dátum: VERA-6397, 4445 ±36 BP, 3335-2930 cal BC, 2    .

7. objektum: a bizonytalan keltezésû körárokban Baden leletek
Objektumleírás: a 7. szelvényben egy szarvasmarha koponyája (badeni?), a 10. szel-

vényben pedig a juh hátsó végtagja (badeni?) volt a kerámiatöredékkel (6. kép 1-4).
Leletanyag leírás:
– 2 db badeni, vékony vonalakkal bekarcolt oldaltöredék.
– állatcsontok: 2,75 éves szarvasmarha koponya, 1 nyaki és 1 ágyékcsigolyával; 6-8

hónapos juh hátsó végtagja.

8. objektum: bizonytalan keltezésû körárok szakasz
Objektumleírás: párhuzamosan fut a 7. árokszakasszal, bedobott (badeni?) emberi

csontvázzal (6. kép 5-6).
Leletanyag leírás:
– állatcsontok: 63 db állatcsont szarvasmarha, sertés, kiskérõdzõk, gímszarvas, me-

zei nyúl csontjaival, egy gímszarvas csonton vágásnyomok, 3 töredéken kutya rá-
gásnyomok voltak.

– emberi csontváz: 3. sír: 35-45 éves nõ (?) töredékes koponyája és vázcsontjai.

38. gödör: Hatvan és korai Halomsíros leletanyaggal szórványként Baden lelet
Objektumleírás: két gödör volt egymásba ásva, mindkettõbõl Hatvan leletek kerültek

elõ, de a másik késõbbi volt.
Leletanyag leírás:
– 1 db badeni, beböködésekkel díszített jellegtelen oldaltöredék.

70. gödör: Hatvan gödörben szórványként Baden lelet
Objektumleírás: a 72. szelvényben található kerek gödör.
Leletanyag leírás:
– 1 db jellegtelen oldaltöredék.

Koszider vége-korai Halomsíros jelenségek és leletek leírása (R Bz B1)

2. gödör
Objektumleírás: a 2. szelvényben levõ gödör.
Leletanyag leírás:
– 4 db vékonyfalú, finom, jellegtelen oldaltöredék, 1 db kannelúrázott oldaltöredék,
– 2 db összetartozó és 2 további simított felületû, jellegtelen oldaltöredék, 1 db durví-

tott felületû jellegtelen oldaltöredék.
– kihajló peremtöredék.
– amfóra kihajló peremtöredéke, sötétszürke, fényezett, csillámos homokkal és kerá-

miazúzalékkal soványított, d=320 mm.
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– amfóra gömbszelet alakú felsõ hasi töredéke, kívül vörösesszürke, belül sötét-
szürke, fényezett, csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított, a ha-
son bekarcolt vonalkötegekkel kialakított V-alakból álló sorok váltják egymást
függõlegesen bekarcolt vonalkötegekkel, 288×197×14 mm, 12. kép 4.23

5. gödör
Objektumleírás: a 8. szelvényben található kisebb méhkas alakú gödörben néhány

kõdarab is elõkerült a gödör felsõ rétegében.
Leletanyag leírás:
– 1 db kannelúrázott jellegtelen oldaltöredék.
– kisbögre gömbszelet alakú oldaltöredéke vékony, ferde vonalakkal díszített, szürke,

fényezett, has d=79 mm,24 12. kép 2.
– kihajló peremû fazék peremtöredéke tagolt bordával a perem alatt.
– 6 db simított és 2 db durvított felületû jellegtelen oldaltöredék.

6. gödör
Objektumleírás: a 8. szelvényben található sekély gödör.
Leletanyag leírás:
– 1 db kihajló peremtöredék belül ferdén bevágott vonalakkal és egy hozzá tartozó

oldaltöredék V-alakú bekarcolt, mély vonalakkal, barnásszürke, simított, 23×27×5,
50×32×6 mm, 12. kép 1.

– 1 db kihajló peremtöredék, 1 db szalagfül középsõ töredék, 7 db kopott jellegtelen
oldaltöredék.

112. gödör
Objektumleírás: a 88. szelvényben található méhkas alakú gödör.
Leletanyag leírás:
– kónikus tál kb. fél töredéke, szürke, fényezett, csillámos homokkal és kerámiazú-

zalékkal soványított, pereme kihajló, perem fölé emelkedõ csücskös, V-alakú rész-
szel, és rövid szalagfül helyével az oldalán, feneke lapos, profilált, szájátmérõ: 186
mm, m.: 65 mm, fenékátmérõ: 99 mm, v.: 4 mm,25 12. kép 3.

114. gödör
Objektumleírás: a 89. szelvényben található méhkas alakú gödör, amely vágja a 110.

árkot.
Leletanyag leírás:
– amfóra felsõ töredéke, szürkésbarna foltokkal, fényezett, csillámos homokkal és ke-

rámiazúzalékkal soványított, pereme kihajló, peremvonala egyenes, nyakán víz-
szintes árkolás, hasa gömbszelet alakú, szalagillesztés mentén törött, d=240 mm,
12. kép 6.26
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23 Hasonló lehet egy edény Salka 85. sírjából: TOCÍK 1964, XVIII.6.
24 Párhuzama Tiszafüred-Majoros-halomról: KOVÁCS 1975, Pl. 1/1.2, Pl. 3/21.2, Pl.7/75.1.
25 A tápéi temetõbõl ismerünk hasonló formát, ld.: TROGMAYER 1975, Taf. 1/3.3.
26 A 12. kép 7. edényéhez hasonló forma.



– amfóra oldaltöredéke, szürke barna foltokkal, fényezett, csillámos homokkal és ke-
rámiazúzalékkal soványított, nyaka csonkakúpos, hasa gömbszelet alakú, 1-1 rö-
vid, vízszintes állású, rövid szalagfül a has felsõ részén egymással szemben, az
egyik törött, a has-nyaki vonalon szaggatott vonalakkal kialakított sor, alatta sza-
bálytalan lekerekített sraffozott háromszögek sekélyen bekarcolt vonalakkal kiala-
kítva, szalagillesztés mentén törött, v.: 6 mm, has d=215 mm, 12. kép 5.27

– amfóra, restaurált, de nem kiegészített töredéke, majdnem ép, szürke, vörös foltok-
kal, fényezett, csillámos homokkal és kerámiazúzalékkal soványított, kihajló pere-
mû, pereme egyenesre levágott, ívelt, csonkakúpos nyakú, alatta erõs árkolással a
nyak-válltörésen, rögtön ez alatt 4 db pálcaszerûen kialakított plasztikus fogóbü-
työk, egymással szemben 1-1 elhelyezésben, rövid, függõleges állásban pedig sza-
lagfül a hastörésen, feneke lapos, profilált, hasa gömbszeletbõl áll, felül alul pedig
kónikus formájú, szájátmérõ: 241 mm, m.: 371 mm, v.: 10 mm, fenékátmérõ: 124
mm, hasátmérõ: 394 mm, 12. kép 7.28

– kihajló peremtöredék.
– 9 db fényezett, 1 db vastag falú jellegtelen oldaltöredék.

A lelõhely értékelése

A település késõ rézkorba sorolható jelenségeit a Baden-komplexum korai idõszakát
jelentõ három biztosan és egy bizonytalanul besorolható bolerázi gödör képviseli. To-
vábbi – keverten vagy szórványként – három, más korszakba sorolható objektumban ke-
rült elõ lelete.

A Baden-komplexum késõi idõszakát a klasszikus Baden jelenti, amelynek két biz-
tos, egy bizonytalan gödre, és további három, más korszakba sorolható objektumban
szórványlelete került elõ.

A 2, 5, 6, 112, 114. számú, az ásatási naplóban és az eddig a lelõhelyrõl megjelent
publikációkban és feldolgozásokban boleráziként vagy badeniként említett gödrök Ha-
lomsíros objektumoknak bizonyultak. Kostolác kultúrához tartozó leletanyag nem ke-
rült elõ.

Objektumlista korszakok és fázisok szerinti bontásban:
Boleráz kultúra, Baden-komplexum IB-C fázisok, késõ rézkor:

– 82, 94, 104,
– kérdéses: 87?
– kevert: 109, 128, 137,
– szórványként más korszak objektumában: 110. objektumok.
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27 A mintakincs párhuzama Nagydém-Középrépás-pusztáról: ILON 1998-1999, 1. tábla 6.
28 A fülkiképzés a klasszikus halomsíros idõszak jellemzõje, ám a korai halomsíros leletanyagban is

jelen van, pl. Bag-Vasút-állomás lelõhelyen (KOVÁCS 1969, 16. ábra 6). A klasszikus idõszakban
megtalálható pl. a tiszafüredi temetõ több edényén (KOVÁCS 1975, Pl. 3-30/2; Pl. 22-238/1). A
hangsúlyos nyak-váll és a vállon vízszintesen felrakott borda szintén elõfordul Tiszafüreden (KO-
VÁCS 1975, Pl. 30-329, Pl. 31-34/1). Az edény legjobb párhuzamait Muhi-Csüllõ-dombi szórvány
anyagban találjuk meg (KOVÁCS 1966, 20. kép 8).



Baden kultúra, Baden-komplexum II-IV fázisok, késõ rézkor:
– 1?, 3, 4,
– szórványként más korszak objektumában: 7, 38, 70. objektumok.

Halomsíros kultúra, késõ bronzkor, R BzB1-B2:
– 2, 5, 6, 112, 114. objektumok, továbbá egy biztos (58. objektum-1. sír) és ket-

tõ feltételesen halomsírosnak meghatározott csontvázas temetkezés (60.
objektum-2. sír, 133. objektum-6. sír).

A késõ rézkori lelõhely értékelése

A késõ rézkori lelõhely környezetébe való illeszkedését tekintve az elsõ, második és
a harmadik katonai felmérés megfelelõ térképlapjain követhetjük a táj változásait az el-
múlt néhány száz évben (1763-tól, 1. kép). A Zagyva völgyére nyugati irányból, a bal
partjára majdnem merõlegesen befutó enyhe löszvonulatok Szurdokpüspöki alatt egy
hármas, egymással párhuzamos vonalat rajzolnak ki az 1. katonai felmérés szerint. A 2.
katonai felmérésen jobban látszik, hogy a fõleg a második vonulaton kiszélesedõ térfel-
szín – amely a feltételesen lengyelinek tartott kettõs körárokkal körülzárt rész, és a 21-es
út csomópontja és leágazása is egyben – a folyó egy kanyarulatában magasodik, közvet-
lenül az egykori Zagyva fölött. A következõ kisebb magaslatot a bronzkori (Halomsíros?)
körárok foglalja el. A 3. katonai felmérésen és a lelõhely fölött készült 1960-as légifotón
látszik,29 ahogy a folyó egyre jobban körülveszi a dombvonulatot, szabályosan félkört,
hurkot vonva köré, és miután medrét megváltoztatja (a szabályozás utáni mai állapotá-
ban a folyóvölgy a „lengyeli” körárok keleti szélétõl kb. 200 méterre keletre található), az
egykori meandere még ma is jól látszik.

A helyi környezeti jellemzõk mellett meg kell jegyezni, hogy a Zagyva jobb partján, a
mai település mögött, szemben a lelõhellyel egy dombos térfelszín húzódik. A Várhegy pél-
dául egy 200 m tszf. magaságú, erõdítésre sokkal inkább alkalmas hely, ahol a természet
adta viszonyokat jobban ki lehetett volna aknázni, és kevesebb emberi energiát fektetni a
mesterséges erõdítmény kiépítésére. Ennek ellenére az õskori kultúrák a folyó bal oldalán,
sík terepen alakítottak ki települést, amelyet mesterségesen, emberi erõvel lehetett erõdíte-
ni. A hely speciális fekvése (genius loci) lehet a magyarázata a befektetett pluszmunkának:
feltehetõen a maga korában fontos Zagyva-gázlót és átkelõhelyet védhettek és ellenõrizhet-
tek. Ugyanezt a feladatot a távolabb, a folyó másik oldalán fekvõ természetes magaslatok
nem láthatták el. Egy másik magyarázat lehet, hogy a körárok-rendszerek nem védelmi célt
szolgáltak, hanem pl. csillagászati obszervatóriumként képesek voltak speciális idõszakok
beköszöntét viszonylagos pontossággal jelezni, így pl. a folyó áradását.30

A régészeti ásatás felmérését a saját feldolgozásunk újabb eredményeivel összevetve
látszik, hogy a badeni és a bolerázi településrész világosan elkülönül egymástól, ahogy
azt Balatonõszöd-Temetõi-dûlõ esetében is megállapítottuk.31 A bolerázi településmag az
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29 Forrás 1, 2. 3. Katonai felmérés: http://mapire.eu/hu/. Légifotó: https://www.fentrol.hu. A 0659-
0883. számú légifotó 1960. március 22.-én készült, 2600 m magasságban, katonai céllal.

30 TÓTH 2017
31 HORVÁTH 2014, Section 3.1.5.



egykori folyómeder felé legjobban benyúló platón helyezkedik el, a lelõhely északi ré-
szén, ahol a késõbbi településrészek is, így sajnos nagymértékben bolygatják a hatvani,
halomsíros és egyéb késõbbi beásások. A badeni településrész ezzel szemben ettõl dé-
lebbre látszik kirajzolódni. A két településrész között talán kismértékû átfedés lehetett,
146 m tszf. magasságon.

A badeni településrészen két egymás mellett futó árokszakasz köríve látszik (7.
és 8. objektumok). Ezen kívül, ettõl északra is kerültek elõ badeni leletek, igaz, csak
szórványként. A körárok-szakaszban talált lengyeli és badeni kerámiadarabok, álla-
ti összefüggõ vázrészek és a bedobott emberi temetkezés pro és kontra is felhasz-
nálható a körárok badeni keltezéséhez (bár a legkésõbbi badeni cserép volna logiku-
san a kormeghatározó terminus post quem darab): megerõsítheti a feltételezést, de
lehet akár szórvány vagy másodlagos helyzetû is egy eredetileg másik korszakban
(korábban, pl. a lelõhely valamelyik neolitikus/kora rézkori periódusában, legin-
kább a késõ Lengyel kultúrához köthetõen) létesített árokban. Az egymással párhu-
zamos, V-metszetû, mély körároknak a további részét az ELTE ásatásán is megtalál-
ták, hozzá kapcsolódó cölöpös épület-konstrukciókat is említenek (79. és 160. ob-
jektumok). Óvatosságra int azonban az, hogy az általuk feltárt badeni településrész
jóval nagyobb, és ezért település-szerkezetileg is világosabban látható része valóban
az árokrendszeren kívül került elõ, ezért az árokrendszer funkciója – amennyiben
tényleg a badeni horizonthoz tartozna – nem tisztázott (szerepe ezek szerint nem a
települést kerítõ, óvó-védõ, hiszen a település nagy része kiesik belõle).32 A szintén
feltételesen hozzá kapcsolt cölöpszerkezetes felszíni épületek badeni (késõ rézkori)
idõszakba sorolása sem biztos, mivel ilyen konstrukció eddig nem fordult elõ a kul-
túra területén (5. kép).33 A körárok-rendszer, a cölöpszerkezetes épületek és a foko-
zatosan feltöltõdõ árokba bedobott emberi és állati vázrészek a Lengyel kultúrában
viszont meglehetõsen gyakoriak, így jóval elképzelhetõbb, hogy a felsoroltak a tele-
pen feltárt Lengyel-idõszakot képviselik.34

A szécsényi múzeum által nyert feltárási adatokat kiegészítve az ELTE által ve-
zetett ásatással a kettõs körárok külsõ része egy 950, a belsõ egy 850 méteres átmé-
rõjû területet fog közre 51600 m2-es felületen, amelybõl 14630 m2-t tártak fel. Az ár-
kok átlagos szélessége 4 m körüli, mélysége 2,5 m. Az ELTE feltárócsoportja szerint
a két árok teljesen feltöltõdött, és ezután egy harmadikat alakítottak ki, amely seké-
lyebb és keskenyebb volt. Hét gödör volt a körülzárt területen.35
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32 Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum, Feldolgozási összefoglaló jelentés, Adattár, 590.2017. Az ása-
tó szerint az árok csak a település utolsó fázisában létezett. Erre utalhat az, hogy a bedobott ma-
radványok feletti rétegekben nincs antropogén hatás.

33 Összefoglalóan HORVÁTH et al. 2007.
34 REGENYE 2004; RACZKY–ANDERS 2012, 289-300.
35 SZILÁGYI et al. 2014.



Erõdített, vagy csak árokkal kerített badeni települést egyelõre nem ismerünk Ma-
gyarország területén36 – amennyiben a 7-8. objektumok badeniek, és valóban erõdítési
árkok. Árkok több badeni lelõhelyen elõkerültek (Balatonõszöd-Temetõi-dûlõben is), de
mivel általában több-periódusú lelõhelyekrõl van szó, és az árkok biztos keltezése
egyébként is nehézkes a beléjük kerülõ nagy mennyiségû másodlagos helyzetû hulladé-
kok miatt, a badeni kultúrához való kapcsolásuk kérdéses volt.

A lelõhelyen feltárt állatcsontok elemzése szerint a késõ rézkori településen élõ em-
berek vadászati és gyûjtögetõ tevékenysége alapján a mezei nyúl, az õstulok és az õz fel-
bukkanása a leletanyagban erdõs sztyepp, a gímszarvasé és a barnamedvéé erdõ, a vad-
disznó mocsaras-ligetes élõhelyhez, liget-erdõs környezethez kötõdik, amely jól leírja a
Cserhát és a Mátra elõterében kibukkanó Szuha- és Zagyva-völgy környezeti változatos-
ságát és természeti kincsekben való gazdagságát.

Eddig nincs bizonyíték badeni lelõhelyekrõl olyan speciális terek meglétére a húsfel-
dolgozással összefüggésben, mint amit a Szurdokpüspöki-Hosszú-dûlõ lelõhelyen sike-
rült megfigyelni. A lelõhely É-i, a késõ rézkorra datálható teleprészén a 128. bolerázi gö-
dör állatcsontjainak 80%-át a vadállatok csontjai tették ki. E gödör, illetve a hozzá kap-
csolódó térhasználat szerepét kiemeli, hogy a háziállatok aránya Szurdokpüspökin is túl-
nyomó többségben volt a vadállatokéval szemben.37 Mivel azonban a gödörben egy Ha-
lomsíros öntõtégely is volt, nem zárhatjuk ki azt, hogy a vadállat-csontok is a Halomsí-
ros kultúrához tartoznak.

A badeni kultúrára jellemzõ a településeken belüli emberi csontváz elõkerülése. Mellék-
let nélkül a 8. árokban, bedobott helyzetben, feltehetõen áldozati céllal tártak fel egy temet-
kezést (3. sír), amelyet feltételesen késõ rézkorba (Kostolác) soroltak (csak radiokarbon mé-
rés után bizonyosodhatnánk meg tényleges koráról).38 A feltáráson faszenes rétegben feküdt,
amelyet a telep (a lengyeli vagy a badeni?) pusztulásával hozhatunk összefüggésbe.

Néhány objektum esetében felmerült az állat-áldozat lehetõsége. A 109. bolerázi gö-
dörben sertés összefüggõ részei kerültek feltárásra, amely tekintve, hogy a bolerázi idõ-
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36 Patay Pál Piliny-Vár-hegyen a Nyáry Albert ásatásán feltárt kettõs sáncot alapul véve a lelõhelyet
erõdített badeni magaslati településnek tartja: PATAY 1999, 45. A legutóbbi összefoglalás alapján
egybevetve az eddig elõkerült leletanyagot a Piliny-Vár-hegyi platót a késõ bronzkorban nem lak-
ták, viszont rengeteg a seprûzött középsõ bronzkori kerámia. A Vár-hegyet nem lehetett felmérni
(az erõdítések nyomai alig látszódnak). Késõ rézkori és/vagy középsõ bronzkori megtelepedés bi-
zonyított, az erõdítés e két korszak valamelyikéhez köthetõ, de inkább az utóbbihoz. Sánccal ren-
delkezõ badeni lelõhelyként Vyšné Valice/Felsõvály-Desko-vár, Ve¾ký Blh/Nagybalog-Zsibóka,
Nizný Skálnik/Alsósziklás-Maginhrad, és Stránska/Oldalfala-Mogyorós lelõhelyeket említik, ezek
azonban állítólag kõbõl rakott sáncok, magaslati vár környezetben (és ezeken is elõkerültek ké-
sõbbi õskori korszakok, tehát a sáncok datálása ezeken sem biztos): B. KOVÁCS 1986, 119;
NEVIZÁNSKY–HORVÁTHOVÁ 2017. További erõdített magaslati várakat valószínûsítenek a
Salgótarján és Ózd csoportokkal érintkezõ szlovák oldalon, a Cseres-hegységbõl vagy más néven
Cserovai dombvidékrõl: MALÈEK 2016. Lieskovec/Újmogyoród-Hrádokon (Zólyomi-medence)
ásatással megkutatott badeni erõdítést írtak le (a leletek többségének besorolása azonban téves,
ezért az erõdítési árok keltezése is): MALÈEK 2013, 12-22.

37 BÁCSMEGI 2014, 88.
38 HORVÁTH 2014, Section 3.2.2; HORVÁTH 2017 in print.



szakban nincs állatáldozat, a 4. gödörhöz hasonlóan inkább élelemtároló lehet. Két
badeni gödörben (3, 4. gödrök) és a 7. körárokban részleges szarvasmarha csontvázré-
szeket tártak fel (a 3. gödör marhakoponyája nincs az archeozoológiai jelentésben, fel-
szedéskor megsemmisülhetett; a 4. gödröt inkább élelemtárolónak látja a zoológus, a 7.
körárokban pedig csak egy marhakoponya volt).39 Nem valószínû tehát, hogy a badeni
idõszakban jellegzetes állat-áldozási szokások valamelyikével állnánk szemben ezekben
az esetekben.

A bolerázi kerámia-leletanyag jellegzetes típusokból és díszítésekbõl áll. Megjelen-
nek a kihajló és a behúzott peremû tálak, a többsoros lécbordával díszített kihajló pe-
remû fazekak, nagyméretû üstök, amfórák, csészék, kiskorsók, jellegzetes díszítési
mód a karcolt vagy benyomott halszálka minta, a plasztikus bordák, és megjelenik a
finomkerámián a szubkután alagútfül is. A kerámia soványítása nagyrészt kerámiazú-
zalékkal történik, néhány esetben sóderes csillámos homok (feltehetõen a Zagyva
depozitjából), vagy mészrögök hozzáadásával (feltehetõen természetes adalékanya-
gok). A kerámiaszövet minõsége morzsalékos, összehasonlítva a badeni, jóval kom-
pozitabb kerámia-szövettel. Az orsógombok filigrának, domború-homorú oldal-meg-
formálással.40

A badeni kerámia a bolerázihoz hasonló soványítású és égetésû, mégis összessé-
gében jobb minõségû kerámiát eredményezett, a töredékek szövete egységesebb,
kompaktabb, összeütve csengõ hangot adnak. Kihajló és behúzott peremû tálak, ta-
golt lécbordával díszített kihajló peremû fazék azonosítható a kevés elõkerült lelet-
anyagban jellegzetes típusként.41 A díszítéstípusok beböködéssor a perem alatt (kí-
vül és belül is alkalmazzák), tagolt lécborda a perem alatt, ferdén bekarcolt vonalak
a hason, vízszintes állású alagútfül kihajló peremû bikónikus tál vállán, valamint a
4. gödör egy töredékén a Salgótarján és az Ózd-Piliny csoportra is jellemzõ létramin-
ta részlete.42

Késõ rézkori településhálózat Nógrád megyében

A Nógrád megye területén megfigyelhetõ késõ rézkori, egy kultúrán belül is érzõdõ
(klasszikus badeni II-IV. idõszakon belül a késõi Ózd-Piliny, a Salgótarján és a klasszi-
kus badeni Viss csoportok lelõhelyei is reprezentálódnak a megye területén, 2. kép 2.)
differenciálódás oka a középsõ rézkor végi elõzményekben kereshetõ, és az akkor látha-
tó mozaikosságot tükrözik vissza.

A Nógrád megye területén kirajzolódó középsõ rézkor végi kép ugyanis több kultú-
rával jellemezhetõ (2. kép 1). A Bodrogkeresztúr kultúra a Zagyva mentén, és az ahhoz
kapcsolódó kisebb vízfolyások vízgyûjtõjén át a Cserhát hegységtõl délre (lelõhelyek:
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39 Szarvasmarha áldozatok a Badenben: HORVÁTH 2014, Section 3.2.4. A marhakoponya mint
bucranium (Horns of Consecration) elõkerülése inkább jellemzõ a korai õskorban, mint a késõ
rézkorban, vö. KALICZ–RACZKY 1981, 17-18.

40 NEMEJCOVÁ–PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 1-2, H1, J, G, P, V típusok.
41 NEMEJCOVÁ–PAVÚKOVÁ 1981, Obr. 4, H, J típusok.
42 B. KOVÁCS 1986.



Pásztó–Kurta-völgy, –Mária-tanya, Csécse–Tóth-tanya, –Bika-rét, Jobbágyi–Mátra utca,
további, talán ehhez a kultúrához köthetõ leletek: Nagykálló pattintott pengékbõl álló
raktárlelet, Nógrádmarcali, Balassagyarmat: réz balták) terjedt el. Idõben nem tudjuk,
meddig élt, de mint azt az Abony körüli új lelõhelyek radiokarbon adatai sugallják, ke-
verve más kultúrákkal megérhette a középsõ rézkor végét és a késõ rézkor kezdetét,
3700 BC körül.43

A Ludanice kultúra (Lengyel V) lelõhelyei a Cserhát hegységtõl északra és tovább, a
Jászság felé (Csesztve–Stalák, Vizslás–Újlak-Május 1 út, Szécsény–Homok-gödör,
Salgótarján–Ipari-park) találhatók, megosztozva a Bodrogkeresztúr kultúrával a megye
területén.

Harmadik tényezõként talán a Tûzdelt Barázdás edényekkel (annak Bajè-Retz cso-
portjával) is számolni kell a régióban (2 kép 1).44

Nem csoda, hogy a Viss csoport jellemzõi nem tükrözõdnek vissza a Szurdokpüspö-
ki lelõhely leletanyagában, mert ahogy azt más munkáim során megállapítottam,45 a
Viss csoport a középsõ rézkori végi Hunyadi-halom/Lazòany kultúra örököse, és annak
területén fejlõdik ki, ill. mutat több szempontból továbbélést, márpedig a vizsgált terüle-
ten az nem található.

A lelõhely Ózd-Piliny vagy inkább a Salgótarján csoporthoz való tartozásához mind-
össze egyetlen, létramintával díszített lelet utal (11. kép 10), amely tekintve a csekély le-
letanyagot, az érvelésben ismételten pro és kontra is alkalmazható (és inkább a Salgótar-
ján csoporthoz köthetõ). Az Ózd-Piliny csoport részben az õt megelõzõ Hunyadi-ha-
lom/Lazòany és a Ludanice kultúra lelõhelyeinek területén alakult ki, de a törzsterületé-
nek (a Hangony völgyével) nagy része terra incognita – ismert vagy azonosított kultúrák
nélkül a középsõ rézkor végi idõszakban.46

A Salgótarján csoportot B. Kovács I. körvonalazta 1986-os doktori disszertációjában,
és választotta le az Ózd-Piliny csoporton belül. Elterjedési területe a Sajó völgyének nyu-
gati szélétõl nagyjából a Garamig lokalizálható. Keleti szomszédja az Ózd csoport, nyu-
gaton a Garam alsó folyásánál az Úny csoporttal, a felsõ folyásánál a Bošáca csoporttal
határos. A déli határa valahol a Nógrádi-dombvidéken húzódik (amely a Cserhát alacso-
nyabb, északi és nyugati részét jelenti). A vizsgált területrõl 16 lelõhelyet sorolt ide, töb-
bek között a névadó Salgótarján–Pécs-kõ települését, ill. Piliny–Vár-hegy és
Radzovce/Ragyolc–Sátoros lelõhelyeket. A Salgótarján csoport leletanyagában sok olyan
forma és díszítés található, amelyek az Ózd csoportban is elõfordulnak (legközelebbi le-
lõhelye az Ózd csoport területéhez vagy már annak a területén Felsõvály/Vyšné Valice).
Eltérés elsõsorban a díszítésekben figyelhetõ meg. A létraminta mellett a leggyakoribbak
a bepecsételt motívumok, és elõfordul a tûzdelt barázdás díszítés is, amelyek a Kostolác,
Bošáca és Coþofeni kultúrákban is megjelennek. Az elkülönítést ezek mellett még azzal
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43 RAJNA 2011; M. VIRÁG 1995.
44 M. VIRÁG 2003, 126, 2. kép.
45 Az Ózd csoport lelõhelyeinek revíziója és közlése folyamatban.
46 Vö. M. VIRÁG 2003, 126, 2. kép. Az Ózd csoport körvonalazása B. Kovács István után, a cso-

port magyar lelõhelyei GYÖRGY 2014, 1. kötet, 11. ábra, 34-35, 226, 51. ábra után: Ózd, Uraj,
Szentsimon, Lénárddaróc, Dédeskõ, Felsõvadász, Sajókeresztúr.



magyarázta, hogy az Ózd csoportra jellemzõ lapos gombos, a perem fölé emelkedõ fü-
lek csak ritkán fordulnak elõ a Salgótarján csoport anyagában.47 A Salgótarján csoport
területe a középsõ rézkor végén a legnagyobb részt a Ludanice kultúra területével esett
egybe, kis átfedésben a Bodrogkeresztúr kultúrával, és a Bajè-Retz tûzdelt barázdás ke-
rámia befolyásával.48

B. Kovács István megfigyeléseit az ózdi lelõhelyek és a salgótarjáni lelõhely teljes re-
víziója után saját megfigyeléseimmel is alá tudom támasztani, azzal a kiegészítéssel,
hogy a Salgótarján csoport edényein az Ózd csoportnál gyakrabban elõforduló bepecsé-
telés és tûzdelt díszítés legnagyobb valószínûséggel a területen élõ, a késõ rézkori
Bolerázt közvetlenül megelõzõ kultúrák, a Ludanice és a Bajè-Retz fazekasság jellegze-
tes elemeire és azok valamiféle késõ rézkori, de Badenben (és nem Bolerázban!) való to-
vábbélésére vezethetõk vissza.49

Szurdokpüspöki azonban épp egy olyan területen található a Zagyva völgyében, ahol
a Bodrogkeresztúr kultúra volt a középsõ rézkor végi kultúra, mind a Ludanice, mind a
Hunyadi-halom és a Bajè-Retz befolyási területtõl elkülönülve, de azok közelében, ill. a
két utóbbit tekintve azokkal átfedésben. Talán ennek köszönhetõ, hogy megjelenik a
Baden-komplexum korai, Boleráz fázisa is a lelõhelyen, amely az Észak-kelet-
magyarországi hegyi régióban eddig nem volt megfigyelhetõ. Ez lehet az oka annak is,
miért nem mutat jellegzetes Viss, de igazán karakteres Ózd csoport-jellemzõket sem, egy-
szerûen a klasszikus badeni jegyeket viseli magán – talán még leginkább a Salgótarján
csoportba tartozhat.50 A feltételezést részben megerõsítik az emberi és az állati áldozati
jelenségekre utaló, de cseppet sem egyértelmû nyomok. Az emberi és az állati áldozatok
ugyanis nem jellemzõek az Ózd és a Salgótarján csoportokra, bár elõfordulnak a Viss cso-
portban. Az, hogy a lelõhelyen elõkerült ide tartozó jelenségek esetében a badeni kultú-
rába való sorolásuk illetve áldozati jelenségként való értelmezésük sem egyértelmû, jól
tükrözi a kulturális csoportok besorolási bizonytalanságát. Biztosat azonban az ELTE ál-
tal feltárt, jóval jelentõsebb településrész feldolgozása és közreadása után mondhatunk.51
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47 B. KOVÁCS 1986, 131-132. Lelõhelyek: Salgótarján, Piliny, Várgede/Hodejov, Rimaszom-
bat/Rimavská Sobota, Felsõpokorágy/Vyšná Pokoradz, Felsõvály/Vyšné Valice, Nagybalog/
Ve¾ký Blh, Ozsgyán/Ozïany, Alsósziklás/Nizný Skálnik, Zeherje/Zacharovce,
Ragyolc/Radzovce.

48 M. VIRÁG 1995, 64-66, Abb. 1. A lelõhelyek a Duna-kanyar és a Börzsöny területén sûrûbbek,
nincs Ludanice lelõhely regisztrálva a Cserhátban (ezt M. Virág Zs. a Ludanice elfogadható terü-
leteként jelölte meg, kérdõjelesen), ellenben a legkeletibb jelzett biztos lelõhelyek Füzesabony és
Mónosbél. Ugyanakkor a területbe éppen az általunk vizsgált régióban beékelõdik a Bodrog-
keresztúr kultúra a Zagyva mentén (lelõhelyek: Vác, Bag, Hatvan, Tura), és kevert Ludanice-
Bodrogkeresztúr lelõhelyeket is ismerünk (Nagytarcsa, Pécel, Tarnabod), ld. uott Abb. 10.

49 Ludanice fazekassághoz: M. VIRÁG 1995, Abb. 2-9.
50 A Salgótarján csoport teljes revíziója folyamatban van, megjelenése hamarosan várható.
51 A szécsényi múzeumban található feltárási jelentésben szereplõ néhány kiemelt (ép vagy kiegészít-

hetõ) edény klasszikus badeni, de semleges, tehát sem vissi, sem ózdi, de még salgótarjáni csoport-
jellemzõket sem mutat. A badeniként közölt leletek többsége azonban téves besorolású, nem a
badeni kultúrába tartozik.



A bolerázi 94. és a badeni 4. gödörbõl nyert radiokarbon dátumok klasszikus késõ
rézkori értékeket adtak és a vártnak mindenben megfeleltek. Boleráz-idõszakra a 3635-
3370 cal BC, Baden-idõszakra a 3335-2930 cal BC összhangban van az ismert késõ réz-
kori bolerázi és klasszikus badeni minták nagy részével.52 Támogatják továbbá a Baden-
komplexumon belül a két idõszak idõbeli és kulturális szétválasztását, ebben az esetben
közvetlen egymás utánisággal, míg más bolerázi-badeni lelõhelyeken idõben egymást át-
fedõ dátumok is ismertek (pl. Balatonõszödön), amelyek a két kultúra találkozásának
másféle modelljét mutatják (ez a lehetõség azonban a Szurdokpüspökiben feltárt telepü-
lésrész kicsinysége miatt itt sem zárható ki teljesen).53 (1. táblázat, 13. kép)

A Halomsíros településrész értékelése

A lelõhelyen elõkerült, a badeni (kostoláci) kultúra leleteihez megtévesztõen hason-
lító Halomsíros leletek több olyan technológiai és díszítésbeli jegyet viselnek magukon,
amelyek – amennyiben jellegtelen, kisebb töredékekként kerülnek elõ – menthetetlenül
összetéveszthetõk a késõ rézkori kultúrákkal, legfõképpen a klasszikus Badennel.

Ilyen pl. a sötét szín, a magas szintû fényezés (elsõsorban az egyfülû korsók, bögrék,
csészék, tálkák esetében),54 a rajtuk megjelenõ kannelúrázás,55 a válltörésen a
beböködéssor és esetleg besimított díszítések,56 ansa lunata szalagfül,57 a kerámiazúza-
lékkal és apró sóderrel/kövekkel való soványítás,58 mély, széles bekarcolt vonalak, ame-
lyek vonalkötegbe rendezõdve V-alakot mutatnak,59 a vízszintes árkolás a nyakon
amfórák és kiskorsók esetében, gömbös hasú csészék/bögrék finom, kannelúraszerûen
besimított, vonalakkal, plasztikus finom bordák amfórákon és korsókon, háromszögletû
kiemelkedés a peremen tálaknál, bevagdosott minta a belsõ peremvonalon. Külön meg-
tévesztõ, hogy mindezek gyakoriak a Badenben is, bár néhány esetben kisebb eltérése-
ket figyelhetünk meg a kivitelezésben (a kannelúra pl. szélesebb és mélyebb a halomsí-
ros anyagban, a fényezés magasabb kivitelezésû, és az edény belsejében más jellegû ko-
pásnyomokat mutat, mint a Badenben). Ami a korszak és a kultúra határozott beazono-
sítását segítette, az kétségtelenül a településrészen elõkerült nagyobb edények majdnem
ép vagy kiegészíthetõ állapotban elõkerült darabjainak köszönhetõ, valamint a lelõhe-
lyen feltárt, ehhez az idõszakhoz kapcsolható temetkezésnek, amelyet már az elsõ pil-
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52 HORVÁTH–SVINGOR 2015, Table 1. A régióban Gyöngyöshalász-Encs-puszta protobolerázi (Bln-
2588, 2589, 3645-3370 BC közt), Szihalom–Sóhajtó bolerázi lelõhely (VERA-852, 853, 854, 855,
856, 857, 862, 863, 3705-3380 BC közt), Vámosgyörk–Motorhajtóanyag-tároló két badeni sírjának
(VERA-903, 904, 3335-2925 BC közt) és Mezõkövesd–Mocsolyás ismeretlen badeni objektumainak
(DEB-4880, 4938, 3365-2945 BC) közölt radiokarbon dátumai használhatók fel. (1. táblázat, 13. kép)

53 HORVÁTH 2015, 129-136.
54 Vö. pl. KÕSZEGI 1964, 1. kép 1-3.
55 Vö. pl. KÕSZEGI 1964, 2. kép 7.
56 Vö. pl. KÕSZEGI 1964, 2. kép 6; ILON 2012, 10. kép 3, 14. kép 1.
57 ILON 2012, 13. kép 3.
58 ILON 2012, 32.
59 Vö. pl. KÕSZEGI 1964, 1. kép 5.



lanattól helyesen datáltak az ásatók – elsõsorban a fémleletek alapján – a korai Halomsí-
ros kultúra és a R Bz B1 idõszakába.

Az amfórák alakja, arányai, egész kivitelezése, a rajtuk megjelenõ páros fülek, ame-
lyek helyzete és jellege mégsem badeni, valamint a nyak alatti vízszintes plasztikus bor-
dák (a Badenben ezek függõlegesek) megjelenése elárulta, hogy a hasonlóság messze
nem jelent Baden vagy Kostolác besorolást. Mindez azonban néhány jellegtelen, kiegé-
szíthetetlen töredék esetében talán sosem derült volna ki.

A Halomsíros kultúrához köthetõ objektumok a teljes feltárási területen elõbukkan-
nak, egy szórt, rendkívül tágas megtelepedésre utalva. A belõlük elõkerült leletanyag egy
része a sírokkal azonos korú és korai megtelepedést sejtet, míg a leletanyag másik része
megéri a R Bz 2 idõszakot, vagyis a szokásosnál hosszabb életû településre utal. A há-
rom temetkezés egymástól távol (58. objektum-1. sír a hármas temetkezéssel; 60. objek-
tum-2. sír;60 133. objektum-6. sír), de a települési objektumok között fekszik. Ez az elõ-
fordulás nem jellemzõ az idõszakra és a kultúrára, mivel az ismert Halomsíros temetke-
zések a településektõl elkülönülve kerültek eddig elõ.

A feltárási terület északi végében elõkerült objektumokból, elsõsorban a cölöplyu-
kakból és az árokból részben jellegtelen õskori, részben bronzkori kerámia került elõ. A
cölöpszerkezetes épület vagy épületek pontos funkcióját, méretét sajnos nem tudjuk re-
konstruálni, mert egy részük kívül esett a feltárási területen. Feltételesen a Halomsíros
kultúra települési objektumaihoz tartozhatnak,61 bár a lelõhelyen feltárt paliszád-rend-
szerek közül egyik sem hozható összefüggésbe az eddig feltárt Halomsíros példákkal.62

Mivel azonban a Halomsíros kultúra korai és késõi idõszaka, valamint a régiónkénti el-
térések is jelentõs különbségeket mutatnak, és tekintve, hogy a nógrádi régióból nem is-
merünk Halomsíros települési részletet, a jövõbeli kutatások ezen a téren még jelentõs
újdonságokat hozhatnak.63

Összegzés

Bár a Szurdokpüspökiben feltárt késõ rézkori település a feldolgozás során több meg-
lepetést mutatott az elõzetes ásatási adatokhoz és publikációkhoz képest, és csak a fel-
tárások egy kicsiny hányadát tudtuk jelenleg közreadni, jelentõsége mégis nagy. Az al-
földi, és legfõképpen az Északi-középhegység elõtti hegylábi zónában a késõ rézkor idõ-
szaka szinte teljesen ismeretlen (a legközelebbi közölt lelõhely a proto-boleráziként szá-
mon tartott, valójában klasszikus bolerázi Gyöngyöshalász-Encs-puszta, és a települési
részén feldolgozatlan Vámosgyörk-Motorhajtóanyag-tároló lelõhely néhány közölt sírja),
ezért Szurdokpüspöki megkutatása mérföldkõ volt több szempontból is. Az ásató körül-
tekintését dicséri a már a feltárás során kialakított módszertani alaposság és a természet-
tudományok felé való nyitottsága. Az élõhelyként kiváló megtelepedési lehetõséget kíná-
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60 A csontváz egyik kézfeje és az egyik lábfeje hiányzott, a tetemet valamilyen lepelbe tekerhették.
61 Vö. SÁNTA 2010, 514-517.
62 Vö. SÁNTA 2010, 520.
63 A legközelebbi Halomsíros települési lelõhely Bag-Gép-állomás: KOVÁCS 1969, vö. még SÁNTA

2010, 514, Fig. 1, 525.



ló környezetben több õskori kultúra alakított ki jelentõs települést a Zagyva völgyében.
Nagyobb területen (Északi-középhegység) is elsõként volt vizsgálható a késõ rézkori
Boleráz-Baden szekvencia, amely esetünkben klasszikusan egymást követi a késõ réz-
kor eddig is feltételezett, 3600 és 2900 BC közötti periódusában. A déli feltárási terület
kettõs körárkának a korszakhoz tartozása és szerepe kérdéses maradt, a kostolácinak
tartott leletek és jelenségek többségérõl azonban kiderült, hogy késõbbi korszakokhoz
(legtöbbször Hatvan és Halomsíros kultúra) tartoznak.
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TÜNDE HORVÁTH – SZILVIA GUBA – GÁBOR BÁCSMEGI

BOLERÁZ-BADEN SETTLEMENT 
PART AT SZURDOKPÜSPÖKI–HOSSZÚ-DÛLÕ 

(NÓGRÁD COUNTY, HUNGARY)

The excavation report described a Boleráz-Baden-Kostolác settlement part with pecu-
liar features, namely two enclosures near each other and post-framed structures inside
the ditches at Szurdokpüspöki, a site lying on the bank of the River Zagyva in the pied-
mont between the Mátra and Cserhát Mountains. The assessment of the find material
indicated that the enclosures can be dated to the Lengyel and Late Bronze Age periods,
while the so-called Kostolác finds can be assigned to the Tumulus culture. Settlement
parts of both the Boleráz and the classical Baden culture were uncovered at the site,
which can play a key role in the research of the Late Copper Age in this region. No
Boleráz sites have so far been found in the Northern Mountain Range. The so-called
Ózd-Piliny and Salgótarján groups were previously described as representing the latest
Baden groups (although without hard archaeological evidence or radiocarbon dates to
substantiate this claim). Despite its small size, the occupation patterns of Boleráz and
Baden observed at the Szurdokpüspöki site, their find material (and especially their sep-
aration from the Tumulus finds) and their relationship to each other in the Late Copper
Age yielded important new insights.

Keywords: north-eastern Hungary, Late Copper Age, separation of Boleráz-Baden
finds from the R BZ B1 material
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