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BÜKKI KULTÚRA KUTATÁSÁNAK ÚJ EREDMÉNYEI
ZEMPLÉN MEGYÉBEN

B O R S O D -A B A Ú J -

Csengeri Piroska
Herman Ottó Múzeum, 3529 Miskolc, Görgey u. 28, csengeri@hermuz.hu

Kivonat A középső neolitikus bükki kultúra, melynek kutatása nagy múltra tekint vissza, különleges díszítésű, vékonyfalú finomkerámiája és a területén található obszidián nyersanyag források révén vált ismertté. Az 1970-es évek nagy összefoglaló munkáit követően S. Šiška foglalkozott behatóan a kultúrát érintő
problémákkal, több fontos kérdés azonban megválaszolatlan maradt. Az utóbbi években Borsod-AbaújZemplén megye területén, a Sajó és a Hernád völgyében olyan nagyobb településrészletek kerültek napvilágra, melyek elemzése segíthet e problémák vizsgálatában (pl. abszolút és relatív kronológia, településszerkezet). Jelen tanulmány az előkerült anyagok feldolgozásának, valamint egy készülő összefoglaló
munkának az előzetes eredményeit mutatja be.
Abstract Bükk culture is the late group of the Alföld Linear Pottery entity. Its characteristic finds are
high quality earthenware vessels with finely incised and incrusted decoration and obsidian knapped lithic
tools. After the publication of syntheses of the 1970’s S. Šiška investigated the problems are concerned
with it. However important questions have been unanswered. Large settlement remains have been recently uncovered on the territory of Borsod-Abaúj-Zemplén county (North-Eastern Hungary), in the valleys of Sajó and Hernád rivers. The analyses of find material and features of these settlements help us to
get further in solving problems of the settlement structure, the way of life, the absolute and relative chronology and the other topics concerning the Bükk culture. The article is a preliminary report on this work.
Kulcsszavak neolitikum, Bükki-kultúra, kronológia, település, temetkezés, kerámia
Key words Neolithic, Bükk culture, chronology, settlement, burials, pottery
településmaradványokat, leletegyütteseket, illetve
a hozzájuk kapcsolódó kutatási eredményeket
részletezzük.

Bevezetés
Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának (a
továbbiakban AVK) késői csoportja, a bükki kultúra népessége magas technikai színvonalú, mai
szemmel nézve is művészi kivitelű finomkerámiákat készített. E kerámiák a törzsterületén található kőnyersanyag, az obszidián cseréjéhez kapcsolódóan juthattak el meglehetősen nagy távolságokra, más kultúrák közösségeihez a Morvaországtól Erdélyig, Kis-Lengyelországtól KözépSzerbiáig terjedő területeken. Barlangi lelőhelyei
révén a bükki kultúra egyike a Kárpát-medence
legrégebben felismert őskori kultúráinak. Első
leletei a 19. század második felében megindult
földrajzi-geológiai célú barlangkutatások során
kerültek napvilágra. Kutatásának történetét az
idők során több monográfia tárgyalta, lelőhelyeit
több alkalommal összegyűjtötték (Tompa 1929;
Korek & Patay 1958; Korek 1960; Lichardus
1974; Kalicz & Makkay 1977), emiatt jelen munkában csupán az 1970-es évek vége óta megismert

A bükki kultúra kutatása Szlovákiában az
1970-es évek végétől
J. Lichardus összefoglalásának (Lichardus 1974),
valamint Kalicz N. és Makkay J. vonaldíszes
monográfiájának (Kalicz & Makkay 1977) megjelenését követően a bükki kultúra vizsgálatával S.
Šiška foglalkozott, aki a Kopčany-ban (ma: Zemplínske Kopčany/Hegyi) feltárt településrészlet és
temetkezések (Šiška 1974), valamint a Prešov/
Eperjes-Šarišské Lúky lelőhelyen előkerült objektum (Šiška 1976: 115-116) közlése után a korszak
kelet-szlovákiai lelőhelyeit rendszerezte (Šiška
1979). A megismert leletegyüttesek alapján a
Kelet-szlovákiai Alföld, valamint a Felső-Tiszavidék, Bodrogköz és Kárpátalja kapcsolódó területein elkülönítette a kultúra keleti, festett kerámiás variánsát, mely első elképzelése szerint a nyu-
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gatabbi területeken kialakult és terjeszkedő bükki
kultúra, valamint a Raškovce-csoport összeolvadásából jött létre (Šiška 1979). A későbbiekben S.
Šiška arra a következtetésre jutott, hogy a kultúra
nem kialakultan érkezett a Kelet-szlovákiai Alföldre, hanem helyben, helyi fejlődés révén jött
létre (Šiška 1989: 206). A problémát részletesen
tárgyalta M. Potushniak is, aki az általa „festett
kerámia kultúrájának” nevezett kör kései fázisába,
a bükki kultúrával egyidősnek tartott Gyakovó/
Djakovo-csoportba sorolta a szóban forgó lelőhelyeket (Potushniak 1997: 38).
S. Šiška feltárásai közül 248 bükki kultúrához
köthető telepobjektumával és 17 sírjával a legjelentősebbnek Šarišské Michal’any/Szentmihályfalva tekinthető (1981–1985), melynek előzetes
publikációi (Šiška 1986; 1995b), valamint háztípusainak (Šiška 1999), agyagplasztikáinak (Šiška
2000a), illetve pattintott kőiparának részletes
elemzései jelentek meg (Kaczanowska et al.
1993). A Kašov-Čepegov/Kásó-Csepegő lelőhelyen előkerült obszidián feldolgozó műhely(ek)hez (Bánesz 1991) köthető telepanyagot
(Šiška 1991), valamint egy régebbi feltárás leleteit
Fulianka/Fulyán-Szekcső partja lelőhelyről szintén S. Šiška közölte (Šiška 1993). Szlovákmagyar együttműködés keretében S. Šiška és
munkatársai végeztek feltárást a kultúra legészakabbi szlovákiai lelőhelyén, Kochanovce/Kiskohány mellett (Šiška 1996). A leletanyag alapján
a bükki kultúra késői fázisába keltezett településrészlet lakói szoros kapcsolatot tartottak fenn a
Kárpátokon túli területekkel (Šiška 1996).
S. Šiška 1998-ban összefoglalta a bükki kultúrával kapcsolatos ismereteket (Šiška 1998), a
kultúra megszűnésének kérdésével (Šiška 1995a),
illetve magaslati településeivel pedig külön tanulmányban foglalkozott (Šiška 2000b). Megállapította, hogy DNy-Szlovákia területén, illetve kisebb arányban a hozzá kapcsolódó magyarországi,
ausztriai és morvaországi részeken a zselizi kultúra középső és fiatalabb fázisában nagyobb menynyiségű bükki kerámia tűnt fel, melyek véleménye
szerint nem tarthatóak klasszikus értelemben vett
importnak (Šiška 1995a, 9-10). A klímaviszonyok
megváltozásának (epiatlantikum kezdete) tulajdonítja, hogy a bükki kultúra területe alkalmatlanná
vált a népesség eltartására (Šiška 1986: 88; 1995a:
10-11), melynek következtében fokozatos, hosszú
ideig tartó vándorlás indult meg a Közép-Dunavidék, illetve a Felső-Visztula bal partja, elsősorban a mai Krakkó tágabb körzete irányába (Šiška
1995a: 12-13).

A S. Šiška által kutatott lelőhelyeken kívül
több más jelentős bükki település feltárására vagy
bejárására került sor Szlovákiában az utóbbi évtizedekben. Pl. Ždaňa/Hernádzsadány-Olsva-part
(Čaplovič et al. 1977; 1978), Ždaňa-Višňové
(Horváthová 2003), Zemplín/Zemplén-Várhegy
(Farkaš 1983), Humenné/Homonna-Pod Sokolom
(Strakošová 1991; Vizdal 1989; 1992), Ižkovce/
Iske-Predná hora (Kaminská 1996; Vizdal 1987),
Čelovce/Cselej, 2. lelőhely (Daňo et al. 1996),
Košice/Kassa-Červený rak (Hreha 2005), vagy
Tornal’a/Tornalja-Králik (Markova 2004) kutatása említhető. E lelőhelyek mellett, amelyek többnyire rövid ásatási jelentésekből ismertek, régebbi
feltárás kisebb leletanyagát közölte Košice-Šaca/
Kassa-Saca városrészből B. Novotný (Novotný
1981).
Az utóbbi évtizedben a barlangi lelőhelyek kutatása is intenzívebbé vált a Szlovák Karszt és a
Szepesség területén. Ebben nagy részt vállalt M.
Soják, aki nemrégiben foglalta össze a neolitikus
barlangi megtelepedéssel kapcsolatos nézeteit, az
elért eredményeket (Soják 2005; 2007a). Az újabb
kutatások közül ki kell emelni a M. Soják által a
Domica-barlangban végzett munkát, melynek
során kisebb szondát nyitottak, illetve találtak egy
eddig nem ismert szénrajzot is (Soják 2007b).
Ugyancsak jelentősnek mondható a nemrég felfedezett Rybník-jaskyňa Praslen/Újvásár-Praslenbarlang, ahol a nagy mennyiségű bükki kerámialelet mellett előkerült egy, a domicaiakhoz hasonló
szénrajz is (Soják 2006: Obr. 4). Végül megemlítendőek az M. Soják által a Slavec-jaskyňa
Leontína/Szalóc-Leontína-barlangban 2006-ban
és 2008-ban folytatott kutatások is (Soják 2007c:
http://www.archeol.sav.sk).
A Szepesség neolit (köztük barlangi) lelőhelyeit szintén M. Soják tanulmányozta (Soják
1998; 2000; 2002; 2004). A kottafejes fázisban
még csupán a tiszadobi csoport területéről idekerült import edényekre gondol (Soják 1998: 143),
míg a zselizi időszak leletanyagainak erősen kevert jellegét állapítja meg, melyet a két népesség
együttes jelenlétével magyaráz (Soják 2000: 310).
S. Šiškához hasonlóan a bükki kultúra közösségeinek középső neolitikum végi beáramlásával,
majd asszimilációjával számol a térségben (Soják
1998: 143).
A bükki kultúra kutatásának előrelendülését
várhatjuk K. Piatničková készülő PhD disszertációjától, melyben a kultúra kialakulásának kérdésével foglalkozik (Genéza a triedenie bukovohorskej kultúry; K. Piatničková szóbeli közlése),
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során több új középső neolitikus, köztük a bükki
kultúrához köthető településmaradványt találtak
(Chapman et al. 2010a: 77-128; 2010b: 35-124;
pl. Zalkod, Kenézlő, Tolcsva és Abaújalpár térségében).
Losits F. szakdolgozatában foglalkozott a
Bükk hegység e kultúrához köthető barlangi lelőhelyeivel (Losits 1976), majd a Cserehátban
(Losits 1980) és a Hernád völgyében végzett kutatásokat (l. pl. Losits 1983). A szerző a felsővadász-várdombi település feldolgozása során került
kapcsolatba a kultúra leleteivel (Csengeri 2000),
jelenleg PhD munkájában vizsgálja annak kérdéseit (Az AVK késői csoportjai ÉszakkeletMagyarországon, az újabb kutatások eredményei
B-A-Z megyében).
A bükki kultúra közösségeinek barlangi megtelepedésére irányuló kutatás az utóbbi három
évtizedben alig történt Magyarországon. A Bükk
hegységben végzett korábbi kutatások történetét
újabban Ringer Á. és Regős J. foglalták össze
(Regős 2002; Ringer 2002). Simán K. 1981-ben a
Baradla-barlangban gyűjtött leleteket (Simán
1982b), 1981–82-ben pedig a Bódvarákóhoz tartozó Esztramos-hegyi Szentandrási barlangban
folytatott feltárást (Simán 1982c), B. Hellebrandt
M. pedig 1986-ban a Legyesbényéhez tartozó
Fuló-hegyi Nagybarlangban végzett helyszíni
szemlét (B. Hellebrandt 1988). Külön kell szólni a
Baradla-Domica-barlangrendszer teljes magyarországi szakaszának régészeti állapotfelméréséről és
szisztematikus terepbejárásáról, mely Rezi Kató
G. Róka-ági leletmentését követően (Rezi Kató
2003) 2001–2003 között zajlott az Aggteleki
Nemzeti Park, a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint a Herman Ottó Múzeum (a továbbiakban
HOM) közös kutatási programja keretében. A
bejárások során gyűjtött igen nagy mennyiségű
leletanyag véleményünk szerint a neolitikum
vonatkozásában kizárólag a bükki kultúra leleteit
tartalmazza (a leletanyag feldolgozását Laczi
Orsolya [ELTE] végzi). Emellett számos települési jelenség – tüzelőhelyek, karólyukak, megtelepedésre utaló rétegek – kerültek rögzítésre (Holl
2007: 280). A terepi adatok kiértékelése után
pedig kirajzolódott a neolitikus népesség által
használt barlangrészek területe, a használat „intenzitása” (Holl 2007: 5. kép). Megemlítendő
továbbá az újonnan felfedezett Uppony-Cserepesbarlang, ahonnan 2007-ben szintén a kultúra leletei kerültek elő (Lengyel 2008).
Az 1990-es évek nagy felületű feltárásai jórészt elkerülték a bükki kultúra törzsterületét, a

valamint S. Šiška Šarišské Michal’any és Zemplínské Kopčany anyagának teljes feldolgozásától,
melyet R. Hreha végez szintén PhD munka keretein belül (Bukovohorská kultúra na Slovensku,
vo svetle výskumov v Šarišských Michal’anoch a
Zemplínskych Kopčanoch; http://www.archeol.
sav.sk/hrehar.pdf).
A bükki kultúra kutatása Magyarországon az
1970-es évek végétől
A monográfiák megjelenése óta eltelt időből Magyarországon
Felsővadász-Várdomb
(Koós
1986a; 1986b; Csengeri 2000; 2001a; 2004),
Encs-Kelecsény (L. Wolf & Simán 1984), InáncsDombrét
(Koós
1987),
TiszaladányNagyhomokos (S. Koós & Lovász 1988; 1991),
Mezőzombor-Temető (Csengeri 2001b; Koós
2003: 177), valamint Putnok-Szörnyű-völgy
(Csengeri 2005) lelőhelyek feltárását kell megemlíteni. Legutóbb Scholtz R. közölt egy középső
neolitikus településrészletet a tiszadobi csoport
névadó
lelőhelyéről,
Tiszadob-Ó-Kenézről
(Scholtz 2008: 35-37), melynek bükki vonatkozásai is vannak (Scholtz 2008: 6. kép 5-6). Terepbejárásokból, leletbejelentésekből szintén ismerünk
jelentős településeket, például Erdőbénye-Sötétes
(Simán 1982a), Hejce-Püspöktábla (Losits 1983),
Erdőhorváti-Szelek fej (T. Biró 1998: 42), Sátoraljaújhely-Kácsárd (T. Biró 1998: 42), Novajidrány-Elkerülő út (Csengeri 2003b: 44), Bodrogkisfalud, Petőfi utca 26. (Koós & Csengeri 2004),
Kupa-Fecske-dűlő, 4. lelőhely (B. Hellebrandt &
Csengeri 2005) vagy Szegi-Ady E. út 4. (közöletlen) lelőhelyeket.
Itt kell megemlíteni a Czajlik Z. által a Bánréve, Borsodszirák, Tornanádaska és az országhatár
közötti területen 2000-ben végzett terepbejárásokat, melyek során több őskori és egy neolitikus
lelőhelyet (Szendrő-Csehi puszta 2) is azonosítottak. Az elérhető dokumentumok (Czajlik 2000:
190, 206, 208, 219-220; illetve Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattára, 3296–02 sz. dokumentum) alapján közelebbi meghatározás nem lehetséges, a lelőhelyek között azonban a bükki kultúra
települései is szerepelhetnek.
1992 és 2004 között zajlott J. Chapman vezetésével az angol-magyar „Felső Tisza Projekt”
elnevezésű multidiszciplináris program, melynek
keretein belül Borsod-Abaúj-Zemplén (a továbbiakban B-A-Z) megye területén a Bodrogközben
(Block 2) és a Zemplénben (Block 3) végeztek
terepbejárásokat, mintavételezéseket. E munka
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Kozłowski 2002; 2008; Šiška 2000c; Soják 2002;
Szakmány, Józsa é.n.), illetve a bükki kerámia
komplex, a nyersanyagra, készítéstechnikára, festékanyagokra és az idegen környezetben feltűnő
darabokra vonatkozó petrográfiai, geokémiai és
régészeti vizsgálata (Szilágyi et al. 2008; 2011;
sajtó alatt). Ez utóbbi kutatás az Újkőkori kerámiák távolsági kereskedelme című 2009–2010-es
DAAD-MÖB program keretében zajlik, melyben
több magyarországi intézmény munkatársai (köztük a szerző), valamint a Tübingeni Egyetem
munkatársai vesznek részt. A kutatást magyar
részről T. Biró K. (MNM), német részről pedig H.
Taubald (Eberhard Karls Universität Tübingen)
irányítja.

2000-es években azonban már B-A-Z megyében
is napvilágra kerültek olyan nagyobb településrészletek, melyek a kultúrához kapcsolhatók (1.
ábra). 2001-ben Sajószentpéter-Kövecsesen Koós
J. vezetésével (Csengeri 2003a), 2003-ban Garadna-elkerülő út, 2. lelőhelyen (Hernád-völgy, közöletlen) és 2008-ban Sajószentpéter-Vasúti őrház
lelőhelyen (közöletlen) a szerző vezetésével zajlottak feltárások, melyek feldolgozásának részeredményei alább olvashatók.
Összefoglalóan elmondható, hogy az 1970-es
évek végéig a bükki kultúra települési viszonyaira, településeinek szerkezetére, háztípusaira, temetkezéseire, gazdálkodására és természetes környezetére vonatkozóan kevés adat állt a kutatás
rendelkezésére (Lichardus 1974; Kalicz &
Makkay 1977; a kronológiát érintő kérdéseket l.
később). Az ezt követő idők feltárásainak köszönhetően némileg gyarapodtak ismereteink (ezeket a
munka további részeiben témánként foglaljuk
össze), az adatok azonban továbbra is hiányosak.

Kronológiai kérdések
A következőkben a kutatástörténettől elkülönítve
tárgyaljuk a bükki kultúra relatív és abszolút kronológiájával kapcsolatos nézeteket és eredményeket.
Már a kultúra elsőként előkerült leleteit – a
porácsi barlangi anyagot Róth S. (Róth 1878), a
boldogkőváraljai településrészletet pedig Mihalik
J. (Mihalik 1897) – a neolitikumhoz kötötték.
Egyedül Nyáry J. írta a Baradla-barlang Denevérágában fellelt „legízletesb ékítményű cserepekről”, hogy azok „alighanem IV. Béla király idejéből valók” (Nyáry 1881: 98). Márton L. az 1910es baradlai ásatásról készült jelentésében a „szalagdíszes keramika” egy új csoportjáról beszélt
(Márton 1910: 196-197; 1912: 178-179), melyet
Bella L. írt le részletesen (Bella 1916: 17-24).
1929-ben megjelent összefoglalásában Tompa F.
az edényformák és díszítésmódok változásai alapján a kultúra három fejlődési fokozatát különítette
el, melyet egy vonaldíszes fázis előzött meg (idősebb spirálmeanderes fázis, Bükk I–III, Tompa
1929: 26-34; „protobükki”, Bükk I–III, Tompa
1937: 32-39).
J. Lichardus az 1960-as évektől barlangi ásatásai (Domica-, Čertova diera/Ördöglyuk, Ardovo/Ardói barlang) révén kezdett foglalkozni a bükki
kultúra problémáival. A finomkerámiákon megfigyelt díszítésrendszer elemeinek változása, valamint barlangi sztratigráfiai megfigyelések alapján
a kultúra életét négy fázisra osztotta: A, AB, B és
C (Lichardus 1974: 83-93, 104-108). Kalicz N. és
Makkay J. összefoglalásukban részletesen tárgyalták az AVK bükki csoportját (Kalicz & Makkay
1977: 43-49, 100-104). A Tompa-féle Bükk III.
fázist a tiszadobi csoporthoz kapcsolták, a bükki

1. ábra. Újabb feltárásokból ismert nagyobb bükki településrészletek Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből – Settlements of the
Bükk culture known from recent excavations from Borsod-AbaújZemplén County (Northeastern Hungary). 1 – SajószentpéterKövecses; 2 – Sajószentpéter-Vasúti őrház; 3 – GaradnaElkerülő út, 2. lelőhely

A gazdálkodásra és a természetes környezetre
vonatkozó információk Šarišské Michal’any-ból
származnak (Hajnalová 1993; 2007; Šiška 1995b:
39-41). Bár több más lelőhelyről vizsgáltak újabban növényi maradványokat (faszenet, lenyomatot), földmintákat egyedül erről a lelőhelyről elemeztek (Hajnalová 2007: 302).
Az archeometriai vizsgálatok közül megemlítendők a kőanyagokon végzett petrográfiai és
egyéb elemzések (Banská et al. 1998; T. Biró
1998: 42-46, 48-49; Hovorka & Soják 1997;
Kaczanowska et al. 1993; Kaczanowska,
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Lichardussal ellentétben Kalicz N. és Makkay J.,
valamint S. Šiška a tiszadobi csoport és a bükki
kultúra között egymásutániságot és genetikai
kapcsolatot állapított meg (Kalicz & Makkay
1977: 43-45; Šiška 1989: 129-134). A legkésőbbi
Tiszadob és a Bükk A (I) fázisok kerámiája sok
esetben nehezen elkülöníthető, ami a tiszadobi
stílus bükki díszítési rendszerré való folyamatos
átfejlődésére utal.
Az elkülönített „kerámiafázisok” összefüggéseit az abszolút időrenddel nem tudták vizsgálni a
kutatók, mivel a néhány radiokarbon mérési eredmény még a kultúra egészére sem biztosított megnyugtató keltezést (1. táblázat 1-2, 5). Így mindmáig csupán feltételezés, hogy a bükki kerámiastílus egyes változatai különböző kronológiai horizontokba tartoznak.

csoport esetében pedig új belső kronológiát állítottak fel (szintén Bükk I–III elnevezésekkel,
Kalicz & Makkay 1977: 43–45). S. Šiška munkáiban J. Lichardus kronológiáját használta, majd
megállapította, hogy mivel a legkorábbi (Bükk A)
leletek csak a Szlovák-karszt barlangjaiból ismertek (Šiška 1989: 206; 1995b: 43), így KeletSzlovákia fennmaradó részén a Kalicz–Makkay
által kidolgozott belső periodizáció tartható érvényesnek (Šiška 1995b: 43). Eszerint a Bükk I
megfelel az A fázisnak, Bükk II az AB–B fázisoknak, a Bükk III pedig a C fázisnak (Šiška
1995b: 43-44).
A bükki kultúrát J. Lichardus a keleti (vagy
kárpáti) vonaldíszes kerámiából származtatta a
„gömöri vonaldíszes kerámia” átmeneti fázissal,
továbbá egykorúnak és szomszédosnak tartotta a
tiszadobi csoporttal (Lichardus 1974: 111-112). J.
1. táblázat. A bükki kultúrához kötött radiokarbon adatok
Lelőhely

Laborkód

Minta jellege

uncal. BP

Irodalom
Vogel–
Waterbolk 1964:
349
Gradziński et al.
2007: 42 és
Table 1

Régészeti fázis

cal BC* 68.2 %

?Bükk B (II.)

5210 – 4850

?

4900 – 4490

1. Kečovo-Domicabarlang

Gr-2435

faszén

6080 ± 75

2. Kečovo-Domicabarlang

KN-I.249

faszén

5830 ± 170

3. Kečovo-Domicabarlang (Dom S2)

Poz-2242

fekete réteglemez cseppkőből

6320 ± 40

Gradziński et al.
2007: 42 és
Table 1

Késői gömöri
vonaldíszes
kerámia vagy
korai Bükk

5350 – 5220

4. Kečovo-Domicabarlang (Dom S1)

Poz-2444

fekete réteglemez cseppkőből

5750 ± 30

Gradziński et al.
2007: 42 és
Table 1

Domica IV
(Bükk C (III.))

4670 – 4540

5. Hillebrand Jenőbarlang (Kőlyuk II.)

Bln-1963

faszén

5985 ± 60

Kordos 1985:
221

Bükk AB-B (II.)

4950 – 4790

6. Slavkovce

Gd-10468

?

6110 ± 130

Gradziński et al.
2007: 43

?

5220 – 4850

*A táblázatban szereplő adatok kalibrációját Siklósi Zsuzsanna végezte az OxCal v4.1.5 verziójú programmal. Segítségét ezúton is
köszönöm.

két régi minta (Gr-2435 és KN-I.249; 1. táblázat
1-2) a Domica-barlang olyan részeiből való, melyeket a neolitikum folyamán nem használtak
intenzíven, így közvetlenül nem köthetők a J.
Lichardus által elkülönített „települési fázisokhoz” (Domica I–IV; Gradziński et al. 2007: 43).
Gradzińskiék a barlang cseppkőrétegeiben található fekete réteglemezekből vettek mintákat
(Gradziński et al. 2007: 43). Ezek véleményük
szerint a gömöri vonaldíszes kerámia késői szakaszához vagy a korai (legkorábbi?) bükki kultúrához (Poz-2442 mérés; 1. táblázat 3), illetve a
Domica IV fázishoz (Bükk C vagy III) köthetők
(Poz-2444 mérés; 1. táblázat 4; Gradziński et al.

Az AVK késői csoportjai (Bükk, Esztár,
Szakálhát) életét Hertelendi E. és munkatársai
5260 (68,3 %) 4880 BC közé helyezték
(Hertelendi et al. 1995: 1. tábla; 1998: 1. tábla).
Amint azonban M. Gradziński és munkatársai
megjegyezték, az értékelés alapjául szolgáló minták főként a szakálháti kultúrából származtak
(Gradziński et al. 2007: 43).
A bükki kultúra régi radiokarbon mintái közül
az egyik Domica-barlangit (Gr-2435; 1. táblázat
1) J. Lichardus a klasszikus fázissal (Bükk AB –
B = Bükk II) hozta kapcsolatba (Lichardus 1974:
108). Újabban azonban Gradzińskiék megjegyezték, hogy J. Bárta és J. Lichardus leírásai alapján a
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Korek J. és Patay P. írtak leletkataszterükben
(Korek & Patay 1958: 49-50), majd J. Lichardus
(Lichardus 1974: 133-135), valamint S. Šiška
(Šiška 1995a) gyűjtötték össze a fellelhető ismert
lelőhelyeket. Nagyszámú bükki töredéket említ a
Nógrád megyei Szécsény-Ültetés zselizi településéről Soós V. (szinte minden objektumból; Soós
1982: 21-22), melyek közül a Fábián Sz. által feldolgozott leletanyagban is előfordultak darabok
(Fábián 2002: 74-75, 109). S. Šiška és M. Soják –
mint már láttuk – a zselizi kultúra törzsterületének
településein, valamint a Szepességben és Krakkó
környékén előkerült bükki leletek többségét a
kultúra életének végén bekövetkező népességelvándorlással hozta kapcsolatba (Šiška 1995a:
12-13; Soják 1998: 143). Némely lelőhely esetében azonban felvethető más elképzelés is.
Amennyiben a szállásterületen kívül talált leleteket próbáljuk értelmezni, fontos kérdés, hogy
mely területeket tekinthetjük a bükki kultúra, vagy
a bükki kerámiadíszítést használó közösségek
településterületének, és melyek helyezkednek el
ezeken kívül. Az „importleleteket” szolgáltató
lelőhelyeken kívül ugyanis olyanok is léteznek,
melyek anyaga erősen kevert, azaz mind a bükki
díszítésű kerámiák, mind a más csoportokra, kultúrákra jellemző leletek nagy számban fordulnak
elő. Ilyen terület északon a Szepesség, ahol zselizi
és bükki (l. fentebb; Soják 2000), illetve keleten a
kelet-szlovákiai Alföld, a Bodrogköz és a FelsőTisza-vidék egyes részei, ahol festett és bükki
díszítésű kerámiát együttesen találunk a településeken (pl. Zemplínske Kopčany, Šiška 1974;
1979: 249-256, 259-260). A bükki kultúra déli
„határvidékén” Kompolt-Kistér, 14. lelőhelyen
Bánffy E. figyelte meg, hogy a korai bükki leletanyag szinte 1:1 arányban keveredik a kései
AVK, tiszadobi és szakálháti leletekkel (illetve
szilmegi leletekkel; Bánffy 2000: 88). A település
Kompolt, 15. lelőhelyéhez hasonlóan nem köthető
egy „konkrét” csoporthoz, de a leletanyag nem
választható szét helyi és „import” kerámiákra sem
(Bánffy 1999: 167). Bánffy E. véleménye szerint
mindez a szakálháti kultúra északra nyomulásának
köszönhető, illetve annak, hogy az újkőkori település kereskedelmi útvonalak találkozásánál helyezkedett el (Bánffy 2000: 88).
Elképzelhető azonban az is, hogy a fent említett területeken a különböző kerámiadíszítést
használó vonaldíszes csoportok intenzív kapcsolatokra utaló „határzónái” helyezkedtek el. A bükki
kultúra „magterületeinek”, köztük a nagyobb
feltárt teleprészleteknek az anyaga ugyanis nem

2007: 43 és Tab. 1). Cikkükben hivatkoznak egy
Slavkovce/Szalókról, M. Vizdal ásatásából származó közöletlen bükki mintára is (1. táblázat 6;
fázisok nélkül; Gradziński et al. 2007: 43).
A legújabb mérések tehát a bükki kultúra korai
(legkorábbi?) időszakát 5350 (68,2 %) 5220 cal
BC, utolsó fázisát pedig 4670 (68,2 %) 4540 cal
BC közé teszik (1. táblázat 3-4). A többi ismert
adat (1. táblázat 1-2, 5-6) nagyjából ezen időintervallumon belül helyezkedik el.
Az abszolút koradatoknál két további mintát is
meg kell említeni, melyeket a kutatók a bükki
kultúrához kötöttek. Az egyik Vértes L. és Korek
J. 1960-as Korlát, Arka-völgyi ásatásából (Vértes
1965: 9-10, 18-19) származó faszén minta
(6440 ± 100 BP [?]; Kohl & Quitta 1963: 300;
Bárta 1965: 66). Ezt J. Lichardus az AVK-hoz
kapcsolta (Lichardus 1974: Abb. 52), és a kalibrálás utáni érték (5490 (68,2 %) 5310 cal BC; l. 4.
lábjegyzet) is a bükki kultúránál kissé korábbi
időszakra utal. A másik egy a Baradla-barlangban
vett malakológiai minta, melynél a mintát adó
réteget ugyan Kordos L. (Szöőr Gy. malakológiai
vizsgálatai, valamint saját kisemlős biosztratgráfiája alapján) a bükki kultúra idejére tette
(Kordos 1985: 221), az abszolút koradatok azonban ellentmondásosak. A Szöőr Gy. által kifejlesztett paleogeobiokémiai vizsgálat a neolitikum
idejére keltezi a mintát (6516 ± 250 BP; Kordos
1985: 221), a radiokarbon vizsgálat azonban jóval
későbbi időszakra utal (BC-C minta, Bln-1961
mérés: 3095 ± 60 BP).
Jelenleg zajlik négy magyarországi lelőhely 8
embertani mintájának vizsgálata, mely remélhetőleg bővíti ismereteinket a bükki kultúra kronológiájáról. A minták Sajószentpéter-Kövecses és Sajószentpéter-Vasúti őrház lelőhelyekről (Sajóvölgy), Garadna-elkerülő út, 2. lelőhelyről (Hernád-völgy), valamint Mezőzombor-Temető lelőhelyről (Taktaköz) származnak, és az edénymellékletek alapján a Bükk A, AB és C fázisokkal
hozhatók kapcsolatba.
A bükki kultúra településterületének kérdése
A bükki kultúra finom díszítésű edényeit, illetve
ezek megmaradt töredékeit – mint a bevezetőben
említettük – a szomszédos és távoli kultúrák és
csoportok településein egyaránt megtaláljuk. A
jellegzetes díszítésű „import” leletekre hamar
felfigyeltek a kutatók (pl. Budapest-Nagytétény,
bükki edény zselizi sírleletben, Gallus 1936). A
szállásterületen kívül előkerült darabokról már
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mutat ilyen mértékű keveredést, az itt előkerült
kevés „idegen” darab „importként” vagy utánzatként értelmezhető (pl. Ardovo-barlang, Domicabarlang,
Edelény–Borsod–Derékegyháza,
Lichardus 1974: 101-102.; Felsővadász-Várdomb,
Csengeri 2001a: 97-99; 2004: 50-51).
A bükki kultúra délkeleti „határvidékén” találhatóak a középső neolitikum 4. fázisához tartozó
Polgár környéki lelőhelyek. Leletanyaguk kevertségét Anders A. és Raczky P. a különböző kerámiastílusok adott településeken belüli egyidejű
használatával magyarázza, ami az ebben az időszakban a települések között nagyobb területen
létrejött magasabb szintű integráció eredménye
lehet (Raczky & Anders 2009a: 40-43). Lehetséges, hogy ez a kevertség azzal is összefügg, hogy
e lelőhelyek a bükki, esztári és szakálháti kultúrák
„hármas határán” helyezkednek el.
A korábban elkülönített szilmegi csoporttal
(Bognár-Kutzián 1966: 260-262; Kalicz &
Makkay 1977: 49-52) kapcsolatban már J. Pavúk
felvetette, hogy a bükki kultúra egy késői területi
csoportja lehet (Pavúk 1979: 237), Raczky P. és
Anders A. pedig legutóbb megállapították, hogy a
rá jellemzőnek tartott díszítési módok az AVK
késői csoportjaiban mind elterjedtek voltak, emiatt nem beszélhetünk „szilmegi csoportról”
(Raczky & Anders 2009a: 41, 43). A „szilmegi
jegyek” fő megjelenési területe a bükki és
szakálháti kultúrák érintkezési zónája, valamint a
bükki-szakálháti-esztári „hármas határzóna”, ami
megmagyarázhatja kialakulásukat.

sokasodtak az adatok (l. a Polgár környéki lelőhelyeket, Dani 2002; Dani & Hajdú 2004; Dani & V.
Szabó 2003; Nagy 2005; Raczky 2004; Raczky &
Anders 2009a: 40), a bükki kultúra törzsterületén
pedig Sajószentpéter-Kövecsesen (13. és 15. ház;
Csengeri 2003a: 32) és Putnok-Szörnyű-völgyben
kerültek elő újabb házmaradványok (S6; Csengeri
2005: 224).
Már Kalicz N. és Makkay J. megállapította,
hogy az AVK és csoportjai által használt házak
jóval kisebbek voltak a közép-európai „hosszúházaknál” (Kalicz & Makkay 1977: 72). Később S.
Šiška a Šarišské Michal’any-ban végzett ásatásai
alapján arra a következtetésre jutott, hogy az ott
előkerült, a tiszadobi csoporthoz és a bükki kultúrához köthető épületek kisméretű (maximum 50
m2-es), a közép-európai A Ia és A Ib típusokhoz
hasonló házak lehettek (Šiška 1999: 201). A bükki
kultúra lelőhelyeiről említett újabb épületmaradványok
(Sajószentpéter-Kövecses,
PutnokSzörnyű-völgy) habár nem teljesek, így nem megfelelőek az összehasonlításra, úgy tűnik, hogy ez
utóbbi megfigyeléseket erősítik.
A nagyfelületű feltárások eredményeképpen
bebizonyosodott, hogy a közép-európai vonaldíszes kerámiához hasonlóan az AVK és csoportjai
települései is házból, a hozzá tartozó nagyméretű
gödörből, tevékenységi területből és temetkezésekből álló alapegységekből épültek fel (Raczky &
Anders 2006: 21). Ezzel szemben az alföldi késő
neolitikum kezdetén, Öcsöd-Kováshalmon már 4–
6 ház alkotta az egységet, melyek tömbjét vették
körül a közös tevékenységi területek (nyílt tűzhelyek, a kő- és csontmegmunkálás munkaterületei)
és a nagyméretű agyagkitermelő gödrök (Raczky
1987: 63-70). A tiszai kultúra hódmezővásárhelykökénydombi és kisköre-gáti települései is ehhez
hasonló elrendeződést mutatnak (Kökénydombon
azonban 10–13 ház alkotott egy csoportot, Kalicz
& Raczky 1987: 18). A késő neolitikumban tehát a
településeken belül nagyobb egységek jöttek létre,
melyek házak csoportjából és az azokat övező
több gödörből épültek fel (Raczky & Anders
2006: 21).
A települések szerkezetének középső neolitikum végi változását mutatják a Polgár környéki
lelőhelyek. Polgár-Ferenci-háton a települést Nyról nagyméretű gödrök sora zárja (Raczky 2004:
258). Polgár-Kása-domb-dűlőben a telep központi
része négy funkcionális egységre tagolódik, a
nagyméretű agyagnyerő-hulladékgödrök pedig a
település É-i részén találhatóak kerek és méhkas

A „nyíltszíni” települések szerkezetére és az
épületekre vonatkozó újabb megfigyelések
Habár a bükki kultúra területén, Aggteleken (Baradla-barlang előtti telep; Korek 1970; Kalicz &
Makkay
1977:
66-67),
Boldogkőváralján
(Tekeres-patak; Kemenczei & K. Végh 1964: 237;
K. Végh & Kemenczei 1969: 8; Kalicz & Makkay
1977: 68-71), Krasznokvajdán (Kőtelek-dűlő;
Losits 1980), illetve Šarišské Michal’any-ban
(Fedelemka; Šiška 1999) már az 1960–80-as
években előkerültek tűzben elpusztult házak „in
situ” omladékai, a földfelszínre épített AVK házak meglétét mégis csak az 1990-es években, az
autópálya feltárások első eredményeinek megjelenésekor fogadták el a magyarországi kutatásban
(Domboróczki 1997; 2001a; 2001b; Kalicz &
Koós 1997; 2000; 2002; Oravecz 2001).
A nagyberuházásokhoz kapcsolódó feltárások
gyarapodásával a későbbi AVK időszakokból is

61

Csengeri P., Gesta IX (2010), 55-77.
retű, ÉNy–DK irányú agyagkitermelő, illetve
hulladékgödör (17. objektum), DK-re pedig egy
női temetkezés (22. objektum, Csengeri 2003a: 3.
kép). Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a bükki
kultúra ezen településrészlete az AVK és csoportjai általános településszerkezeti képét mutatja,
amely még mentes a középső neolitikum utolsó
fázisában zajló változásoktól, így más oldalról is
támogatja a lelőhely bükki kultúrán belüli korábbi
keltezését.

alakú tárológödrökkel körülvéve (Dani & Hajdú
2004).
A bükki kultúra lelőhelyeiről meglehetősen
kevés, a települések méretére, azok szerkezetére,
vagy a lakók számára vonatkozó adatot ismerünk.
Boldogkőváralja-Tekeres-patak kisméretű, több
periódusú, vízfolyás melletti telep lehetett, melynek egyes fázisaiban maximum 5 ház állhatott
egyszerre, a lakosok pedig pattintott kőeszközök
készítésére specializálódhattak (Kalicz & Makkay
1977: 70). Aggteleken szintén kis kiterjedésű
települést feltételezett Korek J., melynek lakói
időnként behúzódhattak a Baradla-barlangba
(Korek 1970: 6). Krasznokvajdán Losits F. egy
rövid ideig lakott település É-i részét tárta fel, a
két házmaradvány mellett agyagkitermelő gödrökkel (Losits 1980: 28-31). A legtöbb adat a
szinte teljesen feltárt Šarišské Michal’anyFedelemka településről származik, ahol több épületet ún. „hosszú gödrök” („Längsgrube”) szegélyeztek. A bükki kultúrához kapcsolható 2. és 3.
építési fázisokban S. Šiška 5–7 kisméretű ház
jelenlétét feltételezte, a sűrűn beépített település
központi részén pedig egy körülbelül 60 m2-es
szabad területet rekonstruált (Šiška 1999: 201203).
Az újonnan feltárt sajószentpéter-kövecsesi településrészlet esetében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy más korszakok objektumai
nem bolygatták meg, vagy tették felismerhetetlenné a rendszert mutató telepjelenségeket, ami
lehetővé tette a településrészlet szerkezetének
rekonstruálását. A települési egységek, illetve
azoknak a pusztító tűz után „in situ” maradt omladéka arra utal, hogy lakói már nem tértek vissza
újjáépíteni épületeiket. A kevés telepobjektum,
azok világos, egymás által sem bolygatott rendszere, illetve az átépítések nyomainak hiánya
pedig arra enged következtetni, hogy a teleprészletet viszonylag rövid ideig lakhatta a bükki kultúra egy közössége. Ezt a következtetést a kerámia
leletanyag régészeti elemzése és a kerámiapetrográfiai vizsgálatok is alátámasztják (l. lentebb).
A két feltárt sajószentpéteri házomladék, illetve települési egység 45–50 m távolságra feküdt
egymástól (Csengeri 2003a: 32 és 2. kép). A közöttük húzódó területről nem kerültek elő neolitikus jelenségek, ami arra utal, hogy a bükki kultúra
e településén, vagy településének ebben a részében a lakóépületek viszonylag elszórtan, egymástól nagyobb távolságokra, kisebb egységeket
alkotva helyezkedtek el (Csengeri 2003a: 32;
2005: 227). A 13. háztól ÉK-re terült el a nagymé-

A bükki kultúra kerámiaművességével kapcsolatos újabb adatok (Sajószentpéter-Kövecses
leletanyaga)
A kutatástörténetnél részletezett újabb B-A-Z
megyei ásatások kerámia leletanyaga közül a
sajószentpéter-kövecsesi feldolgozása befejeződött. Ennek során olyan módszert igyekeztünk
kidolgozni, melynek révén a későbbiekben a bükki kultúra többi lelőhelyéről származó együtteseket azonos szempontok szerint vizsgálhatjuk, így
azok egymással (számszerűsítve is) összehasonlíthatókká válnak. Ennek révén talán a kultúra
belső kronológiáját érintő új, eddig rejtve maradt
összefüggések is felismerhetők lesznek.
A sajószentpéteri anyagot azért tartottuk alkalmasnak erre a célra, mert az ásatás során napvilágra került 5016 db töredékből a restaurálás
során mindössze két edényt (2–3. ábra) és néhány
teljes profilt lehetett összeállítani, viszont a peremtöredékekből meghatározható edényformák,
valamint a finomkerámiákon előforduló díszítések
változatosak voltak.

2. ábra. Bomba formájú díszített bükki edény SajószentpéterKövecsesről (24. gödör)
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az omladékok feltehetően a feltárt felszínen kívül
is folytatódtak. Továbbá a házakban pusztulásuk
idején nemcsak ép edények, hanem cserepek is
lehettek. Emiatt az adatok nyilván nem pontosak.
Mind a finomkerámiák, mind a házi kerámiák
esetében vizsgáltuk a nyersanyagot, a nyersanyag
előkészítését, a soványítást, a készítéstechnikát, az
edények díszítését és a kiégetést.
A szabad szemmel elkülönített 3 finomkerámia, 3 házi kerámia és 2 AVK díszű házi kerámia
anyagtípus esetében a kerámiapetrográfiai vizsgálat (vékonycsiszolat-elemzés) kimutatta, hogy a
minták törmelékanyaga nagyon hasonlít egymáshoz, ami azonos készítési helyet és nyersanyagot
feltételez. A finomkerámiák esetében az agyagot
gondosan választották ki, esetleg iszapolták, szándékos soványítás nem történt (Szakmány 2007). A
házi kerámia és AVK díszítésű házi kerámia mintákban található törmelékek a finomkerámiákénál
durvább szemcsések és kevésbé jól osztályozottak, ami a nyersanyagként szolgáló aleuritos
agyag kevésbé gondos előkészítését (valószínűleg
előkészítés nélküli közvetlen felhasználását) mutatja (Szakmány 2007). Az agyaghoz minden
esetben nagy mennyiségű növényi anyagot, elsősorban pelyvát, kisebb részben egyéb növényi
töredékeket kevertek (Szakmány 2007).
A finomkerámiák egy részét bőrkemény állapotban a kultúrára jellemző bekarcolt vonalas
mintákkal díszítették, illetve néhány alkalommal
különleges, beszúrkált díszítéssel látták el. A vonaldíszeket Sajószentpéteren 3–8, illetve egy esetben 12 viszonylag sűrűn bekarcolt, egymással párhuzamosan futó vonalkötegből alakították ki. A
házi kerámiákat többnyire szalagos technikával
készíthették. Több esetben a sajószentpéteri kerámiatöredékek formája utalt arra, hogy az edény a
rosszul eldolgozott szalagok mentén tört el. Ezekből a darabokból hozzávetőlegesen a szalagok
méretét is meg tudtuk állapítani. Látható volt,
hogy egy vékonyfalú edényt 1,6–2 cm széles, a
közepes falvastagságú edényeket 2–5,2 cm, a
vastag falúakat pedig 4,3–6,2 cm széles szalagokból állították össze.
A bükki finomkerámián belül a feldolgozás
során 13 edénykategóriát vettünk fel, melyek a
leletek töredékessége miatt kevesebb edénytípust
takarnak. Ezek az edénytípusok a következők
voltak: bomba formájú edény (Csengeri 2003a: 7.
kép 5-6); félgömb alakú tál/csésze; gömbszelet
alakú tál/csésze; kónikus testű tál/csésze; egyenes
falú, mély tál/csésze (Csengeri 2003a: 7. kép 4);
S-profilú tál/csésze; hengeres nyakú, gömbös

A feldolgozás során elsőként részletes, leltárszerű leírást készítettünk a bükki kultúrába sorolható darabokról. Ennek során a J. Lichardus által
használt, illetve kidolgozott kerámiatípus-, díszítési elem-, valamint díszítési rendszerelnevezéseket (Lichardus 1974: 22-40), illetve ezeknek a
felsővadász-várdombi leletanyag elemzése során
továbbfejlesztett változatát használtuk (Csengeri
2000: 31-72; 2001a: 75-83, 97-99). A kerámia
leletanyag leírását követően annak minőségi és
mennyiségi adatait objektumonként táblázatokba
foglaltuk (falvastagság, perem-, oldal-, fenéktöredék, stb.).

3. ábra. Kissé felcsúcsosodó peremű csonkakúpos tál Sajószentpéter-Kövecsesről (17. objektum)

A kerámiákat anyaguk, illetve kidolgozásuk
minősége alapján finomkerámiára, illetve házi
kerámiára osztottuk, ezen kategóriákon belül a
sajószentpéteri leletanyag jellemzői miatt elkülönítettük a díszített, valamint a díszítetlen finomkerámia, illetve az AVK díszű házi kerámia és a házi
kerámia kategóriákat.
A bizonyosan különböző edényekből származó peremtöredékek, illetve a peremmel nem rendelkező különleges töredékek alapján megpróbáltuk meghatározni, hogy az egyes objektumokban
a meghatározott kerámiakategóriák/edénytípusok
darabjai minimálisan hány edényből származhattak. Az adatoknak a két, tűzben elpusztult ház
omladéka (13. és 15. objektumok) esetében lehet
jelentősége, hiszen utalnak a házak utolsó edénykészletére. A 13. ház esetében minimálisan 67
edény feltételezhető, melyek közül igen sok a
kisméretű, díszített és díszítetlen finomkerámia,
míg a 15. ház minimálisan 19 edényének többsége
közepes és nagyméretű tárolóedényekből állt.
Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a házomladékok a jelenlegi földfelszínhez igen közel
kerültek elő szántás által bolygatva, illetve, hogy
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lokból álló ζ1, valamint a felületkitöltő, folyamatos, esetleg metopészerűen osztott díszítésű η1 és
η2 díszítőstílusok a jellemzőek (Lichardus 1974:
88). Sajószentpéteren hasonló „stílusok” részleteit
(Csengeri 2003a: 6. kép 1, 6; 7. kép 1), illetve
néhány, a Bükk A periódusra jellemzőnek tartott
α1 és α2 díszítőstílusokból származó esetleges
töredéket találtunk. Ezeken kívül feltűnnek a J.
Lichardus által a Bükk B időszakra keltezett, a fő
díszítést függőlegesen és vízszintesen is több
mezőre osztó sávok (Csengeri 2003a: 7. kép 3-4;
Lichardus 1974: 90), és jellemző egy különálló,
változatos elemekből felépülő díszítőstílus is (2.
ábra; Csengeri 2003a: 7. kép 3, 5), mely J.
Lichardus rendszerében nem szerepel. Az általa a
Bükk B periódushoz kötött, csúcsíves vonalkötegeket tartalmazó β3, β4, β5, valamint a levágott
tetejű vonalkötegekből álló γ1, γ2 és γ3 díszítőstílusok egyáltalán nincsenek jelen Sajószentpéteren,
mint ahogy a Bükk C időszak rendkívül finom
kivitelű, sokszor sárga és vörös inkrusztációval
társuló δ-díszítőstílusai sem (Lichardus 1974: 34,
Abb. 29).
Jól látható a különbség a Bükk B–C időszakból származó felsővadász-várdombi leletanyag és
a sajószentpéteri leletek között. Ott ugyanis a
csúcsíves vonalkötegekből felépülő β3 és β5 stílusok, a levágott tetejű vonalkötegekből álló γ1 és
γ3, valamint a finom kivitelű δ3 és δ4 díszítőstílusok dominálnak (Csengeri 2001a: 78-79).
Az edényfenék közelében a fő díszítést lezáró
elemek
között
Sajószentpéteren
csupán
beszúrkált, vízszintes vonalkákból álló sor, benyomkodott pontokból álló sor, vízszintes vonal,
illetve „furchenstich” vonalsor fordul elő (Csengeri 2003a: 6. kép 1; 7. kép 5). Ezek az egyszerű
díszítések 1 soros, 2 soros, illetve 3 soros változatban találhatóak meg. J. Lichardus megfigyelései szerint a fenékhez közeli díszítés a Bükk AB
időszakban tűnik fel először (Lichardus 1974: 89).
Belső díszítés Sajószentpéteren 9 töredéknél
fordult elő, minden esetben közvetlenül az edényperem alatt (Csengeri 2003a: 5. kép 2, 4). A belső
díszítést, mely az edényperem alatt, illetve legfeljebb az edény felső harmadában fordul elő, J.
Lichardus meglehetősen ritkának tartotta a bükki
kultúrában (Lichardus 1974: 40). Megállapítása
szerint a legkorábbi időszakhoz köthető leletanyagokban nem fordul elő (Lichardus 1974: 86), a
klasszikus fázisban jelen van (Lichardus 1974:
90), a kultúra késői periódusából pedig újra hiányzik ez a díszítéstípus (Lichardus 1974: 93). A
Bükk B végéről, Bükk C időszakból származó

testű, vállán kiöntőcsöves edény („amfora”, Csengeri 2003a: 4. kép 1-2, 5. kép 7); csőtalpas tál
(Csengeri 2003a: 5. kép 3); felcsúcsosodó peremű
tál/csésze; bikónikus testű edény; különleges
formájú edények (tálca/fedő, „oltárka”, egyéb,
Csengeri 2003a: 5. kép 5). Az edényformák közül
korai időszakra utalnak a csőtalpas tálak, melyeket J. Lichardus a legkorábbi bükki fázisra (Bükk
A) tart jellemzőnek (Lichardus 1974: 86), illetve a
felcsúcsosodó peremű tálak töredékei. A
négyszögletesedő szájkiképzést J. Lichardus a
Bükk AB és B periódusokhoz (Lichardus 1974:
88), a Sajószentpéteren három példával jelen lévő
bikónikus edényeket viszont a Bükk B időszakhoz
kötötte (Lichardus 1974: 90).
Ugyancsak vizsgáltuk a finomkerámiákon és
töredékeiken megfigyelhető motívumokat, motívumrendszereket. A „peremdíszítés”, „díszítő
háromszög”, „díszítőstílus”, „fenékhez közeli
díszítés”, „köztes díszítés”, valamint „egyéb díszítés” kategóriákat használtuk, melyek nagyrészt a
J. Lichardus által kidolgozott rendszerből származnak (Lichardus 1974: 30-40). Az „amforák”
jellemző díszítései a többi kerámiaformáétól némileg eltérőek. A különbség az edény nyakának,
illetve nyak-váll találkozásának díszítettségéből
fakad, melynek előforduló motívumait külön
kezeltük.
Sajószentpéter-Kövecsesen az egyféle elemből
álló (többnyire a fő díszítéstől kettős vonallal
elválasztott) peremdíszítések száma viszonylag
magas (Csengeri 2003a: 5. kép 4, 7. kép 3-6), a
bonyolultabb (mezőkre osztott, „negatív díszes”),
a bükki kultúra későbbi periódusaira jellemző
díszítések azonban ritkán fordulnak elő. A legkorábbi bükki periódusban (Bükk A) a peremdíszítéseket még ritkán alkalmazzák (Lichardus 1974:
86), a Bükk B fázisban pedig bonyolultabbak a
Sajószentpéteren megfigyelteknél (pl. negatív
díszítések gyakorisága, Lichardus 1974: 90).
A díszítő háromszögek közül az egyszerű, osztatlan belsejű, illetve az egyféle díszítőelemmel
kitöltött belsejű háromszögek száma a többi típushoz mérten magas (Csengeri 2003a: 6. kép 1),
míg a bonyolultabb, a bükki kultúra későbbi periódusaiban alkalmazott „osztott” és „negatív díszes” háromszögek aránya kicsi. J. Lichardus a
Bükk A és AB periódusokra tartja jellemzőnek a
Sajószentpéteren nagyobb számban talált típusokat (Lichardus 1974: 86, 89).
A J. Lichardus által elkülönített Bükk AB periódusban a tompa ívű vonalkötegeket felvonultató β1 és β2, az ellentétes irányba tekeredő spirá-
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főként házi edényeken (pl. Felsővadász, Csengeri
2001a: 83).
Sajószentpéter-Kövecsesen igen magas számban vannak jelen az AVK jellegű díszítéssel ellátott házi kerámia töredékek, a 4017 házi kerámia
töredék között 162 darab. A legtöbb AVK jellegű
töredék (119) a nagyméretű 17. hulladékgödörből
került elő. Az AVK díszítésű darabok között
meghatározható edényformák (pl. félgömb alakú
csésze, egyenes falú, mély tál, felcsúcsosodó
peremű tál, hengeres nyakú „amfora”, csőtalpas
tál) a díszített bükki finomkerámia darabjai között
is előfordulnak a lelőhelyen. A petrográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy a többi házi kerámiáéval
feltehetően azonos nyersanyag-lelőhelyről származó agyagból, azonos módon készítették őket
(soványítás, kiégetés). Mindezek mellett a lelőkörülmények is arra utalnak, hogy az AVK jellegű
díszítéssel ellátott edények a bükki település mindennapi házi kerámiájából származnak, nem pedig
korábbi időszak hagyatékát képezik.
Ezen edényeken alkalmazott díszítéseket a
bükki finomkerámiáénál jóval szélesebb és esetenként mélyebb vonalakból alakították ki, bár a
töredékek között igen sok a kopott felületű, melyeknél csupán az egy-két vonalas, vagy sűrű
ferde vonalas díszítés maradványait fedezhetjük
fel. A díszítések között egy vonalból álló vonalszakaszok, kettős vonalszakaszok vízszintesen
vagy ferdén bekarcolva (egyenes, megtörő, ívelt,
vagy hullámvonalak), hármas vonalkötegekből
kialakított díszítésrészletek, meanderdísz töredékei, többszörös, sűrűn bekarcolt, ferde vonalakból
álló díszítésrészletek, hólyagminta?, illetve kettős
vonalból létrehozott „tompa ívű vonalköteg” figyelhető meg. Néhány töredéken perem alatti
díszítést is láthatunk (széles, vízszintes vonalat,
kettős, vízszintes hullámvonalat, illetve három
párhuzamos, vízszintes vonalat), előfordul azonban a peremdíszítés hiánya is. A fenékhez közeli
díszítésből több alkalommal két vízszintes, párhuzamos vonal maradt meg. A sajószentpéteri
edénytöredékek díszítései az AVK 2–3 fázisok
jellemző motívumaira emlékeztetnek (Kalicz &
Makkay 1977: 33-36).
A továbbiakban tervezzük Garadna-Elkerülő
út, 2. lelőhely (4–5. ábra), valamint Sajószentpéter-Vasúti őrház bükki kultúrához köthető nagyobb leletanyagának, illetve a korábban előkerült
leleteknek hasonló szempontok szerinti feldolgozását. Különösen fontosnak tartjuk a telepobjektumokból származó, statisztikailag értékelhető
mennyiséget tartalmazó leletegyüttesek vizsgála-

felsővadász-várdombi leletanyagban sincs példa
belső díszítésre (Csengeri 2000: 55; 2001a: 80).
A finomkerámia edényformák és díszítéstípusok elemzése alapján elmondható, hogy a Sajószentpéter-Kövecsesen előkerült leletanyagot J.
Lichardus kronológiájában (Lichardus 1974: 8789) a Bükk AB fázisra (néhány Bükk B elemmel),
Kalicz N. és Makkay J. rendszerében (Kalicz &
Makkay 1977: 45-48) pedig a Bükk I időszakra
tehetjük.
A sajószentpéteri házi kerámiák feldolgozását
a finomkerámiákéhoz hasonlóan végeztük el. 27
edénykategóriát különítettünk el, melyeken belül
a meghatározható edénytípusok (pl. széles szájú
fazekak, Csengeri 2003a: 8. kép 9, kihajló peremű
fazekak, Csengeri 2003a: 8. kép 6, félgömb alakú
tálak, Csengeri 2003a: 8. kép 4; 9. kép 5;
csonkakúpos tálak, 4. kép) a bükki kultúra településein általánosan jellemző, egyszerű házi kerámia-formák (Csengeri 2000: 56-58; 2001a: 81-83;
2004: 49; Kalicz & Makkay 1977: 45-46;
Lichardus 1974: 24-29). Ezen edénytípusok többsége azonban már az AVK korábbi időszakaiban
is használatban volt (Bánffy 1999: 142-145;
Kalicz & Makkay 1977: 22-23, 30-32, 39-40;
Kurucz 1989: 25-33). A sajószentpéteri településrészletnek a bükki kultúrán belüli elhelyezéséhez
egyedül a csőtalpas tálak nyújthatnak támpontot,
jelenlétük a kultúra korai fázisára utal.
A házi kerámiákon előforduló különféle funkcionális, illetve díszítési elemeket is kategóriákra
bontva vizsgáltuk. Meghatároztunk különféle
peremdíszítéseket, bütyökdíszeket és egyéb „díszítéseket”.
A leggyakoribb „peremdíszítés” a sajószentpéteri leletanyagban a perem alatt körbefutó lyuksor (Csengeri 2003a: 8. kép 6, 9; 9. kép 5), a második leggyakoribb pedig az ujjbenyomkodásos
perem (Csengeri 2003a: 8. kép 9; 9. kép 7). Kronológiai megállapításokhoz egyedül a felcsúcsosodó edényperem jelenléte adhat segítséget, mely
a bükki kultúra AB fázisát követő időszakokban
már nem fordul elő (Lichardus 1974: 85-93).
Az „egyéb díszítések” közül az ujjbenyomásos
bordadísz (Csengeri 2003a: 9. kép 4, 6), az ujjbenyomással díszített edényfelület (Csengeri 2003a:
8. kép 8), a húzkodott díszítés, valamint a kiöntőcsövek az AVK korábbi időszakaitól jelen vannak
a kerámiaművességben, és a bükki kultúrában is
általánosak. A pasztózus vörös festés alkalmazása
a bükki kultúrával egyidős szakálháti kultúrában
gyakori, de bükki leletanyagokban is előfordul,
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majd Korek J. és Patay P. adta közre a kultúra
lelőhely-katalógusában (Korek & Patay 1958). Az
1970-es években J. Lichardus röviden írt a bükki
kultúra temetkezéseiről (Lichardus 1974: 17–18),
Kalicz N. és Makkay J. pedig részletesen elemezte
az AVK-ból és csoportjaiból ismert sírokat
(Kalicz & Makkay 1977: 73-83). A MezőzomborTemető lelőhelyen előkerült edénymellékletes sír
közlése kapcsán a korábbiakban már összegeztük
a régebbi és az újonnan ismertté vált temetkezéseket (Csengeri 2001b), emiatt jelen összefoglalásban csupán az eddig nem részletezett sírokat veszszük sorra. (Az antropológiai kutatások történetét
terjedelmi korlátok miatt nem tekintjük át.)
Az összegzésekben nem szereplő temetkezések közül elsőként a Tiszaladány-nagyhomokosi
sírokat kell megemlítenünk. A több régészeti
korszak emlékeit felmutató lelőhelyen előkerült
melléklet nélküli kettős temetkezést, valamint egy
okkeres női sírt a gödrökből származó kis menynyiségű kerámiaanyag alapján Koós J. és Lovász
E. a bükki kultúrához kötötte (S. Koós & Lovász
1991; Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattár:
2029-88, 2215-91, 2880-00).
Az aggteleki Baradla-barlang Hangversenytermében a 2002-ben végzett terepbejárások során
egy magasabban fekvő, cseppköves részen bolygatott temetkezést találtunk egy díszítetlen tál
töredékeivel (Holl 2007: 275). A korábbi összefoglalásokból ismerteken kívül J. Lichardus is
említ a Domicából barlangi temetkezéseket, melyek csontanyaga azonban már nem lelhető fel
(egy mandibula maradt meg belőlük, Lichardus
1974: 18). Más barlangok bükki kultúrához köthető rétegeiben is találtak emberi vázmaradványokat, így az Ardovo- (Lichardus 1974: 18), Baradla- (Kemenczei 1969: 4), Domica- (Lichardus
1974: 18), Čertova diera/Ördöglyuk- (Lichardus
1974: 18), Büdöspest- (Kadić 1914: 188; 1916:
139), Hillebrand Jenő- (Kőlyuk II, Szathmáry
1976: 323) és Istállóskői- (Saád 1929: 238-242)
barlangokban. Ezeket azonban nem temetkezésekhez, hanem a barlangokban zajló rituális cselekményekhez kötötték a kutatók (Saád 1929:
238-242; Lichardus 1974: 18).
Az újabb feltárások alkalmával a már említett
Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhelyen 3 melléklet
nélküli és 9 mellékletes temetkezés került elő a
bükki kultúra korai időszakából (és/vagy a tiszadobi csoport legvégső fázisából), melyek adatait a
2. táblázatban mutatjuk be. Ugyancsak nagyberuházáshoz kapcsolódó feltárás alkalmával került
napvilágra Sajószentpéter-Vasúti őrház lelőhelyen

tát, illetve ezek egymással való összehasonlítását.
Célunk továbbá az egyes kerámiafázisokhoz köthető jellemzők meglétének, vagy hiányának kimutatása az egyes lelőhelyeken. Ezen munka eredményét a leendő radiokarbon adatokkal kiegészítve remélhetőleg képet kapunk majd a bükki kultúra anyagi kultúrájának változásáról.

4. ábra. Bomba formájú díszített bükki edény Garadna-Elkerülő
út, 2. lelőhelyről (S176, gödör)

5. ábra. Bomba formájú díszített bükki edény Garadna-Elkerülő
út, 2. lelőhelyről (S176, gödör)

A bükki kultúra temetkezései
A „bükki körből” ismert temetkezéseket a vadnai
sírlelet közlése alkalmával először Korek J. gyűjtötte össze az 1950-es években (Korek 1957),
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egy mellékletes bükki sír részlete, melyben az
elhunyt lábánál két kisméretű, díszített edényt és
egy ugyancsak kisméretű házi kerámiát, valamint
egy homokkőből készült (rossz állapotú) szerszámkövet találtunk.
A bükki kultúra temetkezéseit elemezve szót
kell ejteni azokról a sírokról, melyek a kultúra és
más vonaldíszes csoportok határterületén kerültek
elő nem egyértelműen a bükki kultúrához köthető,
„kevert jellegű” kerámiamelléklettel. Ebbe a körbe soroljuk Zemplínske Kopčany öt sírját, melyek
közül négyből a bükki kultúra bomba formájú,
bekarcolt díszű edényei mellett sötét festésű csőtalpas tálak kerültek napvilágra harangos talpkiképzéssel (Šiška 1974; 1979: 249-256, 259-260).
Már említettük a Polgár környéki esztári,
szakálháti, tiszadobi és bükki elemekkel vegyes
leletanyagú középső neolitikus településeket.
Közülük Kenderföld-Majoros-tanyáról 18 (Dani
2002; Dani & V. Szabó 2003), Ferenci-hátról 115
(Raczky 2004), a Kása-domb-dűlőből pedig 2
temetkezést ismerünk (Dani & Hajdú 2004), és a
Bosnyák-dombon is feltártak hasonló jellegű
települést sírokkal (Raczky & Anders 2009b: 13).
Ezeket a sírleleteket a későbbi vizsgálatba nem
vontuk be.
Az AVK és csoportjai népességének temetkezési szokásait Kalicz N. és Makkay J. foglalta
össze 1977-ben (Kalicz & Makkay 1977: 73-83).
Monográfiájuk készítésekor nem állt rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy az egyes csoportok
rítusait külön-külön tárgyalják, a meglévő anyag
alapján azonban megállapították, hogy a temetkezés módja az AVK-körön belül egységesnek
mondható. A leggyakoribb az elhunytak DK–
ÉNy-i tájolása (kis eltérésekkel K felé) és bal
oldali zsugorított fektetése. Mellékletek ritkán
fordulnak elő a temetkezésekben (főként edények), okker viszont a mellékleteknél gyakrabban
tűnik fel. A temetkezések a településeken belül
magányosan, vagy kisebb csoportokban találhatók
(Kalicz & Makkay 1977: 73-83, 86). A szerzők 5
temetkezést kötöttek a bükki kultúrához (Kalicz &
Makkay 1977: 73).
Az elmúlt két évtized kutatásai kibővítették az
AVK és csoportjai temetkezési szokásaira vonatkozó ismereteinket, alapjaiban azonban nem változtatták meg a korábbi eredményeket
(Domboróczki 1997; Hegedűs 1985; Kalicz &
Koós 1997; 2000; 2002; Kurucz 1989; 1994;
Oravecz 1996; 1998–1999; 2001; Scholtz 2008).
A leletek megszaporodásával az egyes AVK időszakok és csoportok temetkezései önmagukban is

vizsgálhatókká váltak, bár statisztikailag továbbra
sem elemezhetőek.
Mivel a bükki kultúrából sem ismerünk statisztikailag értékelhető mennyiségű sírleletet, így
a temetkezések bemutatása és rövid elemzése
mellett, célunk egy, a későbbi kutatások során
felhasználható adatbázis összeállítása volt. A
vizsgálatba csupán azokat a sírleleteket vontuk be,
melyek a bükki kultúra törzsterületéről származnak: 14 lelőhelyről 41 sírt és 3 kettős temetkezést,
összesen 47 elhunytat (3. táblázat). Előre kell
bocsátani, hogy a felsorolt temetkezések a bükki
kultúra különböző fázisaiból származnak. Emellett, mint már említettük magukat a fázisokat
csupán a kerámiaformák és díszítések alapján
tudjuk elkülöníteni, abszolút kronológiájuk bizonytalan. Így nem vizsgálhatók a kultúra élete
alatt a temetkezési szokásokban bekövetkező
változások sem.
A bükki népességet reprezentáló 47 egyén temetkezését vizsgálva, a sírok ismert tájolása 22
esetben DK–ÉNy, 3 alkalommal KDK–NyÉNy, 5
esetben K–Ny, illetve 2–2 alkalommal DNy–ÉK,
valamint ÉK–DNy volt. (S. Šiška nem közölte
részletesen a Šarišské Michal’any-i temetkezéseket, de összefoglalásaiban leírta, hogy 11 [később
12] sír DK–ÉNy-i, 2 pedig K–Ny-i tájolású volt
[Šiška 1986: 445; 1995b: 38]).
A testhelyzet 14 esetben zsugorított, 3 alkalommal feltehetően zsugorított (csak az oldalt
fekvő felső- vagy alsótestet lehetett megfigyelni),
5 esetben ennek valamilyen változata volt – felsőtest háton fekvő, altest zsugorított (1), felsőtest
oldalt fekvő, comb a felsőtesttel egy síkban, lábszárak hátrahajlítva (4). Csupán egy alkalommal
figyeltek meg valószínűleg nyújtott, háton fekvő
testhelyzetet. (S. Šiška említi, hogy a megfigyelhető Šarišské Michal’any-i esetekben 1 alkalommal háton fekvő felsőtest, zsugorított altest, a
többi esetben pedig zsugorított helyzetű test feküdt a sírokban, de ezek számát nem írja le [Šiška
1986: 445; 1995b: 37-38]).
A közöltek közül 20 esetben a bal, 2 alkalommal feltehetően a bal, és mindössze 1 esetben a
jobb oldalára fektették az elhunytat.
37 esetben állnak rendelkezésre adatok az elhunytak életkorát illetően, melyből 27 felnőtt
temetkezése, 10 pedig gyermek, vagy fiatalkorú
sírja. A felnőttek sírjai közül 9 férfi, 14 női temetkezés, a többi esetben a nem meghatározását nem
tudták elvégezni.
Mellékletek 20 alkalommal fordultak elő a sírokban, 26 temetkezés pedig melléklet nélküli
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volt, illetve maradandó anyagból készült lelete
nem került elő. Egy temetkezésnél a bolygatottság
miatt nem eldönthető, hogy a halottat ellátták-e
melléklettel. A sírleletek közül leggyakoribb az
edény (1–3 darab), mely önmagában (8 eset),
vagy más tárgyakkal, ékszerekkel kombinálva
fordult elő (szerszámkővel – 3; pattintott kőeszközzel – 1; csiszolt kőeszközzel – 1; ékszerrel és
szerszámkővel – 2 eset). Szintén önmagukban,
más maradandó melléklet nélkül kerültek elő még
a sírokból ékszerek (4 eset), illetve szerszámkő (1
eset). Okkert a váz csontjain, vagy a tárgyakon 11
sírban figyeltek meg, 33 temetkezés pedig nem
tartalmazott okkernyomokat. Az ékszerek közül
külön ki kell emelni a Spondylus tárgyakat, melyek a kultúra 3 lelőhelyén, összesen 6 sírban
voltak megtalálhatóak. Felsővadász-Várdombon a
kettős temetkezésből egy közepes nagyságú hengeres gyöngy (másodlagos helyzetből; Koós
1986b: 19; Csengeri 2000: 90-92; 2004: 47-48),
Šarišské Michal’any-ból két sírból karperec (a
koponyáról; Šiška 1986: 445) egy temetkezésből
gyöngy (a mellkasról, Šiška 1986: 445), Garadnáról pedig két sírból közepes és nagyméretű, szabálytalan hordó alakú gyöngyök ismertek (mindkét esetben a nyaktájékról, 2. táblázat) (Siklósi &
Csengeri sajtó alatt).
A fenti rövid összegzést összehasonlítva
Kalicz N. és Makkay J. megállapításaival kitűnik,
hogy az adatok gyarapodásával a bükki kultúra
ismert temetkezéseinél továbbra is a DK–ÉNy-i
tájolást (kis eltérésekkel), valamint a bal oldali
zsugorított fektetést tarthatjuk a leggyakoribbnak.
Okkermelléklet a temetkezéseknek csupán a negyedében található meg, viszont az esetek csaknem felében a sírok tartalmaznak mellékleteket.
Lehetséges, hogy a bükki kultúra sírjai mellékletekben „gazdagabbak” voltak az AVK és más
csoportjai temetkezéseinél, de az is elképzelhető,
hogy e kevés temetkezés nem reprezentálja megfelelően a bükki temetkezési szokásokat. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a két legnagyobb sírszámú és mellékletekben „gazdag” lelőhely, Šarišské Michal’any, illetve GaradnaElkerülő út, 2. lelőhely az észak-déli irányú cserekapcsolatok „útvonalán” a Sáros/Šariš folyó,
valamint a Hernád völgyében helyezkedik el.
Ezek a folyóvölgyek nemcsak a bükki kultúra
közösségei közötti csere szempontjából lehettek
fontosak, de minden bizonnyal jelentős szerepet
töltöttek be a Kárpát-medencén belüli és az attól
északra fekvő területek közötti (főként kő) nyersanyagforgalomban, illetve a presztízstárgyak (pl.

Spondylus) cseréjében is. Emiatt a települések,
vagy azon belül bizonyos csoportok nagyobb
„gazdaságra”, vezető szerepre tehettek szert, ami a
temetkezésekben is megnyilvánulhatott.
A bükki kultúrára vonatkozóan még nem készült társadalomrégészeti elemzés. A Kárpátmedencei neolitikus kultúrákat elemző munkájában Siklósi Zs. azonban kimutatta, hogy a középső neolitikumban az elhunytak tájolása és a fektetési oldal mindvégig nemtől és életkortól független volt, továbbá a mellékletes (köztük a gazdag
mellékletekkel ellátott), illetve a melléklet nélküli
sírok mind a felnőtteknél, mind pedig a gyermekeknél előfordultak. A mellékletes és a mellékletek nélküli temetkezések nem alkottak külön csoportokat. Presztízstárgyak (Spondylusból, állatfogakból, stb. készültek) előfordultak a felnőtt és
gyermek sírokban egyaránt, viszont nemre vagy
életkorra jellemző, státuszjelző tárgyak nem. Ez
arra utalhat, hogy ellentétben a késő neolitikummal ekkor a közösségek tagjai között még minimális vertikális társadalmi különbségek léteztek
(Siklósi 2004: 48-49, 52-53).
A bükki kultúrából ismert sírok közül 3 barlangi temetkezés, 42 településeken került elő, 2 sír
(Mályinka, Mezőzombor) pedig valószínűleg
településről származik, de az adott lelőhelyekről
nem ismerünk bükki telepobjektumokat.
Az AVK és csoportjai településeiről származó
adatok azt mutatják, hogy az elhunytakat jellemzően a házak közelében, azoktól meghatározott
irányban önálló sírgödörbe, vagy ugyancsak a
házak közelében hulladékgödrökbe temették el
(Domboróczki 1997: 22; 2001a: 210; 2001b: 75;
Kalicz & Koós 1997: 30; 2000: 50; 2002: 51, 60;
Oravecz 1996: 57; 1998–1999: 55; 2001: 11;
Raczky & Anders 2009a: 40). A bükki kultúra
esetében eddig csupán Aggteleken, a Baradlabarlang előtti telepen (Korek 1970), valamint
Sajószentpéter-Kövecsesen volt megfigyelhető
házomladék és melléklet nélküli temetkezés „egysége” (Csengeri 2003a: 33). A több sírt tartalmazó
két bükki település közül Šarišské Michal’any
esetében S. Šiška nem ír a sírok és a házak viszonyáról, csupán annyit jegyez meg, hogy a temetkezések a település területén elszórtan kerültek elő
(Šiška 1986: 445; 1995b: 37).
Garadnán nem találtunk házmaradványokat. A
sírok a települési jelenségek (gödrök) között kerültek elő, szabályosságok azonban nem figyelhetők meg. Tíz méter sugarú körön belül helyezkedtek el az S168, S138 és S38 temetkezések a felület
É-i részén, az S187, S191, S20, S120, S109 és
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2. táblázat. Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely középső neolitikus temetkezéseinek fontosabb adatai (a nem és életkor meghatározások forrása: Kővári & Szathmáry 2004)
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S62 sírok a középső felületrészen, valamint az
S57, S83, S119 és S52–S86 temetkezések az előzőektől kissé DNy-ra.
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3. táblázat. A bükki kultúrához köthető, annak törzsterületéről származó temetkezések
Lelőhely

Sír (db)

Kettős sír (db)

Régészeti közlés

Aggtelek-Baradla-barlang, Hangverseny-terem

1

–

közöletlen

Aggtelek-Baradla-barlang előtti telep

1

–

Korek 1970
Kalicz & Makkay 1977: 73 és 119 (Kat.
No. 8)

Felsővadász-Várdomb

–

1

Koós 1986b
Csengeri 2000
Csengeri 2004

Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely

13

–

közöletlen

Mályinka-„Lőrinc” Kulcsár Lajos pincéje

1

–

Korek 1957: 16
Korek & Patay 1958: 21 (Kat. No. 75)
Kalicz & Makkay 1977: 73 és 141 (Kat.
No. 224)

Mezőzombor-Temető (2001)

1

–

Csengeri 2001b

Miskolc-Büdöspest-barlang

1

–

Kadić 1914
Kadić 1916
Korek & Patay 1958: 9 (Kat. No. 18)

Miskolc-Hillebrand Jenő-barlang (Kőlyuk II)

1

–

Korek 1958 vö.
Szathmáry 1976
Kalicz & Makkay 1977: 73 és 144 (Kat.
No. 254)

Onga-Vasúti őrház

1

–

Korek 1957: 16-17
Korek & Patay 1958: 29 (Kat. No. 99.)
Kalicz & Makky 1977: 73 és 148 (Kat. No.
288)

Sajószentpéter-Kövecses

1

–

Csengeri 2003a

Sajószentpéter-Vasúti őrház

1

–

közöletlen

Šarišské Michal’any-Fedelemka

17

1

Šiška 1986
Šiška 1995b

Tiszaladány-Nagyhomokos

1

1

S. Koós & Lovász 1991

Zalkod-Csenke-domb

1

–

Kalicz & Makkay 1977: 81 és 183 (Kat.
No. 500)

Feltételezett népességszámra egyetlen lelőhely, Šarišské Michal’any esetében van adat, ahol
S. Šiška bükki kultúrához kapcsolható 2. és 3.
építési fázisokban 5–7 ház jelenléte mellett 35–40
lakossal számol a településen (Šiška 1995b: 68).
Eközben a lelőhelyről összesen 18 temetkezés
került elő 19 egyén vázrészeivel (Šiška 1986: 445;
1995b: 38). A sírok tehát semmiképpen nem reprezentálják a teljes itt élt lakosságot, habár a feltárás csaknem az egész települést érintette. A jelenséget, miszerint a sírok száma a települések feltételezhető népességéhez viszonyítva alacsony, a
Kárpát-medence más középső neolitikus kultúráinál/csoportjainál, valamint a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájánál is megfigyelték
(Anders & Nagy 2007: 89; Nieszery 1995: 18;
Oross et al. 2004: 288-290; Siklósi 2004: 48). Ez
alapján feltételezhető, hogy más, eddig nem is-

A sírok egykorúsága azonban nem bizonyított,
emiatt lehetséges, hogy csupán látszólagos rendszerről van szó.
Az ismert lelőkörülményű bükki sírok közül
17 önálló sírgödörrel rendelkezett, és csupán 2
esetben van tudomásunk települési objektumba
eltemetett egyénekről (mindkettő Garadnáról
származik: S83, S187). A 3 barlangi temetkezés
szintén nem hulladékgödörből, hanem önállóan
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kisméretű tárológödrök voltak.
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