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BANNER JÁNOS

ADALÉKOK BUDAPEST

ÚJABB-KŐKORÁHOZ

A magyarországi újabb-kőkor kutatása még mindig nem tekinthető
befejezettnek, ami egészen természetes is. Igazi kutatásról alig két
évtizede beszélhetünk csupán. Az addigi adatközlések túlnyomó része
legjobb esetben topográfiai, de leginkább csak tipológiai tekintetben nyújt
jól-rosszul használható adatokat, de őstörténelmi megállapításokra a legkivételesebb esetekben is alig-alig használható.
Még nincs húsz esztendeje annak, hogy Tompa Ferenc bodrogkeresz
túri ásatásával az első olyan neolitikus emlékek kerültek felszínre, amelyek
nek jólmegfigyelt stratigráfiája módot adott bizonyos vonatkozásban
időrendi megállapításokra is. 1 Ez az ásatás és annak feldolgozása vetette
meg az alapját a további — sajnos, nem mindig ásatási megfigyeléseken
nyugvó — kutatásoknak és ez eredményezte a szalagdíszes agyagművesség
két kultúrájának s azok kapcsolatainak — az adott körülmények közt
elképzelhető— felismerését.2
Azóta a két (Bükki és Tiszai) kultúra mellett más (Körös- és
Bánáti) kultúrák 3 képe is kibontakozott s a szalagdíszes kultúrák stratigráfia nélkül elképzelt időrendjének megállapítását is kétségbevonta
a még mindig nem stratigráfiai alapon nyugvó újabb kutatás. 4
Ennek a közleménynek nem az a célja, hogy a még befejezettnek
egyáltalán nem tekinthető vitát eldöntse, sőt,— ha néhány újabb adatot
említ is —:, nem is kíván a felvetett, nagy figyelmet érdemlő gondolatokkal
szembehelyezkedni, de meg kell említeni már csak azért is, mert jogos és
szükséges minden olyan megállapítás, amely egyedül a tudományos
igazság megismerésére és megismertetésére törekszik s amely tárgyilagos
és termékeny vitával hozzájárul a kérdések tisztázásához.
Ez a közlemény is ilyen vitás kérdéseket kíván felvetni. Két újabbkőkori problémát akar új megvilágításba helyezni, távolabbi területek
ásatási eredményeinek figyelembevételével. A problémát adó mind a két
9

lelet Nagy-Budapest területén került felszínre s velük nemcsak az ásatási
jelentések, de a régészeti monográfiák is behatóan foglalkoztak.
Való igazság az, hogy ősrégészeti kutatásunk eredménye nem adódik
minden esetben csupán a lelőhely gondos megfigyeléséből. Igen sokszor
távoli lelőhelyek, szerencsésebb körülmények közt, jobban felismerhető
adatai világítják meg egy-egy már
véglegesnek tekintett eredményünk
helyes értékelését. Ezért szükséges sok
esetben a leletek revíziója, még akkor
is, ha azokat az előttünk haladó
kutatás véglegesen értékeltnek tekin
tette is. Az ilyen revízió még akkor
is fontos, ha újabb vitát indít meg,
amely újabb kutatásra ösztönözheti
azokat, akiknek a kutatások irányí
tása a kezében van. Ennek a közle
ménynek is ez a célja.
Két újabb-kőkori leletünk kerül
itt most más megvilágításba. Olyan
két lelet, amelyek az egész magyar
országi neolitikum értékelése szem
1. kép. — A Körös-kultúra hatását mutató
pontjából nagy figyelmet érdemelnek.
edénytöredékek a Budapest-tabáni gödrökből,
Az egyik a tabáni telep gödrei
ből előkerült leletanyag egy része,
amely a többi lelet útmutatása alapján a régebbi vonaldíszes kerámia
csoportjába kapott beosztást. 5
Azokra a durva, vastag edény töredékekre gondolunk, amelyeket sűrű.
körömbenyomás díszít, peremükön díszítétlenül maradó sáv van s benyo
mott bütykök tagolják (1 .kép 1—3.). Ezeknek a töredékeknek a vonal
díszes kerámia csoportjába való osztása ellen szól a Körös-kultúra
jólismert anyaga.
Igaz ugyan, hogy a körömdíszítés a szalagdíszes edények kultúrájában
is otthonos. Főként azokon az edényeken jelenik meg, amelyeknek pereme
alatt és öblösödésén egy-egy sor bütyök helyezkedik el, úgy, hogy két-két
felső, illetőleg alsó közé, a maga vonalában egy-egy alsó, illetőleg felső
10

esik s az alsó és felső bütyköket körömdíszből álló szalag köti össze, egyes,
néha kettős sorban is. 6 Sűrűbben elhelyezett díszítések csak kivételesen
fordulnak elő7 a Kárpát-medencén kívül eső területen. A Slovensko
területén előfordult néhány lelet formája se mutat a vonaldíszes kultúrára,
jólehet azzal együtt fordult elő. 8
Feltűnő, hogy a bükki kultúrával is csak egészen különleges formában
jelentkezik, amely össze sem hasonlítható az említettekkel. 9
Az elmondottak felkeltik a gyanút a tabáni leletek beosztásának
helyességét illetően is. Sem a forma, sem a kivitel, sem a díszítés nem
olyan, mint amilyeneket a fentebbiekben láttunk. Más helyen kell tehát
keresnünk az eredetét.
Abban a nagy leletanyagban, amely a Hódmezővásárhely-kopáncsi
Zsoldos-tanyában, Kovács-tanyában, Kotacparton és Bodzásparton
került elő 10 , számtalan olyan töredék van, amely forma, kivitel és díszítés
tekintetében egyezik a tabáni ismert és hivatkozott példányokkal.
Az edényfal vastagsága, peremének eldolgozása, egyik másiknak anyaga,
a perem alatt szabadon maradt sáv, a jellegzetes bütyök és díszítés
annyira megfelel amazoknak, hogy egyazon kultúrával való kapcsolatuk
nem lehet kétséges. Legyen elég itt csak arra a már közölt anyagra hivat
kozni, amely a közös eredetet elárulja. 11
A leletek eredetét, de legalább is formájuk kialakulását a Köröskultúrában keressük.
A földrajzi helyzet sem mond ellent ennek a megállapításnak.
Az a térkép, amelyet à kultúra elterjedéséről Kutzián Ida szerkesztett 12 ,
nemcsak azt igazolja, hogy a Körös-kultúra a Tiszántúlon terjedt el,
hanem azt is, hogy a Duna—Tisza közén egész a Dunáig eljutott. Gombos,
Monostorszeg, Csatalja és Vaskút hiteles leletei igazolják ezt. Az út tehát
adva volt a Duna mellett észak felé, de adva volt Kiskunhalas és Kiskunmajsán át is és hogy ezeken az utakon meg is indult a kultúra, azt a dunabogdányi — csak az irodalomból ismert — lelet is igazolja. Bz a lelőhely
pedig a mi területünk érintése nélkül aligha lett volna elérhető, akár
a Duna vonalát, akár a bizonytalanabb Duna—Tisza közti útvonalat
követte légyen is a Körös-kultúra embere.
Számolnunk kell tehát — bár egy leletből biztosan következtetni nem
lehet — Budapest területén is ezzel a kultúrával, amelynek mind11

eddig vitatott kronológiai helyzete 13 is talán éppen itt nyerhet
tisztázást.
\ A tabáni anyag azt látszik igazolni, hogy a régibb vonaldíszes kerámia
és a Körös-kultúra talán egy időben érkezett erre a területre vagy itt
érintkezhetett egymással, ami szintén egyidejűségre vall, ha ugyan nem
itt talált emlékekről van szó.
Hogy ez a megállapítás megdönti azt a felfogást, amely szerint

2. kép. — 1. Bükki-, 2.Zselizi-, 3. Tiszai-, 4. Bánáti-kultúrába tartozó edények a nagytétényi sírból.

a Körös-kultúra a Bükki-kultúrával lett volna egyidős, Kutzián Ida
kutatásai után egyáltalán nem lehet meglepő.14
A másik lelet a nagytétényi sír, amely már eddig is több, figyelemre
méltó következtetés levonására volt alkalmas.
A sírt ezelőtt tíz esztendővel tárták fel. Ismertetője 15 megállapítja,
hogy »a mellékletek alapján a sír a dr. Tompa által Zselizi-kultúrának
nevezett, fiatalabb lineárkerámiás fáciesbe tartozik.«
A Zselizi-kultúrát azonban — a képek tanúsága szerint — csak egy
edény képviseli a sírban. Éspedig az a nagyjából hengeresnyakú, lapítottfenekű, gömbös forma (2. kép 2.), amelynek egész felületét bevágásokkal
ellátott párhuzamos vonalkötegekből álló díszítés borítja. Ezzel együtt
négy olyan edény van a leletben, amelyek a lineáris kerámia formái közé
tartoznak, a közlő megállapítása szerint. Ezek közül egynek nem közli
a képét, töredezett volta miatt. A három kép alapján még foglalkozni
fogunk ezekkel az edényekkel.
Az ötödik edény a Bükki-kultúra területéről importált darab. Bár
pereme töredezett, kétségtelenül megállapítható, hogy a Bükki-kultúra
II. periódusában otthonos vonaldísz borítja.
12
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•A sírban rosszfenntartású zsugorított csontváz volt.
A tiszai és zselizi cserepeket bőven adó békásmegyeri telep és a Bükki
kultúra két periódusát stratigrafiailag is kétségtelenül megállapító tállyai
ásatás eredményeként az ásatás közlője helyesbíti a magyar neolitikum
relatív kronológiáját a Dunaninnen és Dunántúl területére néz ve. Eszerint
míg a Dunaninnen a következő időrendet állapítja meg: 1. Régibb lineárkerámia, Bükki., 2. Bükk II., 3. Bükk III. Tiszai., 4.Tiszá I—II., 5. Bodrogkeresztúr, addig a Dunántúlon : 1. Régibb lineráis kerámia, 2. Ujabb
lineáris kerámia, Zselizi-kultúra, 3. Zselizi-kultúra, 4. Tiszai I—II., lengyel.
Ebből a megállapításból a nagytétényi sírra legfontosabb az, hogy
a Bükki-kultúra II. periódusa és a Zselizi-kultúra egyidős.
Ezt a tényt Tompa Ferenc a Nemzeti Múzeum legutolsó kiállításához
készült Vezetőben is elfogadta.16 De foglalkozott a kérdéssel Budapest
őskora c. tanulmányában 17 éppenúgy, mint németnyelven megjelent
nagy összefoglaló munkájában 18 is. A temetési rítusra levonható követ
keztetésben nem tudunk egyetérteni Tompával. Az a megállapítása, hogy
a bükki edény importként került a sírba, bizonyos értelemben helyes
lehet, de nem állja meg a helyét az a megállapítás, hogy a sír temetési
rítusából a Bükki-kultúra temetkezési módjára is kaphatunk közvetve
felvilágosítást.19 Az importált áru szólhatna a kultúrák érintkezése, tehát
egyidejűsége mellett, de nem jelenti okvetlenül ilyen mélyengyökérező
szokásnak, mondhatnók világnézetnek átvételét. Ali ez annak ellenére,
hogy később Megyaszón a Bükki-kultúra sírjai, csakugyan zsugorított
helyzetben kerültek elő. 20
Mégegyszer foglalkozott Tompa a nagytétényi sírral. A leírás annyi
ban fontos, hogy itt kapunk leírást arról az edényről, amelynek fényképét
az első ismertetés töredezettsége miatt nem közli. Ez volt az a lapos tál,
amelynek belsejét a Zselizi-kultúra ismert motívumai díszítették. 21
Bár a lelet leírása sem az általa közölt képekkel22, sem az első köz
lemény képeivel23 nem egyezik tökéletesen, nagy figyelmet érdemel az a
következtetés, amelyet a bükki edény jelenlétéből levon. »A bükki edény
jelenléte . . . azt is bizonyítja, hogy a dunántúli és keleti régió érintkezése
már a Tiszai-kultúrát megelőzően folyamatban volt, míg a Dunántúl
gyökeres kulturális átalakulása csak később történt, azaz akkor, amikor
már itt is a Tiszai-kultúra vetette meg a lábát.« 24
13

Fontos ez a megállapítás, mert mi fennebb éppen ezt hangoztattuk
akkor, amikor a Körös-kultúrának megjelenésével számoltunk. Ezek
alapján mi ennek a két régiónak érintkezését tehát még korábbi időre
tesszük, ha csupán csak a neolítikumra szorítkozunk is. Van ugyan
adatunk az érintkezésre a Magdaléni-kultúra idejéből is, 25 de ez nem
érinti a főváros területét, illetőleg annak őskorát.
Tompának az ötödik edényre vonatkozó közlése immár az egész sír
leletanyagát elénk állítja s nincs semmi akadálya annak, hogy megegyszer
az egészet tüzetesen megvizsgáljuk.
A töredékesen megmaradt tál és a nyakas edény (2. kép 2.) a Zselizikultúrába, a töredezettperemü öblös edény (2. kép 1'.) à Bükki-kultúra II.
periódusába tartozik. Ezt a megállapítást az edényeken található díszítő
motívumok kétségtelenné teszik.
A másik két edény hovatartozását újabb, távolabbfekvő területeken
talált leletek útmutatása mellett világíthatjuk csak meg.
Az egyik (2. kép 3.) az a gömbös alsórészű, lapítottfenekű, kissé széle
sedő szájú, egyenesperemű edényke, amelynek négy horizontálisan álló
nyílású, pici hengeres füle van.
Ez az edénytípus, szegletesebb alsórésszel, de hasonlóan képzett
nyakkal és két füllel, a Tiszai-kultúrába tartozó legnagyobb telepünkön,
a Kökény dombon 26 is előfordult éspedig a fiatalabb települési szinten.27
Ha csak magában ez az egyetlen jelenség mutatkoznék a főváros területén,
ez is elég volna annak megállapítására, hogy a Tiszai-kultúra itt is meg
jelent, vagy legalábbis éreztette a maga hatását. De tudjuk, ha a pomázi
edényben nem is ismerjük fel határozottan a Tiszai-kultúra jellemző
vonásait 2 8 —, hogy ennek a kultúrának emlékei Békásmegyeren is erősen
képviselve vannak. 2 9
A nagytétényi sírban azonban zselizi és bükki edényekkel együtt
jelentkezik a Tiszai-kultúra emléke, ami még akkor is egyidejűség mellett
szólna, ha azt tételezzük fel, hogy az importként idekerült bükki edény
már csak a kultúra utolsó periódusában került volna ide. De jobban
kézenfekszik az a gondolat, hogy a feltételezett III. periódus már tulajdon
képpen maga a Tiszai-kultúra, amelynek jellemző motívumai már
a Bükki-kultúra II. periódusában megjelentek s onnan kerültek a Tiszai
kultúrába. Ezt a formakincs vándorlást azonban csak pontos, de eddig
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még nem közölt stratigráfia támogatná, ami úgylátszik Bodrogzsadányban 30 rendelkezésünkre is fog állani. Ez kizárna minden kétséget éppenúgy, mint az újabb antropológiai 31 eredmények, amelyek a két kultúra
Tompa által hirdetett egymásutánját támogatni látszanak. Ennek
eldöntése azonban még több jó megfigyelést igényel.
De nemcsak a kökénydombi stratigráfia támogatja edényünknek
késő tiszai származását, hanem a másik edény (2. kép 4.J is.
Bz az edény kettős csonkakúpalakú forma, erősen kiugró, de lekere
kített éllel, lapított fenékkel. Ez a forma a Tiszai-kultúra készletében
ismeretlen.
A maga háborítatlan valóságában csak nemrég bontakozott ki
előttünk az általunk Bánáti-kultúrának 32 nevezett déli eredetű kultúra,
amely az ószentiváni VIII. lelőhelyen megjelenve, gazdag anyagot szolgál
tatott azoknak a daraboknak felismeréséhez, amelyek eddig itt-ott erősen
zavarták Tiszai-kultúrába tartozó telepeink kultúrképét. Délmagyar
országi telepeinken egyes jelenségekkel mindenütt megvannak, de külö
nösen zavaróan hatottak a Móra Ferenc által feltárt csókái telepen.
Az ószentiváni VIII. lelőhely és a csaknem zavartalan kökény dombi
és Kopáncs—Kiss-tanyai telep anyagának útmutatása lehetővé tette
a csókái33 telep gazdag anyagának szétválasztását s a vincai telep leg
régibb kultúráiban szereplő elemek megkülönböztetését is.
Ez a telep ismertette meg velünk ezeket a kettőskúpos edényeket
kisebb és nagyobb formában 34 s ez teszi itt is lehetővé annak megállapí
tását, hogy a Tiszai-kultúrával együtt a Bánáti-kultúra anyaga is meg
jelent a főváros területén és hátrahagyta emlékét a nagytétényi sírban.
Minthogy Csókán ez az egyidejűség szintén megállapítható volt, nem
kelthet meglepetést, hogy a Tiszai-kultúrával együtt itt is megvan.
A nagytétényi sír tehát, amely földrajzi helyzete folytán is a Zselizikultúrába tartozik, azt bizonyítaná, hogy a Zselizi-, Bükki II., Tiszaiés Bánáti-kultúra emberei.legalábbis kereskedelmi érintkezésben állottak
egymással, tehát egyidejűleg tartották megszállva a Kárpátmedence
egymással érintkező területeit.
Ez a megállapítás azonban csak az első látszatra igaz. A Történeti
Múzeum Régészeti Osztályának rendezési munkálatai során előkerült
anyag tüzetes vizsgálata más lehetőséget is megenged.
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Meg lehetett állapítani, hogy a Bükki-kultúrába tartozó edény
kivételével, valamennyi teljesen épen került a sírba, tehát megelőzően még
használatban lehetett. A bükki edény azonban nem ép. Pereme erősen
töredezett s így valószínűen nem is volt már használatban. De ha használ
ták volna is, ez sem jelentené okvetlenül az egyidejűséget.
Legyen elég itt a tápiószelei szkíta temető 3. és 12. sírjaira hivat
kozni. 34 Mind a kettőben, a kor ízlésének megfelelő edények társaságában,
a közel kétezer évvel előbb élt Péceli-kultúra nagyon jellemző edényei is
előkerültek. Ez semmi szín alatt nem jelent sem egyidejűséget, még
kevésbé továbbélést. Csak annyit jelent, hogy a szkíta telep vagy temető
földmunkálatai során a maga idejében épen előkerült edényeket — maguk
is edénymelléklettel temetkezvén — eltemették a szkíta halottakkal
együtt. Legyen elég ez az egyetlen példa, amelyet még tetszésszerint
szaporíthatnánk, úgy az ős-, mint a népvándorlás korából.
Igaz, hogy ebben az esetben sokkal nagyobb időközről van szó, mint
amennyit az eddigi kutatás a Bükki- és Tiszai-kultúrák közt feltételez,
de ezt a lehetőséget még a kisebb időköz esetén is figyelembe kell vennünk
a nagytétényi sírból levonható következtetéseknél is. A végső szót csak
akkor mondhatjuk ki, ha a terület jobban át lesz kutatva. liehet, hogy
az első feltevés válik valósággá, de egyetlen lelet nem alkalmas a végső
következtetések levonására.
Nem lenne meglepő, ha Nagytétényben bükki emlékek kerülnének elő,
mert Békásmegyerről is ismerjük e kultúra emlékeit. 35
*

Az itt ismertetett adatok telepről és temetőből származva gazdagítják
ugyan a főváros történelméről való ismereteinket, a területen végzett
feltárások azonban olyan kisméretűek, hogy a társadalmi és gazdaság
történeti háttér megrajzolásáért, messzebbfekvő területek nagyobb össze
függésekben vizsgált anyagához kell folyamodnunk.
Az Alföld és a Dunántúl távolabbi részein végzett kutatások segítik
ennek a háttérnek a megrajzolását annál is inkább, mert néhány előtanul
mány a két utóbbi. évtizedben foglalkozott ezzel a kérdéssel. l-egyen
szabad hivatkozni szerző két ilyenirányú munkájára, amelyek közül
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az első éppen a Körös-kultúra, 36 a másik általában a neolitikum 37 életével
foglalkozott. Ezeknek a segítségével kiegészíthetjük azt a képet, amelyet
Tompa 38 többször hivatkozott tanulmányában találunk.
A fennebb elmondottakból megállapítható, hogy — mivel a budai
barlangok átkutatása negatív eredménnyel járt 3 9 — Nagy-Budapest
területén az élet a neolitikus forradalom 40 idején kezdődött;, abban az
időben, amikor az ősközösségben élő késő-palaeolit- és mesolit-kori halász
vadász, gyűjtögető gazdálkodást az állattenyésztő-földművelő termelés
váltotta fel. Ez a földművelés azonban még nem terjedt túl a kapás
földművelésen.
A halászó-vadászó férfi, régi foglalkozása mellett állattenyésztéssel
járult hozzá a társadalom fenntartásához s foglalkozásában már benne
volt az apajogú társadalom kialakulásának egyelőre lappangó csirája.
A természettől kevésbbé függő, nagyobb készletek gyűjtését lehetővé
tevő új termelési mód nagyobb népsűrűséget engedett meg. 200—300
főből álló közösségek már az eddig feltárt telepek és temetők kiterjedéséből
és létszámából is megállapíthatók.
Ez a nagyobb közösség a természetes munkamegosztásnak az eddigi
nél szélesebbkörű lehetőségét adta. Az említett foglalkozások mellett
a férfi készítette a fa-, kő- és csonteszközöket, a nő szőtt-font, edényeket
készített és ellátta a háztartás szükségleteit. A gyűjtögetésben az öregek
és a gyerekek is segítettek. Ezzel indult meg az ősfoglalkozások elszakadása
az ipari munkától, ami ebben a korban még nem vezetett osztálytagozó
dásra. Tarkábbá tette a társadalmat a termelés folytán előálló feleslegek
értékesítésével és a hiányok pótlásának megszüntetésével foglalkozó
cserekereskedelem, amely igen sokszor nagyon távoli vidékekkel is
összekapcsolta területünket.

Régiségei XV
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JÁNOS BANNER

SOME DATA CONCERNING THE NEOLITHIC AGE
IN BUDAPEST
The researches concerning the Neolithic
Age in Hungary cannot yet be considered
as finished. Ne wonder, as the real research
work dates only back merely to the last two
decades. Until then, the published data
were mostly topographical or yielded typo
logical information that was more or less
useful, but not always suited to draw
prehistorical conslusions from.
The first Neolithic finds, whose well
observed stratigraphy enabled us to draw
some chronological conclusions, came to
light about twenty years ago, during the
excavations of Francis Tompa in Bodrogkeresztur. This excavation and its results
can be considered as the basis of further
research, as the result of which we were
able to discern the two cultures characte
rized by the pottery with band decoration.
Unfortunately, the recent researches are not
always based on observations made during
the excavations.
Since then, we have been able to discern,
besides the Bükk and Tisza cultures, two
Other cultures, the Kőrös and the Bánát.
The chronology of the cultures with band
decoration became problematic after the
recent research, though this has not yet
been based upon stratigraphical obser
vations.
This essay does not aim to settle the
dispute, which moreover, cannot yet be
considered as finished. Kven if it furnishes
some new data it does not want to refute
the older important hypotheses as yet. Still
it is necessary to mention them, for all

assumptions which strive after the scientific
truth are rightful and necessary, and help
to clear the problems through objective and
fertile discussions.
Here we want to treat such problematic
questions, two in particular concerning the
Neolithic Age. We also take into conside
ration the results of excavations which took
place in distant territories. Both problematic
finds came to light in the territory of Great
Budapest and have been treated not only in
the excavation reports, but also in detailed
archaeological monographies.
I t is quite true that the results of our
prehistoric research cannot always follow
from the careful examination of a single
place of discovery. Very often the data of
distant places throw a new light on questions
which had already been regarded as settled.
So we must often revise our conclusions,
even if they had already been considered
as definite. Such a revision is also important
if it starts a discussion, for it stimulates
those, who direct the researches. This is '
the aim of the present essay too.
Here we throw a new light on two Neolith
ic finds, which are important for the whole
Neolithic Age in Hungary.
First we are going to deal with a part
of the material which has been discovered
in the pits of the Tabán settlement, and
which has been considered — on the basis
of the other finds — as belonging to the
group of the older linear pottery.
We are speaking here of the coarse, thick
vessel fragments decorated with dense nail
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impressions. On the rims, there is an una
dorned stripe and they are jointed by
impressed warts (fig, 1:1—3,). But the wellknown material of the Kőrös culture awa
kens doubts in us whether or not these
fragments really belong to the linear pottery.
I t is true that the nail decoration is at
home in the culture of the vessels with
band decoration. I t chiefly appears on these
vessels where, under the rim as well as on
the bulgy part, there is a row of warts, so
that between two upper warts falls a lower
one and vice versa, and the upper and lower
warts are connected with ribbons consisting
of nail decorations, in single or in double
rows. We seldom find denser ornaments
in the territory beyond the Carpathian
Basin. The shape of the few finds discovered
in Slovakia does not point to the linear
pottery, although it occurs together with it.
I t also appears together with the Bükk
culture in special shapes which cannot be
compared with the above mentioned ones.
These facts awake in us a suspicion, as
to the correctness of the classification of
the Tabán finds. Neither the shape, nor the
execution and decoration are similar to the
above mentioned. Se we must search else
where for their origin.
Among the find material discovered
at Zsoldos-farm (Hódmezővásárhely —
Kopáncs), at Kovács-farm, at Kotacpart
and Bodzáspart, there are many fragments
which agree with those well-known from
Tabán as regards their shape, execution and
decoration. The thickness of the vessel wall,
the rim, the material of some vessels, the
empty stripe under the rim, the characte
ristic wart and the decoration corresponds
to those to such an extent, that there can
be no doubt about their connection with
the same culture. We refer here to the
already published material, which betrays
the common origin.
We try to find the origin of these finds
or at least the development of their shape
in the Körös-culture.
The geographical situation does not
contradict this. The map constructed by

Ida Kutzián showing the spread of this
culture — based partly on m y map —
does not only prove that the Kőrös
culture was at home beyond the Tisza, but
also that it reached the district between
the Danube and the Tisza and got as far
as the Danube. The authentic finds of
Gombos, Monostorszeg, Csatalja and Vas
kút prove this. The culture spread along the
Danube northwards and through Kiskun
halas and Kiskunmajsa, as proven by the
Dunabogdány finds — known only from the
literature, Now whichever way the people
of the Kőrös culture followed, they had
to go through our territory.
So we must take into consideration, that
this culture reached Budapest although we
cannot draw final conclusions from one find
and its chronological situation can be per
haps cleared here.
The Tabán material seems to prove that
the older linear pottery and the Kőrös
culture arrived at the same time to this
district, or at least they got into touch
here, which equally seems to indicate syn
chronism.
This confutes the opinion that the Körös
culture was simultaneous with the Bükk
culture. After the researches of Ida Kutzián,
this is not at all surprising.
Another find from which we can draw
interesting conclusions, is the Nagytétény
grave. This was laid open ten years ago.
The publisher states that : »as the grave
goods indicate, the grave belongs to the
faciès of the younger linear pottery, called
by dr Tompa Zseliz culture.«
But — as the figures prove — the Zseliz
culture is represented in the grave only by
one vessel. This is of a globular shape, the
neck is nearly cylindrical, the bottom flattened, (fig 2 : 2.) The whole surface is covered
with decorations consisting of parallel bundles of lines with incisions. According to
Gallus, there are four vessels together with
this, showing the shapes of the linear pottery.
He does not publish the picture of one of
them, as it is in a very bad state. Dater
we are going to deal with these vessels.
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The fifth vessel is an imported ware from
the territory of the Bükk culture. Its rim
is broken, but doubtless it was covered
with a linear decoration belonging to the
second period ot the Bükk culture.
The decayed skeleton found in the grave
was in contracted posture.
As a result of the excavations at Békás
megyer, which yielded plenty of Tisza and
Zseliz sherds, and of the excavation at Tállya,
which settled stratigraphically the periods
of the Bükk culture, the publisher rectified
the relative chronology of the Hungarian
Neolithic Age for the trans-Danubian and
cis-Danubian districts. In the cis-Danubian
district, he stated the following chronolo
gical order : 1. Older linear pottery, Bükk I.,
2. Bükk IL, 3. Bükk III., Tisza I . , 4 . Tisza
I—II., 5. Bodrogkeresztúr. In the transDanubian district : 1. Older linear pottery,
2. Younger linear pottery, Zseliz culture,
3. Zseliz culture, 4. Tisza 1—2., Lengyel.

Tompa dealt once more with the Nagy
tétény grave. Here we get a description of
the vessel, whose photograph the publisher
does not publish because of its decayed state.
This is the flat dish whose inside is decorated
with the well known motives of the Zseliz
culture.
The description of the find does not
agree completely either with the figures he
published or with those of the publisher, but
he drew very remarkable conclusions from the
presence of the Bükk vessel. »The presence
of the Bükk vessel
proves that the
trans-Danubian and eastern regions had
been already in touch before the Tisza
culture whereas the cultural change of the
trans-Danubian district occured only later,
when the Tisza culture also took roots here.«
This is an important statement, for we
told the same above, when we indicated the
appearance of the Kőrös culture. So, we put
the intercourse between the two regions to
an even earlier period, even if we took
into consideration only the Neolithic Age.
Some data point to a communication in the
Magdalenian period, but this does not con
cern the territory of Budapest and its
prehistory.
As Tompa has published the fifth vessel,
now we can inspect tho whole find material
of the grave, giving us an opportunity to
examine again the whole in details.
The fragmentary dish and the vessel with
a neck (fig 2:2.), belong to the Zseliz culture,
the bulgy vessel whose rim is broken,
(fig 2:1.), to the second period of the Bükk
culture. This is proved by the decorative
motives on the vessels.
When we desire to find out where the two
other vessels belong, we must examine some
other, recently discovered finds from more
distant territories.
One of them (fig 2:3.) is a small vessel with
globular lower part, flat bottom, the mouth
is slightly widened, the rim flat. I t has four
small cylindrical handles with horizontal
openings.
The same vessel type occurs with an
angular lower part, but similar neck and

The most important statement, concerning
the Nagytétény grave is that the II. period
of the Bükk culture and the Zseliz culture
were synchronous.
Francis Tompa accepted this fact in the
Guide written to the last exhibiton of the
National Museum. He treated the same
question in his essay »The Prehistory of
Hungary« (Budapest őskora) and in his
great summarizing work, written in German.
We do not agree with Tompa as regards
the conclusion he drew concerning the
burial rite. He may be right in stating
that the Bükk vessel came into the grave
as imported ware, but he is wrong when he
thinks that from the burial rite of the
grave we get indirect information about the
way of burial in the Bükk culture. The
imported ware points to a contact of the
cultures, and so to their synchronism, but
does not mean without fail, that such a
deeply rooted custom, we could say view
of life was also taken over. This is true in
spite of the fact that later, in Megyaszó,
the skeltons in the graves of the Bükk
culture were really in contracted posture.
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two handles, in our greatest settlement
belonging to the Tisza culture, on the
Kökény domb, on the younger dwelling level.
Even this sole phenomenon would prove
that the Tisza culture appeared in the
Hungarian capital too, or at least its influence manifested itself here. But we known,
that even if we do not recognize distinctly
the characteristics of the Tisza culture in
the Pomáz vessel, the finds of this culture
are well represented in Békásmegyer.

The place of discovery No. VIII. at
Ószentiván and the nearly undisturbed
material of Kökénydomb and Kopáncs-Kissfarm, enable us to make a selection among
, the rich material of the Csóka settlement
and to recognize those elements which figure
in the oldest cultures of the Vinca settlement.
Prom this settlement we are acquainted
with the vessels having the shape of a
double truncated cone, in smaller and bigger
form, and that enables us to state that,
together with the Tisza culture, the Bánát
culture also appeared on the territory of
Budapest and left its marks in the Nagytétény grave.
As we had already been able to state this
synchronism in Csóka it did not suprise us
that it appeared here together with the
Tisza culture. .
Therefore the Nagytétény grave, which
geographically belongs to the Zseliz culture
proves that the inhabitants of the Zseliz,
Bükk II., Tisza I. and Bánát cultures were
at least in a commercial communication,
so they occupied sinrultaneously these territories of the Carpathian Basin, which were
in touch with one another.
But this statement is only seemingly true.
The profound examination of the material
which came to light when we rearranged
the Archaeological Department of the
Hungarian Historical Museum permits us
to draw a different conclusion too.
We find that all vessels, except the one
belonging to the Bükk culture, were unbroken at the time when they have been put
into the grave, so that previously they could
have been in use. But. the Bükk vessel is
not intact. The rim is broken at several
places and.it was probably no longer used.
But even if it had been used this would not
mean for certain contemporaneousness.
Here I only want to refer to graves 3 and
12 of the Scythian cemetery of Tápiószele.
In both we found vessels corresponding
with the taste of the age together with very
characteristic vessels of the Pécel culture,
which had existed about 2000 years earlier. Of

In the Nagytétény grave, however, the
Tisza culture appears together with Zseliz
and Bükk vessels, which seems to indicate
a synchronism, even if we presume that the
imported Bükk vessel only got here in the
last period of the culture. But it is more
obvious that the presumed I I I . period was
the Tisza culture itself, whose characteristic
motives already appeared in the II. period
of the Bükk culture, and from here, got
into the Tisza culture. This wandering still
lacks stratigraphical proofs, but it seems
that we shall get them in Bodrogzsadány.
This would dispel all doubts. The recent
results of anthropology also seem to support
Tompa's theory that the two cultures succeeded each other. But here we lack more
observations.
But not only the Kökénydomb stratigraphy seems to prove that our vessel
bolonged to the late Tisza culture, but
another vessel, too (fig. 2:4.).
The shape of this vessel is a double truncated cone, but the edges are rounded and
the bottom flat. This shape is unknown in
the Tisza culture.
Another culture of a southern origin, called
by us Bánát culture, only revealed itself
recently, yielding a rich material at the
Ószentiván place of discovery No. VIII. This
helps to indentify those vessels which until
now disturbed the cultural picture of the
settlements belonging to the Tisza culture.
Some phenomena appear in all the SouthHungarian settlements, but they were
especially disturbing at the Csóka settlement
disclosed by Francis Móra.
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course this does not mean contemporaneousness or a survival. It only means that when
the Scythians were digging in their settlement or cemetery they buried the vessels,
which came to light, again with their own
deceased, as they also used vessels as gravegoods. This is only one example, but we
could mention many others from Prehistorical Times and the Period of Migration
too.
It is true that this would mean a greater
interval between the Bükk and Tisza cultu-

res, than what was assumed till now, but
we must consider this possibility in case of
a smaller interval too in connection with the
conclusions which can be drawn from the
Nagytétény grave. We can come to a final
result only when the territory will be better
examined. Perhaps the first persumption is
true, but we cannot draw final conclusions
from one find.
I t would not astonish us to discover Bükk
finds in Nagytétény for such came to light
in Békásmegyer too.
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