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1. Bevezetés 

Jelen cikkében a szerző kísérletet tesz a megalitikus kultúrákkal kapcsolatos 
más kérdések tárgyalására. Ezért a cikk a következő témákkai foglalkozik elsősor
ban: 1. A dolmenek jelentősége és ázsiai elterjedésük. 2. A megalitépítők gazdasági 
és társadalmi élete. 3. A tojásról szaporodás-mítosz és a megalitépítők közti kapcso
lat Ázsiában. 

2. A megalitikus emlékek ázsiai elterjedése 

Menhirek 
A Koreában elterjedt megalitikus emlékek egyike a menhir, lényegében az 

egész világon elterjedt. Az őskortól kezdve szinte a mai napig állítanak menhireket. 
Szerkezetük meglehetősen egyszerű - egy természetes állapotában hagyott vagy 
csak durván megmunkált kőtömböt állítanak fel függőleges helyzetben oly módon, 
hogy alulról néhány kisebb kődarabbal támasztják meg. Méreteik igen változatosak, 
Koreában a legkisebb 50 cm magas, a legnagyobb pedig 35 m-es. Koreában egy 
helyen rendszerint csak egy-egy található belőlük, menhircsoportok vagy menhirso-
rok nincsenek. Általában az egész félszigeten megtalálhatók, rendszerint az alacsony 
fekvésű síkságokon. Egy, az északi Pyongan-tartományban lévő menhiren (Namsan-
ri Yong pyon kun, É-Korea) van egy felirat is, mely azt bizonyítja, hogy a menhirt 
valamikor a történeti időkben állították. 

Koreában a menhirek tanulmányozása még a kezdeteknél tart. Sem az egész 
országra kiterjedő vizsgálatok nem folytak még, sem tipológiájukkal nem foglalkoz
tak. Egyelőre csupán annyi bizonyos, hogy igen sok, valószínűleg több száz, a men
hirek száma az országban, továbbá, hogy a menhireket a helyi lakosság még mindig 
sok helyütt vallásos tiszteletben részesíti és szentnek tartja, s hogy ott, ahol egymás 
közelében két menhir áll, nagyapa- és nagyanyakőnek nevezik őket. 

Kína középső részét kivéve Ázsia-szerte mindenütt találhatók menhirek. Ismer
tek Mongóliából, Japánban Hokkaidoról, Tóhokutól a Csubu területig, Tajvanról, az 
Indonéziai szigetvilágból és Tibetben, a Min-folyó felső folyásának vidékéről.' Más 
szavakkal, a menhirek elterjedése csaknem fedi a kőkamrák és dolmenek elterjedé
sét - ez utóbbiakról később lesz szó. A menhirekkel kapcsolatos tudásunk bővülését 
az egyre intenzívebbé váló adatgyűjtéstől és kutatómunkától várjuk. 

1 Cheng, T. K. 1963, Chou China, The archeology of China Ser. 3. Cambridge (Heffer) 
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1. ábra. A kőkamrák ázsiai elterjedése 

Kőkamrák 
A kőkamrák - vagyis lényegében kőlapokból álló koporsók - számos változat

ban jelennek meg. Általában egy fedőlap, egy fenéklap és négy oldalfal alkotja 
őket, de előfordul az is, hogy a falak több kisebb kőlapból állnak, máskor a fenék
lap hiányzik. Mindenesetre jelen cikkben a kőkamra azt a kőlapokból álló „ládát" 
jelenti, melybe a halottat helyezik, tehát nem vonatkozik más, némileg hasonlatos 
temetkezésekre, melyeknél szintén köveket használnak fel, így nem tartoznak ide pl. 
a kőpakolásos sírok vagy azok a sírok, melyeknek kőből épített halotti kamrájába 
bejáraton keresztül helyezték az elhunytat. 

Japánban is tártak fel kőkamrákat. Belső-Mongóliában, Chi-feng nevű lelőhe
lyen is sok kőkamra került elő, falaik több kőlapból állnak.2 Ezek a kb. Kr. e. I. 
évezredből származó kőkamrák számos bronzkori leletet - vöröses kerámiát, bronz
gombokat és bronzkéseket - tartalmaztak. 

Az orosz tengerparti területen is tártak fel a Kr. e. I. évezred közepéről szár
mazó kőkamrákat a Heilung-chiang mentén és Chi-linben. Kína ÉK-i része, a Sun-

2 The Society of Orientál Archeology, 1938, Chi, feng-shanhou, Tokyo (japáni) 
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2. ábra. Dolmen Che-kiang-ban (Kína) 

gari terület, a Liao-ning-félsziget és Ho-pei tartományban a T'ang-shan terület ÉK-
Ázsia kőkamrás zónájába tartozik. Tibetben Cheng, Te-kun tárt fel kőkamrákat a 
Min-folyó felső folyása mentén, azon a vidéken, melyről fentebb a menhirekkel 
kapcsolatban már szó volt. Úgy tűnik, hogy Japánban a kőkamrák a Dzsómo-kultúra 
legkésőbbi fázisában jelennek meg s lényegében a dolmenek föld alatti részét alkot
ják. Az eddig ismert kőkamrás lelőhelyek Japán nyugati részére koncentrálódnak 
(Kjusu, Csugoku, Sikoku). 

Ami a kőkamrák ék-ázsiai elterjedését illeti, úgy tűnhet, hogy a koreai kőkam
rás sírok kultúrájának Dél-Szibéria korai fémkori kultúrái felé van kapcsolata - bár 
az utóbbi évtizedekben azért fogadták el általánosan ezt a nézetet, mert az ellenke
zőjére nem volt bizonyíték. Azonban újabb kutatások, melyeket Sung, Wen-hun pro
fesszor úr végzett Pei-nan-ban, Tajvan keleti részén, döntő fontosságúak, mivel az 
itt általa feltárt őskori kőkamrák mintegy hidat képeznek a koreai kőkamrák és a 
már régóta ismert jávai, szumátrai3 és indiai megfelelőik között. Ráadásul Ázsia-
szerte azokon a vidékeken, ahol kőkamrák vannak, rendszerint dolmenek is találha
tók. Ezért tehát úgy tűnik, hogy Ázsiában a kőkamrák nemcsak dél-szibériai eredet
re vezethetők vissza, de létesítésüknek volt egy erős, délkelet-ázsiai hagyománya is. 
Ebből a rövid áttekintésből is világos, hogy Ázsiában a bronzkor óta vannak kő
kamrák s úgy tűnik, hogy elterjedési területük - Dél-Szibéria, Mongólia, Mandzsú
ria, Korea, Dél-Tajvan, Jáva, Szumátra, India és Tibet - mintegy körülveszi a kínai 
szubkontinenst. 

3 Van der Hoop, 1932. Megalithic remains in South Sumatra, Zutphen (angol), Kim B. 1980. 
Megalithic culture in Jawa JKAS 8 (koreai, angol kivonattal) 
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5. ábra 
1 = 1 A dolmenek ázsiai elterjedése 
>^N A tojásról szaporodás-mítoszok ázsiai elterjedése 

Dolmenek 
A dolmenek koreai és mandzsúriai elterjedésével Mikami professzor úr foglal

kozott.4 Koreában igen sok - több ezer - dolment tartanak számon, de Dél-Man
dzsúriától E-ra és a Liao-ning tartománytól É-ra már nincsenek dolmenek. Más sza
vakkal, a dolmenek elterjedésének É-i határa Dél-Mandzsúria. Koreában igen sűrűn 

4 Mikami, T. 1961. The study of dolmen and stone cists in Manchuria and Korea, Tokyo (japáni, 
angol kivonattal) 
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találhatók dolmenek a félsziget nyugati részén, különösen a folyók és a patakok 
mentén. Néhány helyen pl. a délnyugati részen, Cholla tartományban, egy helyi ku
tató több típusukat figyelte meg; előfordul pl. a „lábszáras" típus, melynek fedőlap
ját 2-4 kőlap tartja, vagy a „lábfejes" típus, melynek fedőkövét sok kis kődarabra 
helyezték. A lábszáras típus esetében feltehetően a kőlapok tulajdonképpen egy 
négyszögletes föld feletti kőkamrát formáznak, míg a lábfejes típusról feltételezik, 
hogy eredetileg az alul levő kis kődarabok egy négyszögletes vagy kerek kamrát 
alkottak volna. Egy másik koreai dolmentípus a fedőkő kamrával, vagyis egy, a 
földre helyezett fedőkő, koporsóul szolgáló föld alatti kőkamrával. A falakat és a 
fenékkövet itt is sok kisebb kő alkotja. 

Japánban a dolmenek a Dzsómon-időszak legkésőbbi fázisában jelennek meg 
Kjusuban s népszerűségük tovább tartott a Jajoi időszakban is. A japáni dolmenek 
szerkezete a mono típushoz tartozik; vagyis egy, a földre helyezett zárókőből és egy 
alatta levő kőkamrából állnak. Néha a kőkamrát urnákat tartalmazó koporsó helyet
tesíti. 

Ling, Shun-sheng professzor úr azt írta a tajvani dolmenekről, hogy sok őskorit 
és sok történeti korokból származót tartanak köztük számon. Jelenlegi ismereteink 
szerint a szigeten csak „lábszáras" típusúak vannak. Kína partvidéki területein né
hány helyen - pl. Shan-tung és Che-kiang tartományokban - figyeltek meg dolme
neket. A shan-tungi a lábszáras típushoz tartozik, míg a che-kiangi a lábfejeshez. 
Kína belső részéről, a Chung-yuan-i területről egyetlen dolmen sem ismert, ugyan
akkor a tibet-szechwuni területen, a Yangt-tzu folyó felső folyása mentén Cheng, 
Te-kun szerint számos dolment figyeltek meg.5 

Dél-Ázsia szigetein számos dolment regisztráltak, illetve tártak fel. Pl. Dél-
Szumátrán lábszáras típushoz tartozókat figyelt meg Van der Hoop 1932-ben, a 
szerző pedig egy lábfejes típust is közölt.6 Indonéziában a menhireken, kőkamrákon 
és dolmeneken kívül még számos változatuk van a megalitikus emlékeknek, ilyenek 
pl. a kővel körülkerített területek (Batu Katáng) és a kőszékek. Sulawesin (Cele
besz) pedig több menhiren is találhatók olyan bemélyedések, melyek a megalitikus 
emlékekkel kapcsolatos kultuszok fontos elemei. Úgy tűnik tehát, hogy a sziget la
kói aktívan gyakorolták ezeket a kultuszokat. Sakar szerint India a megalitikus kul
turális zónába tartozik. Sir Mortimer Wheeler is közölt számos dolment, a belőlük 
előkerült sírmellékletekkel együtt. Indiában a dolmenek fedőlapja alatt levő kőkamra 
falán előfordulnak ablakok is, azonban az ablakos dolmenek nem gyakoriak Ázsiá
ban. A kevés előfordulás egyike a Kaukázus, ahol a majkopi kultúra dolmenjein ta
lálhatók ilyenek.7 Összegezve a dolmenek ázsiai elterjedését, megállapíthatjuk, hogy 
Kína kivételével egész Ázsiában gyakoriak. 

5 Cheng, T. K. 1963. i. m. pp. 181-182. 
6 Kim, B. M. 1980. „Megalihts in Java", JKAS, No. 8. (koreai, angol kivonattal) 
7 Sulimirski, T. 1970. Prehistoric Russia, N. Y. 
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... A funkcionális összefüggést a következőképpen gondoljuk: 

Mindennapi élet Szellemi élet 

Rizstermesztés 
Letelepedett közösség Közösségi rítusok 

Dolmenek állítása 

Ha ezt a funkcionális összefüggést elfogadjuk, akkor ebben az összefüggésben 
az alapvető változó a rizs, mely a régi Koreába különböző úttvonalakon juthatott el. 
Egyesek úgy gondolják, hogy É-ról érkezett, mások a déli utat tartják valószínűbb
nek. Ebben az összefüggésben emlékeztetnünk kell arra, hogy a rizstermesztés kez
dete valahol Ázsia trópusi területein keresendő, éppúgy, ahogy a búzáé a Közel-Ke
leten vagy a rozsé Afrikában. Tehát bármelyik irányból történt is a rizs bevezetése 
Koreába, végső soron DK-Ázsiából származott, az új szellemi jelenségekkel, neve
zetesen a megalitimádással együtt. 

A dolmenállítók gazdasági életének egy másik jellemző vonására világítanak rá 
a dolmenekből előkerült halászszerszámok: pl. horgok, hálónehezékek. Ez ismét azt 
húzza alá, hogy a dolmenállítók fő foglalkozása a mezőgazdaság volt. 

4. A megalitállítók ideológiája 

Koreában a dolmenek általában csoportokban találhatók, de nem ritka a magá
nyosan álló sem. 

Seok, Kwang-jun, észak-koreai régész, az ény-koreai dolmenek típusait és kro
nológiáját tárgyalva néhány érdekes megfigyelést tett,8 nevezetesen azt, hogy a fo
lyók partján, aránylag kis területen is, 10-20 dolmen állhat egy csoportban. 

Lelőhely Terület Dolmenek száma 

Tu-mu-ri 300x60 m 67 
To-dong 70x20 m 13 
Kum-kyo-dong 65x20 m 14 
Jung-won-san 55x30 m 19 

Ez arra utal, hogy a dolmenek állítói őseik számára temetőt vagy szent terüle
tet jelöltek ki. Úgy véljük, hogy ezen a területen bizonyos közösségi rítusokat gya
koroltak. Azonban a dolmencsoportokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések 
(pl. van-e összefüggés egy adott területen levő dolmenek száma és a területen 
együtt élő törzsek között) megválaszolása még a jövőkutatás feladata. 

Tájolás 
A régész számára annak ismerete, hogy valamely temetkezésben a halott feje 

milyen irányba néz, fontos információt hordoz az illető közösség szellemi-vallási 
életéről. Megfigyelhető, hogy a dolmenek hossztengelyét bizonyos meghatározott 
irányba próbálták tájolni. Pl. Huanghae tartományban egy öt tagból álló dolmencso-

8 Seok, K. J. 1970. „A study on the dolmens in Northwestern Korea". Kokominsok 7. (koreai) 
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port tájolása kelet-nyugati, bár sok esetben nincs egyöntetű tájolás. A dolmenek tá
jolásával kapcsolatban egy koreai régész, Lee, Yung-jo, a Tae-chong-folyó menti 
dolmenek ásatása során felfedezte, hogy ezen a vidéken a dolmenek hossztengelyé
nek tájolása megegyezik a folyó irányával. 

így hát a dolmenek tájolása lehet akár K-Ny-i, akár É-D-i - a folyó irányának 
megfelelően. Ha ezt a jelenséget a jövőben többször is megfigyelik majd, feltéte
lezhetjük, hogy a dolmenállítók számára a víz, a folyó volt a legfontosabb tényező, 
főleg a rizstermelőknek, hiszen gazdálkodásukban a hosszú életet és a prosperitást 
csak a víz biztosíthatta. 

MEGALITHIC CULTURES IN KOREA 

1. Introduction 

In this paper the author attempts to bring out other questions regarding to the 
megalithic cultures. The discussion is, thus, focussed on; (1) Significance of the 
distribution of the dolmens in Asia; (2) Economy and the society of the megaliths 
builders; (3) Relationship of oviparous myth and the megaliths builders in Asia. 

2. Distribution of megalithic monuments in Asia 

Menhir 
One of the megalithic monuments in Korea is the menhir. The Menhir is lar-

gely distributed in the world and it has been erected from the prehistoric age to 
quite recently. The construction of a menhir is rather simple - erecting a natural or 
roughly masoned stone up right with somé block stones underneath supporting the 
up right stone. The size of a menhir in Korea is something liké 50 cm at the smal-
lest and 35 m at the largest. In Korea they are normally found one or two in a 
place and no example of menhir groups such as stone alignments has yet been ob-
served. Menhirs are normally sited on the low plains all over the Koreán peninsula 
and one menhir at Namsann. Yong pyon kun in North Pyongan province in N. Ko
rea has somé inscriptions on it, which saying testimonies that it was made sometime 
during the historic age. 

The study of the menhir in Korea is still on a beginning stage. No nationwide 
research, nor typology has been researched. All one can quote a number of the 
menhir, presumably many hundreds of them have been observed; that the menhir is 
still an object of worship or a sacred object by the locals; that the menhir is in 
somé places regarded to be the grandfather or grandmother stone when two of them 
are standing nearby. 

Menhir are commonly distributed in Asia except the central part of China. 
They are observed in Mongólia to the north, Hokaido, Tohoku to Chubu region, in 
Japán, Taiwan, Indonesian islands, along the upper stream of the River Min in Ti-
betan region.1 In other words the distribution of the menhir nearly overlaps the dis
tribution of stone cists and dolmens which will be discussed later. As to characte-
ristics of the menhir or the interpretation of the menhir one has to wait until more 
materials and academic research will be done in the future. 

1 Cheng, T. K., 1963, Chou China, The archaeology of China, Ser. 3. Cambridge (Heffer) 
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Stone Cist 
As far as the structure of the stone cist is concerned, one may find many va

riations such as a stone coffin consisting of slab stones - four walls, the bottom 
and the cover with one slab stones respectively or in some cases a wall of a cist 
consists of many of small slab stones. In other cases there is no bottom stone at 
all. However, the term, stone cist in this paper is the stone box consisting of slab 
stones to contain the dead. Therefore, other types of stone burials like stone burial 
consisting of block stones or stone chamber tombs into which the corpse is buried 
through the gate are excluded. 

Apart from the Korean peninsula stone eists were excavated by the Japanese 
archaeologists. In a site called Chi-fen in Inner Mongolia revealed many stone cists 
(around first millenium B. C.) which consist of several slab stones for a wall.2 The
se bronze age stone cists revealed bronze buttons, bronze knives as well as reddish 
pottery. 

In the Russian Maritime Region stone cists of the middle of the first millenium 
B. C. have been excavated along the Heilung-chiang and in Chi-lin. To the north
east of China the Sungari region, the Liao-ning peninsula and the T'ang-shan region 
in Ho-pei province belong to the stone cist cultural zone in N. E. Asia. In the Ti
betan region stone cists were excavated by Cheng, Te-Kun along the upper stream 
of the River Min where the champles of the menhir were mentioned previously. In 
Japan the stone cist seems to have appeared during the latest phase of the Jomon 
culture as an underground structure of the dolmen. The known sites of the stone 
cists tend to be found in the western part of Japan such as Kyushu, Chukoku, and 
Shikoku. 

According to the distribution of the stone eist in N. E. Asia, one might assume 
that the stone cist culture in Korea had some cultural relavances with early metallic 
culture in Southern Siberia and this kind of hypothesis has generally been accepted 
for the last couple of decades since there was no other clues for any other inter
pretations. Yet, as a result of recent archaeological efforts many stone cists were 
excavated in site by professor Sung, Wen-hun at Pei-nan; eastern coast of Taiwan. 
This excavation seems to be very crucial because the existence of the stone cist of 
the prehistoric age can be a stepstone for us to bridge the stone cist culture in Ko
rea with the counter parts of Java3. Sumatra, and India which have long been ob
served. In addition the places where stone cist are found there always are, dolmens 
without many exceptions in Asia. Consequently one can assume the stone cist cul
ture in Asia was not only a Southern Siberian tradition but also a strong prehistoric 
tradition in South Asia. From this brief survey of stone cist culture in Asia it is 
noted: that stone cists culture existed in Asia from the bronze age, that the distri
bution of stone cists in Asia seems to be surrounding the Chinese subcontinent from 
the North-S. Siberia, Mongolia, Manchuria, Korea down to the south-Taiwan, Java, 
Sumatra, India and Tibet. 

2 The Society of Oriental Archaeology, 1938, Chi-feng-shanhou, Tokyo (Japanese) 
3 Van der Hoop., 1932, Megalothic Remains in South Sumatra Zutphen (English). Kim, B. 

1980, „Megalithié Culture in Java", JKAS, 8 (Korean with English abstract) 
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Dolmen 
The distribution of dolmen in Korea and Manchuria has been worked out by 

Professor Mikami.4 On top of that, more examples of dolmens in Korea were noted 
by the archaeologist in Korea which outnumber many thounsands. However no exis
tence of dolmen to the north ot Southern Manchuria and Liao-ning province. In 
other words northern limit of dolmen existence is southern Machuria in Asia. Dol
mens in Korea are densely distributed in the western part of the peninsula particu
larly along the rivers or streams. In some place like Cholla province, S. W. part, it 
is alleged by a local researcher that there are classified into many types; the legged 
type with a capstone supported by 2 to 4 slab stones, the footed type with a cap
stone placed on many small block of stones. In the legged types the slab stones 
supporting the capstone are assumed to have formed a rectangular chamber above 
ground and in the footed type the block stones underneath the capstone are forming 
a rectangular or a round chamber. Another type of dolmen in Korea is the capstone 
with cist type that is a capstone placed on the ground with a stone cist for coffin 
consisting of many block stones for walls and a floor, under the ground. 

The dolmen in Japan appeared during the latest stage of the Jomon period in 
Kyushu and it is populary constructed through out the Yayoi period. The structure 
of dolmens in Japan is of mono type that is a cap stone is placed on the ground 
and stone cist is made underneath the cap stone. In some cases the stone cist is 
replaced with urn coffin. 

On the dolmens in Taiwan, professor Ling, Shun-sheng described that many 
dolmens, of the prehistoric and historic age had been surveyed. To the present ar
chaeological knowledge only the legged type of delmens exist in the island. A new 
examples of dolmens have been surveyed along the coastal region of China - in 
such places as Shan-tung and Che-kiang province. The one in Shan-tung is legged 
type and the one in Cha-kiang is footed type. Not a single example of dolmen in 
Chung-yuan region in mainland China has been observed. Yet in the Tibetan-Szech-
wun region, as Cheng, Te-kun mentioned, several examples of dolmens were obser
ved along the upper stream of the River Yang-tzu.5 

In the islands in Southeast Asia many dolmens have been excavated or obser
ved. Examples of the legged type Southern Sumatra were reported by Van der Hoop 
in 1932 and even a footed type of dolmen was reported by the author.6 There are 
more variations of megalithic monuments in Indonesia other than the dolmen, the 
stone cist of the menhir such as stone enclosures (Batu Kantang) and stone chairs. 
But as far as the distribution of the dolmen is concerned the eastern limit of the 
dolmen existence in Indonesia is, so far, up to Java. However, good examples of 
the menhir and cup marks, which are important elements of megalithic culture, are 
found in Sulawesi (or Celebes). Therefore megalith worship seems to have been ac
tively practised by the inhabitants of this island. As Sarkar mentioned, India, be
longs to the megalithic cultural zone. Dolmens of various types and the funerary 
objects found from the dolmen were illustrated by Sir Mortimer Whealer. As to the 
dolmen in India on a wall of a stone cist underneath the capstone of a dolmen there 

4 Mikami, T., 1961, The study of dolmen and stone eist in Machuria and Korea, Tokyo (Japanese 
with English abstraet) 

5 Cheng T. K., 1963, op. cit. PP. 181-182. 
6 Kim, B. M., 1980, „Megaliths Java", JKAS, No. 8. (Korean with English abstract) 
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is a port hole. The port hole on a dolmen is not very commonly unserved in Asia. 
One of few examples of the port hole was identified in a Caucasian dolmen of 
Maikop Culture.7 

Summing up the distribution of the dolmens in Asia one can easily note that 
they are widely observed in Asia except China manoevred by man power. Therefore 
functional relationship is assumed as follows: 

Physical Life Spiritual Life 

Rice cultivating 

Settled community Communal rites 
Constructing Dolmens 

If this functional relationship is accepted, the basic variable in the functional 
relationship is rice, which was introduced to the ancient Koreans via various routes. 
Some assumes it was from the north, other, regard it was from the southern route. 
In this connection it should be reminded that the origin of rice cultivation was 
somewhere in Asia with tropical climate, as the Near East for wheat and Africa for 
rye. Through whatever route the rice cultivation was learned by Korea, it was 
Southeast Asian who originally inspired the ancient Korean together with the new 
spiritual life, namely the megalith worship. 

Another aspect in regard to the economy life in the society of dolmen builders 
is that few fishing devices such as the fishing hook or net sinker are observed from 
dolmens. This fact again strongly implies us the main industry for the living of dol
men builders was farming. 

4. Ideology of megaliths builders 

Dolmens in Korea are observed in groups, although independent single examp
le is not rare. 

Seok, Kwangjun, a North Korean archaeologist, discussing the types and chrono
logy of the dolmens in the northwestern part of Korea, mentioned some interesting phe
nomena.8 That is 10-20 dolmens are located in a limited area along the river banks. 

Location Area No. of Dolmens 

Tu-mu-ri 300x60 m 67 
To-dong 70x20 m 13 
Kum-kyo-dong 65x20 m 14 
Jung-won-san 55x30 m 19 

This implies us dolmen builders seem to have chosen an area for a cemetery 
or a sacred place for their ancestors. This place should have been regarded to be a 
place for communal rites - not an ordinary ground. Yet, further interpretation of 

7 Sulimirski, T., 1970, Prehistiric Russia, N. Y. 
8 Seok, K. J. 1979. „A study on the dolmens in Northwestern Korea", Kokominsok 7. (Korea) 
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dolmens being in groups, whether the number of groups in a district would signify 
the number of clans coexisted in the district and so forth has to be done in the 
future. 

Orientation 
To which direction the head of the dead is laid is another important factor for 

archaeologists to understand the ancient people's sprititual world. As to the orien
tation of the long axis of the dolmen there have been some efforts. A group of five 
dolmens in Huanghae province had an orientation cast to west but in man: other 
cases there is not an uniform orientation either east to west or north to south. In 
regard to the orientation of the dolmen a Korean archaeologiest Lee, Yung-jo in
terpreting the excavation of dolmens along the River Tae-chong, discovered that the 
orientation of the long axis of the dolmens in the area is parallel to the direction 
of river flows. 

So that the orientation of the dolmen could be east to west and north to south 
according to the direction of the river. Should this kind of phoenornenum is repe
atedly observed in the future, one would assume that the water (river) to the dol
men builders was more important object to purchase than anything else particularly 
in the rice cultivating economy life, consequently the longevity and the prosperity 
should only be provided by the water. 

/ 
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