
A jászberény-borsóhalmi rézkori temető
és lakótelep

(Második, befejező közlemény.)

A temető 25 sírja közül 17-nek esetében lehetett mérni a tájolást. A 17 felmért
sír közül 15 feküdt Ny—K-i (ill. két esetben K—Ny-i) irányban. A fok szerinti pon-
tos tájolás e csoporton belül csak annyira tér el egymástól, amennyire az a téli és
nyári napkelte iránya kózti különbségből magyarázható. A mérések szerint három
sírnál lépett csak ki a tájolás iránya a napkelte kijelölte intervallumból, de mind-
össze 1,5 (9.. 11. sír). 2,5=-kal (17. sir) lepte túl a nyári határértéket (június 21, 312,5°).a

Ha feltételezzük, hogy a sírokat temetéskor valóban a felkelő nap irányába tájol-
ták, s a Ny—K-i alapiránytól való eltéréseket ilyen alapon mint évszak-különbségek
tükröződését értékeljük, a 15 sírt így osztályozhatjuk: téli sír mindössze egy van (2.
sír. november vagy január); a júniustól augusztusig terjedő nyári időszakra esik
5 sír (teljes bizonysággal a 9.. 10.. 11. és 17. sír). Mivel az irányok értelmezése a nyári
és téli határértékek kivételével mindig kétféle lehet (azaz a március 21-i és október
21-i napkelte iránya egyezik), csak valószínűséggel következtethetünk a tavaszi és
őszi temetésű sírokra: a márc.—máj. időszakra valószínűleg 5,5, a szept,—okt.-i őszi
időszakra valószínűleg 3.5 sír jut. — Feltűnő jelenség ezek szerint a télen temetett
sírok csaknem teljes hiánya, hiszen az egyetlen téli sír a felmért síroknak mind-
össze 6,6"„-a. holott a természetes valószínűség 25'„. azaz 3,75 téli sírt engedne meg,
sőt, ha a novembert is a téli hónapokhoz vesszük, még többet. A vizsgálat értékéből
sokat levon, hogy temetőnk még legalább 8 olyan sírt tartalmazott, melyeknek tájo-
lását nem ismerjük, valamint az a körülmény, hogy a zsugorított csontvázas sírok
tájolásának mérése csak megközelítő pontosságú lehet, különösen, ha a sírgödröt
nem sikerül megfigyelni. Mindezek, valamint a sírok kis száma lehetetlenné teszi
messzemenő következtetések levonását. Feltétlenül szükségesnek tartom azonban, hogy
a fenti vizsgálatot minden egyes temtö esetében elvégezzük, mivel szélesebb anyag
összehasonlító vizsgálata lehetővé fogja tenni az életforma igen lényeges jegyeinek
meghatározását.'1

Két sírnál találunk D—E-i tájolást (13. és 14. sir). Feltűnő, hogy közülük a 14.
sír a temető szélén, a többi sírtól kissé elkülönülve fekszik. Ennek alapján etnikai
vagy más természetű eltérésre gondolhatnánk, a feltevést azonban egyéb jelek nem
támogatják. Hacsak az nem, hogy a 14. sír a temető egyetlen olyan férfisírja, mely-
ben nem volt kőeszköz. Hasonló a helyzet a két K—Ny-i irányítású sírral (15. és 16.
sír), melyek közül a 15. sír ugyancsak elkülönül a többitől.7

A halottak zsugorításának mérteke általában közepes, néha azonban erősnek
mondható (pl. 2., 3. sír). Határozottan kivehető, hogy a bizonyosan férfivázak mindig
jobb oldalon, a bizonyosan női vázak bal oldalon fekszenek. E tapasztalat alapján
— melyet különben teljes mértékben támogatnak az analóg temetőknél nyert tapasz-
talatok is — következtethetünk a csontanyag alapján biztosan meg nem határozható
vázak nemére is. Eszerint a 17 sírból 7 férfi, 6 pedig nő sírja volt. Ha a szabály a
gyermeksírokra is érvényes, a négy gyermeksír közül 1 fiú, 3 pedig lánygyermek sírja.
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A férfi- és női sírok némileg a mellékletekben is különböznek. 5 f-irban szere-
pelt a hasított kőpenge (a 10. sírban 2 db), mindannyiszor kizárólag férfisírban.
Az egy esetben előfordult szilánkolt nyílcsúcs ugyancsak férfisírban volt (3. sír), s
ugyancsak férfisírban volt az ütő- vagy csiszolókő (9. sír). A hastájon elhelyezett
kovaszilánk funkciója kérdéses; egy esetben férfi-, egy esetben női sírban szerepelt.
Mindezek mellett feltűnő, hogy a borsóhalmi temető női sírjaiban egyáltalában nem
volt fellelhető a másutt oly általános márványgyöngy. Más ékszerféle sem volt a
leletek közt.

Áttérve a leletanyag tárgyalására, vegyük vizsgálóra a kerámia típusait.

1. A temető mintegy 40 darabot számláló anyagában vezérforma az ún. tejes-
köcsög. 11 sírban szerepelt egy-egy példánya, vegyesen férfi-, női és gyermeksírok-
ban. Általában (7 esetben) a mell előtt, néha (3 esetben) az arc előtt állt. A típust
három altípus képviseli: a. a hasas, ívelt peremű változat (4 db, pl. II. t. 22.); b. a
lágy profilú, egyenes peremű forma (4 db, I. t. 12.); és c. az utóbbiak egy bütykös-
hasú változata (2 db).

2. A temető 7 sírjában szerepelt egy-egy csésze. E tárgyforma változatai eléggé
eltérők: a. vékonyfalú, peremén füles, félgömb alakú csésze (II. t. 27.), egy esetben
okkerrel festett; b. vékonyfalú, hasán bütykös, félgömb alakú csésze (I. t. 14.);
c. vékonyfalú, magas, szűknyakú, bütyköshasú csésze (I. t. 6.); d. magas, szűknyakú,
vállán füles, vonalrajzzal díszített csésze (I. t. 9.). A csészék három esetben az arc
előtt, két esetben a farnál, s egyszer a váz háta mögött voltak.

3. Aligha lehet élesen elválasztani a csészéktől a ídíakat. Egyik típusuk (a.) ma-
gas, peremén füles, hasán bütykös forma (II. t. 25.), a másik (b.) egyszerű csonkakúp
(II. t. 23.). Az előbbit kettő, az utóbbit egy példány képviseli, c. Egyedi forma a
II. t. 26. alatti állatfejes kónikus tál. Tálat 5 sírban találunk, kétszer a mell, egyszer
az arc előtt, egyszer a farnál, egyszer a váz háta mögött.

4. A virágcserép alakú edénynek leginkább hordószerű formáiéit találjuk meg
temetőnkben. Az 5 női és 2 férfisírban előkerült 7 példány a következő altípusokba
sorolható: a. Hordó alakú edény a has táján négj' bütyökkel (3 db, pl. I. t. 2.);
b. vállán két füllel (2 db, pl. II. t. 19.); c. peremén két álfüllel, hasán két bütyökkel
(I. t. 5.); d. hasán két füllel és két bütyökkel (II. t. 21.). A hordó alakú edény öt
esetben a mell, két esetben az arc előtt állt.

5. Virágcserép alakú pohár szerepelt 2 férfi- és egy női sírban, összesen három
példány, a. Egy esetben egyszerű csonkakúp alakú, b. egy esetben fülss (I. t. 13.);
c. egy esetben pedig díszített, speciális darab (I. t. 8.). Két esetben a váz háta mö-
gött, egy alkalommal a mellnél állt.

6. Fazék egyetlen biztos darab szerepelt a temetőben (I. t. 7.), férfiváz térdénél.
7. Csövestalpú tál maradványát egyetlen női sírban találjuk (I. t. 4.), a váz háta

mögött, s ez egyúttal a csúcsos bütyökképzésnek is egyetlen példája a borsóhalmi
temetőben.

8. Ugyancsak egy példány került elő a II. t. 20, a—b. formából. Valószínű, hogy
a mellette álló tejesköcsög, vagy az alatta elkorhadt kosáredény fedele volt.

A keramikus leletanyaggal kapcsolatban szükséges még egy lényeges megjegy-
zést tenni. A cserépedények kidolgozásának módja Borsóhalmán igen tarka képet
ad. A formálás finomsága, gondossága, a nyersanyag ezzel is összefüggő minősége,
a falvastagság, a felületkezelés, az égetés szlnkülönbsegekben megnyilvánuló erős-
sége sokkal differenciáltabb skálát mutat, semhogy egyszerűen a szokásos „házi
kerámia" — „díszkerámia" — megkülönböztetéssel megelégedhetnénk. Emellett pe-
dig elég határozottan kivehető, hogy az egyes formatípusok kidolgozási módja meg-
határozott, közel állandó. Hogy csak a legtisztább példákat említsem: a temető
7 hordó alakú edénye kivétel nélkül rendkívül durva kidolgozású, általában tégla-
színű, s felszíni bevonat csak három példányon található. Ezzel szemben a csészék,
tálak, poharak valamennyi darabja bevonatos. Simított felületet kizárólag a köcsö-
gök körében találunk, 3 esetben. A vékony, finom falképzés viszont csakis a csé-
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szék sajátja; az alig nagyobb virágcserép alakú ooharak mindhárom esetben feltű-
nően durva kivitelűek, habár bevonatosak. A fenti megfigyelés fe'téílsn amellett
szól, hogy bizonyos minimális helyi készítésű kerámia mellett elsősorban máshon-
nan szállított, mindenképpen több idegen fazekasközpontból származó áru alakította
ki az inventárt. Bizonyosra vehető például, hogy a bodrogkeresztúri jellegű temetők-
ben és telepeken szereplő rajzos mintájú kerámiát nem készítették valamennyi lelő-
hely telepén, hanem csak igen kisszámú íazekasközpontban. Erre vall a típuskör
egyenlőtlen elterjedése, lelőhelyenként különböző gyakorisága is", amiben azonban
még valószínűleg a lelőhelyek időrendi különbsége is szerepet játszik.

Allatcsont, mint ételmelléklet maradványa 5 alkalommal, 2 női és 3 férfisírban
szerepelt, egy esetben tálban, arcnál, a többi esetben cseréptál nélkül arcnál, a fej
mellett, a váz háta mögött, vagy — két ízben — farnál.a

Amennyiben a 4. női sír feje alatt talált unió kagyló nem véletlenül került a
sírba, talán a férfiak kőkésének megfelelő funkciója lehetett, annyival is inkább,
mivel a kőkések is általában a fej alatt vagy a fej közelében, a kézfejek táján ke-
rültek elő, egyezően a más korabeli temetőkkel. — Helix nemoralis csiga két sírból
került elő. A véletlen sírbakerülés ellen szól, hogy mindkét esetben női sírban, az
arc, ill. a mell előtt voltak.

Az edénymellékletek elhelyezése alapján a kerámiatípusok funkcionális különb-
ségeire is következtethetünk. Valószínűleg látszik, hogy az egyes ételféléknek volt
meghatározott helyük a sírban, s e rendszer hatott azután a többé-kevésbé rögződött
lunkciójú, azaz csak bizonyosfajta ételek tartására szolgáló edényfélék elhelyezé-
sére. Megállapítható például, hogy a húsételek helye a halott háta mögött, a tarkó-
tól a farig volt. A 16. sír példája azonban arra is figyelmeztet, hogy e rendszer nem
lehetett merev: ha volt elől hely, kerülhetett a húsétel a halott elé is. Az arc és
mell előtti főhely azonban — úgy látszik — elsősorban másfajta ételek számára
volt fenntartva. Az arc előtt csészék, hordó aiakú edények és köcsögök, a második
helyen, a mell előtt félsz.ilárd élelem tárolására alkalmas hordó alakú edények (5 db.
a típus példányainak 70('<ra!), tejet vagy mas italt tartalmazó köcsögök (7 db, 70",,!)
voltak. A következtetéseknek határt szab az edénytartalmak vegyi vizsgálatának
hiánya, ami pedig lassan nélkülözhetetlenné válik: az edénytípusok funkciójának
ismerete még a tipológia szempontjából is alapvetően fontos.

A mellékletek elhelyezéséből adódó másik következtetés egészen kézenfekvő:
bizonyos, hogy a sírokban korhadó anyagból készült edények is voltak. Lehetetlen
ugyanis, hogy a húsétel-mellékletet csak egyetlen esetben helyezték tálba, kellett,
hogy legyenek a többi alatt is fonott vagy tökből kivágott, fából faragott tálak.
Ugyanígy feltűnő, hogy a leginkább a halott keze ügyébe eső arc előtti helyet gyak-
ran üresen találjuk olyankor is. amikor a második helyen, a mell előtt vannak edé-
nyek. E megfigyelések alapján valószínűleg fonott-faragott csészék használatára is
gondolhatunk, amelyek igen alkalmasak lehettek pl. gyűjtögetett növényi csemegék
tartására.

• * *

A kiszáradt Nyavalka-ér túlsó partján, a temetőnél valamivel alacsonyabb Ki-
emelkedésen, attól légvonalban 100—120 m-re a szántott talaj felszínén nagyobb folt-
ban őskori szórványanyag- és telepjelenségek mutatkoztak. A temető feltárásával
egyidőben ezen a részen is sor került egy több. mint 100 m3 nagyságú terület fel-
tárására. A munka eredményei igazolták a feltevést, mely szerint itt terült el a
temetőhöz tartozó telep. A 30—40 cm vastag, ekejárta felső humuszrétegből nagy-
mennyiségű szórványanyag került elő, mely a temető kerámiájával egykorú vagy
közel egykorú (III. t. 30—31., 33., 43.). A táblára a temetőből ismert formák (perem-
fülek, töredékek tompa bütyökkel stb.) mellett szereplő, eltérő vonásokat mutató
darabokat váltogattam. E szórványba tartozik a kerámián kívül egy lapos balta,
melyet láthatóan hasítással kinagyolt kődarabból csiszoltak (III. t. 34., H: 8,8 Sz: 5,9
V: 1,4 cm) — különböző színű, kovából szilánkolt hulladékanyag (pl. III. t. 36.),
egy ék alakú csontvéső (III. t. 44., H: 2,9 Sz: 2,3 cm) — valamint egy szürke színű,
íinomszemcsés kőből csiszolt hosszúkás ütőfegyver (III. t. 45., H: 30,5 Sz: 5 cm).
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Á telep területén az altalaj zavartalan rétegében egy középkori lakóházon kívül
két őskori hulladékgödör került elő. Egy közülük koravaskori leletanyagot adott,
a másik („a" gödör) a keresett rézkori lakótelephez tartozott. A szabálytalan alakú,
190—210 cm átmérőjű, kerek, teknős fenekű gödör mélysége 58 cm volt, 18 cm-re
hatolt az altalajba. Mellette — szélétől 12 cm-re — egyetlen cölöplyukat sikerült
csak megfigyelni, amely magában nem bizonyítja kellően lakógödör-voltát. A töltelék-
földjében talált leletanyagból bemutatom a legjellegzetesebb kerámiát (III. t. 37—-39.,
41.), valamint a szarukőből hasított pengetöredéket (III. t. 35.) és a finom-
szemcsés, szürke kőből csiszolt, kaptafaék alakú baltát (III. t. 40.).

Sikerült tehát megtalálni a rézkori temetőhöz tartozó lakótelepet, anélkül azon-
ban, hogy telepjelenségek pontos megfigyelésére sor kerülhetett volna, mivel a jelen-
kori földművelés a telep egykori járószintje alá hatolt már.

A leletanyag és rítus alapján a borsóhalmi temetőt minden nehézség nélküi
helyezhetjük a hazai rézkor bodrogkeresztúri csoportjába. Ide utalják egyaránt a
rítus alapvonásai s a leletanyag főbb típusai. A fontosabb kerámiaíormák párhuza-
mai oly nagyszámúak, hogy felsorolásuk is felesleges lenne, de az egyedibb darabok-
hoz is megtalálhatjuk az analógiát.

A kérdéses csoportban az edény vörös festése szokatlan jelenség, mégis meg-
találjuk pl. Kiskőrösön'". A kónikus tál kicsúcsosodó peremének állatfejes kikép-
zésére egyező példát publikálatlan temető anyagából ismerek; közeli párhuzamként-
említhető azonban egy Hódmezővásárhely—Kotacpartról származó edény is11. Hason-
lóan közeli megfelelőjét találjuk csúcsos, bütykös poharunknak (I. t. 8.) Hódmező-
vásárhely—Banga-tanyán". A 12. sír edényfedőjének mása Istvánházáról került elő u ,
de Tompa Szőregről is ismertet egy példányt1'1. A 3. sírban talált fazék erősen emlé-
keztet az Alföld neolitikumában használt formákra, de bodrogkeresztúri környezet-
ben is megtaláljuk analógiáit, pl. Istvánházán1"'. Szentes—Kistőkén1", stb. A kerámia
egyéb formái csaknem általánosnak mondhatók.

Ha ezek után a bodrogkeresztúri csoporton belül is meg akarjuk határozni Borsó-
halma helyét, elsősorban jellegzetes negatívumokból indulhatunk ki: 1. Jellemző a
temetőre a fém (réz és arany) teljes hiánya. 2. Ugyancsak feltűnő a bodrogkeresztúr'
csoportra oly jellemző márványgyöngyök teljes hiánya. 3. Ami a keramikát illeti
meglepő a típusskála szegénysége. A meglévő típusokon belül a formakincs viszony-
lag változatos, ugyanakkor bizonyos típusok teljes vagy majdnem teljes hiányát
tapasztalhatjuk. Szembeszökő először is a talpas tejesköcsög teljes hiánya; 4. a cső-
talpas edények és 5. csúcsos bütyök majdnem teljes hiánya; 6. az ún. jordansmühli
típus teljes hiánya, végül pedig 7. a rajzos díszítésű kerámia majdnem teljes hiánya,
illetve igen kicsiny arányszáma.

Egy leletegyüttes speciális jellegét adó jegyek adódhatnak etnikus eltérésből,
időrendi helyzetből, a kereskedelmi úthálózatban elfoglalt kedvező, kedvezőtlen,
illetőleg speciális helyzetből, vagy egyszerűen a kérdéses közösség jó vagy gyenge
gazdasági kapacitásából. Kérdés tehát, hogy melyik motívumot tekintsük döntőnek
a felsorolt jegyek értékelésénél. A vízrajzi térképre nézve láthatjuk, hogy esetünk-
ben a kedvezőtlen földrajzi helyzet motiváló lehetőségét kizárhatjuk. Kereskedelmi
kapcsolatok tekintetében Borsohalma semmivel sem lehetett rosszabb helyzetben,
mint az egész közeli, s igazán nem szegény jászladányi temető népe. Annak felté-
telezésére sem találunk semmiíéle objektív okot, hogy a borsóhalmi közösség szegé-
nyebb lett volna a korszak egyéb alföldi telepeinek népénél, hogy tehát kereskedel-
mi árut látva a Borsóhalmán hiányzó, másutt ismert kultúrjavakban, úgy véljük,
hogy gyenge fizetőképessége fosztotta meg telepünket ezektől. Pusztán negatív elő-
jelű jelenségek alapján elvileg helytelen lenne etnikus különállásra gondolni, s az
egyetlen nem negatív előjelű jegy, a sírok szokatlan Ny—K-i irányú tájolása nem
nyújt elegendő támogatást ilyen irányban. Ilyenformán egyetlen járható út marad,
ha ti. a leletanyag speciális jelleget mint időbeli eltérés kifejezőjét értelmezzük.
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Á megoldás ezekután kétféle lehet. Figyelembe véve, hogy a csőtalpas edény és
a csúcsos bütyök a tágabb érteleinben vett korszak más csoportjai, elsősorban Tisza-
polgár felé mutatnak, s hogy a tiszapolgári temető Kutzián Ida megfigyelései szerint"
a bodrogkeresztúri kultúra anyagánál idősebb, azt korban megelőzi — adódik az a
következtetés, miszerint a borsóhalmi temető, melyben a fenti jelleg ismeretlen,
a bodrogkeresztúri csoport késői, tiszapolgári elemektől már megtisztult korszakából
származik. Bizonyos meggondolások azonban e lehetőségnek éppen ellenkezőjét sugall-
ják. Így elsősorban a fém hiánya szó] temetőnk komi keltezése mellett. A fém hiánya
egy 25 sírból álló temető esetében természetesen lehat véletlen is; ha azonban figye-
lembe vesszük, hogy a borsóhalmival pontról pontra egyező leletanyagot nyújtó Hód-
mezővásárhely—kotacparti (Vata-tanyai) első temető1" (márványgyöngyök, rajzos dí-
szítésű kerámia stb. hiánya!) ugyancsak nem tartalmazott semmiféle fémet, a vélet-
len lehetősége elesik. Az időrend meghatározásának e második lehetősége szerint
a borsóhalmi temető keletkezésének ideje a bodrogkeresztúri csoport korának abba
a korai szakaszába tehető, amely még nem ismerte a korszak más csoportjainak
(Tiszapolgár) anyagát, vagy korábbi, vagy legfeljebb egyidős Tiszapolgárral.'g Ezt
támogatja talán az a tény is, hogy Borsóhalmán a sírok tájolása Ny—K-i, ami példa
nélkül áll a bodrogkeresztúri csoportban, de egyezik a tiszapolgári temető rítusával.

A kotacparti temető egyetlen Borsóhalmától eltérő vonása, hogy ismeri a talpas
tejesköcsög típusát. E tény vagy arra mutat, hogy a borsóhalmi temető Kotacpartnál
is idősebb, vagypedig — s ez a valószínűbb —, hogy a talpas köcsög típusa soha nem
jutott el a Jászság területére. E torma ugyanis Jászladány sokkal tarkább (fiatalabb)
temetőjében is ismeretlen21.

(Vége.)
Csalog Zsolt

JEGYZETEK

E. E szabálytalanság adódhat deklináeiós ei-
térésböl, vagy a mérés pontatlanságából is.

6. Az újabb régészeti irodalom már többször
felvetette a napkelte i rányának ingadozása
és a sírok tájolása közti összefüggés kérdé-
sét. Hazai irodalmunk azonban — tudomá-
som szerint — még nem tett kísérletet a
fenti módszer hasznosítására. Ezért szándé-
komban van az avar és honfoglaló magyar
anyagot átvizsgálni e szempontok alapján,
elsősorban a téli szállás — nyári szállás
kérdéskörének megoldása céljából.

7. Eltérő tájolású sírok elkülönülésére van-
nak analógiáink más temetőkből is, pl.:
Kotacpart 8/a sír (Banner J., Hódmező-
vásárhely története a honfoglalás koráig
I. Hmvh. 1940. XXXII. t.), Kistőke 20., 25.
sír (Zalotay E.. Dolg. IX—X. 1933—31. XXII.
t.), stb.

8. Bodrogkeresztúron az arány 1:100. István-
házán 14:100 (Hillebrand J.. Arch. Ert. 1827.
56.), — míg a másik szélsőséget például
Tiszadob szemlélteti gazdag díszített anya-
gával (Petróczy J . : Fólia Arch. V. 1945. 35—
41.)

9. Az ál latcsontmaradványok nagy része az
ásatás óta elkallódott anélkül, hogy zooló-
giái meghatározásukra sor került volna.

10. Csalngovlts J . : Praehist. Zeitschr. XXII.
1931., 110.

11. Banner J . : Dolgozatok IX—X. 1933—34.;
XVIII. t. 11.

12. Banner J. : Hódmezővásárhely... CIV. t. 1.

13. Hillebrand J . : A pusztaistvánházi koraréz-
kori temető. Arch. Hung. IV. 1929. 38.

14. Tompa F.: 25 J á h r e Urgeschichtsforschung
in Ungarn. Bericht der Römisch—Germa-
nischen Kommision 1934—35. 18. t. 8.

15. Hillebrand J. : A pusztaistvánházi... I. t. 3.

16. Patay P. : Arch. Ert. 1»43. III. t. 4.

17. Kutzián I.: Die Ausgrabungen in Tisza-
polgár—Basatanya. Conference Archéologl-
que de l 'Académie Hongroise des Sciences.
Bp. 1955. 69—87.

18. Párducz M.: Dolgozatok VIII. 1932. 103—111.
és Banner J . : Dolgozatok IX—X. 1933—34.
57—ö4. Megjegyzendő, hogy az egymás mel-
lett elterülő vatatanyai első és második
temető időrendi viszonya slratigráflallag nem
tekinthető tisztázottnak.

19. Hogy Tiszapolgárnak pontosan mely foko-
zatára gondolhatunk, azt csupán a polgári
temető publikálása után lehetne eldönteni.
Kérdés például, hogy Polgáron mikor Jele-
nik meg a márványgyöngy s i. t.

20. Patay P. : Rézkori temető leletei Jászladány-.
ból. Arch. Ert. 1944—45. 1—11.
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