A badeni kultúráról – rendhagyó módon
Horváth Tünde
Az elmúlt években-évtizedekben erõteljesen megnõtt az olyan munkák száma és szakmai
körökben szerzett jelentõsége, amelyek az õskori kultúrák társadalmát nem kizárólag a régészeti jelenségeken és leleteken keresztül tárgyalták, hanem szigorúan szakmai keretek között maradva
ugyan, legtöbbször azonban más társadalom- és természettudományi ágak bevonásával megpróbálták azok életmódját, kultúráját rekonstruálni (pl. EARLE 2000., PARKINSON 2002., HARDING 2004.,
CARMAN–HARDING 2004.). Ma már a nemzetközi szervezést igénylõ, tematikájában nagy területeket
vagy több õskori kultúrát átfogó kiállítások sem úgy készülnek, hogy tárgyakat raknak a tárlókba a
látogatók elé (lásd ezek katalógusait, pl.: MENSCH 1998., VUÈEDOLSKI 2000., GODS 2000., GOLD
2003., DER GESCHMIEDETE HIMMEL 2004., HÉTKÖZNAPOK 2004.).
Az alábbiakban – a régészeti jelenségeket, leleteket alapul véve – a történelem, szociológia, kulturális antropológia, közgazdaságtan és a néprajz-tudományok segítségét használom fel a
badeni kultúra életmódjának lehetséges rekonstrukciójához.
Abból a kulturális antropológiában tényként kezelt megállapításból indultam ki, hogy minden emberi kultúra négy fõ jellemvonással rendelkezik:
1. Egy adott csoporton belül megosztott.
2. Integrált, azaz összes eleme együtt, mint egy kölcsönösen összefüggõ egész mûködik.
3. Szimbólumokon alapszik. Az egyik legfontosabb szimbolikus megnyilvánulása a nyelv:
a tárgyak és fogalmak szavakkal való helyettesítése. A nyelv és a kommunikáció egyszerre önkényes és produktív, információt képes közvetíteni olyan dolgokról is, amelyek nincsenek a közvetlen
környezetünkben. A nyelvek abban különböznek egymástól, ahogyan a saját kultúrájuk környezetét
osztályozzák és leírják.
4. Generációról generációra adódik, azaz tanult. A nyelv segítségével az emberek kultúrájukat a következõ nemzedékeknek át tudják adni. Szélesebb értelemben úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a kultúra tulajdonképpen az ember (illetve egy bizonyos embercsoport) életmódja (HOLLÓS 1993. IV. fejezet 65.).1
Nyilvánvaló, hogy a fenti négy pontból nem mindet tanulmányozhatjuk õskori régészeti
kultúrák esetében. Így le kell például mondanunk arról, hogy a badeni kultúra által beszélt nyelv
(vagy nyelvek) szimbólumrendszerét, változásait felhasználhassuk, hiszen nincsenek írásos
1 További, magyarul elérhetõ alapvetõ kulturális antropológiai mûvek: MORGAN 1961., SERVICE-SAHLINS–WOLF 1973., BOAS

1975., BOHANNAN–GLASER 1997., MAUS 2000. Többször visszatérõ példa lesz saját feltárási és feldolgozási anyagom, Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ badeni települése. Attól a nyilvánvaló elõnytõl eltekintve, hogy ezt a lelõhelyet ismerem a legjobban a badeni kultúrán belül, választásomat az is indokolta, hogy a legszélesebb körû régészeti anyagot szolgáltatja a kultúra
egészét véve Magyarországon. A falu mint egység talán a legfontosabb az egész társadalomban, mert a falu tagjai közösen
legeltetnek, mûvelik a földjeiket, közösen végzik a szertartásokat, viselnek háborút és indítanak kereskedelmi expedíciókat
stb. Ezért a faluközösség akár egy egész társadalmat is reprezentálhat, ugyanakkor tökéletes modellje lehet a „közösségnek”.
NyJAMÉ XLVIII. 2006. 89–134.

89

Horváth Tünde
adataink a korszakból.2 Így is marad azonban a kultúrának elég aspektusa, amelyet vizsgálhatunk:
az elsõ alfejezet a politikai, a második a gazdasági rendszert, a harmadik a kereskedelmet, a negyedik a specializációt, az ötödik a társadalmat, a hatodik a demográfiát, a hetedik pedig a korszak társadalmának erõszakra való hajlamát mutatja be.
Politikai rendszer
Minden emberi társadalomban van valamiféle politikai rendszer, azaz olyan intézmények,
amelyek szervezik és irányítják az emberek közös tevékenységeit. Kis létszámú társadalmakban a
politikai vezetés és szervezés informális és ad hoc jellegû: csak akkor ragadja meg valaki a vezetõ
szerepet, ha erre igény támad. Minél nagyobb létszámú azonban egy populáció, annál körvonalazottabb a vezetõi szerep és bonyolultabb a politikai szervezet.
Az emberi társadalmak négy alapvetõ politikai rendszerbe szervezõdhetnek (horda, törzs,
fõnökség, állam). A régészek és a kulturális antropológusok megegyeznek abban, hogy a paleolitikum vadászó-gyûjtögetõ emberi közösségei hordákban éltek. A három utóbbi modell olyan közösségekre jellemzõ, amelyek letelepedett életmódot, azaz földmûvelést, állattenyésztést folytatnak és
közösségük állandó településekbe (falvakba, városokba) szervezõdik.
A törzs olyan kulturálisan elkülönült közösség, amelynek tagjai úgy tekintik magukat, mint
akik ugyanattól az õstõl származnak vagy ugyanazon néphez tartoznak. Alapvetõen egalitárius
(egyenlõségi) társadalmak, fõleg pásztorkodók vagy földmûvesek/ültetvényesek. Gazdasági rendszerét reciprocitás (kölcsönösség) és redisztribúció (újraelosztás) jellemzi. Általában rokonsági csoportok szerint szervezõdnek. Vannak vezetõik, de ez nem jelent centralizált vezetést vagy formális hivatalokat. A törzsi társadalom olyan mechanizmusokat mûködtet, amelyek integrálják a társadalom helyi
szegmenseit: ilyenek pl. a korcsoport-intézmények, a titkos társaságok, katonai csoportosulások.
A fõnökség szerkezetileg és funkcionálisan is megkülönböztethetõ részekbõl áll. Stabil
környezeti feltételek mellett alakul ki. A kialakuló gazdasági felesleg specializáltabb és központosítottabb politikai hatalmat is képes fenntartani, valójában ez azonban csak a szocio-kulturális integráció szintjén jelentkezik. Rangsoroló rendszer, centralizáció jellemzi. Fõleg pásztorkodó vagy intenzív mezõgazdaságot folytató társadalmak tartoznak ide. A rangsoroló társadalmakban vannak
formális presztízs-különbségek, de az alapforráshoz való hozzájutás lehetõsége nagyjából egyenlõ
mindenki számára. Létezik örökletes fõnöki rang. A fõnök tekintélyét az biztosítja, hogy õ osztja el
a javakat versenyünnepségek és vallási szertartások alkalmával. A vagyonnak csak kis hányadát teszik ki a gazdasági források, inkább szimbolikus jellegû (pl. csak meghatározott emberek hordhatnak bizonyos ruhadarabokat, ékszereket, végezhetnek bizonyos szertartásokat, viselhetnek bizonyos neveket stb.). Bár a vezetõknek nagy a tekintélye és sok a privilégiuma, mégsem halmoznak
fel saját részükre élelmet vagy javakat, életszínvonaluk nem igazán különbözik a társadalom többi
tagjának életszínvonalától. A fõnöki poszton kívül rokonsági csoportok és rangsorok is vannak (társadalmi státusz: születési alapon). Ezért a rokonság meghatározó és fontos eleme minden rangsoroló társadalomnak. Korlátozott erõszak jellemzi, amelyben a fõnök joga a bíráskodás és a büntetés
(HOLLÓS 1993. XI. fejezet, 124–130.).
A Kárpát-medencei neolitikus, rézkori, bronzkori és vaskori kultúrák a törzsi vagy a fõnöki rendszerek kereteibe illeszthetõk (államszervezet itt nem jött létre az õskor folyamán). A
2 Pedig a nyelv (és a beszéd) fontosságát maguk a „badeniek” szinte elsõként hangsúlyozták õskori kultúráink közül azzal,

hogy antropomorf urnáik egy részét nyelvvel együtt formázták meg (Vèelince–Feketesár-dûlõ 1. sír, 6., 7. edény – KOVÁCS
2002. 21–22. 19–20. ábra). Talán a nyelvi megértés fontosságát, nehézségét akarták ezzel szimbolizálni?
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feltételezett társadalom-rekonstrukciós modellek szerint már a neolitikus közösségek törzsekbe
szervezõdhettek. A kérdés azonban az, hogy mikor lép egy õskori társadalom a törzsi szervezõdéstõl
fejlettebb szintre? Talán épp a badeni kultúra idején?
A Kárpát-medencében élõ õskori kultúrák ritkán terjeszkednek annyira, hogy a Kárpát-medence egészét vagy annak nagy részét elfoglalják (a badeni kultúra elõtt ez csak a középsõ neolitikus vonaldíszes kultúrák idején valósult meg). A badeni kultúra nemcsak hogy kitölti, de túl is lépi
a Kárpát-medence területét,3 itt tehát egy nagy létszámú, hosszú életû,4 egységes anyagi kultúrával
rendelkezõ társadalmat vizsgálunk (1. kép).

1. kép
A badeni kultúra elterjedése (Heinz Fleischmann GmbH and Co. Geographischer Verlag Höhenschichtenkarte
von Europa, M=1:5000000 alaptérképén készítette: Horváth Tünde – Schilling László)
Fig. 1
Spread of the Baden Culture (made by Tünde Horváth – László Schilling on the basis of the map by Heinz
Fleischmann GmbH and Co. Geographischer Verlag Höhenschichtenkarte von Europa, M=1:5000000)

3 Az elterjedési terület vázlatosan: Románia: Bánát, Olténia, Munténia, Dobrudzsa, az ország nyugati részén a Maros, a Kö-

rösök és a Szamos vidéke; a Száva és a Duna mentén: Szlavónia, Szerémség, Bácska, Bánát, Bosznia, Koszovo, Szerbia;
Görögország: Kelet-Macedónia (Dikili Tash IIIA, Sitagri IV, Pentapolis I), Thrákia (Paradimi); Bulgária DNy-i része (Radomir–Vahovo IV); Dél-Albánia; Szlovákia: a Vág és a Garam között; Morvaország: Morva-medence; Csehország: Csehmedence; Lengyelország: lengyel Alföld és az ország déli része; Svájc: Konstanz/Bodeni tó partvidéke; Dél-Németország:
Elba-Saale völgye; Ausztria: Alsó-Ausztria és Burgenland és természetesen Magyarország területe (MARAN 1998., BONDÁR
2002. alapján).
4 A 14C-datálás a badeni kultúra idõszakában még rendkívül problematikus: nagyon kevés az új, használható adat. Mindezek
ellenére a kultúra életkora minimum 500, de akár 1000 év is lehet. Mindaddig, amíg a Balatonõszödrõl származó mérési
adatok nincsenek készen, erre a kérdésre nem szeretnék bõvebben kitérni. Mérvadó összefoglalásként ld. a korszakról WILD
ET AL. 2001.!
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Van-e bizonyíték a régészeti leletanyagban arra, hogy bizonyos emberek vagyont és pozíciót nyertek társaik felett, és ez rangot, hatalmat biztosított számukra? Kutatásaink számára a legkézenfekvõbb adatokat a temetkezések szolgáltatják.
Ha találunk olyan temetkezéseket, amelyek mellékleteik számát, jellegét tekintve kirívóan gazdagabbak vagy egyszerûen csak eltérnek valamilyen szempontból az átlagtól, máris megtaláltuk az általunk keresett személyeket. Olyan lelettípusokra érdemes fókuszálnunk, amelyeket a kultúra értékelése során presztízs-tárgyakként tárgyalunk. Mindazokat tehát, akik jelentõsebb rézbõl készült ékszert viseltek (diadém, nyakperec,
tõr/kés, melldísz), ide sorolhatjuk. Közösségi vezetõként tarthatjuk számon a Vörs–majorsági nõt, aki diadémot viselt a fején
(BANNER 1956. 111. 87. T. 4., 8.) (2. kép); a kultúra területén
nem temetkezések mellett talált diadémák (Vel’ká Lomnica –
KUNA 1981. 56.), illetve nem rézbõl készített diadém-ábrázolások egykori tulajdonosait;5 a torquesszel a nyakán eltemetett
lichtenwörthi és leobersdorfi halottakat (WILLVONSEDER 1937.
15–28.);6 azt a személyt, aki a Velvary-ban elõkerült melldíszt
2. kép
birtokolta (KUNA 1981. T. 21: 1.) (3. kép), valamint mindazokat,
Vörs–Majorsági épületek: badeni nõi
akik réztõr vagy -kés tulajdonosának vallhatták magukat (jelentemetkezés koponyája rézdiadémával
leg három településrõl került elõ rézkés vagy -tõr: Csongrád–
(MRE 2003. 123. oldal képe alapján)
Bokros, Sármellék–Égenföld, Balatonlelle–Országúti-dûlõ –
Fig. 2
HORVÁTH 2002.: protobolerázi fázis, VIRÁG 1999., SÓFALVI
Vörs–Majorsági épületek: skull of a Baden
2004. 20.).7 Ugyancsak a társadalom vezetõ rétegéhez tartozfemale grave with a copper diadem
hattak azok, akiket vagyonuk nagyságát és színvonalát képvise(after MRE 2003. fig. on page 123)
lõ értékes szarvasmarhákkal temettek el (Budakalász–Luppacsárda 3. sír – BANNER 1956. 113., Alsónémedi 3. és 28. sír –
KOREK ET AL. 1951.). Nem is kevés vezetõ, pedig itt csak a legnyilvánvalóbb példákat ragadtam ki!8
5 Az Ózd–pilinyi csoport hamvasztásos-urnás temetkezéseinek egy

3. kép
Velvary: kõládás, hamvasztásos badeni
sírmelléklet, egy réz melldísz
(MOUCHA 1960. Obr. 171. alapján)
Fig. 3
Velvary: copper grave-good of a Baden
cremation, stone-case grave
(after MOUCHA 1960. Obr. 171.)
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részében az antropomorf edények és egy idol is diadémát vagy fejdíszt visel, vélhetõen az elhunytat szimbolizálják – például KOVÁCS
2002. 14., 15., 16. ábra.
6 A nyakperec viselete a társadalom vezetõ rétegének tagjaira utalhat:
a germánoknál pl. rangsorbéli különbség volt arany, elektron, ezüst,
bronz és vas kivitel között. A badeni kultúra leletei a legkorábbi ismert, viseleti összefüggésben (nem pedig érc-forrásként) elõkerült
torques-darabok Európa területén.
7 Ne tévesszen meg senkit ezen kések vagy tõrök kicsiny mérete, egészen biztosan presztízs-tárgyakról van szó, mert idolokon is ábrázolták. A kanonizált ábrázolásokon férfiak viselték a mell alatt, vállon
átvetett keresztszalagra függesztve (a hatalom ikonográfiai megjelenéseként is értelmezhetõ): Satu Nou, Cernavodã–Dealul Sofia (Ro,
Cernavodã III. kultúra) – ENÃCHESCU 2004. Fig. 5:2., 4. (13. kép).
8 Sok archaikus társadalomban nem csak a javak, hanem szolgáltatások alkották a vagyont, és a társadalom erkölcsi ideálja nem csak a
gazdagság, hanem Arisztotelész agatha-je volt: a legfõbb szerencse,
amivel ember rendelkezhetett, tisztességet, presztízst, az élet biztonságát és vagyont jelentett (SÁRKÁNY 1998. 16.).

A badeni kultúráról – rendhagyó módon
A fenti – meggyõzõnek tûnõ – kép ellenére nehéz elhinni, hogy a badeni kultúra fõnökségi társadalomban élt volna. Túlságosan korai ez az idõszak (Kr.e. 3800–2800) egy ilyen fejlettségû
társadalom létrejöttéhez, és a régészeti anyagnak is reprezentatívabbnak kellene mutatkoznia.9
Ezért ne zárjuk még le a keresést a temetkezésekkel! A társadalmi változás a régészeti kultúrák esetében a hagyományos régészeti módszerekkel mindig nagyon nehezen tanulmányozható.
Ha egyáltalán van erre lehetõség, akkor az a törzsek és fõnökségek építõelemeinek, a falvaknak (településeknek) a vizsgálata lehet.10 Ugyanis a törzsektõl a fõnökségekhez vezetõ út abban mérhetõ
le leginkább, ahogyan a korábban önálló falvak saját szuverenitásukat elveszítve egyetlen nagyobb,
sok-falvú fõnökség testének részévé válnak. A fõnökség alacsonyabb szervezõdési szinten törzsek
fölötti együttmûködésként (pan-tribal sodalities) jelentkezik. Vegyünk például szomszédos, de különbözõ törzsekbe/nyelvcsaládokba tartozó falvakat, amelyek elsõként egymás között kereskednek,
majd házasodnak, rendeznek közös ceremóniákat stb. Egyre szorosabbá és szélesebbé válik a közöttük levõ kapcsolatrendszer: ez
egy törzsek fölötti együttmûködéshez vezet.11
Találunk-e erre bizonyítékot a badeni kultúrában? Be kell
látnunk, hogy feladatunk nagyon
nehéz, mert a badeni kultúra
4. kép
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ
lelõhely és környezete
(készítette Viemann Zsolt,
(www.szekely-kiado.hu
orto háttérkép alapján)
Fig. 4
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ: site
and its surroundings (made by
Zsolt Viemann, after orto map
www.szekely-kiado.hu)
9 A régészeti hagyaték és az egykori valóság viszonyának megítélése mindig is erõs rizikófaktor volt: vélemények szerint az

egykori anyagi mûveltség 1%-ánál is kevesebbet tárunk fel és elemzünk régészeti módszerekkel. Így példának okáért a
rangos temetkezések kérdéséhez nem árt, ha megjegyezzük: Balatonlelle–Felsõ Gamász lelõhelyen kimutatható volt az
egykori sírrablás, általában réztárgyakat tartalmazó sírok esetében (a patina vagy a lenyomat zöldes elszínezõdése még
meglátszott) – SÓFALVI 2004. 20.
10 A magyar õsrégészet-kutatás jellemzõje az elmúlt közel 60 év során az volt, hogy mind a társadalmi változásokat, mind
pedig a vallás elemeit leginkább a temetkezésekben keresték. Ennek köszönhetõen a telepkutatás több évtizedes lemaradást
mutat, amely egyre nagyobb szakadékot jelent, tekintve, hogy annak módszerei külföldön egyre kifinomultabbá válnak.
Magyarországon jelenleg nem ismerünk olyan badeni települést – egyet sem! –, amelyet teljes terjedelmében feltártak és
közöltek volna, vagy legalább eredeti kiterjedésére vonatkozólag mérvadó terepbejárási adatok állnának rendelkezésünkre.
11 Kulturális antropológiai példáját leírták például Brazíliában: Felsõ-Xingu régió (CARNEIRO 2002.).
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5. kép
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ, a lelõhely feltárási rajza (készítette Viemann Zsolt)
Fig. 5
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ, ground plan of the excavation (by Zsolt Viemann)
településeirõl csak annyit tudunk, hogy számuk igen nagy, de sem méretükre, sem leletanyagukra,
korszakolásukra, jellegükre vonatkozóan nem tudunk túl sok adatot felsorakoztatni.12 Jelenleg két,
viszonylag jobban kutatott régióra szorítkozunk a badeni kultúra hazai elterjedésén belül: 1. a Balaton déli partja, 2. ÉK-Magyarország és DK-Szlovákia (az ún. Ózd–pilinyi csoport területe). Megpróbálok olyan jellegzetességeket találni az érintett területeken, amelyek ismétlõdnek, és ezáltal
modellezhetõk.
12 „… a publikálás, mint láttuk, nem tart lépést a lelõhelyek felfedezésének gyorsaságával.” – BONDÁR 2002. 11.
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A falvak egy idõben átlagosan 80–100 fõbõl álltak, méretüket belsõ nyomás (népességnövekedés/kihalás) és külsõ kényszer (háború/járvány/népességvándorlás/természeti csapások) hatására változtathatják. Amikor az õskorban valahol települést létesítettek, annak az akkori kor viszonyaihoz mérten az életben maradás feltételeinek meg kellett felelnie. Melyek voltak az életben maradás elengedhetetlen feltételei? Az ivóvíz-elérhetõség, a kerámiakészítéshez alkalmas agyag közelsége, más nyersanyagok – pl. termékeny föld, megfelelõ mennyiségû tüzelõ – elérhetõsége, továbbá a település védhetõségének, ám egyúttal megközelíthetõségének megszervezése. E faktorok figyelembevételével különbözõ falutípusok alakultak ki (CARNEIRO 2002.).
Nézzük meg, mennyiben felel meg a kritériumoknak egy régészetileg jól dokumentált, példának választott település a Balaton déli partján: Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ13 Lelõhelyünk a Balaton mai déli medervonalától 2–2,5 km-re fekszik, egy a tóba merõlegesen torkolló vízfolyás mindkét partján hosszan elnyúlva (4–5. kép). A késõ rézkor idõszakában a tó medervonala jóval közelebb
húzódott a mostaninál, nem lehetett túl messze magától a településtõl (vö. SÜMEGI ET AL. 2004.). A
táj hosszan elnyúló, szelíd lejtésû, észak–déli irányú dombhátakból áll, ezeken a hátakon és lejtõin
húzódott a település. Az ivóvíz tehát karnyújtásnyira volt, a parton agyagot lehetett bányászni, a
partvonalat galériaerdõk szegélyezték, távolabb a Somogyi dombságra jellemzõ zárt ligeterdõk,
amelyekben elegendõ tüzelõt, állattartásra alkalmas területet találtak, az erdõk irtásával pedig jó minõségû szántókat is feltörhettek.
Konkrét példánk esetében egy tóparton és egyben folyóparton álló, folyó mentén terjeszkedõ, ún. lineáris típusú falvat látunk, amely rendelkezik az életben maradásnak a kor viszonyai között diktált feltételeivel. Vizsgáljuk meg a környéket, hogy megismerhessük egykori szomszédjait!
Korábbi topográfiai és leletmentõ munkálatok közben, valamint az M7 autópálya új nyomvonalának építése során alkalmunk nyílt végigvizsgálni a Balaton déli partját Zamárditól Ordacsehiig, Keszthelyig, Nagykanizsáig,14 és az alábbi hasonlóságokra, ismétlõdésekre figyelhettünk fel.
A késõ rézkori badeni kultúra lelõhelyei gyakoriak, csaknem minden kijelölt feltárási helyen megtalálhatók. A lelõhelyek szinte kivétel nélkül észak–déli irányú magas hátakon hosszan elnyúló települések, amelyek a Balatonba torkolló vízfolyások partján létesültek. Nagy kiterjedésük
mellett további jellegzetességük hosszú élettartamuk. Nemcsak a fonyódi csoportnak nevezett (Ne¡mejcová-Pavúková rendszerében IIA-nak megfelelõ) fázist képviselik, mint ahogy azt korábban
gondolták (innen a névadás: fonyódi csoport), hanem a kultúra szinte teljes régészeti spektrumát:
gyakran már az IA-nak nevezett protobolerázi fázist (vagy a még korábbi Balaton–Lasinja és tûzdelt barázdás kerámia kultúráját), valamint a badeni kultúra végén (Balatonõszödön már a III. fázisban kimutatható) azzal együtt élõ, és a badeni kultúrát túlélõ kostolaci kultúrát is (1. táblázat –
6. kép).15
Mit jelent ez? Azt, hogy a Balaton déli partjának hasonló adottságú térségében a földrajzi
feltételek letelepedésre különösen kedvezõek voltak, így hasonló környezeti és földrajzi feltételek
között hasonló típusú települések keletkeztek. A legcsábítóbb lehetõség maga a Balaton lehetett:
halban, ehetõ kagylóban való gazdagsága, a hínár és a tõzeg tüzelõként való felhasználhatósága, a
13 A lelõhely feldolgozása folyamatban van, közlése monográfia formájában várható. Résztanulmányok jelentek meg eddig:

HORVÁTH 2002A., HORVÁTH 2002B., HORVÁTH 2002C., HORVÁTH 2004A., HORVÁTH 2004B., HORVÁTH 2004., ZOFFMANN
2004., HORVÁTH 2006A., HORVÁTH ET AL. 2006A., HORVÁTH ET AL. 2006B.
14 Az erre vonatkozó alapközlések az MRT 1., BONDÁR–HONTI–KISS 2000., HONTI ET AL. 2002., HONTI ET AL. 2004., valamint
ÉVEZREDEK 1996. köteteiben találhatók.
15 A fonyódi csoport létezése tehát – amennyiben korábban egy kronológiai horizontot értettek alatta – nem indokolt. Az
edénytipológia alapján területi elkülönülése – véleményem szerint – szintén nem körvonalazható, használatát a szakirodalomban megszüntetném.
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6. kép
A Balaton déli partja és a badeni kultúra lelõhelyeinek elterjedési térképe (Horváth Tünde – Schilling László)
Fig. 6
The southern side of lake Balaton and map of Baden sites (by Tünde Horváth – László Schilling)

7. kép
Antropomorf urnák:
Ózd–Center,
Kõfej-alja (MRE 2003.
136. 28. kép alapján)
Fig. 7
Anthropomorphic urns:
Ózd–Center, Kõfej-alja
(after MRE 2003. 136.
28. kép)
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kiterjedt nádasok vízi-világa, a tó és a belé folyó vizek hajózhatósága a környék frekventált élõhelyévé tették. Mindezek miatt a településhálózat igen sûrû volt.
A balatonõszödi anyagon végzett vizsgálatok alapján azonban úgy gondolom, hogy ezek a
falvak idõbeni és térbeli nagy kiterjedésük ellenére sem voltak igazán jelentõsek. A leletanyag és a
településszerkezet elárulja, hogy ún. szezonális települések lehettek, amelyek helyét ismerték, és
vissza-visszatértek oda, de nem laktak ott állandóan. Így jöhetett létre ez a viszonylag magas település-szám, valamint a települések nagyságára, leletanyag-gazdagságára valló ásatási adatok. Feltételezésünk szerint minden, a Balatonba merõlegesen folyó vízfolyást egy-egy közösség (kiscsaládok laza halmaza / nagycsalád / nemzetség / leszármazási vonal) birtokolhatott, és annak vonalán
mozgott, mindkét parton. A lelõhelyek többsége típusában nem tekinthetõ tehát zárt falunak, csak
szórványfalvakként vagy szerekként gondolhatunk rájuk. A telepek folyamatos láncában lehettek
viszont frekventált, a közösség számára egyfajta központot képviselõ telepek: erre utal a környék
néhány magaslati, várjellegû települése (Keszthely–Apátdomb, Fonyód–Bézsenypuszta, Balatonmagyaród–Kiskányavár).
Hasonló jelenséget (szezonalitást) figyeltek meg a badeni kultúra elterjedési területének
más részein is, például a Rába partján elhúzódó bolerázi településen, Gyõr–Szabadrét-dombon (FIGLER ET AL. 1997.), a szlovéniai ljubjanai mocsarak területén szintén a bolerázi fázisban (több lelõhelyen is, a legkiemelkedõbb Maharski Prekop – PETROU–BUDJA 2003. 177–193.).
A badeni kultúra késõi-klasszikus IV. fázisában az ún. Ózd–Piliny csoportban a Sajó és
mellékfolyói mentén, a hegyek között magaslati, többrétegû, központi, magszerû települések alakultak ki, körülöttük egyrétegû, falu- vagy tanyaszerû település-agglomerációval.16 E terület legjellemzõbb csoportvonása a temetkezési szokásában jelentkezik: ez az a csoport, amely halomsír alá
temetkezik, az emberi maradványokat elhamvasztja, és emberi alakokat formázó ún. antropomorf
urnákba helyezve temeti el (7. kép). A sírokat „kõ-jelenségek” (kõpakolás, láda, sztélé) jelölik. Jelenleg négy temetõje ismert: Ózd–Center, Kõfej-alja, Vèelince–Feketesár-dûlõ, Sajógömör–Alsótábla és Szentsimon–Kenderföldek. A térségbõl (Patay Pál szerint a Szepesség is hozzátartozna a
csoport területéhez) jelenleg több mint 13 magaslati – Stránska-Mogyorós esetében magaslati-erõdített – települést ismerünk terepbejárási és feltárási adatokból (PATAY 1999.).
Feltûnõ jelenség, hogy – bár a telepek élete csak a badeni kultúra legkésõbbi, IV. fázisában
kezdõdik – töretlenül továbbfejlõdik a kostolaci (vö. BONDÁR 1984.), majd a makói kultúrán keresztül a kora bronzkorba (ld. Salgótarján–Pécskõ: nem figyeltek meg steril elválasztó réteget a kultúrák
közt – KOREK 1968. 42.).
A fentiek alapján nagy valószínûséggel kijelenthetjük, hogy a badeni kultúra idõszakában
megindult a korábban szigorúan rokonsági, vérségi alapon szervezõdött törzsi szállásterület és társadalom felbomlása, keveredett más területi és politikai elvvel, és ez kisebb régiókban törzsek fölötti együttmûködéssé alakulhatott. Ennek bizonyítékait látjuk abban, hogy:
a) A Kárpát-medencénél nagyobb területet elfoglaló egységes anyagi mûvelõdésrõl beszélhetünk, amelynek élettartama is hosszú. Ezt a területi és anyagi egységesülést és gazdagságot a korszak valószínûleg a középsõ rézkor idõszakánál intenzívebb, nagy területeket behálózó kereskedelmének köszönhette, amelynek minden addiginál nagyobb fellendülését a kerék és a kocsi elterjedése okozta.
b) Megjelentek a rangsoroló társadalmakra jellemzõ presztízs-tárgyak, amelyek elsõsorban
agresszivitást, erõt, hatalmat fejeztek ki, nem csak világi, hanem kultikus vonatkozásban is.
16 Hasonló a helyzet a kultúra más, jobban kutatott területein, ld. például Csehországban Cimburk stb. a bolerázi fázisban

(ZÁPOTOCKY 2000.).
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c) Ismét megjelentek (a késõ neolitikum után újra) a központosításra jellemzõ magaslati,
várjellegû, erõdített vagy erõdítés nélküli települések (nem csak az Ózd–pilinyi csoport területén,
és nem csak a kultúra IV. fázisában! (vö. Mödling–Jennyberg, Wien–Gemeindeberg, bolerázi fázis
– LENNEIS ET AL. 1999. 146.).
d) Kisebb földrajzi régiókban a település-hálózatot olyan egységes vonások jellemzik (csoportazonosság), amelyek arra utalnak, hogy ezek szorosabb kapcsolatot fejlesztettek ki egymás között, mint a kultúra egész elterjedési területén lévõkkel (ezt persze minden korszakban logikus feltételezni, mégsem minden kultúrában mutatható ki).
Gazdasági rendszer
Mint említettem, hogy a badeni kultúra idõszaka az anyagi és kulturális egységesülés jeleit
mutatja a közép-európai régióban. Az ilyesfajta integrálódási folyamatok nem a véletlennek köszönhetõek. Legtöbbször nagyon fontos technikai vívmányok, felfedezések váltják ki azokat a változásokat, amelyeknek köszönhetõen nagy, egymással nem összefüggõ földrajzi területeken azonos
vagy közel hasonló anyagi kultúra terjedhet el. Ezek sem terjednek maguktól, kell hozzá egy emberi
hordozó (kereskedelem: mint a kulturális változás oka vagy okozója).17
A rendre és a rendszerességre való igény a fejlõdés legfontosabb elõfeltétele. A fejlõdés
kézzelfogható jele az élettartam meghosszabbodása, a népesség növekedése (Boserup-féle társadalmi modell). Nagy valószínûséggel csak egy olyan társadalom képes a növekedéshez nélkülözhetetlen intellektuális és technikai fejlõdést elérni, amelynek tagjai nem félnek a váratlan haláltól és
annak anyagi és spirituális következményeitõl (vö. a korábbi vallásrendszer megváltozásával)

8. kép
1: A budakalászi 177. sír kocsimodellje; 2: a szigetszentmártoni sírból származó kocsi-edény-modell (MRE 2003. 126. 4. kép alapján)
Fig. 8
1: Wagon model from Budakalász, grave 177; 2: Wagon-vessel-model from a grave in Szigetszentmárton (after MRE 2003. 126. 4. kép)
17 A már említett vonaldíszes kultúrák esetében az irtásos-égetéses földmûvelés elterjedése lehetett ez a tényezõ. A badeni

kultúrában az expanzió mértékérõl fogalmunk sincs. A háziasítási hullám expanziójának mértéke az elsõ neolit forradalom
idõszakában Cavalli Sforza – Ammerman szerint évente átlagosan 1 km lehetett (LIVI-BACCI 1999. 56.). Talán ehhez mérhetõ volt a másodlagos termékek forradalmának hulláma is.
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9. kép
1: Ökör fogatolása: Uruk periódus, Kr.e. 3500,
British Museum (Ann Searight rajza) (SHERRATT
2004. 155. alapján), 2: Arbon–Beliche III. fából
készített járom töredéke és rekonstrukciója
(CAPITANI ET AL. 2002. Abb.134. alapján)
Fig. 9
1: Ox draw: Uruk Period, 3500 B.C., British
Museum (drawing by Ann Searight)
(after SHERRATT 2004. 155),
2: Arbon–Beliche III: fragment of a wooden yoke
and its reconstruction
(after CAPITANI ET AL. 2002. Abb,134)
(LIVI-BACCI 1999. 135.). Mint azt majd késõbb, a
Demográfia fejezetben bemutatom, a népesség és a
gazdaság egyszerre függõ és független változók, különösen egy ilyen nyílt és integrált rendszerben,
amelyre erõteljes vándorlási hullámok jellemzõek.
A „badenizálódási folyamat” hátterében a
kerék feltalálása, a kocsi kifejlesztése, tökéletesítése
és gyors elterjedése, az eke feltalálása vagy elterjedése, valamint az állattenyésztés fellendülése húzódik
(ld. pl. KÖNINGER ET AL. 2001.). A kerék és a kocsi
feltalálása új távlatokat nyitott az emberiség életében.18 Nagy távolságokat megtenni és nehéz terheket
megmozgatni korábban csak emberi erõvel vagy vízi úton (csiszolt balták: csónakok/kenuk készítése) tudtak. A kocsival való szállítás a szárazföldi utak újfajta igénybevételét jelentették (8. kép).19
Ehhez járult az állati erõ igavonásra, teherhordásra való kihasználása, a fogatolás (járom) feltalálása, amely nem csak a szállításban, hanem a hétköznapok más területein (például a földmûvelésben:
szántás, vetés, boronálás során) is éreztette hatását (9. kép).20
18 A kocsi feltalálására és használatára utaló leletek már a középsõ rézkorban kimutathatóak Európa területén, ám csak a késõ

rézkor idõszakában terjedt el széles körben (BONDÁR 2004.).

19 Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a korábban feltérképezett és bejáratott vízi kereskedelmi utakat és szállítást feladták

volna. Véleményem szerint a vízfolyások mentén vagy akár a szárazföldek belsejében is egyszerû raktár-lerakatokat, ún.
„kereskedelmi kikötõket” létesítettek, és ezekbõl a csomópontokból szállították tovább az árut kocsi segítségével a szárazföld azon részei felé, amely vízi úton már nem volt elérhetõ. Korábban ezeket a területeket csak emberi erõvel végzett szállítás során érhették el. A vízi utak nagyszerûségét azonban továbbra is megbecsülték: a szállítmány vízre rakásával kímélni lehetett az igásállatokat, és a vízfolyás mindig a legjobb tájékozódási pontnak számított e térkép nélküli világban. A vízi
szállítás további, megmaradt jelentõségét látjuk a bronzkor folyamán: ld. a település-hálózatot a vízfolyások mentén, a csónakmodelleket, a kardpengén látható hajó-ábrázolásokat (zajtai kard) – HORVÁTH 2006B.
20 Balatonõszöd–Temetõi-dûlõben az 1612. áldozati gödörben az egyik szarvasmarha tarkóján járom okozta kikopást figyeltünk meg. Hasonló leletet találtak Bronocicén (Pl), a tölcséres edények népének badeni kultúrával „átszínezett” településén
(KRUK–MILISAUSKAS 1991.). A svájci Arbon–Bleiche III. bolerázi településén pedig fából készült járomtöredéket hoztak
napvilágra – CAPITANI ET AL. 2002. 106–107. Abb. 132–134., HORVÁTH 2006A. Ha nem új földek mûvelés alá fogásával,
hanem a terméshozammal növeljük a mezõgazdasági termelést úgy, hogy technológiai újításokat alkalmazunk, azt „zöld
forradalom”-ként emlegetik (LIVI-BACCI 1999. 238.).
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10. kép
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ 1124. gödör: halbárka alakú edény (rajz: Füredi Magda)
Fig. 10
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ, pit 1124: boat shaped vessel (drawing by Magda Füredi)
Az állattenyésztés felvirágzása további vívmányokat eredményezett: az igavonásra használt szarvasmarha trágyáját a földek megmûvelésére lehetett fordítani, javítva és meghosszabbítva
annak termõképességét (intenzív mezõgazdaság), tejébõl pedig erjesztéssel különbözõ fogyasztásra alkalmas,21 hosszabb ideig eltartható terméket (sajt, túró, tej-élesztõs kenyér stb.) lehetett készíteni.22 Utóbbi az étkezési szokások teljes körû megváltozását jelentette.23 A juhok különbözõ
21 A vajkészítésre szolgáló köpülõ vagy pontosabban „rázó-edény”, az ún. halbárka alakú edény a badeni kultúrától a palesz-

tin Ghassulien kultúráig elterjedt, alig eltérõ formában (10. kép).

22 Megjelentek az elsõ igazi folyadéktárolásra szolgáló edény-kollekciók: korsók, kancsók, merítõedények stb. A Közel-Ke-

leten és a Balkánon a badeni kultúrával egy idõben hasonló folyamat zajlott. A Ghassulien kultúra területén elõkerült Nahal
Mishmar-i barlangban elrejtett kincsben az edényekben olíva, datolya és gránátalma maradványokat találtak (BAR ADON
1980.). Az Égeikum területén ugyanez a jelenség a badeni kultúra életének végével párhuzamos és annál fiatalabb, az FH,
FTh és FB 1-tõl az olívaolaj és a szõlõtermesztés-borkészítés megjelenésével veszi kezdetét (RENFREW 1972.). Ehhez a
symposiák (közös alkoholfogyasztás rituális céllal, ünnepélyes keretek közt) elsõ maradványainak jeleit is csatolhatjuk: a
badeni kultúrából edénydepókat ismerünk Donnerskirchen–Kreutberg (Au) és Døetovice (Csehország) lelõhelyekrõl (LENNEIS ET AL. 1999. 154., SHERRATT 2004. 381. fig. 15: 5a.).
23 Jelenleg hazánk területén badeni leletanyagon szerves anyag vizsgálatot egyedül Gyõr–Szabadrét-domb bolerázi kerámiáin
végeztek (CRAIG ET AL. 2003.). Az edények belsejében szarvasmarha-tej és állati – valószínûleg kérõdzõkbõl nyert – zsír
maradványait mutatták ki. Balatonõszöd–Temetõi-dûlõben az edények szerves anyag vizsgálata még folyamatban van
(HORVÁTH ET AL. 2006B.). Eddig nyírfakéreg-kátrányt és állati zsiradékot, valamint szenült (kenyérjellegû tészta-maradvány?) szerves anyagot mutattak ki.
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fajtáiból ekkortájt tenyésztették ki mutációval a szövés-fonásra alkalmas gyapjat adó fajtát.24 Mindezek a jelenségek teljes mértékben átalakíthattak egy-egy közösséget.25 Ezt a rendkívül nagy hatású
és összetett folyamatot nevezzük a másodlagos termékek forradalmának, illetve a közép-európai
térségben „badenizálódási folyamatnak” (SHERRATT 1981., SHERRATT 1983., SHERRATT 2004. 155–
242.).26
De itt még nem állhatunk meg! Ugyanis a korszak sajátosságát, amelyet az új vívmányoknak köszönhetett, A. Sherratt rendkívül találóan így foglalta össze: „alcohol and animal traction drinking and driving” (SHERRATT 2004. 30.). Sherratt szerint ugyanis a fenti újításoknak köszönhetõen ebben a korszakban találták fel az erjesztéssel készült étel- és ital-származékok elõállításának
módját is. (Európa ezen részén elsõsorban különféle alapanyagból, a gabonafélékbõl vagy mézbõl
készült sörrel és a kumisszal számolhatunk). Ennek hatása a privát szférában és a társadalmi,
kollektív események szintjén,27 valamint kereskedelmi értékmérõként hihetetlen volt. Megfigyelhetjük ugyanis, hogy a kocsizás („szállítás”) általában, és az ital (mint élelem-forrás és mint a privát, személyes transzhoz használt drog is: „a szállítmány”) összefonódott, és rendkívül mély vallási
tartalmat nyert a badeni társadalomban.28
Milyen gazdálkodást folytattak a badeni kultúra településein élõk? A leletek tanúsága szerint a badeni kultúra nagyállattartó jellegû társadalom volt, amelyet változó mértékben egészített ki
a földmûvelés. Ez a következtetés a badeni kultúra kevés közölt településanyaga (annak még kisebb
részét képezõ) állatcsont-leleteinek feldolgozásából, a széles körben elterjedt, a badeni kultúra szinte minden településén megtalálható változatos és nagy számú állatáldozatból, és az önálló állatplasztikák (halottkultuszban is szerepet játszó), valamint állatalakos edények formájában szintén elterjedt állat-ábrázolások számából vonható le (HORVÁTH 2006A.).
Ezt látjuk Balatonõszöd–Temetõi-dûlõben is, ahol a szemetesgödrök nagy mennyiségû állatcsont-anyaga mellett több mint ötven esetben olyan gödröket tártunk fel (áldozati gödrök), amelyekben egész állati csontvázak feküdtek. Az állatáldozatok között legtöbbször a szarvasmarha fordult elõ, különösen kedvelt volt köztük a borjú és a tehén.29 A feláldozott állatok között a szarvasmarhát a kiskérõdzõk (juh/kecske), majd a sertés és a kutya követi. Az állatokkal nagyon hasonló

24 Ld. pl. BÖKÖNYI 1974, 166. Valószínûleg a gyapjas juh megjelenésének következménye a leletanyagban feltûnõ, a badeni
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kultúra jellegzetes leletét képviselõ új típusú orsógomb megjelenése. Ez természetesen a ruházkodás, textilmûvesség totális változását is maga után vonta.
A lovedu-k életében például az eke bevezetése a munkatársulás újabb formáját hozta létre, amelyben az eketulajdonos,
marhatulajdonos és igaerõvel nem rendelkezõk álltak össze (SÁRKÁNY 1998. 80.).
Tulajdonképpen mindazok a jellegzetességek és vívmányok, amelyeket annak idején Makkay János az Uruk-expanzióval
kapcsolatba került késõ neolitikus tiszai kultúrának tulajdonított (eke, sarló, központosítás, férfi-istenek stb.) a C14-eredmények kalibrálása folytán támadt idõ-visszacsúszás következtében mára automatikusan a badeni kultúra idõszakára datálódnak és értendõk. Makkay János ezt az álláspontot az 1970-es évek végétõl (elsõsorban a nagydoktori disszertációjában
– megjelent MAKKAY 1982.) változatlan formában máig képviseli (ld. utoljára például MAKKAY 2003.).
A. Sherratt szerint a Nitriánsky Hrádok–Zámeèek-i rituális gödör egy ilyen esemény tanúja: a harang alakú, 4 m mélységû,
2,75 m legnagyobb átmérõjû gödörben legalul egy kétfülû amforát és egy egyfülû ivócsészét, fölötte égett réteget, a fölött
10 térdelõ helyzetû, kezüket az arcukhoz emelõ emberi csontvázat találtak. Ez vagy egy, a helyzethez illõ rituális testhelyzet, vagy pedig a megfulladás pozíciója, amennyiben az embereket elkábították, megmérgezték. Nyoma sincs zûrzavarnak
vagy küzdelemnek. Fölöttük még ugyanebben a rétegben egy kutya csontváza, egy kõbalta és még egy amfora volt. A „kábítószert” valószínûleg az amfora tartalmazta (SHERRATT 2004. 418–419.).
Kocsi-modell és egyben ivócsésze: Budakalász–Luppa csárda 177. sír, 158. sír, Szigetszentmárton (BONDÁR 2004. 1. kép.).
Magyarázatukat többen megkísérelték: italáldozat, a halottkultuszban a valódi kocsi helyett modell elhelyezése mint presztízs-szimbólum, votív tárgy a termékenység és a háború istennõjének stb. (SOPRONI 1954. 35., SÜMEGHY 1958., BÓNA 1960.
109., MAKKAY 1963. 13–14., FETTICH 1969. 51., KALICZ 1976. 117.).
A korábbi, elsõsorban neolitikus kultúrákban a bika-áldozat volt számottevõ.

101

Horváth Tünde
módon végeztek: legtöbbször kitörték a nyakukat, ritkábban feldarabolták, esetleg leszúrták, ledorongolták õket. A testek hamus rétegben fekszenek, valamilyen módon tehát tûzzel kerültek kapcsolatba (égõ áldozat a test bizonyos részeibõl: mivel az áldozógödrökben fekvõ testek épek, talán a
vért és a belsõ szerveket használhatták fel, ezeket talán el is fogyasztották a szertartás keretébe illõ
módon). Az egymástól különbözõ, de azon belül ismétlõdõ jelenségek arra utalnak, hogy szabályos
idõközönként végzett, hasonló módon bemutatott rítusok maradványait tártuk föl.
Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekbõl a jelenségekbõl? Az állatáldozatok között
felállítható egyfajta rangsor: leggyakoribb és legértékesebb a szarvasmarha, majd a kiskérõdzõk,
végül a sertés, illetve a kutya. Valószínûleg ez a sorrend nemcsak a vallási szférában, hanem a hétköznapi életben is így volt.
A környezet megértéséhez vezetõ elsõ lényeges lépés minden társadalomban az, hogy osztályozás segítségével rendet teremt a látszólagos káoszban. A környezetet alkotó állatvilág osztályozását, az állatok megérintésére, megevésére, feláldozására vonatkozó szabályok rendszerét erõs társadalmi megfontolások itatják át. A társadalmak úgy rendezik el a természetet, hogy a házasságra
és lakóhelyre vonatkozó társadalmi szabályok az állati kategóriákban tükrözõdnek és megerõsítést
nyernek (DOUGLAS 2003.).
Egy olyan társadalomról beszélünk tehát, amelyben legnagyobb érték a szarvasmarha, ezen
belül is a tehén volt. A szarvasmarha nem csak a legértékesebb haszonállatot, hanem egyben a jólét
szimbólumát is jelentette (talán menyasszonypénzt is ebben fizettek). Márpedig ha a tenyésztett
állatok között ilyen világosan felállítható rangsor van, akkor a társadalomban is ilyen szervezõdés
volt (újabb bizonyíték arra, hogy a badeni kultúrát rangsoroló társadalomként mutassuk be).
Vajon miért váltott át ez a kultúra az állattenyésztésre a korábbi korszakokban jól bevált
földmûvelés helyett? Mikor történt egyáltalán ez a változás?
Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az ilyen irányú változások már a középsõ rézkor
idején elkezdõdtek és valószínûleg a badeni kultúra idõszakára értek be.30
A válasz valószínûleg a klímaváltozásban (egész pontosan egy fokozatosan hûvösebbé és
egyre csapadékosabbá váló klímában) rejlik, egy olyan tényezõben, amely ellen az ember még ma
sem tud védekezni, csak – legjobb esetben – alkalmazkodni próbál hozzá (HORVÁTH 2000. 104. –
Atlantikus és Szubboreális fázis; CLUBE–NAPIER 1990., MAGNY 204., MAGNY–HAAS 200.).
Bár az állattenyésztés fejlesztése a földmûvelés terén is jelentõs forradalmat hozott, a kedvezõtlen idõjárási feltételek miatt ezeket a lehetõségeket nem tudták kellõképpen kiaknázni, és a
gazdaságot tömegtermeléssel a földmûvelésre alapozni. A szinte tömeges mennyiségben elõkerülõ
állatcsont leletek mellett elenyészõen kevés növényi maradvány kerül elõ a lelõhelyeken, Balatonõszödön például köles: olyan igénytelen, rövid idõ alatt beérõ gabonafajta, amelyet a „nomádok haszonnövényé”-nek is neveznek.31 A növénytermesztés elsõbbrendûsége nem jelentkezik az anyagi
mûveltség más területén sem: nem jelenik meg pl. a fazekasárukon tipikus díszítõ-elemként, mint
pl. a tiszai vagy bodrogkeresztúri kultúrában.
30 Az állattenyésztés elõtérbe kerülése, és a badeni kultúra idején is megfigyelhetõ szarvasmarha – kis kérõdzõ – sertés rang-

sor már a Balaton–Lasinja kultúra idején is kimutatható (VIRÁG 2004.).

31 A balatonõszödi településen mindössze egy kis korsóban találtunk elszenesedett kölesmagvakat, valamint egy nagyméretû,

ép õrlõkõ õrlõfelületére cementálódott-szenült, nem azonosítható növényi maradványt. További ismert növényi maradványok a badeni kultúrából: Nova Huta–Zesawic (Pl): köles, alakor és tönke, rozs; Iža (Sl): kb. 3 kg búza egy veremben;
Szintén Szlovákiából Bajè–Vlkanovo, Hoste, Jelsovce, Kamenín, Koèín, Levíce, Mužla–Èenkov, Svodín, Sarišské Michal’any, Šarovce lelõhelyekrõl különbözõ búzafélék, len, mák, lencse, stb, különbözõ típusú gödrökbõl, kemencékbõl;
Stickelberger II. (Au): alakor, Edlinger (Au) I: húsos som, Ossarn (Au) (gabonaáldozat?); Öcsöd–Kenderhalom: vadrepce;
Budapest–Csepel, Vízmû: tönke, törpebúza, alakor, árpa, tölgymakk, bükkmakk, galagonya, kenyér/kásamaradvány, tûzhelyekbõl; Keszthely–Fenékpuszta: gödrök alján jelentõs gabonamaradvány (HORVÁTH 2006A.).
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11. kép
Segesd–Alsóbogát-puszta: kulacs
növényi ábrázolással
(rajz: Füredi Magda, fotó: Fenyvessy Róbert)
Fig. 11
Segesd–Alsóbogát-puszta: flask with vegetal ornament
(drawing by Magda Füredi, photo by Róbert Fenyvessy)

Hogy a két ágazat a fent kifejtett alárendeltségi viszonyban állt, ennek ellenére mégis
mennyire szorosan kötõdött egymáshoz, jól mutatja egy agyagból készített különleges edény, a Segesdrõl szórványként elõkerült kulacs. A kulacs a pásztorkodó népek jellegzetes ivókészsége, amelyet eredetileg szerves anyagból készítettek (bõr, nemez, esetleg fa). A segesdi kulacson (DRAVECZKY 1964.) a motívumok között növényábrázolást rejtettek el, mintegy ellensúlyozandó a két gazdálkodási mód közötti súlypont eltolódást (11. kép). A Szelevény–vadasi négyszögletes edényen (KOVÁCH 1898., REZI-KATÓ 2001. – utóbbi a hunyadihalmi kultúrához köti) látható ábrázoláson kívül
ez a korszak egyetlen növényábrázolása.
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A szelevényi edény keltezésének problematikája ne zavarjon meg bennünket (hunyadihalmi/protoboleráz/badeni kultúra? – mindenképpen a badeni kultúrához közel álló idõszakról van
szó). Elõször is: jellegzetes, beszurkált díszítéssel alakították ki a kompozíciót, amely a badeni kultúrának is sajátja. Emellett négyszögletes, kocsiszekrény-szerû edénykérõl van szó, ami szintén e
kultúra jellegzetessége. A szemüvegspirál-csüngõ motívuma a protobolerázi fázisra is keltezheti.32
Helyezzük a hangsúlyt inkább az ábrázolásra! Az egyik oldalán a középen álló emberi alak
két, egymáshoz hasonló jelenséget választ el, amelyek – véleményem szerint – fasorokkal elkerített,
bevetett szántóföldeket ábrázolnak. A másik, frontális oldalon talán egy szent ligetet ábrázoltak,
amelynek szakralitását a rámontírozott szemüvegspirál-csüngõvel is hangsúlyozták.
Összességében tehát azt feltételezem, hogy a badeni kultúra gazdasági rendszere kedvezõ
idõjárási feltételek mellett intenzív mezõgazdasággá alakulhatott volna,33 ennek hiányában azonban
nagyállattartásra berendezkedett, viszonylag mobilis életmódot folytató, gazdaságát változó
arányban földmûveléssel kiegészítõ gazdálkodást ûzött. Még az sem lehetetlen, hogy ez a választás
tudatos, kulturálisan meghozott döntés volt.34
Kereskedelem
A kereskedelem, bár a gazdasági élet szerves részét képezi, mégis külön fejezetet érdemel,
mert kivételesen fontos szerepet kapott a badeni kultúra életében talán külön társadalmi csoportot
hozott létre, specialisták vagy pedig közösségi csoportok által irányított, szervezett kereskedelemként mûködött, igazi expedíciókkal).35 Az biztos, hogy lényegesen elõsegítette az újítások gyors
közvetítésével azt a páratlan integrálódási folyamatot, amelynek következtében a badeni kultúra létrejött (csere- és információ-áramlás).36
A kereskedelem a helyszínen rendelkezésre nem álló javak megszerzésének viszonylag békés módját jelenti.37 A különbözõ gazdasági rendszerek a javak végsõ felhasználását ugyanis nem
csak termeléssel, hanem cserével is megvalósíthatják. A cserének három fajtáját ismerjük: a kölcsönös (idegen szóval reciprocitás, azon belül általános, kiegyensúlyozott, negatív típusú kölcsönösség), az újraelosztó (idegen kifejezéssel redisztribúció) és a piaci cserét (HOLLÓS 1993. 94–97.,
FÖLDES 1974., POLÁNYI 1976., MAUSS 2000., SÁRKÁNY 1998.). A badeni kultúra esetében a kölcsönösség valamely típusa vagy az újraelosztás jöhet számításba.

32 A Hlinsko-i telepen egy protobolerázi rézkincs darabjaként került elõ spirál csüngõ (PAVELÈIK 1979.).
33 Az intenzív mezõgazdaság jellemzõi: a föld jobb kihasználása ugarozási technikával, gyomtalanítással, trágyázással, eset-
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leg mesterséges öntözéssel. Élelemfelesleg termelésére képes. Hatékonysága lehetõvé teszi a specializált munkamegosztást, az írás, fémmûvesség, monumentális építészet, vallás és mûvészet kialakulását és fejlõdését, városi civilizáció létrejöttét (HOLLÓS 1993. 91–92.).
Egyes populációk nem azért nem alkalmazzák a mezõgazdasági innovációkat, mert nem ismerik, hanem azért, mert a föld
bõsége nem teszi kifizetõdõvé (LIVI-BACCI 1999. 114.).
„A kereskedelem tette azt, hogy a különbözõ nemzetek szokásai mindenhová eljutottak; az emberek összehasonlították
azokat egymással, és ebbõl sok jó származott.” – írta Montesquieu 1750-ben (MONTESQUIEU II.8.)
Az eltérõ természeti környezet a javak nagyobb mértékû forgalmát eredményezi, ezt az eltérést hangsúlyozza a természethez adaptált technikák különbsége (SÁRKÁNY 1998. 102–103.). Minél több cserélhetõ terméke van valakinek, annál nagyobb mértékben vehet részt a csereügyletekben. A már létrejött csere állandó megismétlésére ösztönöz a szükséglet, a
szükségleti kört tovább bõvíti a csere, újabb cseréket teremtve. Csak képzeljük el a badeni kultúra hatalmas elterjedési területének ilyen szempontú változatosságát, és hogy ez milyen mértékûvé fejleszthette a kereskedelmet, és hogyan mozdította elõre a gazdaságot!
A közvetlen termékcserében a termékek cserearánya (értéke) helyrõl helyre változhat, és ez lehetõvé teszi, hogy a több
helységgel kapcsolatban állók közvetítõi haszonra tegyenek szert. Efféle kezdemények eredménye lehetett egyes csoportok kereskedõnépekké válása, amely a badeni kultúra területén élõk közt is megtörténhetett – ld. „kereskedelmi kikötõk”.
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A termékcserét mindenütt a gazdasági érdek hozza létre. A gazdasági élet átalakítása mellett befolyásolhat egyéb társadalmi tevékenységeket, sõt még a szertartások kivitelezését is gazdagíthatja. Jelentõsége tehát hasznosságán túlmutat: lehetõvé teszi, hogy különbözõ kultúrájú népek
érintkezzenek egymással, és az így létrejött kontaktus hatása az emberi fejlõdésben felmérhetetlen
(SÁRKÁNY 1998. 106–107.).
A kereskedelem a primitív társadalmakban inkább csoport, mint egyéni tevékenység, így
középpontba a különbözõ közösségek találkozása kerül, amelynek csak egyik célja a javak cseréje.
A specifikusságot növeli, hogy az export nem mindig azonos csatornákon folyik az importtal. Ráadásul a csereügyleteknek egymástól elkülönült szférái lehetnek, mint pl. a létfenntartási javak szférája, a presztízs-javak szférája, az emberekre (pontosabban asszonyokra) való jog stb. A szférák elkülönítése a társadalmi elõítéletek alapján történik (konverzióval és átengedéssel), ezért minden társadalomban más és más szférák jelenhetnek meg.
A kétoldalúság szempontjából megkülönböztethetõ az árucserétõl az ajándékkereskedelem
vagy ajándékcsere, amelyet viszonossági kapcsolat jellemez. Rendszerint szertartásos ajándékadásból áll olyan fõnökök és uralkodók között, akik politikailag kapcsolatban állnak egymással. Az
ajándékadás társadalmi kapcsolatokat erõsít, rítusok, ünnepek sora kapcsolódhat hozzá, azaz az
ajándékadás totális társadalmi élmény. Az ajándékcserében ezt tartják lényegesnek, és csak másodlagos annak gazdasági jelentõsége.
Azt, hogy ez a kereskedelem mekkora távolságokat ölelhetett át a korszakban elterjedt kocsi és a már jól bevált hajózás segítségével, leginkább két, a badeni kultúra peremterületeirõl származó kiragadott specializált termék megjelenése jelzi a Kárpát-medence területén. A Földközi-tenger vidékérõl luxuscikként vagy ajándékcsere keretében kagylókat (ld. a Triton-csigákat), az északnyugati só-vidékekrõl pedig sót és hozzá tartozó felszerelést exportáltak (Alpok vagy Halle környéke, a felszerelés és elõállítás eszközei alapján az Elba–Saale vidéki só-forrásokból) (12. kép).38
A csereügyletek termékei között élelmiszerek, állatok, mindennapi használati tárgyak és
azok nyersanyagai, élvezeti cikkek, dísztárgyak, különleges értékû javak és emberi munkaerõ találhatók.
A badeni kultúra Kárpát-medencén belüli cseretermékei között említhetjük az obszidiánt
(MARAN 1998. 513–514.),39 a gyapjút és az élõ, gyapjas juhot (MARAN 1998. 516.),40 szarvasmarhát,

38 A briquetage formában készült, feldarabolva kereskedelmi forgalomba kerülõ só elõállításához és felhasználásához egy

egyszerû, mély tál és a badeni kultúra hagyatékában „spulniként” megnevezett agyagból vagy kõbõl készült mozsártörõ
jellegû eszköz, valamint egy ehhez tartozó kõlap szükséges. A felszerelés mindhárom elemét megtaláltuk Balatonõszöd–Temetõi-dûlõben (tál: 2348. gödör, a porító-lap és a spulni az 1390. bolerázi kultúrrétegbõl). A „spulni” több változatban is megtalálható a badeni kultúrában: lehetséges, hogy a homorú végekkel kiképzett, gondosabban megformált változat az edény talpaként, annak felemelésére szolgált, míg a domború végû, vaskosabb példányok a só zúzására. Hasonló tálat közölt A. Toèík Nitriánsky Hrádokról (Sl) a badeni III. fázisból (TOÈÍK 1987. tipológiai tábla: Abb. 9/CH 1 típus). A felszerelés azonosítása: MATTHIAS 1976., DER GESCHMIEDETE HIMMEL 2004. 171. kép alapján.
39 Az obszidiánnal kapcsolatos tevékenységnek nincsen látványos nyoma a badeni kultúra hazai leletanyagában, feltehetõen
azért, mert nem kellett bányászni, csak a felszínrõl begyûjteni. A telepeken ennek ellenére nem jeleztek a nyersanyagtípusból vagy termékeibõl sehonnan feltûnõ mennyiséget, és nem került elõ pattintott kõeszközökbõl álló depó sem.
Ugyanakkor a kõeszközt készítõ mesterek létezése (Budakalász 91. sír) arra utal, hogy a régészeti leletanyag megint nem
a valóságot, hanem annak csak egy kicsiny részét tükrözi.
40 Délrõl terjedt észak felé, de a badeni kultúrán belül már kereskedhettek vele. Nagy jelentõsége volt azért is, mert munkaátszervezéssel a nõk felszabadulhattak korábban végzett tevékenységeik alól és szövés-fonásra specializálódhattak. A gyapjú
és a belõle készült textiláru a korai városiasodást mutató mezopotámiai közösségek egyik fõ kereskedelmi terméke volt.
Hasonló történhetett a badeni kultúrán belül is.
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12. kép
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ: a sókészítés eszközei – párologtató tál és mozsártörõ-készség
Fig. 12
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ: devices of salt-making – evaporating bowl and pestle
erjesztett tejtermékeket, és a fazekasárukat.41 Azok között a termékek között, amelyek a Kárpátmedencén belülre jutottak be, említhetjük a sót, tengeri kagylókat (Földközi-tenger), fémtermékeket (délkelet-európai bányákból és az Alpok forrásaiból is). Ritkaságuk és értékük miatt elképzelhetõ, hogy ezek ajándékcsereként kerültek a hazánk területén élõ tekintélyes badeni emberekhez. A
kereskedelmi forgalomban nagy szerepet játszhattak még az alkoholfélék,42 és a hallucinogén anyagok (kagyló? és növényi narkotikum?).
Specializáció
A kereskedelemmel kapcsolatban már említettük, hogy elképzelhetõ egy kereskedõréteg
kialakulása és megléte a badeni kultúrán belül. Ugyancsak e fejezetben utaltunk arra, hogy az italkészítés kapcsolatban lehetett a fazekassággal. Úgy gondolom, hogy bizonyos edénytípusok kifejezetten egyféle anyag befogadására szolgáltak (sajnos konkrét, anyagvizsgálattal alátámasztott adatok még nem állnak rendelkezésünkre). A speciális edényformákat talán éppen azok készítették,
akik a benne tárolt folyadékokat elõállították (sörfõzés).
Az még valószínûbb, hogy a fazekasság – tekintve azt a mennyiséget, változatosságot és
minõséget, amely a badeni kultúrát jellemzi – specializált foglalkozásként ûzött ipari mesterséggé
vált. Próbáljuk keresni – egyelõre nem nagy sikerrel – azokat a mesterjegyeket, amelyek egy-egy
konkrét fazekas keze nyomához és ezáltal személyéhez köthetõk.
Mint azt a Természetfelettivel foglalkozó fejezetben kifejtem, bizonyos fokú specializáció jellemezhette a társadalmi és vallási vezetést is. Talán a hatalom ikonográfiai ábrázolásaként értelmezhetjük a szelevényi edényen ábrázolt emberi alakot és a tõrrel ábrázolt férfiakat (idoltípus) (13. kép).
41 Az ún. Bratislava típusú tálak északról déli irányba való terjedése alapján J. Maran úgy gondolja, hogy a tál valamilyen

specializált kereskedelmi termék csomagolóanyaga lehetett (MARAN 1998. 512–517.). A fazekasság és az ital-elõállítás
összefüggést mutathat. Az itallal/folyadékkal való manipuláció eszközeiként határozható meg a badeni kultúra több edénytípusa: kétosztatú tálak (NEVIZÁNSKY 2001.), pseudokernos-ok (NEVIZÁNSKY 2000., VUÈEDOLSKI 2000. Fig. 46.), amforák
egy csoportja?, ivócsanakok, kettõs edények, mericék, szószos csészék (BOROFFKA-STAPELFELDT 1995.) – az elit italfogyasztási szokásainak reprezentatív darabjai.
42 Elõállításuk és terjesztésük körülményei hasonlóak a gyapjúéhoz.
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13. kép
Cernavodã–Dealul Sofia: férfi idol tõr
ábrázolással (DUMITRESCU 1974. Fig. 289:
3. alapján); Sármellék–Égenföld: két nittszeges
réztõr a badeni kultúra településérõl
(MRE 2003. 132. 18. kép alapján)
Fig. 13
Cernavodã–Dealul Sofia: male idol depicting
a dagger (after DUMITRESCU 1974. Fig. 289: 3);
Sármellék–Égenföld: dagger with two rivets
from a Baden Culture settlement
(MRE 2003. 132. 18. kép)
A szövés-fonásra alkalmas gyapjat adó juh és a gyapjúfeldolgozáshoz kapcsolódó eszközkészletek elterjedése tartós elfoglaltságot adott a nõk kezébe, akik ezáltal fontos haszonszerzési forráshoz is juthattak, és ez tovább erõsíthette társadalmi pozíciójukat.
A Budakalász–luppacsárdai 91. sírban eltemetett 31–40 év körüli férfi valószínûleg csont-,
agancs-, és kõeszközök elõállításával foglalkozó mester volt (KOREK 1986.).
Bár a fémelõállítással kapcsolatos tevékenység minimális hazánk területén, a településeken
elõkerült néhány öntõmintatöredék jelzi, hogy az itt élõ badeniek értettek a fémmûvességhez (pl.
Salgótarján–Pécskõ, Budapest–Andor utca, Lánycsók). Azokon a településeken, ahol fémforrás és
bányászati tevékenység volt a közelben, ez az aktivitás felerõsödhet (Saloš–Donja Vrba lelõhelyen
4 gödörbõl 13 öntõminta került elõ és további fémöntéssel kapcsolatos jelenségeket figyeltek meg
– LOZUK 1990.).
A földmûvelést folytató munkakollektívák is átszervezõdésen mehettek keresztül, és ezáltal újabb érdekcsoportok születtek. Azok, akik a földmûvelést segítõ találmányok (eke, igásállat,
trágya) vagy tudás (vetõmag-szelekció, ugarozási technika stb.) birtokában voltak, nagyobb földtulajdonra vagy haszonra tehettek szert, mint azok, akik ezzel még nem rendelkeztek.
Összességében elmondhatjuk, hogy az élet és a mesterségek számos területén kimutatható
egy specializált mester-, kézmûves- stb. réteg, amely egyéni szinten az öntudat és az anyagi függetlenség növekedésével járt, ezáltal viszont lényegesen hozzásegítette a társadalmat ahhoz, hogy az
egyre tovább rétegzõdjön. A nemek és a társadalmi csoportok közötti munkamegosztás és a szakosodás megjelenése, az egyéni vagy csoportos befektetések próbálkozásai – a fejlõdés megannyi jele
– mind-mind a magas fokon ûzött kereskedelmi tevékenység járuléka (LIVI-BACCI 1999. 112.).
Társadalom
Ahhoz, hogy a társadalom szervezõdésének egymással összefüggõ aspektusait láttatni tudjam, ismét egy konkrét példát kell választanom. Ehhez visszakanyarodom saját feltárási munkámhoz, a Balatonõszöd–Temetõi-dûlõben megismert eddig legnagyobb badeni településrészlethez. Nevezzük ezt önálló falunak! Vegyük azonban figyelembe azt a tényt, hogy a falvak soha nem teljesen önállóak, ami alatt egyszerûen csak annyit értek, hogy soha nem élnek teljes elzártságban más,
hasonló korú falvaktól, mindig van köztük valamiféle kapcsolat, különösen a szomszédos falvak
között.
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Maga a kapcsolat lehetett negatív, romboló jellegû (például háború) és pozitív, építõ jellegû
(például menyasszony-csere, specializált termékek cseréje). A kapcsolat mértéke változó, függhet a
települések egymástól való távolságától és a kapcsolat tárgyától, minõségétõl. A kapcsolat tárgya a
legtöbb esetben valamiféle kereskedelmi termék cseréje: olyan cikké, amelybõl az egyik faluban felesleg van, a másikban pedig hiányzik, tehát ott kereslet alakul ki rá (ezt nevezik specializált terméknek). A kapcsolatfelvételnek ez a típusa nagyon fontos, mert egyben a társadalom gazdasági
rendszerérõl is árulkodik.
A gazdasági rendszer szinkronban van a házasodási gyakorlattal, a nemek közötti munkamegosztással és a letelepedés szabályaival is (HOLLÓS 1993.). Ezért a kapcsolat tárgya lehet akár
társadalmi konvenció is: két település lakói közötti rokonság vagy a házasodási szabályoknak megfelelõ családi kapcsolatfelvétel.
És ezzel eljutottunk egy nagyon fontos ponthoz, amely a társadalom szervezõdési kérdését
érinti. Azok a társadalmak, amelyek alapvetõen nem városokban élnek, általában rokoni alapon
szervezõdnek.43 A rokonság szintjét a házassági kapcsolat alapozza meg. A párválasztást minden
emberi közösségben kulturális normák irányítják.44 A házasság alapján épülnek fel a rokonsági szövetségek (levirátus, szororátus, nõvércsere).
A házasságkötés alapja egyfajta gazdasági cserekötés a két házasulandó fél családja között
(menyasszonypénz, menyasszonyszolgálat, ajándékcsere vagy hozomány). Ezek a csereformák
mindig az adott társadalom legbecsesebb gazdasági értékét jelenítik meg egyfajta jóléti szimbólumként, amelyek lehetnek pl. értékes és különleges kagylók/csigák, csiszolt balta, értékes állatok (pl.
szarvasmarha, juh). A létrejött gazdasági kapcsolat a házastársak és rokonságuk teljes élettartamát
meghatározza: ez alapján fog eldõlni a nemek közti munkamegosztás, a tulajdon öröklési joga, a javak birtoklása és elosztása stb. Az uralkodó családforma a házasságkötés utáni letelepedési mintától
függ.45
Most próbáljunk meg a régészeti anyagban kimutatni olyan eseteket, amelyek a fenti szabályok valamelyikét tükrözik! Elsõként a „szabályos”, településektõl elkülönült temetõkhöz fordulunk. A „szabályos” temetkezések között kiemelkedõ helyet foglal el a Budakalász–Luppa csárdai
temetõ 3. sírja (BANNER 1956. 113.). A kettõs sírban egy férfit és egy nõt temettek el egy pár szarvasmarhával együtt.46
Hasonló temetkezést tártak fel Alsónémedin, ahol a 3. sírban egy férfi és egy nõi csontváz
feküdt, lábuknál két, összefordított fejû (járomba fogott?) szarvasmarhát helyeztek el (KOREK ET AL.
1951.).47
A szakirodalomban ezeket a sírokat mint a nemzetségi társadalom vezetõit tartják számon.
Lehetséges, bár számomra e sírok más jelentést közvetítenek: ezek a példák illusztrálják egy vagyonos házaspár kötött, megingathatatlan társadalmi helyzetét és vagyontárgyukat, a presztízst, amelynek „birtoklási joga” haláluk után is megmaradt, velük együtt szállt sírba.
43 Az urbanizálódó közösségek jellemzõ politikai rendszere az állam, társadalmuk rétegzett, gazdasági rendszerük piacgaz-

daság.

44 Az exogámia/endogámia; monogámia/poligámia/poliandria/csoportházasság szabályai érvényesülhetnek.
45 Ezek lehetnek a következõk: patrilokális: a házaspár a férj szüleivel él; matrilokális: a házaspár a feleség szüleivel él; bi-

lokális: mindkét szülõnél élhet a házaspár választása szerint; neolokális: a szülõktõl függetlenül, más helyen élhet; avunkolokális: a házaspár a férj anyai nagybátyjánál él.
46 A férfi és a nõ koponyája összeért, karjukkal ölelték egymást. A sírgödör másik végében az emberi testekre merõlegesen
elhelyezve egymással párhuzamos, kinyújtóztatott szarvasmarha-pár fekszik, amelybõl az egyik fiatal korú, a másik vázat
bolygatás miatt nem vizsgálták. A sírban mellékletként egy rézár, egy talpas kehely és két pattintott kõeszköz volt.
47 Adultus nõ és férfi, valamint 8 éves tehén és 1–1,5 éves szarvasmarha csontváza. Mellékletként kétosztatú tál, két korsó és
rézgyöngyök kerültek elõ.
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Vörs–Majorsági épületek lelõhelyen egy rézpántos diadémot viselõ zsugorított helyzetû
vázat tártak fel (BANNER 1956. 111). A szakirodalomban sokáig (hiteles antropológiai vizsgálat nélkül) „varázsló vagy sámán-férfiúként, vezetõként” emlegetett sírt kérésemre Mende Balázs Gusztáv, az MTA Régészeti Intézetének antropológusa vizsgálta meg 2005-ben.48 Sajnos a váz elkallódott, a megmaradt koponya viszont nõi karaktereket mutat! A mai napig páratlan rézdiadémát,
amely viselõjének társadalmi – és talán vallási – szempontból megkülönböztetett, kiemelkedõ helyzetét, státuszát jelzi (és amely kialakításában egy páros szarvat viselõ állatot sematizál), életében és
halálában is egy nõ birtokolta!
Tisztában kell lennünk azzal, hogy bármilyen társadalmat is vizsgálunk, abban szó sincs
nõi egyenjogúságról – ez csak az utóbbi néhány évtized civilizációs vívmánya, és még ma sem a világ minden részén. A nõk mindig alávetett viszonyban álltak a férfinemmel szemben, és ez az
alávetettség leginkább a politika és a vallás terén nyilvánult meg. Kivéve azokat a társadalmakat,
ahol az egyági leszármazást a nõi (anyai) ágról számították, és legtöbbször az új családok az anya
falujában, házában vagy annak közelében telepedtek le (matrilineáris társadalmak). Az ilyen társadalmakban a nõk viszonylag magasabb társadalmi szinten álltak, bár a legfõbb hatalommal bírók
továbbra is a férfiak közül kerültek ki, de nem a férj, hanem az anyai fivér volt a családfõ.49
A badeni nõk magasabb társadalmi helyzetére több adat is utal: pl. az állatáldozatok között
leggyakrabban elõforduló tehénvázak, a szertartási tárgyak nõi alakot formázó és nõi nemi jegyeket
hangsúlyozó megjelenítései (mozgatható fejû, ún. thesszáliai típusú lapos nõi idolok – BONDÁR
1999., ENÃCHESCU 2004., kebles edények – NEVIZÁNSKY 2002.).50 Ezek a tárgyak egyben jól érzékeltetik a társadalom felfogását a szexualitás és a szaporodás terén: az intim tapasztalatokat is kozmológiai és rituális kategóriák közvetítik az egyén számára – az idolok hangsúlyozott nemi szerve,
a szertartási edények nemi szervei segítségével – beavatási szertartások titkos tanai során elsajátítva.
Ma azt tartják, hogy a házasság, mint társadalmilag jóváhagyott intézmény feltehetõen a
neolitikus társadalmakban megszületõ „vívmány” volt. Létrejöttében elsõsorban a férfi volt érdekelt, és alapvetõen mindenféle szempontból kizsákmányolta a nõt. Ennek lassú megváltozását éppen a badeni kultúra társadalmában lehet nyomon követni.
Demográfia51
A demográfiai folyamatokat két nagy erõrendszer – a kényszer és a választás – között kell
elhelyeznünk. A kényszer erõi közt szerepel a tér és ezen belül a mûvelhetõ földek, a megtermelhetõ élelmiszerek és más, alapvetõ szükségletek kielégítését szolgáló források korlátozott mennyisége. A lakott tér szintén kényszerként hat abban az értelemben, hogy zártsága fokozza a fertõzések
kialakulásának és terjedésének veszélyét. Azonos körülmények között minél nagyobb a népsûrûség,
annál nagyobb a fertõzõ betegségek okozta pusztulás kockázata. A környezet jellegzetességei is
48 Ezúton is köszönöm Mende Balázs Gusztáv munkáját, valamint az ügy érdekében végzett fáradozását. Köszönet illeti a

keszthelyi múzeumot is, amely hozzájárult a gyûjteményében õrzött lelet vizsgálatához.

49 A férfiág vezetõ szerepének elõretörését az egyre nagyobb mennyiségben elõkerülõ férfi-ábrázolások is mutatják, idolok

és maszk formájában (BONDÁR 1999. 47., ENÃCHESCU 2004. 51., HORVÁTH 2004A.).

50 Ne felejtsük azonban, hogy ezek a szertartási kellékek közös jelentéstartalommal bírhattak (mivel a méhi sírban együtt ke-

rült elõ idol és kebles edény). Feltehetõen nem a nõk számára készültek: férfi avatási szertartások kellékei lehettek (ld.
BONDÁR 1999.).
51 A fejezet megírását M. Livi-Bacci munkája inspirálta (LIVI-BACCI 1999.). Az itt használt közgazdaságtani és demográfiai
kifejezéseket és jelenségeket tõle vettem át és adaptáltam a badeni kultúrára.
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befolyásolják a növekedés potenciálját. Rövid-, közép- vagy hosszútávon a népesség kénytelen alkalmazkodni a kényszerítõ erõkhöz.
Ahhoz, hogy a népesség alkalmazkodjon, vagyis hozzáigazítsa méretét és növekedését a
kényszerítõ erõkhöz, egyfajta magatartásbeli rugalmasságra van szükség. A viselkedésbeli változások részben automatikusak, részben társadalmilag determináltak, részben pedig explicit választások
eredményei.
A késõ rézkor idõszakát demográfiai növekedés jellemezte a Kárpát-medencében a régészeti leletek tanúsága szerint. A demográfiai növekedés minden esetben megbontja a források és a
népesség közti összhangot, amíg valamilyen korlát meg nem állítja ez utóbbi növekedését (ezeket
nevezik pozitív fékeknek, ilyen pl. az éhínség, a járvány, a háborúk; illetve megelõzõ vagy erélyes
féknek, amely társadalmilag elfogadott szabályok rendszere, mint pl. a cölibátus, a kései házasságkötés, az alternatívák a fogantatás megakadályozására, sõt olykor az emberáldozat is). A visszanyert
egyensúly addig tart, amíg egy újabb negatív ciklus kezdõdik. Ezt a modellt, amelyet különösen az
agrártársadalmak és a szegény populációk esetében tartanak érvényesnek, Malthus-féle modellként
ismerjük (LIVI-BACCI 1999. 98–103.).
A K-típusú organizmusok (ide tartoznak az emlõsök, az ember is) populáció-növekedési
potenciálja két szám függvényeként írható le:
1. az egy nõre jutó szülések vagyis a gyermekek száma, és
2. a születéskor várható élettartam.
Ezt a számot biológiai, társadalmi és kulturális tényezõk (pl. szexuális tabuk) határozzák meg.
Egy másik kulturális tényezõ például a szoptatással kapcsolatos viselkedés-norma. A szülést ugyanis terméketlenségi periódus követi, amelyet a szoptatás meghosszabbít, mivel gátolja az
ovulációt, és ezáltal kitolja a terméketlenségi szakaszt. A szoptatás idõtartama kultúránként nagyon
különbözõ lehet, annyira, hogy a meddõ periódus 3 és 24 hónap között változhat. Elképzelhetõ,
hogy a badeni kultúrában a szoptatásnak különleges kulturális jelentõsége volt, ami azt jelenti, hogy
amíg a nõnek teje volt, addig szoptatott. (Ha feltételezésünk helyes, az nem kis mértékben változtatta meg a nõk szociális státusát). Ez a felfogás a kebles edények hangsúlyozott kebel-ábrázolásaiban tükrözõdhet (14. kép).
Egy populáció reprodukciójának sikere – és így növekedése – a reprodukciós életszakaszt
megélõ nõk gyermekeinek számától függ. Szinte semmilyen adattal nem rendelkezünk a magzathalandóságot illetõen, és a szándékos csecsemõgyilkosság (abortusz is) társadalmi-kulturális hátterérõl sincsenek információink. Azonban szemmel látható, hogy Balatonõszödön a település gödreiben
eltemetett emberek között a nõk és a gyermekek vannak túlsúlyban (HORVÁTH 2004c. 78.). A temetés régészetileg megfigyelhetõ körülményei azonban a társadalmi háttér megvilágítását nem teszik
lehetõvé.
A környezet meghódítása mindig a rendelkezésre álló energiamennyiségtõl függött.52 Cipolla szerint „A történelmi földmûves társadalmakban az emberi izomerõn kívüli fõ energiaforrást
továbbra is a növények és az állatok szolgáltatták. A korlátozó tényezõt ebben a tekintetben végsõ
soron a termõföld kínálata jelentette.” (LIVI-BACCI 1999. 45.) Az emberi faj számára a környezet,
és ezáltal a hozzáférhetõ források nagysága sosem volt konstans tényezõ, ellenkezõleg, az innováció következtében folyamatosan növekedett.

52 Csupán összehasonlításként: Cipolla számításai nyomán az egy fõre jutó napi energiamennyiség 10–15000 kalória lehetett,

napjainkban a leggazdagabb országok ennek 20–30-szorosát is elérik. Ennek túlnyomó részét táplálkozásra és fûtésre fordítják.
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Föl tudjuk-e fogni
reálisan mekkora különbség
lehetett két olyan társadalom
fejlõdése és környezet átalakító tevékenysége között,
amelybõl az egyik (a badeni
kultúra elõtti kultúrák) csak a
saját emberi izomerejét, a
másik (a badeni kultúra) viszont az állati vonóerõt is értékesítette? Bár korántsem
látjuk minden részletét, az eltérés mindenképpen óriási.
A népesség tartós
növekedése hosszabb távon
ellentmondásba kerül az elérhetõ források korlátozottságával. A növekedés mechanizmusának tehát folyamatosan igazodnia kell a környezeti feltételekhez (ezt nevezik
környezeti feszültségnek).
Semmiféle fejlõdés és a legnagyszerûbb technikai vívmányok sem képesek a végtelenségig növelni a kötött
erõforrások hozzáférhetõségét.
14. kép
Ennek bizonyítékát
Kebles
ábrázolások
1:
Zürich–Kleiner
Hafner
(B
AUERN
1990.
1.
p.
148.
Abb.
látjuk az anyagi kultúra drasz3. alapján, korai Cortaillod kultúra, Kr.e. 4200–4100 körül),
tikus, szemmel látható és régé2a:
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ
R-925. réteg, 2b: Balatonõszöd–Temetõi dûlõ
szeti módszerekkel is biztosan
1088. gödör, 3: Balatonõszöd–Temetõi dûlõ 247. kemence,
követhetõ megváltozásában a
4: Hasanog¢lan – elektron–arany istennõ szobrocska
bolerázi fázis és a klasszikus
(MUSEUM 30. képe alapján, Kr.e. 2300–2100.)
fázis fordulóján. A változás
alapjaiban nem rengette meg a
Fig. 14
kultúrát, sõt, középtávon még
Depiction of breasts. 1: Zürich–Kleiner Hafner (after BAUERN 1990. 1. p. 148.
további virágzáshoz segítette.
Abb. 3., Early Cortaillod Culture, around 4200–4100 B.C.),
Az azonban biztos, hogy nem
2a: Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ R-925, 2b: Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ layer
csak az edényáru esztétikai
pit 1088, 3: Balatonõszöd–Temetõi dûlõ, stove 247, 4: Hasanog¢lan – goddess
szempontból történõ lecseréléfigurine out of electrum (after MUSEUM fig. 30, 2300–2100 B.C.)
sére korlátozódott a fordulat:
gazdasági, technológiai váltás történhetett, amelyet a fazekasság követett, illetve próbált hozzá alkalmazkodni, de ez a folyamatnak csak az egyik – talán épp legjelentéktelenebb – epizódja volt. Maga
a váltás nem az addigival totálisan ellenkezõ folyamatként írható le, hanem a korábbinak mintegy
továbbfejlesztéseként, tökéletesítéseként. Talán úgy fogalmazhatnánk meg egyértelmûbben, hogy
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mindazok a technológiai újítások, amelyeknek köszönhetõen a bolerázi jellegû anyagi mûveltség
(akár idegen befolyásra – Uruk expanzió és Cernavodã III. kultúra közvetett vagy közvetlen kapcsolata, akár teljesen önállóan, vagy mindkettõ együttesen) létrejött és elterjedt, önerõbõl továbbfejlõdve a klasszikus fázisban értek be és teljesedtek ki.53
Nevizánsky G. 1985-ös, a badeni kultúra temetkezéseit feldolgozó munkájában 52 lelõhelyrõl 725 csontvázat gyûjtött össze (a számban benne foglaltattak a szabályos és a teleptemetkezések is) (NEVIZÁNSKY 1985.). Az azóta eltelt 20 év munkája sem növelte meg drasztikusan az ismert badeni sírok számát. Nem tévedhetünk túl sokat, ha a feltárt temetkezések számát 800–900 körülire becsüljük. Ez a létszám az egykori populációra kivetítve nem tûnik reprezentatívnak (de jó
lenne tudni, vajon ténylegesen hány százalékát képviseli?). Legnagyobb gondunk az, hogy még azt
sem tudjuk, hány évre (500 vagy 1000?) osszuk el ezt az egyébként is kevés egyedet. További probléma, hogy a sérülések, a meglehetõsen magas számú hamvasztás, és az antropológiai feldolgozások hiánya miatt legtöbbször nem ismerjük az elõkerült kevesek nemét, életkorát, testmagasságát
(amely mindig érzékenyen követi a táplálkozási szint változását, ezért ha nõ, akkor növekszik az
életszínvonal is, ha meg csökken, akkor az semmiképp sem tekinthetõ a javuló táplálkozás jelének
(LIVI-BACCI 1999. 17–19. – tehát egy viszonylag egyszerû, de hatékony módszere lehetne a demográfiai vizsgálatoknak).
A badeni kultúra települései sem szolgáltatnak a népesség számára nézve adatokat, mivel a
települések többségén nem kerültek elõ lakóházak nyomai.54
Mivel magyarázhatjuk végsõ soron a badeni kultúra demográfiai értelemben vett teljes eltûnését a kora bronzkorra? A kötött környezet és a kötött technológia megköveteli az egyre kevésbé termékeny földek mûvelését, ezzel együtt a növekvõ munkabefektetést, miközben az egységnyi
földterületre vagy munkamennyiségre jutó hozamok egyre csökkennek. A csökkenõ hozamok elve
alapján magyarázhatjuk a kultúra bukását (vö. Ricardo-elv és Malthus-féle modell – LIVI-BACCI
1999. 99.). Mindazok a találmányok és újítások, amelyek a középsõ rézkor vége táján felszínre bukkantak Európa területén és gyors expanzióval messzire jutottak, elvezettek egy új anyagi kultúra felemelkedéséhez, amely az elõzõ idõszakokhoz képest nagy területen terjedt el. Az újfajta életmód és
technológia azonban, amely a felvirágzáshoz vezetett, középtávon alkalmazkodást igényelt, hosszú
távon pedig rugalmatlanságot hozott, amely végül a bukáshoz (kihaláshoz, beolvadáshoz?) vezetett.
Agresszió, erõszak
Minden kultúra mûködéséhez egy bizonyos fokú harmóniára van szükség, egyfajta igényre
az összhangot illetõen. Ettõl eltekintve azonban a társadalmak természetes állapota nem a béke és
a stabilitás, hanem a változás és a konfliktus. Ennek mértéke viszont meghatározó: egy bizonyos
határon túl már nem építi, hanem rombolja az adott kultúrát (HOLLÓS 1993. 55.).
53 A régészet éppen a legjelentéktelenebb fordulatot tanulmányozza a legbehatóbban. Ennek köszönhetõen a badeni kultúra

edénytipológiája mára már annyira követhetetlenné és kaotikussá vált, eredményei pedig – annak függvényében, hogy
egyetlen teljes terjedelmében feltárt és közölt badeni települést sem ismerünk, amihez a többi részeredményt viszonyíthatnánk – olyannyira megkérdõjelezõdtek, hogy ezzel itt nem is próbálunk meg többet foglalkozni (részletesebben ld. HORVÁTH ET AL. 2006b in print!).
54 A balatonõszödi település-feltárás új eredményei azt valószínûsítik, hogy a mocsári/vízparti településeken a föld fölé épített
padlószinttel rendelkezõ, gerendavázas faházak terjedtek el (vö. Pfahlbau, Feuchtbodensiedlung/Ufersiedlung). Lelõhelyünkön 4, a klasszikus fázisra keltezett épület alapja került elõ, melyeket 7x6 méteres átlag területtel számolva összesen
168 négyzetméternyi lakott területet kapunk. Ez R. Naroll (BAHN–RENFREW 1999. 432–434.) átlagszámításai alapján a lakosság e periódushoz köthetõ számát 17 fõben (a négyzetméter 1/10-e) határozza meg. Megdöbbentõen kis szám, persze
nem tudjuk, hogy a település teljes lakott élettartamának mekkora idõrészére vonatkozik (HORVÁTH ET AL. 2006A.).
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Ha csak a badeni kultúra elterjedési hálózatát vizsgáljuk, virágzó, békés kép bontakozik ki
elõttünk. Szögezzük le azonban azt, hogy a törzsi társadalmak legáltalánosabb vonása a háborúzás,
amelyben a kezdõ ok mindig valamilyen családi ügy: gyilkosság, asszonylopás, boszorkányság stb.
Hozzá kell tennünk azt a tényt, hogy a politikai rendszerek kialakulása a történelmi és az etnográfiai példák szerint mindig erõszakon alapult, annak eszköze pedig par excellence módon a háborúzás. Akár törzsi szervezetben, akár törzsek fölötti együttmûködésben vagy netán fõnökségben éltek
tehát ebben az idõben az emberek a Balaton déli partjának falvaiban, illetve tágabb értelemben a badeni kultúra területén, életük kettõsségét a népességnövekedés, anyagi gyarapodás és jólét mellett
minden bizonnyal az erõszak, háborúzás töltötte ki. Bár a badeni kultúra társadalmán belül nem mutatkoznak olyan jelek, amelyek arra utalnának, hogy hódító szándékú katonai réteggel rendelkezett
volna, és eszközkészletében sem találhatók kifejezetten háborúskodásra kifejlesztett vagy arra használatos fegyverek,55 mégis fel kell tennünk a kérdést: van-e az erõszaknak bármi nyoma az adott
kor „békésnek” tûnõ régészeti jelenségei között?
Az erõszak egy bizonyos megnyilvánulását, a véres állati áldozatok kategóriáját már feljebb Balatonõszöd településén bemutattuk.
A balatonõszödi badeni településen több mint ötven emberi csontvázat vagy vázrészt tártunk fel települési objektumokban. Kicsavarodott testük arra utalt, hogy nem adták meg nekik a
szokásos végtisztességet, mint a „szabályos temetõkben” (ez alatt a településektõl elkülönült
temetkezési helyeket értjük), csak bedobták õket egy „alantas” helyre; nem helyeztek melléjük a
túlvilági életre szánt ételt, italt és személyes tárgyakat, mint a temetõkben fekvõknél.
Az antropológiai vizsgálatok szerint az áldozatok különbözõ betegségekben szenvedtek
(tyúkmell, sántaság, kefefejûség, látás- és halláskárosodás stb.). Az áldozati gödrök értelmezése
többféle lehetõséget kínál. Talán a faluközösség nem egészséges tagjait konfliktushelyzetekben feláldozták annak reményében, hogy a közösségre sújtó átok alól felszabaduljanak; talán a szokásos,
éves, ún. naptári rítusokra választottak mindig a betegek
közül különbözõ egyedeket.
Közöttük magányos, de kettõs, hármas, négyes temetkezést is találtunk. A többes temetkezések egyedei között
talán életükben is szoros kapcsolat volt: egy családhoz tartoztak (anya és gyermeke),
15. kép
házasságban éltek vagy szaBalatonõszöd–Temetõi-dûlõ: az 1489. gödör S-37. férfi vázának gerincében
bályellenes (szexuális, gazdatalált radiolaritból pattintott nyílhegy
sági, politikai szövetséges)
Fig. 15
kontaktust létesítettek egymásBalatonõszöd–Temetõi-dûlõ:
radiolarite
arrowhead
found
in
the
spine
of
sal. Az sem kizárt, hogy a fela male skeleton S-37, pit 1489.
áldozottak idegenek, nem a

55 Vö. a harcibaltás népeket, a bodrogkeresztúri kultúrát a maga nagyméretû pattintott kovakéseivel vagy a gödörsíros kur-

gánok népét a buzogányokkal stb. Gyilkolni azonban mindennel, akár puszta kézzel is lehet, mondhatni a hangsúly a szándékon van, és – mint ahogy S. Vencl találóan megjegyzi – nem kellenek hozzá specifikusan kifejlesztett fegyverek (VENCL
2004. 65.). Ölni lehetett pl. a háromszögletû nyílhegyekkel és a nyéllyukas baltákkal is, amelyek a badeni kultúra jellegzetes lelettípusát képviselik.
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1–4.

5.
6. szint / level
1–2. szint / level

3–4. szint / level

5. szint / level

6. szint / level

16. kép
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ: 1612. áldozati gödör
Fig. 16
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ: sacrificial pit 1612
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faluból származók voltak. Bárhogyan is: a badeni kultúrán belüli konfliktushelyzetek pórul jártjai,
akik a közösségen belüli vagy közösségek közötti erõszak áldozatául estek (HORVÁTH 2004., ZOFFMANN 2004.).
Nem úgy tûnik, hogy ezek az emberek véletlenül pusztultak el, és ha már így történt, mintegy szívességet tettek közösségüknek azzal, hogy tetemüket áldozatul használhatták. Az 1489. gödör ötös temetkezésének esetében a 37. számú, 23–27 éves férfi gerinccsigolyájába ékelõdve, szinte
belekövesedve egy háromszögletû nyílhegyet találtunk (HORVÁTH 2004C. 98.). Ez egyértelmû bizonyíték arra, hogy ezt az embert szándékosan megölték: íjjal lenyilazták (15. kép)
A legérdekesebb esetekben az áldozati gödrökben több rétegben helyeztek el áldozatot, általában az emberi tetemek mellett állati tetemeket is. Balatonõszödön az 1612. gödörben felül öt kutyát, középen egy kisgyermeket, legalul több mint harminc juhot (értelmezési lehetõség: birkanyáj
a bojtárral és terelõkutyáival? – 16. kép) bontottunk ki; a 426. gödörben két nõt, egy szarvasmarhát,
alatta kecskebakot és egyéb kiskérõdzõket, a legalsó szinten egy nagytermetû férfit hátán csecsemõvel (értelmezési lehetõség: apa gyermekével, a hozzá tartozó asszonyaival és állataival?).
Hogyan lehetséges, hogy ennyi életet és ekkora vagyonokat herdáljanak el egy-egy rítus
során? Valójában ennyire gazdag volt ez a kor? Egy nyáj egyszeri alkalomból való feláldozása a leggazdagabb kultúra esetében is csak egyet jelenthet: nem egy ember felajánlását, hanem egy egész
faluközösségét. Itt azonban újra vissza kell utalnunk arra a megállapításra, hogy a badeni kultúrán
belül kimutatható a javak birtoklásának és elosztásának egyenlõtlensége. Az állati áldozatok
esetében feltételezhetjük, hogy az áldozati állatok nagy részét azok az emberek ajánlották fel a közösség számára, akiknek ebbõl a legtöbb volt – tehát a vagyonosabb réteg. Voltak tehát elõnyei, de
hátrányai is annak, ha valaki tekintéllyel bírt saját közösségén belül.
Folytassuk a korszak talán leghíresebb példájával: Ötzivel, a „jégemberrel” (Alpok, Olaszország és Ausztria határán). A badeni kultúra idején élt (Kr.e. 3350–3100), gleccserbe fagyott ember
a korszak egyetlen lelete, ahol az emberi testet még ma is annak teljes fizikai valójában vizsgálhatjuk, lévén egy mumifikálódott holttest, amelynek ruházata, használati eszközei, de bõre, belsõ szervei is teljesen épen maradtak a jégben konzerválódva. Ma már biztosan állíthatjuk – CT és egyéb
vizsgálatok alapján –, hogy Ötzit meggyilkolták. Halálát sebei, a vérveszteség, valamint a fagy
okozta. Az is biztos azonban, hogy Ötzi is megsebesítette támadóját/támadóit, errõl árulkodik a
nyílhegyein és késén levõ, az övétõl eltérõ DNS-t mutató emberi vér (LEITNER 2000.). Lehet ez egy
groteszk véletlen? Láthattuk, nem kell a bolsanoi havasokig elmenni, hogy az erõszak jeleit felfedezzük a korszak társadalmában.
A közösségen belüli erõszak a „békésnek és hosszú életûnek tartott” badeni kultúra idején
és területén egyáltalán nem volt ritka eset (17. kép).56
A különbözõ kultúrájú közösségek közötti konfliktusokra is hozhatunk példát. A badeni
kultúrával részben egyidõs késõ Tripolje kultúra Uszatovo variánsa a Prut–Dnyeszter–Bug folyók
között, és nyugatabbra az Al-Duna és Moldávia területén terjedt el (Kr.e. 3780–3320). Az Uszatovo társadalmat katonai irányítású fõnökségként írják le, elsõsorban állattartással, fõleg ló és
56 Erõszakos sérülés nyomait mutatták ki a Ludanice, Michelsberg, Altheim, tölcséres szájú edények, gömbamfórás és zsi-

negdíszes edények kultúrájában is emberi csontvázakon (VENCL 2004.). A badeni kultúrán belül itt tárgyalhatjuk az ún. tömegsírokat, mint pl. Nitriánsky Hrádok–Zámeèek, Balatonboglár, Lichtenwörth, Leobersdorf, Palotabozsok. Sokszor közvetett adatok is utalhatnak erõszakra: E. Neustupný pl. a vikleticei zsinegdíszes kultúra temetõjében végzett demográfiai
elemzés során megállapította, hogy a 15–30 év közötti férfiak 15%-kal gyakrabban haltak, mint ahogy az természetes haláluk idõpontja szerint következne, és ennek okát háborúskodásokban való részvételükkel magyarázta (VENCL 2004. 64.).
Tulajdonképpen az erõszakosságokra és háborúskodásra adott egyik válaszreakció lehet a magaslati, védett/erõdített települések megjelenése is a badeni kultúrában. A településeken elõkerült emberi áldozatok egyfajta értelmezése pedig a népességszabályozás egyik megnyilvánulása is lehetne.
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17. kép
Rekonstrukciós rajz – karikatúra „A békés badeni
kultúrá”-ról 3 képregény-kockában (rajzolta Peterdi Csaba)
Fig. 17
Reconstruction – cartoon on the „Peaceful Baden Culture”
in three comics shots (drawing by Csaba Peterdi)

kérõdzõk tenyésztésével foglalkoztak. A társadalmat erõs központi irányítás és korcsoport-intézmények jellemezték. Egyszerre csak ez a fejlett
agro-kulturális társadalomrendszer totálisan
összeomlott, és átadta helyét a pásztorkodó gödörsíros kurgánok népének. A Tripolje/gödörsíros
váltás azonban nem ment végbe békés keretek
között. A két kultúra között erõs kereskedelmi,
szociokulturális és háborús konfliktusokat mutattak ki. A gödörsírosok „a hatalomátvétel” után
elõszeretettel emeltek kurgánt a késõ Tripolje
korszak egykori erõdített magaslati településein
(DOLUKHANOV 2004. 83–84.).
Nem véletlenül választottam ki ezt a térben távoli, idõben egykorú példát, hanem azért,
mert a badeni kultúra esetében is feltártak hasonló eseteket, csak nem ismerték fel ennek agresszív, hódító és leigázó jellegû vonását. Tiszavasvári–Gyepároson és Mezõcsát–Hörcsögösön a
kurgánépítõk a badeni temetõ fölé emelték a halmot. Kalicz Nándor így magyarázta a jelenséget:
„a kurgánépítõk ismerték a temetõ helyét, mint
szakrális körzetet, és ezért emelték itt…” (KALICZ
1999. 86.). Ugyanitt azonban azt is megjegyzi,
hogy a mezõcsáti halom emelése közben a felhordás során több badeni sírt is elpusztítottak az építõk, és gyakorlatilag feldúlták a temetõ nagy részét (másodlagos helyzetben feküdt a kõsztélé is).
Kétegyháza határában az 5. és 6. kurgán
alatt regisztráltak Cernavodã III.–Boleráz településnyomokat (ECSEDY 1978. 20., 30.).
Nos tehát: mi ez, ha nem egy ismert és
lenézett, leigázott kultúra megszentségtelenítése?
A kurgánépítõk bizonyára ismerték ezt a helyet,
és azt is nyilván tudták – hát persze, hogy tudták! –, hogy a badeni kultúra emberei számára ez
egy szakrális, köztiszteletben álló hely. Épp ezért
dúlták fel, szentségtelenítették meg, és „fejelték
rá” a saját maguk nagyobb dicsõségére azt a monumentális, messzi távolságból virító, és még ma
is meglevõ reprezentatív építményt!

A természetfeletti
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõben nemcsak a feláldozott emberi és állati tetemek utaltak arra,
hogy bonyolult vallási szertartásokat végeztek az itt élõk: egy félbetörött, férfiarcot formázó
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agyagmaszkot is sikerült feltárnunk (18. kép). Már elõkerülésének pillanatában tudtuk, hogy nem
mindennapi leletrõl van szó: hazánk területén ilyen típusú tárgy az
õskor több évezredet felölelõ idõszakából nem került elõ. A töredékrõl kétségtelenül megállapítható,
hogy mit ábrázolt és mire szolgált.
Már csak az volt a kérdés, hogy milyen környezetben, konkrétan: milyen szertartásra használták?
A lelet egy gödör tetején
feküdt. A gödörbõl a klasszikus badeni kultúra kerámiatöredékei és
állatcsontok láttak még napvilágot.
Néhány méterre tõle egy teljes
18. kép
szertartási tér bontakozott ki: keleti
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ 1072–1096. gödör: agyagálarc töredéke
végében egy áldozati gödör juhok
(rajzolta Õsi Sándor, fotózta Kádas Tibor, digitalizálta Schilling László)
kitekert nyakú tetemeivel, mellette
tûzhelyek és hamuzó-gödrök, ahol
Fig. 18
az áldozati állatokat elõkészítették
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ, pit 1072–1096: fragment of a clay mask
és a szertartást elvégezték (a met(drawing by Sándor Õsi, photo by Tibor Kádas,
szetben jól látszott, hogy az objekdigitised by László Schilling)
tumok összetartoztak, és egyszerre
ásták õket a földbe). Ez egyedi eset volt, a badeni kultúra települési jelenségei között elsõként sikerült olyan bizonyítékot találnunk, amely az áldozati gödrökkel kapcsolatba hozható, és elárulja az
áldozat jellegét is, amely a jelenségek alapján égõ áldozat lehetett (HORVÁTH 2004A.).
A fenti jelenségek után nem kerülhetjük tovább a vallás témakörét, amely az õskori társadalmak egyik legfontosabb mozgatórugója volt. A vallás meghatározza, milyen a világ valójában,
oly módon, hogy elõírja a megfelelõ hozzáállást, erõsíti az embert, biztonságot és értelmet ad, növeli a megosztott közösségi élmények intenzitását. A vallást úgy definiálhatjuk, mint egyfajta hitet
szellemi vagy természetfeletti erõ létében. (A természetfeletti megnyilvánulhat lényként és erõként
is.) Minden vallás három komponensbõl áll:
1. hit a természetfelettiben;
2. mitológiák, amelyek ezeknek az erõknek a történeti tetteirõl szólnak;
3. rítusok, amelyekkel ezeket a hatalmakat akarják befolyásolni abból a célból, hogy azok
kedvezõen járjanak el érdekükben. A rítusok megszervezett viselkedési minták, amelyek számos
szimbolikus aspektussal rendelkeznek. A rítusok által újul meg a világ. A legtöbb rítus a következõ
gyakorlatok kombinációját használja a természetfelettivel való kapcsolatteremtésre: imádság, felajánlás, áldozat, tárgyakkal való manipuláció, mítoszok elmondása és eljátszása, transzcendens állapot létrehozása zene, tánc, dráma, hallucinogén anyagok segítségével, hogy az individuum befogadóképessége javuljon.
A vallás szervezeti szinten lehet individualisztikus (spirituális), sámánisztikus, közösségi
(õs- és halottkultusz, totemizmus) és egyházi kultusz (HOLLÓS 1993. XIII. fejezet).
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A fent ismertetettek alapján úgy véljük, hogy a badeni kultúrában a közösségi kultuszokat
gyakorolták. Két, széles körben elterjedt közösségi szertartás létezik, amelyek a leszármazási csoportokra jellemzõek: az õskultusz (halottkultusz)57 és a totemizmus.58
A vallás középpontjában mindig az életválságok és a sorscsapások rítusai állnak. Régészeti
módszerekkel ezekbõl a kultuszokból csak a rítusok néhány fajtáját tanulmányozhatjuk. Az emberi
és állati áldozatokról már volt szó, nézzük, mit vizsgálhatunk még!
Feltûnõ, hogy a rítusokban vagy szertartásokban szerepet játszó kebles edények legkorábbi feltûnése a svájci tóvidéken lokalizálható, ám a korai ábrázolásokon még csak a feltûnõen dús
kebel látszik. Késõbb – és egyértelmûen déli hatásként – jelenhetett meg a badeni kultúrában már
kanonizált ábrázolásként feltûnõ, keresztszalaggal ellátott, déli eredetû nõi idoltípus (vö. MAKKAY
1987., BAUERN 1990., PETRASCH 1984., NEVIZÁNSKY 2002.) (14. kép).
A kulturális antropológia szerint közvetlen kapcsolat van a nép munkamódszere és dalainak
stílusa között. A dalok elõadása sokszor összekapcsolódik a tánccal. A tánc olyan viselkedésforma,
amely kulturálisan meghatározott mintákból, céltudatos, szándékosan kialakított ritmikus testmozgásból és gesztikulációból áll. Megkívánja a zenét, éneket, a díszítõ festést, és a maszk használatot.
Szimbolikus tartalma a nyelvhez hasonlóan önkényes és kulturálisan egyedi jelentéseket hordoz.
Fontos része a közösségi tanulásnak, ezért gyakran az egyén vagy közösség számára fontos esemény okozta izgatottsági állapottal együtt jelentkezik, így gyakran része azoknak az avatási szertartásoknak, amelyek a közösségben
betöltött szerepváltozásokat (gyerekbõl felnõtté, közemberbõl tisztségviselõvé válást) jelzik (TURNER
2002).
Voltak-e a badeni kultúrában hangszerek? A zenéhez és
tánchoz használt ütõs és fúvós
hangszerek nagy része szerves
anyagból készült (fából, bõrbõl),
így nem maradt ránk. Ránk maradt
azonban – éspedig mindjárt két leletrõl van szó, amely kizárja a véletlenszerûséget – két Triton-csiga
(Tritonium nodiferum) kürt, amely
19. kép
csigafaj a Földközi-tengerben él,
Budapest–Békásmegyer: Triton-csiga kürt a badeni kultúra településérõl
onnan került távolsági kereskede(MNM-RÖ 57.1.1. H.: 22,7 cm, sz.: 14,5 cm, fotó: Dabasi András)
lem útján (hála a kocsinak, amely
Fig. 19
elhozta olyan messzirõl!) a badeni
Budapest–Békásmegyer: Triton-snail trumpet from the settlement
kultúra egy-egy településére:
of Baden Culture (Hungarian National Museum RÖ 57.1.1.
Keszthely–Fenékpusztára59 és Bulength: 22.7 cm, width: 14.5 cm, photo by András Dabasi)
dapest–Békásmegyerre (BANNER
57 Ennek megnyilvánulásai az emberi koponyákkal végzett manipulációk, mint pl. a zillingtali (Au) település 1. gödrében ta-

lált trepanált férfikoponya, a Keszthely–fenékpusztai szertartási ház a tûzhellyel, koponyával és a Triton csigával, végsõ
soron a mozgatható fejû nõi idolokat is e kultusz kellékei közé sorolhatjuk (ENÃCHESCU 2004.).
58 Erre az állatáldozatok módszeres alkalmazása utalhat (HORVÁTH 2006A.).
59 Elképzelhetõ, hogy szertartási házból került elõ, bár a feltárás és a kronológia meglehetõsen zavaros. Protobolerázi fázis?
(KALICZ 2001. 387–388.).
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20. kép
Rhyton-leletek
1: Pilismarót–Basaharc 359. sír
(TORMA 1973. alapján),
2: Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ
1976. gödör
Fig. 20
Finds of rhytons
1: Pilismarót–Basaharc, grave 359
(after TORMA 1973),
2: Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ,
pit 1976
1956. 69. T. XXXIX: 1.). Elképzelhetõ, hogy a csigákból hallucinogén
anyagokat lehetett kivonni, amelynek „hatását” különféle szertartásokon vetették be (GLOWACKI 2005.) (19. kép). Becsességüket bizonyítja, hogy megkísérelték hasonló
tárgyak utánzatát agyagból is elõállítani (ivókürt/rhyton leletek: Pilismarót–Basaharc 359. sír – TORMA 1973. Abb. 5: 1., Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ,60 Pécsbagota61?) (20. kép). Zene tehát volt.
A testdíszítõ festés bizonyítékai a badeni kultúrából jól ismert pecsételõk (FÁBIÁN 2003.).
Balatonõszödön két darab került elõ piros festékfoltokkal, az egyik mellett piros, csiszolt oldalú festék (okker)rög is volt a gödörben (21. kép).
Minden adott hát, hogy például egy badeni felnõtté avatási szertartást (amelynek kellékei a
maszk, díszítõ festék, zene/tánc, és valamilyen narkotikum használata62) szinte magunk elõtt lássuk.
21. kép
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ:
pecsétlõk a 2581. és 2595.
gödrökbõl, és az egyik gödörbõl
a pecsétlõ mellett elõkerült
festékrög (rajzolta Õsi Sándor,
fotózta Schilling László)
Fig. 21
Balatonõszöd–Temetõi-dûlõ:
stamps from pits 2581 and 2595,
and a pigment piece found beside
a stamp in one of the pits
(drawing by Sándor Õsi,
photo by László Schilling)
60 1976. gödör: bolerázi fázis (publikálatlan).
61 A kép nagyon rossz minõségû (KALICZ 2001. 388–389. Abb. 4: 8.).
62 A badeni kultúra kernos-szerû edényeihez hasonlóakat az eleuziszi mítoszokhoz kapcsolódó beavatási szertartásnál hasz-

náltak az antik Görögországban (MYLONAS 1961. 221–222.).
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Kik vezethették ezeket a fontos társadalmi-vallási eseményeket? Makkay János szerint a
kultuszoknak jól kialakult, szinte megkövesedett rendszere volt, amellyel minden bizonnyal együtt
járt a kultuszcselekményeket végzõ papság megléte. Véleménye szerint ezek nem varázslókra vagy
sámánokra emlékeztetõ személyek voltak. Feltételezi, hogy már a termelõmunkában sem vettek
részt, hanem a társadalom tartotta el õket (MAKKAY 1963. 14.).
Az bizonyára nyilvánvaló, hogy a keresett személyekben egyszerre lássunk társadalmi és
vallási vezetõt, mert ez a két funkció rendkívül erõsen összekapcsolódott, valamint az is, hogy ilyen
típusú embereket csak a felsõ, elitréteg tudott kitermelni. Az is nyilvánvaló a vörsi példa után, hogy
férfiak és nõk is lehettek vezetõk. Magam olyan jellegû személyeket látok bennük, mint amilyeneket Mezopotámia területén a kutatások körvonalaztak, természetesen lényegesen egyszerûbb formában, hiszen a badeni kultúra területén nem léteztek templom-gazdaságok és intézményesített vallás,
államszervezet.63
Összegzés
Hogyan összegezhetnénk a badeni kultúra társadalmáról rendelkezésre álló ismereteinket a
fenti részletek alapján? A Kr.e. 3800/3600 – 2800/2600 között élõ, hosszú életû, nagy kiterjedésû
badeni kultúra társadalma valószínûleg törzsekbe szervezõdött, amelyek kisebb területeken már törzsek fölötti együttmûködésbe olvadhattak. Nagyállattartáson alapuló, földmûveléssel kiegészített
gazdálkodást folytattak, amely a szarvasmarha-csordák és a juh- és kecskenyájak nagyságán alapult. Ezeket az állatokat hatalmi szimbólumoknak is tekintették, rítusaik nagy részének fõszereplõi
voltak. A társadalmat férfiak vezették, de kivételes módon kiemelkedõen magas rangot viselhettek
a nõk is. Egészen biztos, hogy ismert volt köztük a társadalmilag intézményesített házassági kapcsolat, amelynek gazdasági jelentõsége lehetett (vö: menyasszonypénz). Valószínûleg az anyai ágon
való leszármazás és letelepedés alapján szervezõdött a társadalmuk. A társadalom megosztott volt,
kevesek kezében nagy vagyon és ebbõl származó hatalom gyûlt fel, amelyet státuszszimbólumokkal (ritka, értékes tárgyakkal, fegyverekkel) hangsúlyoztak. Ezek a kevesek bíráskodtak, vezettek,
és közülük kerültek ki a vallási vezetõk is.
A kultúra élete egyáltalán nem volt békésnek mondható, számos belsõ és külsõ konfliktushelyzet zavarta. A sokféle típusú, véres erõszakra utaló áldozat gyakorisága azt mutatja, hogy a társadalmi problémákat (a hatalmi rendszer ellen lázadó közösségek, külsõ ellenség, természeti sorscsapások?) a vezetõk közösségi áldozatokkal próbálták semlegesíteni.
Bár a konfliktusok jelezték, hogy valami nincs rendben és változtatásra volna szükség,
mindazok az újítások, amelyek a kezdetekkor megadták a lökést a fejlõdéshez, hosszú távon már
visszafogták azt. A badeni kultúra képtelen volt az általa jól beváltnak minõsített szokásain változtatni, elvesztette rugalmasságát és adaptációs készségét. Ez elsõként új népcsoportok (kostolaci kultúra, gödörsíros kurgánok népe) beszivárgását, egyre nagyobb területhez való jutását, ezzel együtt

63 „Akik részt vettek a vallásgyakorlatban, tisztségüket nem fõfoglalkozásként töltötték be, hanem feladatuk egy részét bérbe

adták vagy eladták másoknak. Mivel a tisztségeket örökösödés útján is szokás volt megosztani, olyan helyzet jött létre,
hogy egy kultusz-feladatkör ellátója csupán évente néhány napig gyakorolta tisztségét. Az a lényeges ebben a tényben,
hogy mivel a feladatoknak vallási és szertartási jelentõsége volt, és szakértelmet igényeltek, az ilyen tisztségeket csak az
kaphatta vagy vásárolhatta meg, aki képes volt ellátni ezeket, vagy a templomi hatóságok számára elfogadható képviselõt
tudott állítani maga helyett. Így egyrészt a vallásgyakorlatban tevékenykedõk száma valószínûleg igen nagy volt a tisztségek és a velük járó bevételek megosztása miatt, másrészt viszont az ilyen szolgálatok ellátása egy bizonyos csoportra korlátozódott, amely valószínûleg a mâr bani, azaz a törvény szerint meghatározható polgárok-ként azonosított csoport volt.
Semmilyen értelemben nem lehet ezeket az embereket papoknak tekinteni a szó mai értelmében.” (KUHRT 2005. 323–324.)
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a badeni kultúra népességének eleinte szinte észrevétlen, késõbb egyre nagyobb fokú asszimilációját jelentette. A badeni kultúrát illetõen azonban fokozatosan passzivitáshoz, öntudat- és presztízsvesztéshez vezetett az élet számos terén, amelyet elkerülhetetlenül követett a kultúra önálló jellegének elvesztése.64

LELÕHELY/
SITE

Topográfiai
név/
Topography
name
Szamárdomb

1.
Zamárdi

Méret/Size
(m2)

?

Megjegyzés/
Note

Horváth I.
magángyûjteményében.

Kútvölgyi-dûlõ Nem ismert.
Feltárt: 3200

Kultúra +
korszak/
Culture +
period

szórvány

KALICZ 1981.,
Abb.7.1.

vízparti

Balaton–
Lasinja
Boleráz

Kiss V. 2002,
M7/S1 Hajdú
Á. 2004

KIRÁLY 2004.
III. 47–51.

vízparti

Baden

Oross
Krisztián, 2001.
Hansel B. 2003,
M7/128 km

SMMI
Adattár
KIRÁLY 2004.
III. 64.

nagy
kiterjedésû,
nem ismert

Kertek
mögött

1 objektum

Temetõi-dûlõ

100.000

A vízpart
másik
oldalán

vízparti

B–L,
Furchenstich
Boleráz–
Baden

Csárdai-dûlõ

nagy
kiterjedésû,
nem ismert

Szólád–
Öregaszó 2.
része =SzóládKertek alja?

vízparti

Baden

Nagytoldipuszta–
Eperfás

nagy
kiterjedésû,
kb.
350x120 m

leletmentés

Egyenes-dûlõ

23.000
feltárt

lepusztult
lelõhely

5.
Balatonszemes Szemesi
berek

54.000 feltárt,
nagy
kiterjedésû

Irodalom/
Literature

Baden

vízparti, domb- Baden
hát

3.
Balatonõszöd

4.
Andocs

Ásató,
ásatás ideje/
Excavator, time
of excavation

?

Öregaszó
2.
Szólád

leletmentés,
4. objektum
=Balatonõszöd–
Csárdai dûlõ?

Jellege/
Character

Belényesy–
KIRÁLY 2004.
Horváth–
III. 23–26.
Sófalvi A.
2001-2, S/10
Hajdú Á. 2003,
M7/128 km
KIRÁLY 2004.
III. 56–58.

Boleráz–
Baden

Draveczky B.
1964–65

DRAVECZKY
1964A.,
DRAVECZKY
1965.,
DRAVECZKY
1970.

vízparti

Baden

Serlegi G.
2003, M7/S19

KIRÁLY 2004.
III. 29–31.

vízparti

Baden

Honti Sz.–
Németh P.G.
1999–2000,
M7/S13

KIRÁLY 2004. I.
5–9,
II. 6-9.

64 A kéziratot lezártam 2006. februárjában.
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6.
Balatonlelle

Úszó u.
74–76.

nagy
kiterjedésû

szomszédos
löszhátakon

vízparti

Boleráz–
Baden

Ecsedy I.
1976, 1.
gödör

Országúti-dûlõ
Felsõ
Gamász

nagy
kiterjedésû

település
temetõ
összetartoznak

vízpart két
oldalán

B–L,
Furchenstich,
Protoboleráz,
Boleráz,
Baden

Sófalvi A.
2002,
M7/S-16–17

Berekre-dûlõ
Borkombinát

nagy
kiterjedésû,
14.200
és 37.000

ugyanaz
a település

vízparti

B–L,
Furchenstich,
Boleráz, Baden,
Kostolac

Honti Sz.–
Költõ L.–
Németh P.G.
1980?,
2001–2002,
M7/S-25

HONTI 1981.
KIRÁLY 2004.
II. 28–32.

Major

nem ismert,
4200 feltárt

vízparti

B–L, Baden,
Kosztolác

Füle P. 1994,
M7/S31

Bugaszeg

nagy
kiterjedésû,
90.000
feltárt

dombvonulatokon

vízparti

B–L,
Furchenstich,
Boleráz,
Baden

több team,
2000–2003
M7/S29

KIRÁLY 2004.
I. 4. KIRÁLY
2004. II.
15–20.,
KIRÁLY 2004.
III. 40–45.

Bézsenypuszta

nagy
kiterjedésû
temetõ, önálló
vagy telepen
belüli?

ugyanaz
a település
és temetõje?
51.800
feltárt

vízparti

Gallina Zs.–
B–L,
Somogyi K.
Boleráz, Baden
2003,
M7/S33

KIRÁLY 2004.
III, 34–40.

nem ismert

mocsárból
kiemelkedõ
földnyelven
Bacsák Gy.
leírása
alapján

?

BANNER 1956.
37., 38., 39.,
40., 41.
lelõhely

7.
Balatonboglár

8.
Ordacsehi

Bézsenypuszta A-B

9.
Fonyód
Garai földje

nem ismert

Oláh J. földje

tûzhely
és ház?, sír

Római sánc

nem ismert

szórvány

magaslat

urnasír

Várhegy

nem ismert

szórvány

magaslat

szórvány

?

szórvány

Dögtér
(Zichy u.)
Réti-dûlõ

nagy
kiterjedésû,
feltárt
50.000

a badeni
kultúra
objektumai
kb. 10%-án
a lelõhelynek

vízparti

B–L,
Furchenstich,
Boleráz

Fábián Sz.
2003–2004,
M7/S35

KIRÁLY 2004.
III. 10–15.

Ady E. u.

?

kocsimodell
és edénytöredékek

?

Boleráz

Ajándékozás

BONDÁR
2004. 12.

Nyárfás-dûlõ

nagy
kiterjedésû,
9000 feltárt

dombháton

B–L,
Furchenstich,
Protoboleráz,
Klasszikus
Baden

Németh P.G.–
Siklósi Zs.
M7/S43

KIRÁLY 2004.
III. 45–47.

10.
Balatonkeresztúr

11.
Balatonberény

12.
Tikos
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1935 urnasírok
rigolírozás
közben, 1–9,
18–21, és egy
tûzhely

ECSEDY 1982.,
KIRÁLY 2004.
III. 18–23.
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Majorsági
épületek

2. és 3. sír

önálló vagy
telepen
belüli?
ÉK-re a falutól

Boleráz?

Pekáry T.
1952,
leletmentés

BANNER
1956. 324.
lelõhely

Apátdomb

nagy
kiterjedésû

magaslati?

vízparti

Boleráz–
Baden

Sági J. 1906

MRT I,
21/49. lh.

Égenföld

nagy
kiterjedésû,
26 objektum

a lelõhelyet
megsemmisítették

vízparti,
É–D
dombvonulat

Klasszikus
Baden

Virág Zs.
1985

VIRÁG 1999.

Kiskányavár

nagy
kiterjedésû

magaslati?

vízparti

Boleráz–
Baden

A és B
lelõhely
összefügg

ÉVEZREDEK
1996. 38–39.

Várdomb
dûlõ

nagy
kiterjedésû,
feltárt 40.000

dombháton

vízparti

Gallina Zs.–
Somogyi K.
2002.

SOMOGYI 2004
.

Billa
Áruház

nagy
kiterjedésû,
feltárt 1.500

feltárt 1500,
csak az
ÉNy–Ny-i
része,
41. objektum

Horváth L.

BARNA 2003.

Inkey
kápolna

nagy
kiterjedésû,
feltárt 7.500

13. Vörs

14. Keszthely

15. Sármellék
16.
Balatonmagyaród
17.
Kaposújlak

18.
Nagykanizsa

Klasszikus
Baden C–D1

B–L.,
Klasszikus
Baden IIB–III.

KALICZ 2003.

B-L: Balaton-Lasinja
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About Baden Culture – an irregular approach
Using an irregular approach, we showed the Baden Culture as a disintegrating tribal society that – at some places – was already organised into a co-operating system standing above tribes,
but had not reached the level of the chieftains’ society. This spectacular development and social
transformation was caused by technological innovations (wheel, wagon, yoke, animal draw, plough,
wool spinning/weaving), and by the flourishing of the continental trade. The situation of women in
the society considerably improved comparing to earlier ages and cultures. The grave-goods showed
features characteristic for ranking societies. This period was strongly influenced by violence:
leaders tried to compensate social tensions with spectacular and rich communal bloody (animal,
human) sacrifices integrated into the frames of religion and world of beliefs. The number of these
phenomena gradually grew, but despite of this they did not bring success.
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