
 
Keveredtek, vagy nem keveredtek? 

 
 
Megjelent egy tudósítás a Múlt-kor.hu-n, miszerint az újkőkor helyben lakó és 
bevándorló populációi mégsem (vagy alig) keveredtek egymással Közép-Európában. 
Ld. itt: 
 
http://www.mult-kor.hu/20131011_alig_keveredtek_a_foldmuvelok_a_vadaszogyujtogetokkel 
  
Ezt mi eddig is így tudtuk, hiszen az újkőkor során a hazai régészeti leletekben nem 
jelentek meg a déli bevándorlók eszközei. (Fordítva viszont igen.) A cikk egy nagyon 
fontos kérdést feszeget: honnan, kitől, mely népcsoportoktól származik Európa 
újkőkori műveltsége és tudománya? Abban mindenki egyetért, hogy az 
állattenyésztés, a földművelés, a házépítés és a kiégetett kerámiakészítés a mai 
emberiség kialakulásának a legfontosabb mérföldkövei voltak, így talán nem is 
csoda, hogy ezen találmányok odaítélése ma már késhegyre menő vita tárgya. 
Valójában persze, nem kellene hogy az legyen, hiszen minden európai nép kultúrája 
utódja ennek az ősinek. Vannak viszont újabban Európán kívüli jelentkezők is. 
 
Tudjuk jól, hogy Közép-Európa néven itt a Kárpát-medencéről van szó: akárhogy 
csűrik-csavarják, ezek a fontos események itt történtek meg. Itt találkozott össze az a 
kétféle embercsoport, amelyekről szó van: az őslakó vonaldíszesek, és a bevándorló 
körösiek. Sokáig azt állították, hogy a vonaldíszes kerámia csak úgy „i.e. 3500 éve 
veszi kezdetét” (Domanovszky György: A kerámiaművészet kezdetei,) ezért a Körös 
kultúrát eleve ősibbnek tartották. Mint alább is olvashatjuk, tévedtek. Ami pedig a 
körösiek eredetét illeti, egészen a közelmúltig anatóliaiaknak mondták őket, csak a 
legutóbbi időkben erősödött fel a közel-keleti eredeztetés.   
      
A két népcsoport keveredésével kapcsolatos aggályait már 1994-ben kifejtette dr. 
Trogmayer Ottó: „Az ortodox vélemény kis-ázsiai vagy dél-balkáni eredetű 
infiltrációval, esetlegesen migrációval kapcsolja össze az új, elsőként termelő 
gazdálkodást folytató népesség megjelenését. Többünk véleménye szerint  a kultúra 
kialakulása egy adaptációs folyamat eredménye, melynek során az itt élő őslakosság 
átvette a máshol korábban  lezajlott neolitikus forradalom vívmányait és azokat a 
helyi lehetőségekhez alakította. Mindez nem zárja ki esetlegesen kisebb etnikai 
egységek beolvadását, ám e jelenségre ezidáig semmi bizonyítékot nem találtunk.” 
(JAM évkönyv, 1994) 
 
Tehát a helyi őslakosok és a bevándorlók keveredésére semmiféle bizonyítékot nem 
találtak, és itt még egyértelműen kis-ázsiai, vagy dél-balkáni eredetű migrációval 
számoltak. Ugyanakkor még azt feltételezték, hogy a fentebb felsorolt tudományok 
megjelenése a bevándorlók „adaptációjához” köthető. 
 



„Az ortodox nézet szerint  a korai vonaldíszes kultúra valahol Északkelet-
Magyarországon alakult ki a Körös csoport hatására, s így megjelenése a Körös 
csoport végével, a korai Vinca időszakkal párhuzamosítható. Mások szerint s e 
véleményemet azóta is megerősítettnek vélem a korai vonaldíszes kultúra kialakulása 
nem sokkal követhette a Körös csoport megjelenését. E feltételezésünket több 
leletegyüttes bizonyította. Egyrészt proto-vonaldíszes elemeket leltünk egy a Körös 
csoport korai szakaszába sorolható lelőhelyen, másrészt egy korai Vinca lelőhelyen 
megleltük a vonaldíszes kerámia középső szakaszába (Tiszadob csoport) sorolható 
leletanyagot. A vonaldíszes kultúra kialakulását nem egy mikrogeográfiai egységben 
nevezetesen Északkelet-Magyarországon - képzeljük el, hanem egy, Morvaországtól a 
Keleti-Kárpátokig terjedő hosszú sávban. E sáv mentén érintkezhettek e régió őslakói 
a Dunántúl déli részét és az Alföld déli részét egyaránt betelepítő Körös csoport 
tagjaival.” 
 
A későbbi régészeti kutatások – köszönhetően a pontosított kormeghatározásnak – 
egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az őshonos vonaldíszes kultúrának, és a 
bevándorlók általi adaptáció egyre inkább kérdésessé vált. A vonaldíszes kultúra 
ugyanis egyértelműen fejlettebbnek bizonyult a körösinél. 
  
Dr. Domborócki László: A neolitikum kutatásainak újabb eredményei Heves 
megyében c. írásában már ezt olvashatjuk: „Az első neolitikus (újkőkori földműves) 
kultúrát a Kárpát-medencében a Starcevo-Körös kultúra jelenti, mely a Kárpát-
medence déli felét foglalta el az ie. 7-6. évezred fordulóján. Azt, hogy az első 
neolitikus kultúra megjelenése balkáni telepesek megjelenéséhez köthető, a leletanyag 
hasonlósága és az antropológiai jellegzetességek miatt szinte senki sem vitatta. A 
Starcevo-Körös kultúra azonban a Kárpát-medence közepétől nem terjedt tovább 
észak felé. A medence északi felén, a (korábbi) C-14-es adatok tanúsága alapján, 
csak az ie. 6. évezred közepétől kezdődően jelentek meg neolitikus kultúrák, melyek a 
Körös kultúrától eltérően már vonaldíszes kerámiával jellemezhetők. Ezek nyilván az 
előbbi hatására jöttek létre, de hogy miként, arra már eltérő magyarázatok születtek. 
A korai vonaldíszes kerámia az Alföldtől és a Dunántúltól egészen a Rajnáig 
elterjedt. Az a legérdekesebb, hogy az új kultúra elterjedése az óriási területen szinte 
egy csapásra, mintegy száz-százötven év leforgása alatt végbement. A Kárpát-
medence ezért a 6. évezred közepén, a közép-európai neolitikus fejlődés kisugárzó 
centrumának tekinthető. 
A neolitizáció vizsgálata szempontjából a legfőbb kérdés az volt, hogy az új 
vonaldíszes kultúrák létrejötte kulturális, vagy etnikai diffúziónak köszönhető, esetleg 
mindkettőnek. Lényegében ez a probléma tartja lázban a nemzetközi kutatást 
napjainkig is. (Kutatásról persze, csak az utóbbi években beszélhetünk, helyesebb 
inkább a beruházásokhoz kapcsolódó, iparszerű feltárásokról beszélni, pl. autópálya 
építések.) 
Korábban, egészen az 1990-es évekig azt gondolták, hogy az AVK (Alföldi 
Vonaldíszes Kerámia kultúra) települések kisméretűek, szabálytalan szerkezetűek. 
Úgy vélték, hogy azok a nagy ovális gödrök, amelyekben a leletek is koncentrálódtak, 
és amelyekben égésnyomok is előkerültek, nem mások, mint gödörlakások, és mint 



ilyenek, megfelelnek egy primitívebb nomád közösség lakhelyének. Természetesnek 
tűnt, hogy a déli gyökerű Körös-népességet fejlettebbnek tartották az éppen általa 
neolitizált helyi őslakosságnál. Ezt a képet még az sem homályosította el, hogy 
cölöpszerkezetes háznyomok az AVK végső szakaszából is előkerültek már eddig is. 
Az AVK készítőit kissé elmaradott emberekként képzelték el, akik amellett, hogy már 
áttértek a letelepült életmódra, „megőrizték mobilitásukat”, és ragaszkodtak földbe 
vájt lakásaikhoz. Az AVK korszak gödörházaira vonatkozó elképzelések csak a 90-es 
években változtak meg gyökeresen. Az autópálya építkezésekhez kapcsolódó 
leletmentő feltárások során először Polgáron, majd Mezőkövesden találtak föld fölé 
épített, nagyméretű AVK kori házmaradványokat, majd 1995-ben hasonlóan 
nagyméretű, szabályos cölöpszerkezetes házak nyomai kerültek elő Füzesabonyban 
is. A két évig tartó ásatások során több mint tíz háznyomot találtunk, melyek 
szabályos, 12-16*5-6 méteres, háromosztatú építményeket jeleztek, már a 
legkorábbi AVK időszakában! 
Ekkoriban már nem is annyira a házak megléte, hanem maga a településszerkezet 
volt az, ami igazi újdonságnak hatott. A házak ugyanis sorokban álltak, egy hajdani 
érmeder két partján. A házak között gödrök húzódtak, a házak sarkainál pedig 
temetkezések maradványai kerültek elő. Az egész település képe tervezett, rendezett 
benyomást keltett. Gubakúton vált világossá, hogy az AVK időszak települései 
hosszú idejű egy helyben lakást jeleznek. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 
települések szabályossága nem véletlenszerű jelenség, hanem egy egykor tudatosan 
követett, szigorú tradíció nyomát mutatja. Munkánk révén egy hagyományaihoz hű, 
szervezett közösség képe bontakozott ki. 
Vörös I. az AVK lelőhelyek állatcsont anyagában kimutatta, hogy a domesztikált 
állatok aránya több mint 94 %-os, vagyis zömmel háziasított állatokat fogyasztottak. 
Rövid beszámolóm végén azonban nem hallgathatom el, hogy a közelmúltban egy 
minden eddiginél komolyabb problémával kellett szembesülnünk. Kutatási keretünket 
elvonták, ezzel tervszerű kutatómunkánkat – egyelőre legalábbis – 
ellehetetlenítették.”  
 
Visszatérve az eredeti cikkre, (Múlt-kor.hu) nyilván tapasztaljuk, hogy a cikk 
semmiféle konkrétumot nem közöl, csak az állítólagos következtetéseket adja 
tudtunkra. Nem újdonság ez ezen a honlapon, de a következő idézet alapján már 
teljesen érthető az ok is: 
 
Német-magyar bioarcheológiai kutatási program az MTA BTK Régészeti Intézetben. 
Bánffy Eszter, 2013:  
 
„Egyesek túlzott lelkesedéssel igyekeznek a genetikai adatokat egyszerűen régészeti 
kultúrákkal vagy népekkel azonosítani...  
Genetikai vizsgálatok értelmezése kapcsán ma Magyarországon sajnos még egy 
másfajta veszély is leselkedik: egy-egy felkapott magányos szám, genetikai adatsor a 
szakmai körökből kikerülve önálló életre kel és sokszor valamilyen áltörténelmi, 
ráadásul erősen ideologikus szövegkörnyezetben válik „bizonyítékká” jó vagy 
rosszindulatú hozzá nem értők kezében. A hamis magyarázatok ellen a szakemberek 



csak egyetlen eszközzel léphetnek fel: jól átgondolt kutatási programok során 
törekednek a pontosságra, a szigorúan vett tudományos értelmezésre, és igyekeznek 
nyilvánvalóvá tenni, hogy az így kapott eredmények lehetnek érdekesek a 
nagyközönség számára is.” 
 
Hát igen. Egyeseknek sajnálatos, de igaz, genetikai adatok, adatsorok kerültek 
napvilágra az elmúlt években-évtizedekben, és ezek nagyon megnehezítették a 
megmondóemberek dolgát. Ezekből bárki, a józan paraszti ész segítségével is 
megállapíthatta, kik vagyunk valójában, és hogy kik is a mi igazi rokonaink. Ez a 
szerző szerint megengedhetetlen és veszélyes, mert csak ők lehetnek azok, akik 
megmondják a tutit. Az ő fogalmazása szerint „Csak az így kapott eredmények 
lehetnek érdekesek a nagyközönség számára.” Magyarul, csak azt tudhatjuk meg, 
amit ők jónak látnak. De vajon miért is?  
 
Nézzük a kutatás eredményeit: 
 
„A „Kárpát-medence népességtörténete az újkőkorban és hatása Közép-Európa 
benépesülésére” című kutatási program céljául a Kárpát-medence neolitikus 
régészeti kultúráiból származó, lehetőleg minél nagyobb számú csontváz vizsgálatát 
tűztük ki... A csaknem 700 csontváz egy része a legkorábbi újkőkor két nagy 
kultúrájából, a Kr. e. 6. évezred első felében létezett Körös- és Starčevo kultúrából 
származott. Sikerült mintákat vennünk azonban a 6. évezred második felében élt 
utódaiktól, a Dunántúli (Közép-európai) és az Alföldi Vonaldíszes kerámia 
kultúráinak népességétől is.”  (Ezt eredetileg nem tervezték.) 
 
Már a címből is világos, hogy a kutatók teljesen tisztában vannak azzal, hogy a 
Kárpát-medence népességtörténete sorsdöntő hatással volt Közép-Európa (valójában 
egész Európa) benépesülésére, a fejlett újkőkori kultúra elterjesztésére. Az az állítás, 
miszerint a vonaldíszesek a bevándorlók utódai lettek volna, már az előzőek alapján 
is látható, hogy nem állja meg a helyét. A vonaldíszesek (ill. az őseik) a Kárpát-
medence őslakói voltak. Korábbi nyilatkozataiban Bánffy Eszter sem tagadta ezt, pl. 
a „Dunántúl közepén keletkezett az európai civilizáció” c. interjújában, ahol a 
Regölyben talált, 11000 éves leletekre hivatkozott. Hol voltak akkor még a körösiek? 
 
Máskülönben a Körös és a Starcevo ugyanaz, csak Trianon miatt lett más ország más 
nevű lelőhelye a délvidéki lelőhely. Tehát nem két nagy kultúra, hanem csak egy, és 
ugyanaz. Ezek voltak a bevándorlók, akik ide csak a Kr.e. 6. évezred második felében 
értek el, és akiknek a jelentőségét a „két nagy kultúra” kifejezés is növelni hivatott. 
 
„Az értékelés fontos állomása volt, hogy Szécsényi-Nagy Anna a genetikai 
összetétellel kapcsolatban nyert adatokat tágabb, délkelet-európai és közel-keleti 
összefüggésben is elemezte.” 
 
Felmerül a kérdés: a genetikai vizsgálatok során miért a bevándorlókra kellett 
koncentrálni, és miért nem az őslakókra? Továbbá: miért is kell itt közel-keleti 



összefüggéseket keresni? Hát azért, mert a korábban anatóliai eredetűnek vélt 
bevándorlókat egyesek ma már közel-keleti eredetűeknek hirdetik. Hogy miért, azt 
csak ők tudják, mi meg sejtjük. S hogy a „mi” kutatóinknak miért ők a fontosak, arra 
pedig az idézőjel a válasz. 
 
Következtetések: 
 
„Victoria Keerl az alföldi szakálháti kultúra 72 embercsont-mintájának elemzését 
végezte el, így Szécsényi-Nagy Anna dunántúli eredményeit egy, a kései vonaldíszes 
csoportokkal egyidőben élt alföldi népesség genetikai képével is össze tudtuk 
hasonlítani. A szakálháti népesség és az említett kései vonaldíszes csoportok a Kr. e. 
6. évezred végén hasonló genetikai képet mutattak, és valamilyen régészetileg is 
kimutatható kapcsolatban álltak egymással.” 
 
Tehát az alföldi és a dunántúli vonaldíszesek – mint ahogy azt én mindig is állítottam, 
– nyilvánvalóan rokonok voltak. Kultúrájuk eltérősége mindössze tájjellegű lehetett, 
ahogy ez a mai napig is így van. Egyértelműen ugyanarról a népességről van szó. 
 
Egy pár éve elvégzett angliai kutatás eredményeiből tudjuk, hogy a laktáz-
perzisztencia is a vonaldíszes népesség körében alakult ki, ők váltak tehát alkalmassá 
először a tej fogyasztására. Azok a bizonyos déli bevándorlók viszont erre képtelenek 
voltak, és ezt érdekes módon nem is vitatja senki. Mégis, az újabb híresztelések 
szerint ezek tanították meg az ittenieket a „tejkészítésre”. Normális házat sem 
építettek, kunyhókban laktak, de megtanították az itt élőket a 25-30 méteres 
háromosztatú hosszúházak építésére. Agyag edényeiket maguk csak a napon 
szárították, de az őslakókat megtanították a kerámia kiégetésére is. Ásóbottal 
vakargatták a földet, de megtanították az ittenieket az ekés-szántásos talajművelésre... 
 
Hát persze. Ha közel-keleti bevándorlók, akkor már csak ilyenek. 
 
2013.10.13 Tóth Imre 
 
Az idézett cikk: 
http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/07/Banffy_13Ny.pdf 


