
Tóth Imre:  A talpcsöves tál 
 
A talpcsöves kerámia ugyanolyan fontos eleme az ősi kárpát-medencei kultúrának, 
mint az arcos edény. Ezt is a Körös kultúra hozadékának tartják, de a pontosított 
kormeghatározás szerint már ez sem biztos, hiszen a hazai eredetű Vonaldíszes 
kultúra egész területén is megtalálhatók ezek az edények ugyanabból az időszakból. 
Sőt, még sokkal szebbek is, mint a bevándorlóké! 

 
Egy talpcsöves tál a Körös kultúrából  

 

 
Újkőkori hazai vonaldíszes edény, jókora csőtalppal 

 
Nagyon érdekes dolgokat olvashatunk a vonaldíszes kultúráról Grandpierre Attila: 
Attila és a hunok c. könyvében:  „2001-ben T. Douglas Price és munkatársai tollából 
alapvető jelentőségű munka látott napvilágot a nagytekintélyű „Antiquity” című 
régészeti szaklapban. Ebben a szerzők a legújabb stroncium-izotópos vizsgálatokkal 
kimutatták, hogy a történelem előtti Európa első magasműveltsége, a vonaldíszes 
kerámia kultúra a mai Magyarország területéről indult ki 7700 évvel ezelőtt, 
mégpedig nem egyszerűen a kultúra terjedt el, hanem a népesség. Megírják, hogy 



Európa a vonaldíszes kerámia népének köszönheti a földművelés, a házépítés, a 
temetkezés, a kifinomult fazekasság, a magas színvonalú kőmegmunkálás 
tudományait.” Annál furcsább, hogy minderről idehaza nem hallunk semmit sem. 
Pedig ez a népesség a Kárpát-medencében mindmáig fennmaradt, tehát az idézett 
tudósításban – bármilyen hihetetlennek tűnik - a mi újkőkori őseinkről van szó! 
 

 
Egy érdekes kombináció: talpcsöves, vonaldíszes-arcos edény (Szegvár-tűzkövesi, 

újkőkori lelet rekonstrukciója)   
 
 

 
Fúrt csőtalpas, bütykös tál a Tisza-kultúrából  

 
Szintén újkőkori találmány a cserépedényen a bütyök. Nem csak díszített, az edény 
biztosabb tartását is segítette. Kilyukasztva, az edényt alkalmassá tette a 
felfüggesztésre. A Tiszai-Tiszapolgári kultúra jellemzője továbbá a fúrt talpcső, amit 
megtalálunk a Dunántúlon, de még az erdélyi rézkori kerámiákon is.  



 

 
Erdélyi rézkori kerámiák (Székely Nemzeti Múzeum) 

 
A rézkortól kezdve ismerünk hullámvonalas peremű alkotásokat is, pl. Budapest 
környékéről. 

 

 
 

 

Balra: mágorhalmi rézkori lelet. Itt szinte 
minden együtt van: karcolt vonaldísz, fúrt 
csőtalp, bütykös tál. 
 
 
Alul: 
Bronzkori lelet rekonstrukciója. A kerek lyukat 
időnként másfajta alakzatok váltották fel: 
előfordult a félhold, és a lóhere alakú is. Itt már 
a bütyök sem a régi! Nem is tál, de a talpa cső. 



 

 
Füzesabony környékén találták ezt a csodálatos bronzkori csőtalpast  

 
Az alábbi képen pedig már vaskori leletek láthatók, szintén Füzesabonyból. Az 
újdivatú edény és a vastárgyak mellett, szinte megbújva, de ott van a csőtalpas tál is! 
 

 
 

 
És végül a mai utód, a korondi kerámia. Őseink is büszkék lennének rá! 


