


- :. ?íráiással is alakltható. Hevttéssel vagy olvasztással íormálták. A Köze]-Kele

.^ Kr, e, /500 korül, Európában Kr. e 5500 körüljelent meg. A bronz készité

,.::n kezdetben a rézhez arzént vagy antimont kevertek, később állandósult az

_^ lasználata, kb. 90% rézérchez 10% ónt vegyttettek.

]-zérc lelőhelyek a Kárpát-medencében is találhatóak, pl: Szepes Gömöri Ér-

^;gység, Zempléni hegység (Telkibánya), Mátrában Recsk környéke, Rudabá-

-.a, Mecsek,

- bronzkorban látványosan megváltozott Európa: nőtt a lakosság száma, új te

"Lleteket népesítettek be, átalakult a mezőgazdaság A nyersanyag lelőhelyek

;: ügyelete a hatalom koncentrációját eredményezte A bronzkor Európa első

aranykorának ideje

A bronzkori táj a Kárpátmedencében

ehoi ma nagy kiterjedésű, intenziven művelt területeket ismerünk, az őskor ío-

;,amán hatalmas kiterjedt erdőségek voltak, gazdag é|ővilággal. Az éghajlat

lem különbözött jelentősen a maitól A íolyók szé|esen elterülő árterei, a sűrű

ombkorona a környezet mozaikosságát is előidézte, A legfontosabb épitő- és

tüzelőanyag a fa volt ezért nagy területen irtották az erdőI, az írtásokon pedig

íö|dm űvelést folytattak

,:. BrOnzkori településhálózat

A települések helyének kiválasztását elsősorban természeti adottságok határoz-

ták meg; fő szempont at élőuít közelsége volt, de a falut igyekeztek árvzmentes

ierÜleiíü, niagas paiiia |.i- ;t!i. FCi]iOs szempont volt a megműveihető terÜletés

at erdő közelsége ez utóbbi nemcsak vadászterületet biztosított, hanem kellő

fa nyersanyagot is, A legtöbb te|epü|és köré védműveket eme|tek, szélesebb

vagy sekélyebb árkokat, és az árkokból kikerült földből emeltek kisebb-nagyobb

sáncokat Az ilyen típusú védművek nem kifejezetten ellenséges támadás elől

védték a települések lakosságát inkább a közeli erdőkből betörő vadállatok el

|en volt hatásos, Az árokban a föIösleges esővizet is összegyűjtötték, amelyet
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latos teendők (pl. mosdatás, balzsamozás, elhantolás) egy részének kialakulását

elsősorban a gyakorlati szükség hozia létre, hiszen az élettelen test azonnal

biológiai pusztulásnak indul. A temetés szokásrendjének kialakulása jól tükrözi

a kózösség vallási elképzeléseit, világnézetéi. A temetkezési szokások legíonto-

sabb eleme a halott eltemetésének módja, amely a mai napig egész Európában

kétféle lehet: a halottakat egyszerűen elhantolják vagy elhamvasziják. A temetők

helyét gondosan választották ki, közvetlen környezetében alakították ki a halotti

máglyát.

A halott temetés előtti előkészítését számos rituális cselekedet előzte meg,

amely a túlvilági útra készítette fel az elhunytat, A tűz meggyújtása és a máglyán

a lángok íelcsapása elementáris erővel hatott a máglyát körbeállók érzékszer-

veire: a látvány, a szagok és a hangok komplex hatásélménye által a jelenlevők

a halott átlényegülésének tanúivá váltak. A tűz erősségét gyúlékony, jól égő

anyagokkal tudták szabályozni, pl. állati zsírral, olaj vagy gyanta tartalmú növé-

nyekkel, (7y BOOi000 "C fokot tudtak biztosítani, amely a csontok közepes-jó

elégéséhez volt elegendő. A máglya leégése és a maradványok kihűlése után

került sor a hamvak begyűjtésére, erre az alkalomra gyártott urnába. Ennek

alsó részébe az alsó végtagok, majd a íelsőtest maradványai kerültek, végül a

koponyatöredékek, Bizonyos tárgyakat (pl. aranyból készült drótékszerek) épen,

égési nyomok nélkül helyeztek az edényekbe. Az urnákat minden esetben lezár-

ták: kőlappal vagy egy másik edénnyel, amely szájjal lefelé került a hamvakra,

Az urnát és az egyéb kisebb-nagyobb edényeket skgödörbe állították. A sírokat

kis földhalommal temették be, máskor kövekből több méteres átmérőjű halmot

emeltek a sírok elkülönítésére.

Az urnába uagy az urnán kívül a sírgödörbe helyezett tárgyak között több eset-

ben találunk állatcsont maradványt is, amelyek a máglyára helyezett és a halot-

tal együtt elégetett állat maradványai voltak, m(2 az edényeken kiivül a sírgödör

aljára helyezett csontok ételmellékletként szolgáltak, A temetkezési szokások

rendkiivül összetett, bonyolult hiedelemrendszerét teljes egészében megérteni

talán sosem fogjuk, Mégis, minden egyes sír, vagy temető régészeti feltárása

közelebb vihet bennünket a halált övező egyetemes, de kultúránként eltérő misz-

tériumok megértésében.

§ Végszó

Homérosz Íliásza (kb. Kr. e. B00) ahazai későbronzkor időszakáhozidőben leg-

közelebb álló írásos emlék, amelyet felidézve képet kaphatunk Közép-Európa és

benne a kárpát-medence egykori lakóiról, életfelfogásukról, harcművészetükről,

temetési szokásaikról, de akár ka|andvágyó jellemükről is.
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