
Archeokaland

A  mai Dél-Kína területéről ékező első tele-
pesek csónakjai Kr. e. 3500 körül érhették 
el Tajvan partjait, ezzel elkezdődött a 

történelem egyik legnagyobb utazása, amely évez-
redeken át zajlott Madagaszkártól a Húsvét-szigetig, 
Tajvantól Új-Zélandig. A Föld egyenlítői övezetének 
mintegy felét benépesítő csoportokban számos közös 
vonást fedezhetünk fel, mégis talán a legmarkánsabb 
a nyelvük. E rokon nyelvek együttesét ma ausztronéz 
nyelvcsaládnak nevezünk. Az ausztronéz csoportok 
elterjedésének különlegessége, hogy nemcsak nyelvé-
szeti oldalról követhető nyomon, hanem számos régé-
szeti és kulturális jegy is meglepően egyezik a térben és 
időben egymástól távolra sodródott csoportok között.
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F. Kovács Péter

Ahogy magának a jelenségnek a megnevezése is 
mutatja, az ausztronéz csoportok vándorlása alapve-
tően nyelvészeti kérdés, azonban a régészet ebben az 
esetben is hozzájárulhat a kutatáshoz, egyes kérdések 
tisztázásához, vagy éppen árnyalásához.

Nyelvészeti kutatások alapján az ausztronéz nyel-
vet beszélők őshazája valahol Dél-Kína part menti 
területein és a Jangce-folyó völgyében kereshető. 
A paleolitikumban ekkor két meghatározó régészeti 
kultúrát tartanak számon. Tajvan keleti part menti 
területien az úgynevezett Changbin ipar terjedt el. 

Ennek a főleg kavics- és szilánkeszközöket készítő 
csoportnak a lelőhelyei elsősorban barlangokban és 
sziklafülkékben fedezhetők fel, legkorábbi datálásuk 
Kr. e. 28.000 körüli időpontra tehető. Hasonló anyagi 
kultúrát találunk a dél-kínai szomszédos régiókban, 
amelyet a kutatás Hoabinhian iparnak nevez. A kor-
szakkal foglakozó egyes kutatók pl. Peter Bellwood ja-
vasolták a két ipar elnevezésének egyesítését, ugyanis 
nagyfokú hasonlóság fedezhető fel eszközkészletük-
ben. S mivel igen valószínű, hogy a pleisztocén során 
a Tajvani-szoros átjárható lehetett, így a korábban 
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egységes kultúra területe csak később vált ketté 
a növekvő tengerszint következtében. Különösen 
izgalmas eredményeket hoztak a Changbin-kultúrá-
hoz köthető emberi maradványok vizsgálatai, ezek 
alapján a legközelebbi rokonság az ausztralo-pápua 
népességgel mutatható ki, ezen túl pedig a modern 
aeta vagy agta csoportokkal (azaz a negritókkal), 
akik napjainkban a Fü-
löp-szigeteken élnek. 
Érdekes, hogy Tajva-
non az ausztronéz 
közösségekben mind-
máig élnek legendák 
valaha volt „apró fe-
kete emberekről”.

A neolitikum során 
a feltételezett auszt-
ronéz „nyelvi őshaza” 
területén kezdődnek 
meg olyan kulcsfon-
tosságú innovációk, 
mint a rizs háziasítá-
sa. Ez elsősorban a Kr. 
e. 7700–5500 körül létrejövő 
Kuahuqiao-kultúrának köszön-
hető, amely a Jangce-folyó alsó 
folyásánál terül el. Zhejiang 
tartomány fővárosának egyik 
külső kerületében található a 
Kuahuqiao-kultúrkör névadó 
lelőhelye, melyen árasztásos, 
elkerített parcellák nyomait is 
sikerült azonosítani. A lelőhely 
Kr. e. 7700 körülire keltez-
hető. Külön említésre méltó 
az itt feltárt és kivételesen 
jó állapotban fennmaradt 
fatörzsből kivájt kenu, mely a 
régió legrégebbi ilyen lelete. A 
Kuahuqiao-kultúra kapcsolata 
az ausztronéz nyelvekkel igencsak 
hipotetikus, ellenben egy másik elmélettel, mely sze-
rint azok inkább a Dapenkeng-kultúrához lennének 
köthetők. Az mindenesetre bizonyos, hogy maga a 
Dapenkeng-kultúra Kr. e. 4000 körül éri el Tajvant, és 
2200-ig domináns marad a szigeten. Eredete Dél-Kí-

na part menti sávjába tehető, ez az úgynevezett 
pre-Dapenkeng, amely Kr. e. 6000–4000 közé tehe-
tő. Általánosságban elmondható ezekről a közössé-
gekről, hogy lelőhelyeik a part menti homokdűnés 
régiókban fekszenek, és nagy mennyiségű kagyló-
héjat lehet ott találni, ezek nem ritkán szinte hegye-
ket alkotnak. E lelőhelyeken megállapítható a rizs-

termesztés nyomainak 
teljes hiánya, így sem 
rizsszemek, sem pedig 
a műveléshez szüksé-
ges eszközök (kőké-
sek, sarlók stb.) nem 
fedezhetők fel ott. 
Az első rizs- és köles-
magvak a kultúra kései 
fázisából (Kr. e. 2800–
2200) származnak egy 
dél-tajvani  lelőhelyről 
(Tainan Science Park). 
Itt némi ellentmondás 
fedezhető fel a külön-
böző területek között, 

mivel a dél-kínai részeken 
pl. a guangdongi Xincun lelőhe-
lyen (Kr. e. kb. 3350–2470) bősé-
ges bizonyíték fedezhető fel a 
növénytermesztésre, úgy, mint 
banán, lótuszgyökér, vízi geszte-
nye stb. Ugyanakkor a halászat 
tárgyi emlékei sem hiányoznak 
a leletek sorából.

Tajvan szigetén az igazi vál-
tozás a középső-neolitikumban 
a Dapenkeng-kultúra legké-
sőbbi fázisában következik be 
(Kr. e. 2500–2300). A korszak 
kulcslelőhelye Xuntangpu, mely 
egyben a névadó lelőhelye is a 
korszak meghatározó régészeti 

egységének a Xuntangpu-kultú-
rának. Számos lelőhelyen ismert a rizstermesztés, 
a települések és a temetők méretének növekedése 
egyben a lélekszám robbanásszerű növekedésére is 
következtetni enged. A tárgyi emlékek köre is bővül, 
megváltozik. Az új használati tárgyakon túl, úgy, mint 

>Kr.e. 3000

>Kr.e. 1000

Kr.e. 1500

Kr.e. 1500

Kr.e. 1000

Kr.e. 1300

Kr.e. 1200

Kr.e. 900

Kr.e. 800

Kr.u. 1200

Kr.u. 700

Kr.u. 500

Comore-szigetek

Madagaszkár

Kókusz-szigetek

Jáva

Szumátra

Bangka-Belitung

Riau-szigetek

Borneó

Celebesz

TimorKis-Szunda-szigetek

Selayar
Maluku-szigetek

Schouten
sziget

Új-Guinea

Bismarck-
szigetek

New Ireland

Salamon-szigetek

Új-Kaledónia

Fiji

Szamoa

Tahiti

Marquises-szigetek

Tuamotu-szigetek

Pitcairn-szigetek

Húsvét-sziget

Cook-szigetek

Tonga

Niue

Kermadec-szigetek

Új-Zéland

Chatham-szigetek

Auckland-sziget

Maláj-félsziget

Mergui

Tajvan

Batanes

Palawan

Mindanao

Guam

Chuuk Pohnpei

Nauru

Marshall-szigetek

Kiribati

Hawaii

Caroline-szigetek

Yap

Palau

Luzon

Visayan-szigetek

Sulu-szigetek

Siberut

Nias

Kr.u. 700

Kr.u. 1000-1200

Kr.e. 200

Kr.e. 2200
?

??

MELANÉZIA

POLINÉZIA

MIKRONÉZIA

Tajvan egy kora 20. századi térképen

Neolitikus arcos edény 
Tajpej környékéről

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

72 73



Archeokaland

A  mai Dél-Kína területéről ékező első tele-
pesek csónakjai Kr. e. 3500 körül érhették 
el Tajvan partjait, ezzel elkezdődött a 

történelem egyik legnagyobb utazása, amely évez-
redeken át zajlott Madagaszkártól a Húsvét-szigetig, 
Tajvantól Új-Zélandig. A Föld egyenlítői övezetének 
mintegy felét benépesítő csoportokban számos közös 
vonást fedezhetünk fel, mégis talán a legmarkánsabb 
a nyelvük. E rokon nyelvek együttesét ma ausztronéz 
nyelvcsaládnak nevezünk. Az ausztronéz csoportok 
elterjedésének különlegessége, hogy nemcsak nyelvé-
szeti oldalról követhető nyomon, hanem számos régé-
szeti és kulturális jegy is meglepően egyezik a térben és 
időben egymástól távolra sodródott csoportok között.

>Kr.e. 3000

>Kr.e. 1000

Kr.e. 1500

Kr.e. 1500

Kr.e. 1000

Kr.e. 1300

Kr.e. 1200

Kr.e. 900

Kr.e. 800

Kr.u. 1200

Kr.u. 700

Kr.u. 500

Comore-szigetek

Madagaszkár

Kókusz-szigetek

Jáva

Szumátra

Bangka-Belitung

Riau-szigetek

Borneó

Celebesz

TimorKis-Szunda-szigetek

Selayar
Maluku-szigetek

Schouten
sziget

Új-Guinea

Bismarck-
szigetek

New Ireland

Salamon-szigetek

Új-Kaledónia

Fiji

Szamoa

Tahiti

Marquises-szigetek

Tuamotu-szigetek

Pitcairn-szigetek

Húsvét-sziget

Cook-szigetek

Tonga

Niue

Kermadec-szigetek

Új-Zéland

Chatham-szigetek

Auckland-sziget

Maláj-félsziget

Mergui

Tajvan

Batanes

Palawan

Mindanao

Guam

Chuuk Pohnpei

Nauru

Marshall-szigetek

Kiribati

Hawaii

Caroline-szigetek

Yap

Palau

Luzon

Visayan-szigetek

Sulu-szigetek

Siberut

Nias

Kr.u. 700

Kr.u. 1000-1200

Kr.e. 200

Kr.e. 2200
?

??

MELANÉZIA

POLINÉZIA

MIKRONÉZIA

F. Kovács Péter

Ahogy magának a jelenségnek a megnevezése is 
mutatja, az ausztronéz csoportok vándorlása alapve-
tően nyelvészeti kérdés, azonban a régészet ebben az 
esetben is hozzájárulhat a kutatáshoz, egyes kérdések 
tisztázásához, vagy éppen árnyalásához.

Nyelvészeti kutatások alapján az ausztronéz nyel-
vet beszélők őshazája valahol Dél-Kína part menti 
területein és a Jangce-folyó völgyében kereshető. 
A paleolitikumban ekkor két meghatározó régészeti 
kultúrát tartanak számon. Tajvan keleti part menti 
területien az úgynevezett Changbin ipar terjedt el. 

Ennek a főleg kavics- és szilánkeszközöket készítő 
csoportnak a lelőhelyei elsősorban barlangokban és 
sziklafülkékben fedezhetők fel, legkorábbi datálásuk 
Kr. e. 28.000 körüli időpontra tehető. Hasonló anyagi 
kultúrát találunk a dél-kínai szomszédos régiókban, 
amelyet a kutatás Hoabinhian iparnak nevez. A kor-
szakkal foglakozó egyes kutatók pl. Peter Bellwood ja-
vasolták a két ipar elnevezésének egyesítését, ugyanis 
nagyfokú hasonlóság fedezhető fel eszközkészletük-
ben. S mivel igen valószínű, hogy a pleisztocén során 
a Tajvani-szoros átjárható lehetett, így a korábban 

Az ausztronéz vándorlás térben és időben

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Óceánok és vulkánok népe – Az ausztronéz vándorlás régészete

egységes kultúra területe csak később vált ketté 
a növekvő tengerszint következtében. Különösen 
izgalmas eredményeket hoztak a Changbin-kultúrá-
hoz köthető emberi maradványok vizsgálatai, ezek 
alapján a legközelebbi rokonság az ausztralo-pápua 
népességgel mutatható ki, ezen túl pedig a modern 
aeta vagy agta csoportokkal (azaz a negritókkal), 
akik napjainkban a Fü-
löp-szigeteken élnek. 
Érdekes, hogy Tajva-
non az ausztronéz 
közösségekben mind-
máig élnek legendák 
valaha volt „apró fe-
kete emberekről”.

A neolitikum során 
a feltételezett auszt-
ronéz „nyelvi őshaza” 
területén kezdődnek 
meg olyan kulcsfon-
tosságú innovációk, 
mint a rizs háziasítá-
sa. Ez elsősorban a Kr. 
e. 7700–5500 körül létrejövő 
Kuahuqiao-kultúrának köszön-
hető, amely a Jangce-folyó alsó 
folyásánál terül el. Zhejiang 
tartomány fővárosának egyik 
külső kerületében található a 
Kuahuqiao-kultúrkör névadó 
lelőhelye, melyen árasztásos, 
elkerített parcellák nyomait is 
sikerült azonosítani. A lelőhely 
Kr. e. 7700 körülire keltez-
hető. Külön említésre méltó 
az itt feltárt és kivételesen 
jó állapotban fennmaradt 
fatörzsből kivájt kenu, mely a 
régió legrégebbi ilyen lelete. A 
Kuahuqiao-kultúra kapcsolata 
az ausztronéz nyelvekkel igencsak 
hipotetikus, ellenben egy másik elmélettel, mely sze-
rint azok inkább a Dapenkeng-kultúrához lennének 
köthetők. Az mindenesetre bizonyos, hogy maga a 
Dapenkeng-kultúra Kr. e. 4000 körül éri el Tajvant, és 
2200-ig domináns marad a szigeten. Eredete Dél-Kí-

na part menti sávjába tehető, ez az úgynevezett 
pre-Dapenkeng, amely Kr. e. 6000–4000 közé tehe-
tő. Általánosságban elmondható ezekről a közössé-
gekről, hogy lelőhelyeik a part menti homokdűnés 
régiókban fekszenek, és nagy mennyiségű kagyló-
héjat lehet ott találni, ezek nem ritkán szinte hegye-
ket alkotnak. E lelőhelyeken megállapítható a rizs-

termesztés nyomainak 
teljes hiánya, így sem 
rizsszemek, sem pedig 
a műveléshez szüksé-
ges eszközök (kőké-
sek, sarlók stb.) nem 
fedezhetők fel ott. 
Az első rizs- és köles-
magvak a kultúra kései 
fázisából (Kr. e. 2800–
2200) származnak egy 
dél-tajvani  lelőhelyről 
(Tainan Science Park). 
Itt némi ellentmondás 
fedezhető fel a külön-
böző területek között, 

mivel a dél-kínai részeken 
pl. a guangdongi Xincun lelőhe-
lyen (Kr. e. kb. 3350–2470) bősé-
ges bizonyíték fedezhető fel a 
növénytermesztésre, úgy, mint 
banán, lótuszgyökér, vízi geszte-
nye stb. Ugyanakkor a halászat 
tárgyi emlékei sem hiányoznak 
a leletek sorából.

Tajvan szigetén az igazi vál-
tozás a középső-neolitikumban 
a Dapenkeng-kultúra legké-
sőbbi fázisában következik be 
(Kr. e. 2500–2300). A korszak 
kulcslelőhelye Xuntangpu, mely 
egyben a névadó lelőhelye is a 
korszak meghatározó régészeti 

egységének a Xuntangpu-kultú-
rának. Számos lelőhelyen ismert a rizstermesztés, 
a települések és a temetők méretének növekedése 
egyben a lélekszám robbanásszerű növekedésére is 
következtetni enged. A tárgyi emlékek köre is bővül, 
megváltozik. Az új használati tárgyakon túl, úgy, mint 

>Kr.e. 3000

>Kr.e. 1000

Kr.e. 1500

Kr.e. 1500

Kr.e. 1000

Kr.e. 1300

Kr.e. 1200

Kr.e. 900

Kr.e. 800

Kr.u. 1200

Kr.u. 700

Kr.u. 500

Comore-szigetek

Madagaszkár

Kókusz-szigetek

Jáva

Szumátra

Bangka-Belitung

Riau-szigetek

Borneó

Celebesz

TimorKis-Szunda-szigetek

Selayar
Maluku-szigetek

Schouten
sziget

Új-Guinea

Bismarck-
szigetek

New Ireland

Salamon-szigetek

Új-Kaledónia

Fiji

Szamoa

Tahiti

Marquises-szigetek

Tuamotu-szigetek

Pitcairn-szigetek

Húsvét-sziget

Cook-szigetek

Tonga

Niue

Kermadec-szigetek

Új-Zéland

Chatham-szigetek

Auckland-sziget

Maláj-félsziget

Mergui

Tajvan

Batanes

Palawan

Mindanao

Guam

Chuuk Pohnpei

Nauru

Marshall-szigetek

Kiribati

Hawaii

Caroline-szigetek

Yap

Palau

Luzon

Visayan-szigetek

Sulu-szigetek

Siberut

Nias

Kr.u. 700

Kr.u. 1000-1200

Kr.e. 200

Kr.e. 2200
?

??

MELANÉZIA

POLINÉZIA

MIKRONÉZIA

Tajvan egy kora 20. századi térképen

Neolitikus arcos edény 
Tajpej környékéről

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

72 73



a sarlók, orsógombok, besimított vagy bekarcolt vo-
naldíszítésű edényeken túl megjelennek olyan rituális 
tárgyak is, mint a jáde (nefrit) díszkő vagy az edénybe 
való temetkezés szokása. A lelőhelyek száma a korai 
neolitikumhoz képest a hétszeresére nő ebben az 
időszakban. Sőt, a tajvani régészet a Xuntangpu-kul-
túrának további öt helyi variációját tudta elkülöníteni. 
Mindeközben a tengeri hajózás és kenu használatá-
nak technikája is gyorsan fejlődött. Ezek az innováci-
ók a későbbiekben megnyitják az utat az egyenlítő 
mentén fekvő szigetvilág „meghódításához”. Az El-
uanbi I és Eluanbi II lelőhelyeken végzett fel-
tárásoknak köszönhetően számos bizo-
nyíték mutat arra, hogy igen intenzív 
tengeri tevékenységet folyattak 
ekkor. Az ásatások során nagy 
méretű kő és agyag hálóne-
hezékek, valamint horgok 
mellett igen tekintélyes ten-
geri élőlények maradványai is 
előkerültek úgy, mint delfi nek 
és vitorláskardhal-félék. Ezek a 
maradványok arra engednek követ-

Tipikus korai 
neolit edények 

Tajvanról

Tengerpart Északkelet-Tajvannál
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keztetni, hogy a halászok nagy távolságra a par-
toktól, a nyílt tengerre is kihajóztak zsákmányukért. 
A szigeten ebben az időben megélénkül a különböző 
kőzetek kereskedelme, melyet két fő csoportra lehet 
bontani, a szerszámkövekre és egyéb rituális, szakrális 
funkcióval bíró kövekre (pl. jáde, nefrit).

A Fülöp-szigetek irányába történő terjeszkedés 
egyértelműen a középső neolitikum idején követke-
zett be. A kapcsolat számos tárgyon keresztül látható, 
ilyenek az egyszerű vörös bevonatos kézzel formált 
edények, agyagból készített csüngők, hálónehezé-
kek, illetve a tajvani eredetű nyersanyagból készült 
jádetárgyak. Ezek megjelenése a Fülöp-szigeteki Lu-
zon területén Kr. e. 2000-re tehető, ugyancsak ekkorra 
datálható a háziasított sertés megjelenése is, míg a 
rizstermelés itteni elterjedésének időpontja erősen 
vitatott. Egyes feltételezések szerint a neolitikumban 
nincs rizstermesztés a Fülöp-sziketeken és Indoné-
ziában, míg egyéb ásatási eredmények szerint Kr. e. 
1000-re már biztosan termesztenek rizst. Egy tűzhely 
szénmaradványaiból vett C-14-es mintasorozatnak 
köszönhetően abszolút dátumokhoz is köthető a Taj-
van irányából érkező telepesek (talán) legkorábbi hul-
láma, amely kb. Kr. e. 2287–2125 lehet, ekkor érhetik el 
Luzont. Jelenleg ez az időpont tekinthető az ausztro-
néz szétvándorlás kezdetének, mely adat egybevág 
a korábbi régészeti kronológiai következtetésekkel.

A vándorlás folyamata ugyanakkor a későbbiek-
ben sem állt meg. Az első elvándorlók utódai folytatták 
a dél felé nyomulást, majd Kr. e. 1500 körül elérték a 
Mariana-szigeteket, ahol a legidősebb lelőhelyeken 
hasonló vörös bevonatos edényeket lehet találni, 
mint más délkelet-ázsiai területeken. Díszítés, kivitel, 
technika szempontjából ezek legközebbi rokonai a 
Fülöp-szigeteken, Luzon szigetén találhatók, tehát 
igen valószínű, hogy a „telepesek” innen indulhattak el.

A fent bemutatott kultúrák mögött rejlő emberek 
hajózási teljesítménye egyedülálló, hiszen a világtör-
ténelemben bizonyítottan ők tudtak először a nyílt 
óceánon 2000 kilométeres távot megtenni, mindezt 
3500 évvel ezelőtt törékeny kenukban, iránytű nélkül. 
Teljesítményük még napjainkban is csodálatra méltó.
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Feltárt neolitikus sír a Tainan Science Park lelőhelyen 
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a sarlók, orsógombok, besimított vagy bekarcolt vo-
naldíszítésű edényeken túl megjelennek olyan rituális 
tárgyak is, mint a jáde (nefrit) díszkő vagy az edénybe 
való temetkezés szokása. A lelőhelyek száma a korai 
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időszakban. Sőt, a tajvani régészet a Xuntangpu-kul-
túrának további öt helyi variációját tudta elkülöníteni. 
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uanbi I és Eluanbi II lelőhelyeken végzett fel-
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