
 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LENGYELI KULTÚRA KIALAKULÁSA  

A DNY-DUNÁNTÚLON 

 

 

 

 

 

P. BARNA JUDIT 

 

2011 





 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

 

P. Barna Judit 

 

 

A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon 

 

 

 

 
Történettudományi Doktori Iskola 

Doktori Iskola vezetője: Székely Gábor, DSc., egyetemi tanár 

Régészet Doktori Program 

Doktori program vezetője: Szabó Miklós, MHAS, egyetemi tanár 

 

A bizottság tagjai: 

A bizottság elnöke: Dr. Bartosiewicz László, DSc.,  egyetemi tanár 

Bírálók: Dr. Raczky Pál, CSc, egyetemi tanár 

    Dr. M. Virág Zsuzsanna, PhD 

A bizottság titkára: Dr. Anders Alexandra, CSc. 

A bizottság további tagjai: Dr. Bondár Mária, CSc. 

    Dr. Czajlik Zoltán, CSc.  

    Dr. Szabó Gábor, PhD.  

Témavezető: Dr. Kalicz Nándor, DSc.  

 

 

Budapest, 2011 



 



 
0 



 
1 

TARTALOM 

 

I. rész 

Tartalomjegyzék…………………………………………………………………………….1 

I. A disszertáció célja, területi és időrendi határai, forrásai…………………………..7 

 I.1. Bevezetés………………………………………………………………………....7 

  I.1.1. A disszertáció célja …………………………………………………….7 

  I.1.2. A disszertáció forrásai ………………………………………………...8 

   I.1.2.1. Sormás-Török-földek és Sormás-Mántai-dűlő……....….....8 

   I.1.2.2. Esztergályhorváti…………………………………...……....11 

  I.1.3. Területi határok. …………..………………………………………….13 

  I.1.4. Időrendi keretek.……………………………………………………...17 

 I.2. Kutatástörténet………………………………………………………………….19 

  I.2.1. A lengyeli kultúra nyugati területi csoportja a Dunántúlon……..19 

  I.2.2. Területi csoportok Ausztriában és Morvaországban – A MOG és 

  az MBK……………………………………………………………………….26 

  I.2.3. Egyéb területek: Horvátország és Szlovénia……………………….30 

  I.2.4. A lengyeli kultúra középső és keleti területi csoportjai…………. 35 

 I.3. A lengyeli kultúra formatív fázisának jelenleg ismert lelőhelyei …………40 

II. A Sopot kultúra ………………………………………………………………………...43 

 II.1. A Sopot kultúra elterjedési területe, területi és időrendi csoportjai……...43 

 II.2. Kutatástörténet.………………………………………………………………...45 

  II.2.1. A kutatás története Horvátországban……………………………...45 

  II.2.2. A kutatás története a Dunántúlon……………………………...…..47 

  II.2.3. Lelőhelyek a Dunántúlon a középső és a késő neolitikum  

  fordulóján (Zselíz III, Korenovo és Sopot kultúra)………….……..…….50 

 II.3. Időrend………………………………………………………………………….52 

  II.3.1. A Sopot kultúra relatív időrendje…………………………………..52 

  II.3.2. A Sopot kultúra abszolút időrendje. Kronológiai problémák.…..59 

 II. 4. A Sopot kultúra települései.………………………………………………….60 

  II.4.1. Települési típusok a törzsterületen………………………………...60 

  II.4.2. Települési típusok a Dunántúlon…………………………………....63 

   II.4.2.1. A K-Dunántúl……………………………………………….63 

   II.4.2.2. A Ny-Dunántúl……………………………………………...64 

 II. 5. Háztípusok, települési objektumok………………………………...……….65 

  II.5.1. I. típus: gerendavázas hosszúházak ……………………………….66 

  II.5.2. II. típus: gerendavázas, kisebb méretű házak …………………….66 

  II.5.3. III. típus: körülárkolt ház …………………………………………...66 

  II.5.4. „Gödörházak”………………………………………………………..67 

  II.5.5. A Sopot kultúra házai és települései Sormás-Mántai-dűlőben és 

  Sormás-Török-földeken...…………………………………………………...…68 



 
2 

   II.5.5.1. A Sopot kultúra házai Sormás-Mántai-dűlőben.………….68 

   II.5.5.2. A Sopot kultúra árka Sormás-Mántai-dűlőben……………70 

   II.5.5.3. A Sopot kultúra települése Sormás-Mántai-dűlőben……..71 

   II.5.5.4. A Sopot kultúra házai Sormás-Török-földeken….................74 

   II.5.5.5. A Sopot kultúra települése Sormás-Török-földeken………77 

 II.6. További települési objektumok Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek 

 Sopot-településein…………………………………………………………………..82 

   II.6.1. Hulladékgödrök……………………………………………...82 

   II.6.2. Nagy anyagnyerő gödrök…………………………………...83 

   II.6.3. Házak anyagnyerő gödrei…………………………………...87 

   II.6.4. Tapasztott aljú gödrök……………………………………….87 

   II.6.5. Vermek……………………………………………………...…87 

   II.6.6. Tűzhelyek, kemencék………………………………………..88 

   II.6.7. Gödörkomplexumok………………………………………...88 

   II.6.8. Hosszúkás árkok……………………………………………..88 

   II.6.9. Kutak…………………………………………………………..89 

 II.7. Árokrendszerek……...…………………………………………………………89 

  II.7.1. Előzmények.………………………………………………………….89 

  II.7.2. Árok-rendszerek a Sopot kultúrában………………………………90 

 II.8. A Sopot kultúra temetkezései……………………………………………...93 

 II.9. Rítushoz köthető emlékek…………………………………………...……..94 

III. A korai lengyeli kultúra újabb lelőhelyei a DNy-Dunántúlon…………………96 

 III.1. A lengyeli kultúra tömegsírja Esztergályhorvátiban………………………...96 

  III.1.1. A lelőhely………………………………………………………….…96  

  III.1.2. A kísérő leletek. Leírás, datálás……………………………………97 

  III.1.3. A leletegyüttes értékelése…………………………………………101 

   III.1.3.1. Előzmények és lehetséges párhuzamok a lengyeli kultú-

   rán belül……………………………………………………………..101 

   III.1.3.2. Az esztergályhorváti leletegyüttes értelmezése………...106 

 III.2. A Sormás-Mántai-dűlőben feltárt késő neolitikus telepjelenségek ………108 

 III.3. A Sormás-Török-földeken feltárt lengyeli település …………………......…110 

  III.3.1. A lengyeli kultúra házainak kutatástörténete…………………..112 

   III.3.1. 1. Földfelszíni, gerendaszerkezetes házak………………112 

   III.3.1.2. Földbemélyített szerkezetek……………………………117 

  III.3.2. Települési jelenségek, telepszerkezet Sormás-Török-földek lengyeli 

   településén…………………………………………………………....118 

   III.3.2.1. Lakóházak, építmények…………………………………118 

   III.3.2.2. Házak, házhelyek szerkezeti elemeire utaló nyomok 

    (cölöplyukak, oszlophelyek, alapárkok)…………………121 

   III.3.2.3. Anyagnyerő- és/vagy hulladékgödrök………………..122 



 
3 

   III.3.2.4. Kultuszgödör……………………………………………..125 

   III.3.2.5. Egyéb, azonosítatlan funkciójú telepjelenségek: 

   „Schlitzgrube”, kis árkok, oszlopcsoportok…………………….123 

 III.4.1. Az árokrendszerek általános jellemzése………………………………...125 

  III.4.1.1. Definíció, szerkezet………………………………………..….…128 

  III.4.1.2. Eredet………………………………………………………….….129 

  III.4.1.3. Időrend, fejlődés…………………………………………………131 

  III.4.1.4. Elterjedés, környezeti feltételek………………………..……….133 

  III.4.1.5. A késő neolitikus körárkok kutatástörténete…………………135 

  III.4.1.6. A késő neolitikus körárkok rendeltetése………………………140 

  III.4.1.7. A késő neolitikus körárkok asztronómiai vonatkozásai ….....144 

  III.4.1.8. A rondellák és a telepek kapcsolata a lengyeli kultúrán  

  belül…………………………………………………………………………153 

 III.4.2. Körárok-rendszerek Sormás-Török-földeken….…….……………...……..157 

   III.4.2.1. II. körárok-rendszer…………………………..………….159 

   III.4.2.2. I. körárok-rendszer………………………………………164 

III.4.2.3. Késő neolit földművek és körárkok a Dunántúlon  

(21 ábra)……………………………………………………………..166 

IV. A leletanyag…………………………………………………………………………...168 

 IV.1. Kerámiatípusok………………...……………………………..……………..168 

  IV.1.1. Sopot kultúra kerámialeletei………..…………………………….169 

  IV.1.2. Sopot kerámiaformák. Edények……………………...…...……...170 

   IV.1.1.1. Tálak, talpas tálak, szalagtalpú edények ……..……….170 

   IV.1.1.2.2. Csészék, tálkák bögrék,poharak………………..….....175 

   IV.1.1.2.3. Palackok/korsók, amfórák……………………………177 

   IV.1.1.2.4. Durva tálak……………………………………………..178 

   IV.1.1.2.5. Fazekak, csuprok, lábas edények……………...….….178 

   IV.1.1.2.6. Tárolóedények………………………………………….180 

   IV.1.1.2.7. Puttonyok………………………………………………180 

   IV.1.1.2.8. Fedők (fogótöredékek)……………………………...…180 

   IV.1.1.2.9. Miniatűr edények ………………………………….….181 

  IV.1.3. Egyéb agyagtárgyak…………………………………………….....181 

   IV.1.3.1. Önálló plasztikák………………………………………...181 

   IV.1.3.2. Oltárok……………………………………………………182 

   IV.1.3.3. Kanalak……………………………………………….…..184 

   IV.1.3.4. Csillag alakú (ún. Vinča-) tárgy…………………….......184 

   IV.1.3.5. Agyagtárgy (csörgő vagy csüngő) töredéke…………..184 

   IV.1.3.6. Orsógombok, - karikák………………………………….185 

   IV.1.3.7. Nehezékek………………………………………………..185 

  IV.1.4. Sopot kerámiadíszítés……………………………………………..185 



 
4 

   IV.1.4.1. Festés……………………………………………………...185 

   IV.1.4.2. Karcolás…………………………………………………...186 

   IV.1.4.3. Felületkezelés: fényezés. Foltos égetés………………...184 

   IV.1.4.4. Plasztikus díszítés…………………………………..........188 

   IV.1.4.5. Bemélyített díszítés……………………………………...189 

   IV.1.4.6. Peremkiképzés……………………………………….......190 

   IV.1.4.7. Fülek, fogók……………………………………………....190 

  IV.2.1. A  formatív és a korai lengyeli kultúra kerámia leletei…...…....191

   IV.2.1.1. Finom kerámia: tálak……………………………………192 

  IV.2.1.2. Finom kerámia: talpas tálak……………………….…....193 

  IV.2.1.3. Finom kerámia: poharak, csészék…………………...…194 

  IV.2.1.4. Miniatűr edények………………………………………..194

  IV.2.1.5. Házi kerámia: durva tálak ………………………….…..195 

  IV.2.1.6. Házi kerámia: fazekak, lábas edény……………………195 

  IV.2.1.8. Házi kerámia: tárolóedény……………………………...197 

  IV.2.1.9. Házi kerámia: amfóra……………………………………197 

  IV.2.1.10. Butmir- vagy vállas edény ………………………..…..198 

  IV.2.1.11. Rítushoz köthető emlékek - 4a települési fázis ……..199 

  IV.2.1.12. Rítushoz köthető emlékek – 4b települési fázis……...201

  IV.2.1.13. Egyéb agyagtárgyak:………………………………….. 202 

V. További lelettípusok értékelése……………………………………………………..204 

 V.1. Kőeszközök, nyersanyagok………………………………………………….204 

  V.1.1. Sormás-Mántai-dűlő kőanyaga……………………………………..205 

  V.1.2. Sormás-Török-földek kőanyaga…………………………………...…207 

  V.1.3. Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek kőanyagának  

értékelése…………………………………………………………………....210 

 V.2. Állatcsont……………………………………………………………………...213 

  V.2.1. Sormás-Mántai-dűlő állatcsont anyaga…………………….………213 

  V.2.2. Sormás-Török-földek állatcsont anyaga…………………………….216 

  V.2.3. Sormás-Török-földek agancs- és csonteszköz leletei………………225 

 V.3. Embertani leletek……………………………………………………………..227 

  V.3.1. Sormás-Török-földek embertani leletei és vizsgálati eredményei..227 

   V.3.1.1. Csontváz…………………………………………………...227 

   V.3.1.2. Vázrészlet………………………………………………….228 

   V.3.1.3. Koponya…………………………………………………...229 

  V. 3.2. Az esztergályhorváti leletegyüttes embertani leletei ……………229 

   V. 3.2.1. Az esztergályhorváti leletegyüttes embertani leletei és 

   vizsgálati eredményei……………………………………………..232 

 V.4. A környezettörténeti (anthrakológiai, archaeobotanikai és malakológiai) 

   vizsgálatok eredményei…………………………………………...233 



 
5 

  V.4.1. Sormás-Mántai-dűlő anthrakológiai és archaeobotanikai leletei..233 

  V.4.2. Sormás-Török-földek anthrakológiai és archaeobotanikai leletei...234 

VI.  A korai lengyeli kultúra új időrendi adatai. …………………………………… 238 

 VI.1. Relatív kronológia…………………………………………………………...238 

 VI.2. Abszolút kronológia………………………………………………………...243 

VII.  A korai lengyeli kultúra a Ny-Dunántúlon……………………………………..250 

 VII.1. Környezetrekonstrukció…………………………………………………...250 

 VII.2. Sormás-Török-földek településtörténete……………………………………253 

  VII.2.1. Sormás-Török-földek 1. települési fázisa………………………….253 

  VII.2.2. Sormás-Török-földek 2. települési fázisa…………………………254 

  VII.2.3. Sormás-Török-földek 3. települési fázisa (3a1-a2, 3b alfázisok)...255 

  VII.2.4. Sormás-Török-földek 4. települési fázisa (4a és 4b alfázisok)…...258 

 VII.3. Történeti összegzés…………………………………………………………262 

  VII.3.1. A lengyeli kultúra szubsztrátuma a DNy-Dunántúlon……..…262 

  VII.3.2. A Korenovo-kultúra kutatása és szerepe a lengyeli kultúra  

  kialakulási folyamatában…………………………………………………264 

  VII.3.3. A lengyeli kultúraterjedése a formatív fázis idején…………...267 

Irodalom………………………………………………………………..…………………..275 

 

II. rész 

VIII. fejezet 

Mellékletek……………………………………………………………………………………1  

 VIII.1. Képek….…………………………………………………….………………...3 

 VIII.2. Szövegközi ábrák jegyzéke………………………………………………...37 

 VIII.3. Típustáblák………………..…………………………………………………42 

 VIII.4. Képtáblák………………..…………………………………………………...58 

 VIII.5. Kronológiai táblázat (60. ábra) 

 VIII.6. Összesítő alaprajzok 

VIII.6.1. Sormás-Török-földek összesítő alaprajz 

VIII.6.2. Sormás-Mántai-dűlő összesítő alaprajz 

VIII.7. CD-melléklet 

 



 
7 

I. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA, TERÜLETI ÉS IDŐRENDI HATÁRAI, FORRÁSAI 

 

I. Bevezetés 

 
 A késő neolitikus – korai rézkori lengyeli kultúra majdnem az egész i. e. V. 

évezred folyamán kultúraformáló szerepet vitt Közép–Európa nagy részén, mely az 

anyagi és szellemi javak DK– és Közép–Európa közti közvetítésében mutatkozott meg. 

Igazi jelentősége abban rejlik, hogy a primer elterjedési territóriumán kívül a korai 

szakaszban meginduló, majd a késői fázisban kiteljesedő expanziója nyomán 

tulajdonképpen egész Közép–Európában olyan kultúrák születtek, melyek 

kialakításában a lengyeli kultúra (is) közreműködött (Kalicz 2001, 7-8). Hosszú élete 

és nagy földrajzi kiterjedése inkább a kultúrkomplexum elnevezés használatát 

indokolja. Területének csupán egy része esik Magyarországra, de ez oly módon, hogy 

egyrészt a kialakulási területet is magában foglalja, másrészt a nagy kultúrkörön 

belül elkülönülő három területi csoport, a keleti, a középső és a nyugati csoport 

mindegyike képviselve van az ország határain belül, bár ez utóbbi csak kisebb 

mértékben. A középső területi csoport átmenetet képez a két szélső és nagyobb 

csoport közt (Kalicz 1975-76, 52; 1983-84, 281). A területi csoportok létrejöttében a 

földrajzi elhelyezkedéseken túl az eltérő kapcsolatrendszerek játszottak meghatározó 

szerepet. Az egyes csoportok különbözőségei a településmódban, a temetkezési 

szokásokban és az anyagi kultúrában is kimutathatók (Kalicz 1998, 96). A formatív 

fázis séi típusú lelőhelyeinek öröksége nagyban befolyásolta a nyugati területi 

csoport klasszikus időszakának fejlődését, ugyanekkor ez a hatás a keleti területi 

csoportban nem érvényesült (Kalicz 2007, 14). 

 

I.1.1. A disszertáció célja 

 

A disszertáció célja, hogy elsősorban a törzsanyagot képező leletegyüttesek: 

Sormás-Török-földek, Sormás-Mántai-dűlő és Esztergályhorváti leletei és ásatási 

eredményei alapján megpróbálja tisztázni a Sopot kultúra szerepének mértékét és 

mibenlétét a lengyeli kultúra kialakulásában. Ennek tényleges formája a két 

kultúra közös elemeinek vizsgálata. A fejlődési összefüggések főleg két területen 

mutatkoznak meg: a településszerkezetben és a leletanyagban. A munka módszere 

tehát egyrészről a Sopot kultúra, másrészről a legkorábbi lengyeli kultúra 

emlékanyagának részletes összehasonlító elemzése a településtörténet és a 

leletanyag a terén. Nem célunk a forrásanyagok monografikus jellegű 

feldolgozása. A temetkezések kérdéskörét nem tárgyaljuk, mivel e téren nem 

sikerült újabb adatokat nyernünk; Esztergályhorváti, ill. Sormás-Török-földek 

körárkainak betöltéséből származó embertani anyag alapján azonban a 

temetkezési mód kérdését is érintjük.  
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A korszakban kiemelkedően fontos és a maga nemében egyedülálló 

esztergályhorváti tömegsír kísérőleleteinek újbóli vizsgálata főleg a leletek első 

feldolgozása és közlése (P. Barna 1996) óta előkerült, összehasonlításra alkalmas, 

nagyszámú kerámialelet miatt szükséges. Ezek ismeretében célszerűnek látszik 

ismét felülvizsgálni mind a leletegyüttes jellegét (tömegsír vagy áldozati gödör?), 

mind pedig a kulturális besorolását (Sopot vagy korai lengyeli?) célzó kérdéseket. 

A két sormási lelőhelyről jelentős mennyiségű kőeszköz lelet került elő, ezek 

vizsgálata a gazdálkodás mibenléte mellett a sormási települések hajdani 

kapcsolatrendszerének tisztázásához járultak hozzá, kiegészítve a 

kerámiaimportokból nyert adatokat. 

A nagyfelületű feltárások során törekedtünk a lelőhelyek mind komplexebb 

megismerésére. Ennek érdekében a kő- és állatcsontleletek mellett földmintát, 

faszenet és malakológiai anyagot gyűjtöttünk egy lehetséges 

környezetrekonstrukció kiindulási pontjaként, a különböző természettudományos 

vizsgálatok elvégzéséhez. A lelőhelyeken gyűjtött minták alapján a 

környezettörténeti munkát a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani 

Tanszékének Dr. Sümegi Pál által vezetett kutatócsoportja végezte, melynek tagja 

voltak Dr. Rudner Edina Zita anthrakológus (Helsinki Egyetem), Herbich Katalin 

karpológus, archeobotanikus (Szegedi Tudományegyetem) és Náfrádi Katalin 

anthrakológus, PhD hallgató (Szegedi Tudományegyetem).1  

 

I.1.2. A disszertáció forrásai 

 

A disszertáció törzsanyagát három DNy-dunántúli lelőhely: Sormás-Török-

földek, Sormás-Mántai-dűlő és Esztergályhorváti leletegyüttesei képezik. Mindhárom 

lelőhely Zala megyében, a Nyugat-Magyarországi peremvidéken, azon belül a Kelet-

Zalai-dombság szubrégióban található (1. kép). Az M7 autópálya Zala megyei 

szakasza több neolit lelőhelyet is érintett Nagykanizsa térségében (2. kép), pl.: 

Becsehely I. és II, Petrivente-Újkúti-dűlő, melyek jó összehasonlítási lehetőségekkel 

szolgáltak a két sormási lelőhely vizsgálata során. 

 

I.1.2.1. Sormás-Török-földek és Sormás-Mántai dűlő 

 

Sormás a szubrégión belül az Egerszeg-Letenyei-dombság mikrorégió területén, 

annak D-i részén fekszik. A mikrorégió a Válicka és a Principális-völgy között, a 

Felső-Zalától a Muráig nyúló, kettős osztású eróziós dombsági terület. É-i, 

keskenyebb részét a szabályos, É-D-i irányú tagoltság; a jellegzetes meridionális 

völgyhálózat és a köztes kiemelt lapos tetejű, keskeny (2-4 km széles) hátak haránt 

irányú szabálytalan feldaraboltsága jellemzi. A völgyközi hátak egységesen É-D 

                                                
1 Munkájukat ez úton is köszönjük! 
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irányban lejtősödnek. Jégkorszaki vályoggal borított felszínük deráziós völgyekkel 

és fülkékkel aprólékosan tagolt. A völgyek mélyek (100-150 m), lejtőik meredekek 

(10-15°). A mikrorégió éghajlata napjainkban mérsékelten hűvös – mérsékelten 

nedves. Az uralkodó szélirány az É-i és a D-i. A mikrorégió D-i része az Alsó-

Válickán és a Kerkán, valamint a Principális-csatornán át a Mura felé folyik le. A D-i 

terület tájtipológiai összegzése: mérsékelten hűvös, nedves, szubatlanti éghajlati 

jellegű, erősen tagolt eróziós dombság (Marosi-Somogyi 1990, 454-458).  

A két sormási lelőhely az M7 autópálya Zala megyei szakaszának építési 

munkálatait megelőző terepbejárások során vált ismertté, s a nagyfelületű 

megelőző feltárásokra is e project keretein belül került sor. A terepbejárások során 

alig néhány őskori kerámiatöredék volt gyűjthető a felszínen, így a feltárás 

előrehaladtával kibontakozó intenzív település a két körárok-rendszerrel nem várt 

meglepetést okozott. Sormás-Török-földek lelőhely (3. kép) Nagykanizsától Ny-ra, 6 

km-re, egy, a mikrorégióra jellemző É–D-i irányú, 185,0 m tengerszint feletti 

magasságú dombhát platóján és déli lejtőjén2 fekszik, melyet nyugatról a Berki-, 

keletről pedig a Mántai–patak határol. A patak egyben közös határt alkot a keleti 

partján elterülő Mántai–dűlői lelőhellyel (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra: A két sormási lelőhely földrajzi fekvése (pirossal: Sormás-Török-földek két körárok-

rendszere, kékkel: Sormás-Mántai-dűlő) 

 

A 2002 tavaszán, a Fekete Csanád által végzett szondázó ásatások nyomán 

2002. júliusában indult meg a teljes felületű feltárás, a szerző vezetésével, majd az 

ásatás irányítását 2002. novemberétől Száraz Csilla3 vette át. A lelőhely feltárását 

külső tényezők (a nyomvonal módosítása, a pót-kisajátítások késlekedése) 

                                                
2 A megadott tengerszint feletti magassági érték a feltárt terület legmagasabb pontja, de a terepviszonyok 

miatt lényeges szintbeli eltérésekkel is számolni kell. 
3 A leletanyag publikációs jogának átengedését ezúton is köszönöm Száraz Csillának! 
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nagymértékben befolyásolták, a település és a körárkok kutatásának 

szempontjából nem mindig szerencsés módon. A feltárások első szakasza 2003. 

augusztusáig tartott; eredményeként összesen 27 700 m² terület s 464 objektum 

került feltárásra. Ezek túlnyomó többsége (több, mint 400 objektum) a középső és 

késő neolitikum fordulójára (a Sopot), ill. a késő neolitikum kezdetére (korai 

lengyeli kultúra) keltezhető4. A disszertáció keretein belül ennek a leletanyagnak a 

vizsgálatára koncentráltunk; a Török-földek lelőhelyről csupán ez a leletegyüttes 

tartozik a törzsanyaghoz.  

A feltárások második szakasza, melyet a nyomvonal módosítása, s ennek 

következtében a 2002-2003-ban feltárt területet két oldalról kísérő egy-egy sáv 

pótkisajátítása indokolt, 2005-2006 során zajlott, újra a szerző vezetésével. A négy 

ásatási évadban Sormás-Török-földeken összességében 52 500 m²-es (5,25 ha) 

összefüggő felület és 1260 db régészeti objektum került feltárásra5, mely felület a 

valóságban több6, keskenyebb-szélesebb, egymással érintkező sávból tevődött 

össze (6. kép). Az összesítő alaprajzon összefüggő, a feltárások során azonban 

feldarabolt felületek főként a házak feltárását nehezítették meg, mivel az egyes 

házalapokat többnyire nem volt módunk önálló, összetartozó egységként feltárni. 

A disszertáció szempontjából ugyanakkor döntő fontosságú volt a teljes feltárt 

felületen kirajzolódó telepszerkezet elemzése, ezért – bár nem tartozik a 

törzsanyaghoz –, a telepszerkezet és a körárkok vizsgálatánál a feltárás második 

szakaszának eredményeit is felhasználtuk. 

A feltárt telepszerkezet arra enged következtetni, hogy az egész lelőhely 

kiterjedése közel 13 ha-ra (129.516 m²) tehető, amennyiben feltételezzük, hogy 

mind a két körárok-rendszer teljes volt és a lakott rész nem sokkal terjedt túl az 

ezek által övezett területen, ahogyan az a II. körárok-rendszer nyugati oldalán jól 

látható is. A lelőhely É-D-i kiterjedése mintegy 470 m, K-Ny-i kiterjedése pedig kb. 

325 m-re becsülhető (7. kép). 

A Sopot és a lengyeli kultúra emlékein kívül, jóval kisebb mértékben, további 

hét kultúra telepjelenségei, ill. leletanyaga is felszínre került a lelőhelyen: DVK 

Keszthely-csoport, Malo Korenovo kultúra, Balaton–Lasinja kultúra, Furchenstich 

kerámia, halomsíros kultúra, római kor, késő középkor. 

A törzsanyag második részét szolgáltató Sormás-Mántai-dűlő7 egy É-D-i 

kiterjedésű domb DNy-i és D-i lejtőjén fekszik (4. kép 1.), Ny-on egészen a 

lelőhelyet határoló Mántai-patak völgyéig ereszkedően. Tengerszint feletti 

magassága: 175 m)8. A lelőhely több korszakban is lakott volt, de a fő települési 

hangsúly egyértelműen a középső és késő neolitikum átmeneti időszakára esik. 

                                                
4 RKM 2002 (2004), 268, RKM 2003 (2004), 287  
5 RKM 2006 (2007), 277-278 
6 Az eredeti, 65-70 m széles, 2002-2003-as nyomvonal, a vele két oldalról érintkező É-i, ill. D-i pót-

kisajátítási terület, melyek mindegyike két-két részletben (2005-ben, ill. 2006-ban) lett feltárva. 
7 RKM 2002 (2004), 268; RKM 2003 (2004), 287 
8 A leletanyag publikációs jogának átengedését ezúton is köszönöm Straub Péternek!  
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Ezt megelőzően a vonaldíszes kerámia népessége létesített itt települést, a lelőhely 

Ny-i szélén, közvetlenül a Mántai-patak mentén, a kultúra idősebb fejlődési 

fázisában. A vonaldíszes település hosszabb életét igazolják egyrészt a Keszthely-

csoport leletei, másrészt pedig a Zselízi kultúra importjai (XII. típustábla, 2a-d, 3; 

P. Barna-Biró 2009, 2. ábra, 2a-d, 3). A Sopot kultúra kiterjedt települése a lelőhely 

nagy részén, főként a középső és keleti részen, más korszakok objektumaitól 

mentesen mutatkozott (P. Barna 2009a, 11). 

A disszertációhoz a kerámiaanyag rajzait Tóth Zoltán, a fotókat Bicskei József; 

a 11. objektum festett gomba alakú edényének rajzát és rekonstrukcióját Ambrus 

Edit készítette. Az objektumok rajzait és a lelőhelyek összesítő térképeit, ill. a 

disszertáció illusztrációit többen is rajzolták9, munkájukat e helyen is köszönöm! 

 

I.1.2.2. Esztergályhorváti 

 

Esztergályhorváti az Alsó-Zala-völgy mikrorégió D-i végében helyezkedik el, 

mely egy É-D-i irányú szerkezeti árokban kialakult, aszimmetrikus eróziós 

(meridionális) völgy a Zalaapáti és a Zalavári-hát közt. A völgyszakasz 

legjellegzetesebb alakrajzi vonása a nagyfokú völgyaszimmetria, a jelentékeny 

völgyszélesség (2-4 km) és -mélység (150-200 m), valamint a nagymértékű 

feltöltődés. Az Alsó-Zala-völgy erősen aszimmetrikus: a tágas völgy jobb partját 

(Ny-i oldal, ahol Esztergályhorváti is található) rövid deráziós völgyekkel tagolt 

meredek (15-20°), csuszamlásos lejtők jellemzik, ugyanakkor a bal partot lankás 

lejtők (3-6°) kísérik. A völgy legdélibb része a Kis-Balaton tartozékaként az 

óholocénban rossz lefolyású, mocsaras, zsombékos, tőzeglápos süllyedékké 

alakult. Éghajlata mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves. A leggyakoribb 

szélirány az É-i. Vízrajzát a Zala széles völgye és mellékpatakjai határozzák meg. 

A mikrorégió D-i részének tájtipológiai összegzése: mérsékelten hűvös – 

mérsékelten nedves, szubatlanti éghajlatú, rossz lefolyású, feltöltődött, magas 

talajvizű teraszos folyóvölgy (Marosi-Somogyi 1990, 468-471). 

Az esztergályhorváti leletegyüttes előkerülése a véletlennek volt köszönhető (2. 

ábra): 1994. szeptemberében egy családi ház bővítésekor, az új épületrész 

alapárkának ásásakor kerültek elő a megbolygatott emberi csontok (P. Barna 1996, 

149). A mindössze 1,8 x 1,8 m alapterületű gödörrészlet a nagyfelületen kutatott 

Sormás-Török-földek ellenpontjaként mégis rendkívül fontos kulturális és 

kronológiai kérdéseket vetett fel; gyakorlatilag ugyanazokat, mint a sormási 

lelőhely. Az emberi csontokból vett hét mintából nyert radiokarbon sorozat mind 

                                                
9 Sormás-Török-földek objektumrajzai és összesítő térképe Gönye András, Horváth Krisztián, Nemes Donát, 

Kónya Bence, Lenkey Péter, Horváth Szabolcs, Vajda Olga, Soós Zsolt és Vadász Norbert munkája. Sormás-

Mántai-dűlő objektumrajzai és összesítő térképe Auer Angelika, Balassa Tibor, Bába Márta, Borbély 

Zsuzsanna, Horváth Szabolcs és Péter Attila munkája. Munkájukat ez úton is köszönjük! 
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a mai napig a korszak legfontosabb, legnagyobb mintaszámú sorozata (Bronk 

Ramsey et al. 1999). 

 

 
 

2. ábra: Az épülő ház alapárkának zsaluzata, amely É-D-i irányban kettévágta az emberi 

csontokat rejtő objektumot (Fotó: P. Barna J.) 

 

A három lelőhely földrajzi környezete jól illeszkedik a lengyeli kultúrára 

jellemző, közvetlen vízpartoktól kissé távolabb, kiemelkedő dombokon való 

települési szokáshoz. A lengyeli népesség általában kerülte a sűrű erdővel borított 

hegységeket (pl. Mecsek, Bakony) és a nagy folyók környékét. Nem kedvelték a 

folyók alacsony partjait, az ártéri kiemelkedéseket. Inkább a tagolt felszínű 

vidékeket preferálták, azokat a jó kilátást (jó ellenőrzést) nyújtó fennsíkokat, 

dombokat keresték, amik lábánál kisebb patakok folytak, biztosítva a szükséges 

vízmennyiséget, de nem veszélyeztetve a települést (Kalicz 1985, 13). Ezeknek a 

kritériumoknak az általunk vizsgált mindhárom lelőhely tökéletesen megfelel. J. 

Pavúk klimatikus változásokkal hozza összefüggésbe azt a települési struktúrában 

végbement változást, melynek eredményeként a korábban nem lakott, 

magasabban fekvő, csapadékosabb területeken, s a megelőző vonaldíszes kerámia 

népessége által kedvelt csernozjom talajoktól eltérő környezetben (löszös vagy 

erdei talajokon) is megtelepedtek. E klimatikus változásokat a lengyeli kultúra 

kialakulása és fejlődése idejére tehető Közép-Atlanti periódus10 indukálta (Pavúk 

1991, 354-355). A két sormási település egyike sem támasztja alá ezt az elkülönülést, 

mivel mind a két lelőhely egyaránt lakott volt a középső és a késő neolitikumban 

is. Regenye J. a vonaldíszes és a lengyeli kultúra eltérő települési szokásainak, a 

szárazabb domboldalak felé való elmozdulás magyarázatát inkább az eltérő 

gazdálkodásban, a termelés elemeinek megváltozott hangsúlyában látja: a 

vonaldíszes népesség elsősorban földművelésre és kertgazdálkodásra alapuló 

                                                
10 A Közép Atlanti periódust szárazabb (és hűvös?), ill. nedvesebb periódusok váltakozása jellemzi. 
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gazdasági berendezkedése helyett a lengyeli kultúrában a szarvasmarha-

tenyésztés, kőkitermelés, -feldolgozás, -kereskedelem került előtérbe (Regenye 

2005, 17). 

 

I.1.3. Területi határok 

 

A disszertáció törzsanyagát képező három lelőhely (Sormás-Török-földek, 

Sormás-Mántai-dűlő és Esztergályhorváti) a DNy-Dunántúlon, a lengyeli kultúra 

nyugati területi csoportjának határán helyezkednek el (3. ábra). A Kalicz N. által 

1974-ben publikált térképen jelzetthez képest a nyugati területi csoport 

véleményünk szerint jobban benyúlik a Dunántúl területére11. Ez a földrajzi 

elhelyezkedés a disszertáció szempontjából is jelentőséggel bír, mivel a DNy-

Dunántúl a lengyeli kultúra magterületéhez, a kialakulási centrumhoz tartozik, s a 

legkorábbi lelőhelyek is erről a területről ismertek. 

 

 
3. ábra: A lengyeli kultúra területi csoportjai (Kalicz 1974, Abb. 1. után) 

 

A késő neolitikus lengyeli kultúra elterjedt az egész Dunántúlon, Budapest 

körzetében átlépve a Dunát megtelepült a Gödöllői- és Nógrádi-dombságban, egészen 

a Zagyváig. A Felső-Tisza-vidék nem tartozott a kultúra törzsterületéhez, annak 

legkeletibb perifériáját jelenti. Laza településhálózatának (Hernádcéce, Mónosbél, 

Gönc, Zalkod, Meszes, Vel’ké Raskovce, Iţkovce (Vizdal 1986, Kalicz 1994), 

kialakulását az Északi-Középhegység előterében bonyolódó távolsági nyersanyag-

kereskedelem (dunántúli radiolarit, kárpáti obszidián, északi tűzkő) indukálhatta. 

E településhálózat felismerése nagyban segítette megérteni Aszód és Polgár-

Csőszhalom, ill. a lengyeli és tiszai komplexum kapcsolatát. Szórványos lengyeli 

                                                
11 Ezt a megállapítást a későbbiekben fejtjük ki részletesebben.  
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telepek a Tokaj felé vezető úton már a Lengyel I. időszakban is megjelentek. A 

lengyeli kultúra északon Szlovákiában is megtelepült, valószínűleg a Morva, Vág, 

Nyitra és Garam folyók mentén érkeztek ide a telepesek. Legészakibb elterjedése 

Sziléziában és Kis-Lengyelországban (Krakkó környéke) nem tartozik a törzsterülethez, 

de itt is a kultúra önálló jelenlétével lehet számolni (Kalicz 2001, 7). 

A lengyeli kultúra déli határa a Dráva; Szlavóniában nem terjedt el. Ny-

Horvátországban kevés lelőhelye ismert, pl.: a késői fázisban Ozalj, mely lelőhely 

nem a Dunántúllal, hanem a szlovéniai lelőhelyekkel mutat kapcsolatokat, s azokkal 

együtt a lengyeli kultúra egy külön területi csoportjához tartozik. Ezeket a 

lelőhelyeket korábban az „alpi fácies” néven elkülönített jelenséghez kapcsolták 

(Korošec 1953; Teţak-Gregl 1993b; Kalicz 2001, 9), jelenleg az újonnan felismert és 

elkülönített Száva-csoporthoz12 sorolják (Guštin 2005). 

A törzsterület peremén található rokon jelenségek: a lengyeli kultúra kis-

lengyelországi csoportja (Kamienska-Kozłowsky 1970) vagy a Sopot kultúra délen 

(Dimitrijević 1968, 1978) a lengyeli kultúrától eltérő elemeket is tartalmaznak. Kis-

Lengyelországban a STBK-tól és a Polgar-komplexumtól, a volt Jugoszlávia területén 

pedig a Vinča-kultúrától származnak az idegen elemek. Az utóbbi évek kutatásai 

során Szlovéniában és ÉNy-Horvátország területén a fentebb említett, újabb 

periferiális csoport, a Száva-csoport13 (Guštin 2005) kerámiadíszítésére a festés 

helyett ugyanúgy a karcolás jellemző, mint a kis-lengyelországi csoportra. 

Nyugaton Szlovéniában, Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Morvaországban van 

a települési határa (Kalicz 1985, 12). ). Az ausztriai elterjedési terület központja, 

több mint 300 lelőhellyel, az ÉK-Duna-mellék (Marchfeldes kivételével). A Dunától 

D-re a Dunkelsteiner-erdő, a Traisen- és a Perschling-völgy, ill. a Bécsi-medence, 

Steinfeld és a csatlakozó burgenladi vidék tartozik a MOG területéhez (Neugebauer-

Maresch 1995, 57). A Dunától DK-re eső terület ritkább települési hálózata részben 

a kutatottság állapotát is tükrözheti. Burgenland felé, a Lajta-vidéken ismét sűrűbb a 

településhálózat (Ruttkay 1983.84, 221). Az Alsó-Ausztriával szomszédos 

Stájerország (Styria) területét a lengyeli népesség nem vette birtokba. Itt a 

legkorábbi őskori megtelepedés a Lasinja kultúrához köthető (Kramer 1996). A 

stájer vidék a szlovén területeken keresztül kapcsolódott a lengyeli fejlődéshez 

(Tiefengraber 2006). 

A lengyeli kultúra szorosan vett kialakulási magterülete (11. kép) a Dunántúl, 

Szlovákia DNy-i területei és Burgenland egy része (Kalicz 1988a, 306; 2001, 7; 2007, 

12; Čiţmař et al. 2008, 84), vagy J. Pavúk megfogalmazása szerint a korábbi 

Protolengyel-csoportok (Sopot-Bicske, Bíňa-Bicske, Luţianky, Sé) területe (10. kép; 

Pavúk 2007, 11; Abb. 1, 6,). Ezt a területet korábban kisebb részben a Sopot, 

nagyobb részben a vonaldíszes kerámia kultúrája uralta; a lengyeli kultúra 

                                                
12 Részletesebben ld. I.2. pontban. 
13 Részletesen ld. az I.2. 3. fejezetben. 
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szubsztrátumát a vonaldíszes kerámia és csoportjai: a Keszthely-csoport14, a 

kottafejes kerámia és a zselízi csoport alkotják. Ausztria egy részén (Horn, Kamp- és 

Smiedatal környéke) a Stichband-kerámiát megelőzően a vonaldíszes kerámia 

Šarka-típusa terjedt el, a késő zselízi csoporttal egy időben. A két vonaldíszes 

csoport közt a Morava folyó volt a határ, de K-Ausztriában megfigyelhető a két 

stílus keveredése, ami ezen a területen tovább színesíti a lengyeli kultúra 

szubsztrátumát15 (Zápotocká 2007, 199; Lenneis 1979; Neugebauer-Maresch 1995, 

61.). 

A korai lengyeli kultúra elterjedése, déli, keleti és nyugati határa a Kárpát-

medencében megegyezik a megelőző vonaldíszes kerámia területével, még ott is, 

ahol az elterjedésnek nem természetes határa van: a lengyeli kultúra keleti 

elterjedése a Duna vonalát is csak ugyanott, a Zagyva folyónál lépte át. A korai VK 

keleti határát Galgahévíz jelenti, félúton a Duna és a Tisza közt (Patay 1967, 20-21; 

Kalicz 1969, 1983-84, 271; 1988, 105; Kalicz–Kalicz-Schreiber 2001, 27, Abb. 1.), s 

onnan É-ra, az Ipoly folyóig terjedt a korai lengyeli kultúra keleti határa is. Kalicz 

N. éppen ezt tartja a két kultúra, a vonaldíszes kerámia és a korai lengyeli kultúra 

közötti genetikai kapcsolat egyik legfontosabb bizonyítékának (Kalicz 1985, 96, 

Abb. 1; 1989, Abb. 13; 2001, 7). Ennek ellenére a lengyeli kultúra időszakából az 

ismert lelőhelyek száma csak töredéke a DVK lelőhelyeinek. Kalicz N. korábban 

mintegy 350 körülire becsülte a kultúra lelőhelyeinek számát (Kalicz 2001, 158), 

ami napjainkra, ha növekedett is, nagyságrendileg nem változott. 

A Sopot kultúra dunántúli szállásterületének megítélésével kapcsolatban az 

utóbbi évtized fontos, új eredménye, hogy bár az elterjedés határvonalai nem 

módosultak a már korábbról ismerthez képest, a településhálózat lényegesen 

nagyobb sűrűségével kell számolnunk (Kalicz 2001, 9; Bánffy 2007, 18). A dny-

dunántúli Sopot-jelenlét minősége is új megvilágításba került: míg korábban a 

ritkás dunántúli településhálózat a törzsterülettel szomszédos peremjelenségnek 

tűnt, addig Zala megye déli részén ma már egy, a Szlavóniában megfigyelhető 

települési gócokhoz hasonló lelőhely-koncentrációval kell számolnunk (9. kép). A 

dny-dunántúli Sopot megtelepülés periféria helyett másodlagos centrumként való 

megítélése felértékeli a Sopot kultúrának a lengyeli kultúra genezisében játszott 

szerepét: korábban katalizátorhoz hasonlították (Kalicz-Makkay 1972; Kalicz 1988, 

114), ma talán ennél erőteljesebb szerepre is gondolhatunk16.  

A korai lengyeli kultúra által elfoglalt, hatalmas földrajzi területen belül Kalicz 

N. három területi csoportot különböztetett meg, egy keletit, egy nyugatit és a 

kettő közt egy átmeneti csoportot. A nyugati csoporthoz mindössze Győr-Moson-

                                                
14 Maga a csoport elnevezése későbbi (Kalicz 1991), mint az idézett munka (Kalicz 1983-84). 
15 Azt, hogy a vonaldíszes kerámia Šarka-típusú kerámiáját készítő népesség is aktív részese volt e korszak 

eseményeinek, jól mutatják a Sormáshoz közeli Becsehely (I) lelőhelyen előkerült importjaik (Kalicz et al. 

2007, Abb. 7, 6-7). 
16 A Sopot kultúra elterjedési területére vonatkozó részleteket a II.1. fejezetben tárgyaljuk. 
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Sopron és Vas megye Burgenlandhoz és Alsó-Ausztriához csatlakozó részét sorolta 

(Kalicz 1988a, 305). Más felfogás szerint tulajdonképpen csak két csoportról, a 

keletiről és a nyugatiról beszélhetünk, melyek közt a határ valahol a Balaton 

környékén húzódhatott (Bánffy 2007a, 19). A dél-zalai lelőhelyek e felosztás szerint 

is a nyugati területi csoportba tartoznak. 

E területi csoportok előzményei már a kultúra kialakulása előtt jelentkeztek az 

eltérő szubsztrátumoknak megfelelően, de a kultúra megszületését követően 

elkülönülésük határozottabbá vált (Kalicz 1974, Abb. 1; 1983-84, 281; 1988a, 305). 

További, időrendileg is meghatározott területi csoportok a kultúra késői 

időszakában jöttek létre, egy jelentős területnövekedést is eredményező expanzió 

révén. Ilyen peremvidéki, a törzsterülethez csak lazábban kötődő újabb területi 

csoport nyugaton a Linz környéki lokális csoport (Kalicz 2001, 8), ill. délen a 

Száva-csoport (Guštin 2005). Felső-Ausztriát még az idősebb fokozatban érte el a 

kultúra terjeszkedése, a Száva-csoport viszont meglehetősen késői fejlemény17. 

Északon, Kis-Lengyelországban a lengyeli kultúra fejlődése már a korai fázisban 

elkezdődött: a lengyeli komponens a Samborzec–Opatów csoport, valamint a 

részben egyidejű, részben tovább élő Malice kultúra létrejöttében játszott jelentős 

szerepet (Kalicz 2001, 7-8). 

A disszertáció szempontjából súlyponti nyugati csoportnak a keleti szegélye 

esik Magyarország területére. A csoport fejlődésére, de már a kialakulására is, 

olyan, délről észak felé ható kapcsolatrendszer volt befolyással, melynek 

hatósugara a Balkánról – más vélemények szerint az Adriáról – kiindulva egészen 

Morvaországig terjedt. A hatások talán kisebb népcsoportok mozgásával, 

elsősorban azonban kulturális impulzusok formájában terjedtek, nagyjából a 

későbbi Borostyánkő-út nyomvonalán. Ez a kommunikációs rendszer magyarázza a 

nyugat-dunántúli lelőhelyeknek az alsó-ausztriai és morvaországi leletanyaggal való 

rokonságát (Ruttkay 1979, 752; Kalicz 1983-84, 274, 276-277; 1985, 83; 1998, 69; 

2001, 8; Gimbutas 1974, 11; 2007, 19). Más elképzelések szerint a DNy- Dunántúl 

kommunikációs útvonala annak a DK-ÉNy-i irányú útvonalnak volt része, 

amelyik a Vinča kultúra területét és Közép-Európát kötötte össze (Bánffy 1999, 52). 

Az útvonal konkrét irányától függetlenül az Alpok keleti előterében, észak-dél 

irányba húzódó folyosó szerepe egészen a rézkorig, sőt még tovább fennmaradt 

(Károlyi 1992, 81, Oross 2002, 2003, 67). A formatív fázis mindazon legkorábbi, a 

Borostyánkő-út nyomvonalán fekvő nyugat-dunántúli lelőhelyei tehát sokkal inkább 

kapcsolódnak a nyugati területi csoporthoz, semmint a középsőhöz. 

Sormás-Török-földeken mind a Sopot kultúra, mind pedig a formálódó lengyeli 

kultúra tekintetében több jelét tapasztaltuk közvetlen butmiri kapcsolatoknak is, 

mind az anyagi, mind pedig a szellemi kultúra terén. Kis mértékben Adria-vidéki, a 

                                                
17 Részletsebben ld. a szlovéniai kutatást ismertető alfejezetben (I.2.). 
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Danilo-kultúrából eredeztethető elemek18 is kimutathatók, ezek azonban 

valószínűleg közvetett módon jutottak Sormás-Török-földekre. 

A lengyeli kultúra legidősebb fázisának lelőhelyei egyelőre elsősorban a 

nyugati csoportból ismertek, s köztük a legnagyobb Sormás-Török-földek. 19 A 

legidősebb fázis hagyománya a későbbiekben jelentősen befolyásolta a nyugati 

területi csoport fejlődését. A keleti területi csoportban, mint láttuk, eltérő hatások 

érvényesültek; a két nagy területi csoport közti eltérések részben erre vezethetők 

vissza (Kalicz 1985, 77; 1998, 96-98; 2009, 55, 57).  

Zala megye részben a lengyeli kultúra középső (Kalicz 1988a, 305), részben a 

nyugati területi csoportjához tartozik. A keleti és a középső területi csoport határa 

a megyében feltehetőleg a mai Keszthelyi-öböl térségében (P. Barna 1999, 9) vagy 

legalábbis valahol a Balaton környékén (Bánffy 2007a, 19) húzódhatott. A megye 

területe a kultúra élete során végig lakott volt, az egyes fejlődési fázisokban 

különböző intenzitással és változó sűrűsödési pontokkal. Kivételt a megye 

nyugati, szélső sávja, a Kerka-völgye jelent, ahol nem mutatható ki lengyeli 

megtelepedés. A jelenség oka egyelőre ismeretlen (Bánffy 2004a, 10-11). 

 

I.1.4. Időrendi keretek 

 

A disszertáció időrendi kereteit a lengyeli kultúra kialakulási folyamata jelöli 

ki: ez egy olyan folyamat, amely a korábban „Vorlengyel”-nek nevezett 

időszakban kezdődik és a lengyeli kultúra kialakulásával, a korai vagy korai 

klasszikus lengyeli kultúra (Zengővárkony, Aszód, stb…) megjelenésével ér véget 

(5000/4900-4800 BC). A lengyeli kultúra Ny-Magyarországon egy időben élt a kelet-

magyarországi késő neolit kultúrákkal; kialakulási fázisa, azaz a kultúra kezdete a 

Kr.e. 5. évezred elejére tehető (Kalicz 1986, 132–134; 1998, 56). Életük is mindvégig 

hasonló ütemben, nagyjából párhuzamosan zajlott (Kalicz 2001, 153). A késő 

neolitikum kezdete egész Magyarországon a vonaldíszes kerámiák felbomlásához 

köthető, melynek nyomán új kultúrák alakultak ki: keleten a Tisza-Herpály-

Csőszhalom komplexum, nyugaton pedig a lengyeli kultúra (Kalicz 1988a, 259.).  

A fent említett „Vorlengyel” (Prä- Praelengyel) és Protolengyel fogalmak 

eredetileg a kialakulási folyamat két, egymást követő időrendi fázisára utaltak, de 

a helyzetet bonyolítja, hogy az említett fogalmakat nem egységesen alkalmazták 

az egyes kutatók (Zalai-Gaál 2002, 11). Például Károlyi Mária az „előlengyeli” 

kifejezést használta a séi település II. fázisára (Károlyi 2004, 62-63; 62, 68-69. kép; 

2011, 125), egy, véleménye szerint „Korenovo-jellegű vonaldíszes keverék anyag”-

ra vonatkoztatva. A séi telep elő-lengyeli időszakát, melyben szerinte a Danilo 

kultúra meghatározó szerepe mellett a Stichband-kerámia hatása is érvényesült, 

                                                
18 Ld. a kerámia tárgyalásánál, a IV. fejezetben. 
19 Legalábbis a legnagyobb mértékben kutatott lelőhely.  
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korábbra keltezi, mint a Bicske által képviselt k-dunántúli elő-lengyeli időszak 

(Károlyi 2004, 62). 

A „Vor”- és a „Proto”- előtagok a lengyeli kultúrával való kapcsolat jellegét 

minősítették; az előbbi arra utal, hogy a kérdéses fázis a lengyeli kultúrát időben 

megelőzi, nincs közvetlen kapcsolódása azzal. Mindezzel szemben a „Proto”- 

előtag azt fejezi ki, hogy a szóban forgó időszak fejlődése a helyi alapoktól 

jelentősen eltér, s – bár a klasszikus lengyeli jegyek összességét még nélkülözi – 

már majdnem minden lengyeli jellegzetesség kialakult; a lengyeli fejlődés kezdeti, 

kialakuló fázisa (Kalicz 1983-84, 280; 1985, 84). Éppen ezért újabban Kalicz N. 

inkább a lengyeli kultúra kialakuló fázisaként említi ezt az időszakot, 

megjegyezve, hogy tkp. a lengyeli kultúra legkorábbi fázisának is lehetne nevezni 

(Kalicz 1988, 115).  

Az osztrák kutatásban nem igazán gyökeresedtek meg ezek a kifejezések 

(Ruttkay 1979; Neugebauer-Maresch 1995, 61). A lengyeli kultúra (osztrák 

megnevezéssel: Bemaltkeramik, festett kerámia) kezdetére és az Ia fázisának egy 

részére vonatkozóan inkább az „Anfangstufe” és „Frühphase” megnevezés terjedt 

el. Az „Anfangstufe” a Wölbling-típust, a „Frühphase” pedig a Langenzersdorf-

Wetzleinsdorf-típust foglalja magába (Ruttkay 1983-84, 225; Doneus 2002; Trnka 

2005; Stadler-Ruttkay 2007). 

A fent említett „Vorlengyel” kifejezés idézőjelbe tételét az indokolja, hogy az 

utóbbi időben ez a terminus technikus okafogyottá vált. A Vor- és Protolengyel-

horizont mint terminus technikusok eredetileg is csak segédfogalmak voltak a 

lengyeli kultúra genezisének tanulmányozásában20, mivel a hagyományos 

régészeti kultúra fogalmával nem lehetett leírni a középső neolitikumból a késő 

neolitikumba történő átmenet, ill. a lengyeli kultúra létrejöttének problematikáját. 

Ráadásul a korszak alig néhány ismert lelőhelye miatt az 1970-es, ’80-as években 

még nagyon kevés anyag állt rendelkezésre, ami tovább bonyolította a helyzetet. 

Részben ennek eredményeként a kutatás egy bizonyos kerámiaforma (a 

kettőskónikus edényforma) szerepét túlhangsúlyozta, s kizárólag a 

kerámiaelemzésből levonható következtetések alapján írta le a változásokat. Arra 

nézve pedig, hogy a kerámia mennyire nem köthető egyértelműen egy-egy 

korábban régészeti kultúrának nevezett egységhez, éppen a két sormási lelőhely 

leletanyag szolgáltat kézenfekvő és szemléletes példát.  

Korábban V.G. Childe21 feltételezte, hogy a régészetileg körvonalazott 

kultúrák, ami alatt jól körülhatárolható területi egységhez kapcsolható, 

                                                
20 A kifejezéseket a szlovák kutatók vezették be (Točik-Lichardus 1964, 276-278; 1966, 84-90; Točik 1969, 

Pavúk 1969b; 1981, 291-299; 1986), majd a magyar kutatás is átvette. Magyarországon elsősorban Kalicz 

Nándor és Makkay J. munkái (Kalicz-Makkay 1972; 1983-84, 1988; 1988a; Makkay 1975) révén terjedt el 

(Horváth 1995-1996, 1998; Horváth-H. Simon 2003; Regenye 1994a; 1996, 1998, 2002; P. Barna 1996). 
21 Azért éppen őrá hivatkozunk, mert az általa megfogalmazott kultúra-definíció gyakorlatilag máig 

használatos. Az ő érdeme, hogy olyan világosan definiált analitikai egységet adott, ami alapján lehetővé vált 

az anyagi kultúra térbeli és időbeli variációjának klasszifikációja. Definíciója a hagyományos, történeti 
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rendszeresen együtt előforduló tárgytípusokat és jelenségeket értett, azonosítható 

az egykori népek anyagi kultúrájával. Elsősorban nyelvészeti megfontolások 

nyomán megfeleltette egymásnak a régészeti kultúra, a nép (vagy etnikum) és a 

nyelv fogalmait. Az újrégészet, valamint a processzualista rendszerelmélet 

nyomán azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos régészeti 

kultúra ily módon értelmezett fogalma nem megfelelő. A régészeti kultúra mint 

önálló entitás nem létezik. A posztproceszualista irányzat az egyedi értelmezés 

szükségességét hangsúlyozza, s tudatosan mellőzi a kultúra fogalmának 

használatát. E felismerés és a fogalom hiányosságai ellenére, a 

posztproceszualistákat leszámítva, a ’kultúrát’ analitikai egységként továbbra is 

használják az ősrégészetben (a kérdés összefoglalását ld.: Siklósi 2006). Mivel a 

’kultúra’ fogalma tehát a lengyeli kultúra kapcsán is pusztán leíró jelleggel, 

területi egységként használható, további elemzésekhez már nem alkalmas, be kell 

látnunk, hogy a kultúra kialakulási folyamatának egyes stádiumait jelölő 

fogalmak („Vor”- és „Protolengyel) sem alkalmazhatók további elemzésekre. 

Ma már csak szó szerinti, azaz a „lengyeli kultúrát megelőző” értelmében 

használhatnánk a „Vorlengyel” kifejezést, a fent említett okokból kifolyólag 

azonban a keveredések elkerülése érdekében a kutatók többsége mellőzi 

használatát (Kalicz 2006). Míg egyes kutatók, pl.: Horváth L. A. már korábban 

megkérdőjelezték a „Vorlengyel”-horizont elnevezés létjogosultságát (1995-96, 

150), addig a szlovák kutatás továbbra is használja a Protolengyel kifejezést, a 

Bíňa-Bicske, ill. Luţianky-jellegű leletanyagokra (Pavúk 2009, Paţinová 2009).  

 

I.2. Kutatástörténet.  

 

I.2.1. A lengyeli kultúra nyugati területi csoportja a Dunántúlon 

 

A nyugati területi csoport kutatottsága sokáig elmaradt a keleti csoporté 

mögött. A keleti csoporttól többek közt a temetők hiánya, az antropomorf 

plasztika egységessége, a zoomorf edények ritkasága, stb. különböztetik meg. A 

keleti csoporton belül erőteljesen érvényesült a tiszai kultúra hatása: kiscsaládi 

méretű lakóházak, temetkezések a telepen belül, Aszódon kisszámú edénymelléklet 

a sírokba; idegen, főleg a tiszai kerámia nagymennyiségű jelenléte; a fekete és a 

bitumen festés alkalmazása Aszódon, stb... Mindezek szintén eltérést jelentenek a 

nyugati csoportban tapasztaltaktól (Kalicz 1998, 73, 98; 2007, 12.). A két területi 

csoport eltérő kapcsolatrendszeréről korábban már szóltunk. 

A következőkben a nyugati területi csoport magyarországi kutatástörténetét 

tekintjük át. Győr-Moson-Sopron megyében az M1 autópálya építéséhez kapcsolódó 

                                                                                                                                                   
szemléletű ősrégészet igényeinek felelt meg, amely célja az őskori történetírás volt, s ehhez használta a 

történeti idők népeire, etnikumaira vonatkozó egységként a régészeti kultúrát (Siklósi 2008, 74-75, 86).  
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leletmentések közül Lébény-Kaszás-dombon egyetlen objektum képviselte a lengyeli 

kultúrát egyéb korszakok jelenségei közt, mely a klasszikus fázisba tartozik. A 2 m 

mély, kerek, réteges betöltésű objektum valószínűleg kútként szolgált, alján három 

egész edény feküdt. Az edényeken fehér, fekete (vagy sötétbarna), ill. gyanta vagy 

bitumenfestés nyomait figyelték meg (T. Németh 1994, 241-241, Abb. 4. 1-3). Az 

M1 autópálya leletmentései a középső neolitikum mellett elsősorban a korai és 

középső rézkor háztípusaihoz, településtörténetéhez szolgáltak új adatokkal, pl.: 

Mosonszentmiklós és Győr-Szabadrétdomb lelőhelyekről (M. Virág-Figler 2007). A 

megye számunkra legfontosabb lengyeli lelőhelye Nagycenk-Kövesrét dűlő, ahol – 

egyéb korszakok mellett –neolit telepjelenségeket is feltártak, többek közt három 

cölöpszerkezetű ház részletét. A legjelentősebb azonban az a feltehetőleg áldozati 

céllal ásott kis, ovális gödör, melyből két séi típusú antropomorf plasztika 

töredékei kerültek elő, szabályosan eltemetve (Gömöri 2006; 2007, 114-117, Kat. 44-

45).  

Vas megyében több kisebb méretű ásatás és leletegyüttes közül kiemelkedik 

Sé-Malomi dűlő, hiszen a lengyeli kultúra kialakuló fázisának leletanyaga 

hazánkban elsőként itt vált ismertté. A lelőhelyen 1973 és 1980 közt Károlyi Mária 

és Kalicz Nándor végzett ásatásokat, majd a későbbiekben (1990-ben, ill. 1995–96-

ban) még további két kisebb leletmentés történt. A DVK kevésbé jelentős 

települését követően a lengyeli kultúra népessége hosszabb ideig lakta a 

lelőhelyet. A 6-7 ha kiterjedésűre becsült településen – Magyarországon először – 

egy kettős körárok részleteit is feltárták (Károlyi 1984, Kalicz 1983-84; 1998, 97). A 

körárok egyetlen feltárt kapujának tájolása megegyezik Sormás-Török-földek I. 

körárkának 2. sz. (K-i) kapujának tájolásával, ami a két létesítmény egykorúságára 

utalhat (Pásztor-P. Barna 2009, 206). Ezt az időbeni együttállást a leletanyag is 

alátámasztja, ezért Sé képezi Sormás-Török-földek legfontosabb kontrol 

leletegyüttesét (Kalicz 2006). A viszonylag nem túl nagy felület ellenére, több mint 

130 – túlnyomórészt az ún. séi típust képviselő – ember alakú szobor töredéke 

látott itt napvilágot. A leletanyag nagy része a lengyeli kultúra séi fázisát, azaz a 

formatív időszakot képviseli, melynek relatív kronológiai helyzetével 

kapcsolatban Károlyi M. és Kalicz N. eltérő véleményt képviselnek: Károlyi M. az 

Adria-vidéki Danilo-kultúrával (Károlyi 2004, 62), míg Kalicz N. a valamivel 

későbbi Butmir, ill. Hvar-Lisičići-kultúrával sorolta egy időhorizontba (Kalicz 

1983-84, 278).  

Sé-Malomi dűlő környéke a késő neolitikum idején sűrűn lakott volt, az Arany-

patak völgyében több lengyeli lelőhely is ismert (Károlyi 2004, 55). Ezek egyikén, 

Sé-Doberdón egy szórvány antropomorf szobortorzót találtak, melyet Oross K. 

közölt, egy másik, Malomi-dűlői töredékkel együtt (Oross 2003). A mai Szombathely 

környéke, amint azt Sé és a közeli Oladi-plató leletei mutatják, a szakrális jellegű 

művészeti alkotások készítésének egyik közép-európai központja lehetett a késői 
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neolitikum kezdetén (Kalicz 1998; Károlyi 2011, 125). A megye több, főként 

azonban későbbi lengyeli lelőhelyét (Dozmat-Csompatka, Lengyel II-korúak: Sé IV-

V. települési fázis, Kisunyom, Csepreg, Jákfa, Balozsameggyes, Lengyel III-korúak: 

Jánosháza, Újperint I, Rábahídvég, Szombathely) Károlyi Mária munkáiból ismerjük 

(1992, 2004).  

Sé-Malomi-dűlő közelében fekszik Szombathely-Oladi plató (Ilon 2007). A 

lelőhelyben Kalicz N. a séi telep közvetlen folytatását látja. Itt egyedülálló módon 

egyetlen hatalmas gödörből közel 100 antropomorf plasztika és egyéb, rítushoz 

köthető lelet, pl.: zsámoly (trónszék?), figurális fogantyúkkal ellátott fedő töredéke 

került elő. Összesen három objektum (1., 184. és 370.) értelmezhető szertartási 

helyként (Ilon 2011, 42). A rítushoz köthető leletek nagy száma hasonló, mint 

Sében, ellenben lényeges eltérés, hogy körároknak nyomát sem találták. Kalicz 

legújabb felosztása szerint az Oladi-plató a lengyeli kultúra kialakuló szakaszának 

második fokát képviseli, mely már a korai klasszikus szakaszba való átmenettel 

azonos (Kalicz 2007, 14-16; 2009). A lelőhelyről rövid összefoglalás legutóbb az 

„Időcsiga” c. kiállítás katalógusában jelent meg, melyben Ilon G. az általa „baltás 

isten” kellékeiként rekonstruált trón– és miniatűr baltatöredéket mutatja be (Ilon 

2011). Ezt a rekonstrukciós kísérletet a szentesi konferenciakötetben bővebben is 

kifejtette (Ilon 2009). 

Szombathely területén a nagyberuházások megélénkülésével az utóbbi két 

évtizedben több lengyeli lelőhely vált ismertté, melyek többsége a kultúra késői 

fázisát képviselik (Ilon-Farkas 2001, Ilon 2007, 2010, stb…). A Szombathely-Metro 

elnevezésű lelőhelyet több részletben, különböző időpontokban is kutatták, ezért 

egyes részei különböző elnevezéseken ismertek. A lelőhelyen a lengyeli kultúra 

legalább öt lakóházból álló települése állt. Az egyik ház oszlophelyeiből vett 

minták pollenelemzése kimutatta, hogy a ház nyáron épült (Ilon 2010, 4). 

Szombathely környékének késő neolit-kora rézkori környezetrekonstrukciója a 

mezőlaki szelvény és az említett ásatások adatai alapján jelentős 

népességmegtelepedést vagy –növekedést, emberi hatásra terjedő növényeket és a 

művelt területek közelében átalakított vegetációt mutat (Sümegi et al. 2009). 

Gór-Kápolnadomb a Répce-síkon fekszik, Szombatheytől 20 km-re, ÉK-re. Itt a 

korai lengyeli kultúra egy gödörkomplexumát tárták fel, gazdag 

csonteszközkészlettel (Tóth 2006, 2011). A lelőhely a Lengyel Ib periódusra tehető. 

A lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások 

során a Kőszeg-Kőszegfalvi-rétek dűlő I. (Lengyel III korú) és Lukácsháza-Gyalogúti-

dűlő lelőhelyeken figyeltek meg lengyeli jelenségeket (Ilon 2010a, 5-6).  

A séi típusú antropomorf plasztikák kérdése az utóbbi időben többször is 

aktualizálódott: a Sormás-Török-földeken feltárt nagyszámú lelet, a részletes 

ábrázolásmódnak köszönhetően, az újkőkor végi női viselet rekonstrukciójához 

szolgáltatott adatokat. Egy agyagból égetett csizmamodell unikális leletnek 
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tartható (P. Barna 2004a, P. Barna-Tóth 2005). A Letenye-Szentkeresztdombról 

származó séi típusú antropomorf plasztika és kísérőleleteinek közlése kapcsán 

Kalicz N. a lengyeli kultúra formatív fázisát két horizontra bontotta: a korábbi, a 

Lengyel Ia horizontba sorolta Sét és Sormás-Török-földek lelőhelyet, míg a későbbibe 

Letenyét és Zalaszentbalázs-Pusztatetőt (Kalicz 2006). Szombathely-Oladi plató lelőhely 

leletei kapcsán Kalicz N. elvégezte a séi és az oladi típusú emberábrázolások 

részletes tipológiai és kronológiai összehasonlítását (Kalicz 2007, 2009).  

Kimondottan a disszertáció által vizsgált területre (és részben időszakra) 

fókuszált a ny-dunántúli régió neolit-rézkori antropomorf ábrázolásait bemutató 

vándorkiállítás („Százszorszépek. Emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon. 

Wonderful beauties. Human representations in prehistoric Eastern Hungary”), mely 

anyagának jelentős részét alkották a sormási lelőhelyek leletei. A kiállítás 

háromnyelvű katalógusához (Ilon 2007) írt bevezető tanulmányában Kalicz N. 

elsősorban a lengyeli kultúra antropomorf plasztikáját tekintette át (2007), de 

emellett érintette a kultúra kialakulásának kérdését is. Erről részletesebb nem 

sokkal korábban, a Letenye-szentkeresztdombi leletegyüttes kapcsán is írt (Kalicz 

2006). 

Zala megyében az egyik legfontosabb lelőhely, Becsehely (I)-Bükkaljai dűlő, 

meghatározó jelentőségű a Dunántúl neolitikumában. Már a Kalicz N. által az 

1970-es években végzett kisebb ásatás (Kalicz 1977, 1978-79) is rendkívül fontos 

tanulságokkal szolgált, többek közt a Dunántúl legkorábbi erődítésrendszereként 

értékelt árok-rendszer feltárása révén (Kalicz 1983-84). A DNy-Dunántúlon 

elsőként itt találták meg a Sopot kultúra emlékeit is, a DVK Keszthely-

csoportjának és a Korenovo-kultúra importleleteinek kíséretében. A 

leletkörülmények azonban nem voltak teljesen egyértelműek, így a leletanyag 

kronológia értékelését Kalicz N. az évtizedek során többször módosította (Kalicz 

1988, Horváth-Kalicz 2003, Kalicz et al. 2007). Becsehely (II)-Homokos lelőhelyen a 

DVK Keszthely-csoportjának nagyméretű és hosszú életű, valószínűleg a 

Milanovce-fázissal induló települését tártuk fel 1999-2000 folyamán, Horváth 

László vezetésével. A kutatott településrészleten házak nyomai nem, csak a 

jellegzetes hosszú gödrökkel kísért házhelyek voltak azonosíthatók (P. Barna 2004; 

Bánffy–Oross 2009). A lelőhelyen – több közeli középső neolitikus településsel 

ellentétben – Korenovo-importok nem jelentkeztek, ami talán a település időbeni 

helyzetével, a többinél korábbi záródásával magyarázható (Horváth-Kalicz 2003, 

19; P. Barna s.a.). 

A korábbi kutatások közül meg kell említeni H. Simon Katalin Zalaegerszeg 

környékére vonatkozó topográfiai munkáját (H. Simon 1990), ill. Horváth László 

Andrással együtt írt könyvüket (Horváth-H. Simon 2003), amelyben a DNy-

Dunántúl (Zala megye) neolitikumát és rézkorát foglalják össze. Ez utóbbi 
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munkában önálló fejezet foglalkozik a lengyeli kultúra kialakulásával, „Die 

Protolengyel-Phase” címmel. 

Zala megye néhány késő lengyeli leletegyüttese (Zalaszentbalázs-Pusztatető, 

Nagykanizsa-Inkey kápolna, Tekenye-Öcse) polémiát indított el arról, hogy a 

lelőhelyek közt kronológiai (IIIa és III b) vagy területi elkülönülést kell-e 

feltételeznünk (Kalicz 1995; Bánffy 2002). Talán ez utóbbi feltételezés mellett szól, 

hogy M. Virág Zs. a Lengyel IIIb fázis elemzésekor megállapította, hogy a kultúra 

fejlődése az É-Dunántúlon is sajátos, más területekhez képest eltérő arculatot mutat 

(M. Virág 1999). Győr-Szabadrétdomb lelőhelyen 10 alapárkos ház maradványait 

tárták fel, melyek közül három (500, 460-460/A és 600. sz. ház) a lengyeli 

kultúrához tartozott. Az épületek elemzése kimutatta, hogy a korszak épületei 

nem szigorú szabályozás szerint épültek; a cölöpszerkezetű házak építését a helyi 

hagyományok nagyban befolyásolták. Mind a településszerkezetben, mind pedig 

a házak méretében, számában és belső szerkezetében jelentős változatosság 

mutatható ki, még egy kultúrán belül is (M.Virág-Figler 2007). Zala megyében 

legutóbb Zalacsány-Kőfejtő lelőhelyen kerültek elő korai rézkori leletek, Kvassay J. 

és Eke I. feltárásán22. 

A Kis-Balaton rekonstrukciójának II. ütemét megelőző, 1979-1992 közt végzett 

régészeti munkálatok (Vándor-Költő 1996) Magyarországon először egy 

mikrorégió komplex településtörténeti kutatását tették lehetővé, jelentős 

mértékben hozzájárulva a lengyeli kultúra DNy-dunántúli településhálózatának 

feltérképezéséhez. A projectet a Zala Megyei Múzeumok és az MTA Régészeti 

Intézetének közös kutatócsoportja végezte. A munkák során 16, részben már 

korábban is ismert lengyeli lelőhelyet vettek számba a térségben, melyek a kultúra 

teljes fejlődését lefedik (Bánffy et al. 1996, 28-29, Lelőhelykataszter). A lelőhelyek 

jellemző földrajzi környezetét a vízhez közeli, lankás dombhátak és az egykori, 

szigetszerű kiemelkedések alkotják (M. Virág 1996, 18). A két legjelentősebb 

lelőhely Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, Déli rév ill. Keszthely-Fenékpuszta. Ez utóbbi 

lelőhelyen23 M. Virág Zsuzsanna a kultúra korai szakaszának településrészletét 

tárta fel, melynek É-i végét 150 cm széles és mély árok kerítette, mely nem védelmi 

célokat szolgált. A település életének későbbi fázisában a lelőhely túl is 

terjeszkedett az árkon. Települési objektumokba ásva összesen 6 zsugorított 

csontváz került elő, ezekből 4 ugyanazon gödörben24.  

Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, Déli rév lelőhelyen Horváth László 1986-ban egy 

ovális, 80 x 120 m átmérőjű, paliszáddal ellátott, kettős körárok-rendszer részleteit 

tárta fel, a kultúra klasszikus és kései – korai rézkori – szakaszából (II-III. fázis). A 

kiterjedt és hosszú életű település stratégiailag fontos helyen, a vizes, mocsaras 

                                                
22 RKM 2006 
23 Azonos a Keszthely-Halászrét nevű lelőhellyel (M. Virág 1996, 18). 
24 RégFüz Ser. 1 No. 39. 1986, 17 
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terület egy természetes átkelőhelyének ellenőrzésére települt (M. Virág 1996, 18; 

Bánffy 1996, 21-22). 

Balatonmagyaród-Kápolnapusztán, 1993 tavaszán a lelőhely bolygatottsága 

ellenére, jelentős mennyiségű leletanyag került napfényre, melynek nagy része, 

tipológiai alapon, a kultúra késői fázisára (P. Barna 2001), néhány lelet azonban 

épp ellenkezőleg, a kultúra kialakuló fázisára datálható (P. Barna 2001, Pl. I.3.). A 

Keszthely-csoport egy kisebb leletegyüttese rövid középső neolitikus 

megtelepedést sejtet. A Keszthely-csoport kiemelkedő lelete egy tál pereméről 

letört antropomorf szobrocska (P. Barna1999a, I. kép 1), a lengyeli kultúráé pedig 

egy négylábú, feltehetőleg bikát formázó állat alakú edény (P. Barna 1999, 2001), 

melynek jó formai párhuzama Györe 13. sírjából ismert (Zalai-Gaál 2002b, 2008, 

Fig. 17, 1-3c). 

Nem csak a Kis-Balaton térségében, de az egész DNy-Dunántúlon Zalavár-

Mekenye lelőhely sokáig szinte egyedüliként képviselte a lengyeli kultúra II., fehér 

festéssel jellemezhető szakaszát (Kalicz 1970a, 138). A II. fázis újabban megismert 

lelőhelyei, pl.: Szepetnek-Kisperház25, ill. Nagykanizsa-Palin, Anyagnyerő26 (Tokai 

2008a, 2009, 2010) ellenére, ebben az időszakban még mindig jóval alacsonyabb 

települési intenzitással kell számolnunk, mint akár a megelőző korai, akár a 

következő, késői lengyeli kultúra idején. Zalavár térségében a lengyeli kultúrának 

több lelőhelye is ismert: egy kisebb leletegyüttes a legkorábbi fázisba sorolható 

(Kalicz 1988a, 115-116, Abb. 6). Zalavár-Rezesről egy antropomorf plasztika 

érdemel említést (Szatmári 1993). 

Zala megyében két további, mikrorégiós településtörténeti program zajlott. Az 

egyik a hahóti mikrorégió településhálózatát, a Kanizsa és Szévíz patakok völgyének 

településtörténetét kutatta 1986-1993 között, a másik, a szlovén-osztrák-magyar 

együttműködéssel megvalósuló program a Kerka-völgyét, a csesztregi mikrorégiót 

vizsgálta, 1995 és 1998 közt (Bánffy 1998a, Bánffy 2004a; 2006). Ez utóbbi területen, 

a megye nyugati szélén, a szisztematikus terepbejárások ellenére egyetlen lengyeli 

lelőhelyet sem sikerült találni, ami alapján meglehetős biztonsággal húzható meg a 

lengyeli elterjedési terület Ny-i határvonala Zala megye területén. A lengyeli 

települések hiányának oka egyelőre ismeretlen (Bánffy 2004a, 10-11). A megelőző 

hahóti mikrorégiós kutatások azonban több szempontból is jelentős eredményeket 

hoztak: Zalaszentbalázs-Pusztatető lelőhelyen a lengyeli kultúra legkorábbi 

fázisának településnyomaira bukkantak (Bánffy 1995, 1996), vörös, sárga és néhol 

pasztózus fehér27 festéses kerámiával. Karcolás egyáltalán nem fordult elő, a finom 

kerámia nagyon vékony falú, míg a házikerámia vastag falú, durva, nagy kavicsos 

soványítású volt (Bánffy 1996, 97-98; 12-14. kép, 15. kép 1.). A közeli Hahót-Szartóti 

                                                
25 RégFüz Ser. 1 No. 47. 1996 
26 RKM 2006 (2007), 236 
27 Kronológiai szempontból fontos, hogy a fehér festés minden esetben csak vékony rétegben jelentkezett 

(Bánffy 1996, 97). 
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I. lelőhelyen a lengyeli kultúra idősebb fázisának szórványos leleteit találták, de a 

telepjelenségek nagy része későbbi bolygatás áldozata lett (Bánffy 1996, 99). A 

hahóti mikrorégiós kutatások egyik meglepő eredménye volt, hogy a késő 

neolitikumot megelőző időszakból egyetlen lelőhely sem került elő (Bánffy 2004a, 

9). Zalaszentbalázs-Szőlőhegyi mezőn a kultúra késői, III. fázisának településrészletét 

tárta fel Bondár Mária, gazdag leletanyaggal és tapasztott falú ház omladékával 

(Bondár 1995; Bánffy 1996a).28  

Településtörténeti szempontból az időben következő, legnagyobb volumenű 

kutatásokat az M7 autópálya Zala megyei nyomvonalának megelőző régészeti 

feltárásai és a hozzá kapcsolódó projectek alkotják. A két sormási lelőhelyen kívül 

szót kell ejtenünk Becsehely (I)-Bükkaljai dűlő újabb, ezúttal nagyfelületű 

kutatásáról. Bár az objektumok 90 %-a az újkőkorba sorolható, a lengyeli kultúra 

formatív fázisának meglétét csak kevés lelet bizonyítja, köztük séi típusú 

antropomorf szobortöredékek (Kalicz et al. 2007, Abb. 6. 5, 7) és vörös-sárga 

festésű, jellegzetes kerámiák (Kalicz et al. 2007, Abb. 5, 15). Becsehely Korong-dűlő 

nevű határrészében légifelderítéssel, 1999-ben körárok-szerű létesítményt 

dokumentált Miklós Zsuzsa (MTA Régészeti Intézet)29. A lelőhelyen hitelesítés 

céljából végzett terepbejárás30 negatív volt, ezért a körárok31 megléte, ill. a lengyeli 

kultúrához való tartozása jelenlegi adataink alapján nem bizonyítható. 

Nagykanizsa-Palin, anyagnyerő nevű lelőhelyen a Horváth L. által 1998-ban 

végzett leletmentést követően teljes felületű feltárásra 2006-2007-ben került sor, 

Tokai Z. M. vezetésével (Tokai 2008, 2008a, 2010). Az itt feltárt 3-as körárok-

rendszer önálló kultuszhelyként létezett.  

Nagykanizsa, Inkey-kápolna, Római-temető I. nevű lelőhelyen Horváth L. által 

1979-1981 között feltárt, a lengyeli és a Balaton-Lasinja kultúrába tartozó 

objektumok leletanyagát Kalicz N. dolgozta fel (Kalicz 2003; Horváth-Kalicz 2005). 

A nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Központ létesítését megelőző 

leletmentések keretében, 2005-ben és 2006-ban folytatódtak a lelőhelyen az 

ásatások, melynek során 2006-ban a lengyeli kultúra négy, közepes nagyságú 

gödrét tárták fel32. 

Az M7 autópálya megelőző feltárásaiból nyert eredmények egy része már 

publikálásra került a Krakkóban, 2006. márciusában megrendezett, „The Lengyel, 

Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe” c. 

tudományos tanácskozáson, ill. a konferencia 2007-ben nyomtatásban megjelent 

anyagában (Kozłowski-Raczky 2007).  

                                                
28 A project eredményeinek összefoglalása az Antaeus 22. kötetében jelent meg (Szőke 1995). 
29 Közöletlen. Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg) fotótára, ltsz.45.414-415. Repülési engedély száma: 

2/57/1999. 
30 Közös terepbejárás Kalicz Nándorral, 2004. 
31 A megfigyelt létesítmény földvár is lehet (Miklós Zsuzsa feltételezése). Újabban Tokai Zita Mária végzett 

terepbejárást a lelőhelyen, doktori disszertációjához kapcsolódóan. 
32 RKM 2006 (2007), 236 
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2008-ban Csalog József születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek 

emlékkonferenciát, ahol több neolitikus, köztük a Sopot és a lengyeli kultúrára 

vonatkozó témájú előadás is elhangzott, majd írott formában megjelent a 

„Medinától Etéig” című kötetben (P. Barna 2009; Tokai 2009; Pásztor-P. Barna 2009; 

Ilon 2009; Tóth 2009; Zalai-Gaál-Osztás 2009). 

 

I.2.2. Területi csoportok Ausztriában és Morvaországban – A MOG és az MBK 

 

Alsó-Ausztria. A lengyeli kultúra kutatása Ausztriában is több, mint 100 éves 

múltra tekint vissza (Ruttkay 1979a; Neugebauer-Maresch 1995, 57). A lengyeli 

kultúrát az osztrák terminológia szerint a középső neolitikumba sorolják, s morva-

kelet-osztrák festett kerámia (német rövidítése: MOG) néven tartják számon, de a 

„lengyeli típusú festett kerámia”, ill. a „lengyeli kultúra (Lengyel-Kultur)” 

elnevezések is használatosak. Ez utóbbit O. Menghin vezette be az osztrák 

szakirodalomban, a névadó lelőhely után. A MOG („mährisch-ostösterreichischen 

Gruppe”) fogalmát Ruttkay Erzsébet alkotta meg. Ma inkább a lengyeli 

komplexum kifejezést használják. Ch. Neugebauer-Maresch szerint a MOG 

fogalma tulajdonképpen csak a heterogén kezdeti fokozat (Anfangsstufe) után 

helytálló (Neugebauer-Maresch 1995, 61. 

A MOG első, mai felfogás szerinti helyes értékelése a morva J. Palliardi 

nevéhez fűződik (1897, 1914), akinek a csehországi, morvaországi és kelet-ausztriai 

kultúrák ma is használatos időrendi sorrendjét köszönhetjük: a festett kerámiát a 

Stichband- és a Furchenstich-kerámia közé helyezte. Hangsúlyozta egyrészt 

Morvaország és Alsó-Ausztria szoros összefüggését, másrészt e területek leleteinek a 

dunántúli lengyeli kerámiától való különbözőségét. Kronológiai felosztásában 

(Palliardi 1914) 3 fokozatot különített el a festés alapján, majd ezt később 4-es 

felosztásra módosította (Palliardi 1916). Palliardi óta az osztrák kutatás sosem 

kérdőjelezte meg a morva területekkel való erőteljes összefüggéseket. A MOG-ot a 

kerámiaformák számos egyezésén túl a kerámiadíszítésben az edényfestés 

gyakorlata köti a lengyeli kultúrához. A festés itt is égetés utáni, pasztózus 

(Ruttkay 1983-84, 221). 

1930-ban, majd kibővítve 1940-ben F. Vildomec közzétette a morvaországi 

leletanyag, az MBK időbeli felosztást taglaló munkáját, melyben 2 fő fázist 

különített el, s azokat 3 alfázisra osztotta, ezt azonban az osztrák kutatók nem 

vették át. A II. világháború körüli időszakból R. Reindl és A. Ohrenberger lengyeli 

témájú disszertációi utólag elemzés nélküli pozitivista anyaggyűjtéseknek 

bizonyultak (Stadler-Ruttkay 2007). R. Pittioni két alkalommal is tárgyalta a 

lengyeli kultúra felosztását. A kerámiafestés megléte, ill. hiánya alapján 

különböztetett meg egy idősebb fázist és egy festés nélküli, fiatalabb fejlődési 

fázist (más néven: Wolfsbach-kultúra). 1954-es összegző munkája Alsó-Ausztria és 
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Burgenland összes középső neolitikus anyagát áttekintette. A morva leletanyaghoz 

való hasonlóság hangsúlyozása végett a „festett kerámia morva-alsó-ausztriai-

burgenlandi csoportja” elnevezést javasolta. Ezt az egységet megkülönböztette a 

dunántúli változattól. Az idősebb fokozatot – a morva példa nyomán – ő is két 

részre tagolta. Korát megelőző módon korai réz- és bronztárgyakon nyomelem 

vizsgálatokat is végeztetett (Renfrew-Bahn 1999, 36). Az első abszolút kronológiai 

vizsgálatok az 1950-es és ’60-as évekből H. Landenbauer-Orel nevéhez fűződnek 

(Ladenbauer-Orel 1964). Langenzensdorf-i feltárásai gazdag leletanyagot, többek 

közt egy teljesen rekonstruálható antropomorf szobrot eredményeztek. 

Az osztrákok lengyeli kutatására mindig is befolyással volt a szlovák és a 

morva területek régészete, főleg a körárkok kutatás (Těšetice-Kyjovice), és a 

numerikus kód (NC) kidolgozása (Podborský et al. 1977) révén. A festett kerámia 

gazdag motívumkincsét rendszerező és elemző NC létrehozásának elsődleges célja 

egy olyan leíró-rendszer megalkotása volt, ami lehetővé teszi a leletek 

automatikus osztályozását, a munka azonban egyúttal a teljes MBK-leletanyag 

gazdagon illusztrált monográfiája lett. A módszert Ausztriában is alkalmazták 

Falkenstein (Neugebauer-Maresch 1981), Kamegg (Doneus 1992, 2001) és 

Michelstetten (Carneiro 2002) anyagain (Neugebauer-Maresch 1981, Doneus 1992). 

A neolitikum és különösen a lengyeli kultúra kutatásában kiemelkedő 

szerepet játszott Ruttkay Erzsébet, a bécsi Naturhistorisches Museum kutatója 

(1976, 1978, 1979; 1979a, 1983-84, 1985). A MOG idősebb és fiatalabb fázisát is két-

két fejlődési szakaszra (Ia, Ib, ill. IIa és IIb) tagolta. Az 1995-ös összefoglalásban 

(Neugebauer 1995) ő írta a lengyeli kultúra késői fázisának áttekintését, melyet az 

Epilengyel-horizonttal való szoros kapcsolatában tárgyalt.  

Fontosabb, nagyfelületű feltárások zajlottak Wetzleinsdorf, Falkenstein-

Schanzboden, majd több körárkos lelőhelyen is: Friebritz-Süd és Nord, Kamegg, 

Wilhelmsdorf. A körárok-kutatásokkal párhuzamosan a légifelderítés is az 

érdeklődés középpontjába került (Nikitsch 1985, Trnka 1991). Érdemes 

megjegyezni, hogy az osztrák lelőhelyek közül Friebritz kapcsolatai kivételes 

módon nem a morva területek, hanem az eredetileg a Zselízi csoport által jobban 

befolyásolt övezet, s leginkább DNy-Szlovákia felé mutatnak (Neugebauer-Maresch 

1995, 61). Svodín első két építési horizontja részben Friebritz-zel, annak későbbi 

fázisával párhuzamosítható, a karcolt díszítés itt is csak kivételesen jelenik meg. 

Svodín 1. építési horizontjához tartozik a legkorábbi telep, a 2. építési horizonthoz 

pedig a telep és a kisebb rondella. Stratigráfiailag bizonyított, hogy ez az anyag 

idősebb a korábban Lengyel I-nek nevezett, gazdag karcolt díszítéssel jellemzett 

Nitriansky Hrádok-nak megfelelő anyagnál (Nemejcová-Pavúková 1986, 152). 

Sovodín 3. építési fázisa, amihez a nagyobb körárok is tarozik, az MBK Ia-val 

párhuzamosítható (Neugebauer-Maresch 1995, 61). Ezt a kronológiai 

ellentmondást szándékoztak feloldani Friebritz MBK Ia0 horizontba való 
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sorolásával. Szlovákia területén Záhorie, Myjava, Bratislava (Pozsony) környéke, 

továbbá a Fehér-Kárpátoktól Ny-ra eső keskeny sáv tartozik az Alsó-Ausztria felé 

orientálódó nyugati elterjedési csoporthoz (Paţinová 2009, 22). 

Az osztrák körárok-kutatás 1979-ben, ill. 1981-ben kezdődött Friebritz 1 és 

Kamegg ásatásával (Neubauer–Neugebauer-Maresch 2005, 21). A késő (osztrák 

terminológia szerint középső) neolit körárkok kutatását bemutató heldenbergi 

kiállítás katalógusa egyben a kutatás szintézisének is tekinthető (Daim-Neubauer 

2005), amely azonban – értelemszerűen – egy témára fókuszált. A korábbi 

összefoglalások közül meg kell említeni Ruttkay E. munkáját (1983-84), ill. a J.-W. 

Neugebauer által szerkesztett, „Die Jungsteinzeit im osten Österreichs” c. kötet 

(1995) lengyeli kultúráról szóló fejezetét (Neugebauer-Maresch, 1995). A körárkok 

szisztematikus, nagy volumenű kutatása napjainkban is folytatódik (Melichar-

Neubauer 2010). 

A korábbi, konvencionális, 1 σ-s radiokarbon adatok hibahatára több, mint 50 

év volt, ennek ellenére P. Stadler 1995-ben csoportkallibráció révén, már 

megkísérelt ilyen, konvencionális adatokkal egy abszolút kronológiai keretet 

felállítani33. Ruttkay E. és P. Stadler 2007-es tanulmánya (Stadler-Ruttkay 2007) 

összesen 20, többségében osztrák neolit és rézkori (Epilengyel) lelőhely kb. 120 

abszolút kronológiai adatát elemezte és vetette egybe relatív kronológiai 

adatokkal34, a Ruttkay E. által korábban bevezetett relatív kronológiai felosztás 

szerint. Ebben a kutatásban „rövidéletű” mintákkal, főleg csontokból nyert 

kollagénnel dolgoztak. A formatív fázisra kiindulási pontnak Esztergályhorváti 

adatsorát vették, mivel Alsó-Ausztriából nem ismert hasonlóan korai leletegyüttes. 

A körárkos lelőhelyek (Kamegg, Schletz, Glaubendorf, Immendorf és Steinabrunn; 

Daim-Neubauer 2005) adatait is vizsgálták, de még nem elemezték, mivel a 

régészeti kontextusuk a project idején még tisztázatlan volt (Stadler-Ruttkay 2007). 

Az osztrák területek kronológiai problémáit Zalai-Gaál I. 1993-ban magyar 

(Zalai-Gaál 1993, 85), majd német nyelven is összefoglalta (Zalai-Gaál 2002), ezért 

ettől ezen a helyen eltekintünk. 

 

Morvaország. A lengyeli kultúra morvaországi megjelenése már nem tartozik 

az elsődleges elterjedési centrumhoz, ezt a területet csak a lengyeli expanzió 

második, ill. harmadik hulláma népesíti be (Kalicz 2001, 8; Pavúk 2007; Čiţmař et 

al. 2008, 84). A lengyeli kultúra formatív fázisa és legkorábbi horizontja (Lengyel 

Ia) itt hiányozik. Mivel azonban a leletanyag, elsősorban a kerámiafestés és az 

antropomorf plasztika terén több szállal is kapcsolódik a nyugat-dunántúli korai 

                                                
33 A MOG időtartamára nézve egy 4900-4300 BC közti idő intervallumot kapott. Mivel a minták többsége 

faszénből származott, a véleménye szerint túl öreg 4900-as dátumot az „öreg fa”-hatásnak tudta be (Stadler 

1995). 
34 A vizsgálatokat a „Absolute Chronology for Early Civilisations in Central Europe" c. nagyléptékű project 

keretein belül végezték és Bécsben, a VERA laborban mérték meg. 
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lengyeli leletanyaghoz, annak folytatását képviselve, legalább vázlatosan 

áttekintjük a morvaországi késő neolitikum nagy múltra visszatekintő kutatását is. 

Ehhez kiindulásként két, a Znojmo-i kiállítás katalógusához írt tanulmány szolgál 

(Kovárník 2008; Čiţmař et al. 2008).  

A lengyeli kultúra morvaországi területi csoportját „mährishe bemalte Keramik” 

(MBK) néven tartja számon a régészeti szakirodalom. Az elnevezés, mely először 

1888-ban fordult elő a szakirodalomban, J. Palliarditól származik, akiről az osztrák 

kutatástörténet kapcsán már szóltunk. Több, mint 120 éve (tehát nagyjából 

Wosinszky Mór lengyeli kutatásaival35 egy időben) ő tárt fel elsőként jellegzetes, 

„sárga és vörös festett motívumokkal díszített edényeket”, Znojmo-Novosady 

lelőhelyen. 1914-es könyve az abban közölt Jevišovice-Starý Zámek lelőhelyen 

megfigyelt rézkori stratigráfia révén meghatározó fontosságú. Az MBK-t egy korai 

(MBK Ia és Ib), ill. egy késői (MBK IIa és IIb) fázisra, majd a késői fázison belül egy 

harmadik szakaszra (IIc) bontotta. Kronológiai felosztásának alapja a Boskovštejn-

ben tett vertikális stratigráfiai megfigyelés volt, melyek igazolták a koraitól a késő 

neolitikumig tartó fejlődést (Kovárník 2008, 8). 

F. Vildomec-cel együtt több, jelentős MBK-telepet tártak fel, többek közt: 

Boskovštejn, Střelice, Jaroměřice nad/Rok, Štěpánovice lelőhelyeken (Kovárník 2008, 8). 

Vildomec mindkét fő fejlődési fázist 3-3 szakaszra bontotta (Vildomec 1929). 

Hluboké Mašůvky-ban, 1934-ben ő tárta fel a híres Vénusz-szobrot. A két 

világháború közti időszak megélénkülő régészeti aktivitás olyan kutatókhoz 

fűződik, mint J. Neustupný, L. Pokorný, J. Hrbek, J. Horňanský, J. Kaufman, V. 

Gross és L. Meduna (Kovárník 2008, 9). 

V. Podborský 4-es periodizációjában (I-IV. fázisok) a IV. fázist a kultúra 

végéhez illesztett morva Jordanov-típusú kerámia alkotta (Podborský 1970), nem 

sokkal később azonban visszatért a klasszikus felosztáshoz. Az MBK kutatásában 

fontos állomások voltak a késői fázis elemzése (Kosturík 1973), majd a már 

említett numerikus kód (NC) kidolgozása (Podborský et al. 1977). Ezt követte a 

korai fázis két szakaszának (Ia és Ib) részletes leírása, ill. finom kronológiai 

pontosítása, alfázisok bevezetésére tett javaslatok formájában (Kazdová 1984). 

Nagyjából egy időben született meg két különböző, a kutatás helyzetét összegző 

munka is (Podborský 1993, Kazdová et al. 1994). Nem régiben Z. Čiţmař, J. Pavúk, 

P. Procházková és M. Šmíd tettek közzé összefoglaló tanulmányt, elsősorban az 

MBK életének végét, a kronológiai kérdéseket és a lengyeli komplexum egyes 

csoportjainak kölcsönös kapcsolatát helyezve a középpontba (Čiţmař et al. 2004). 

A morva régészek – a szlovák és az osztrák kollégákkal együtt – élen jártak a 

késő neolitikus körárkok régészeti felderítésében is, hiszen az 1968 és 1978 közt 

kutatott Těšetice-Kyjovice volt az első teljes mértékben feltárt közép-európai körárok 

(Podborský 1976, 1983-84, 1988, stb…). Munkájuk nyomán nem csupán jelentős 

                                                
35 Wosinszky Mór lengyeli kutatásai: 1886, 1888-1892 
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eredmények születtek, de kikristályosodott a körárok kutatás módszertana is. V. 

Podborský neve összekapcsolódott az MBK, a neolitikus körárkok, valamint az 

őskori vallás kutatásával (pl.: Podborský 2004, 2006), ez utóbbi témával 

kapcsolatban több, az MBK antropomorf és zoomorf plasztikáját elemző 

monográfiát és tanulmányt írt (Podborský 1983, 1985, 2006; Podborský-Čiţmař 

2008). Szintén úttörőnek mondható a morva légifotózási, ill. -felderítési project, 

amelyet J. Kovárník kezdett el 1982-ben (1985), s melyhez később M. Bálek is 

csatlakozott (Bálek-Hašek 1986). 

A 2008-ban Znojmo-ban, az MBK felfedezésének 120. évfordulójára rendezett, 

„Ţivot a smrt v mladší dobé kamenné”36 c. kiállítás ismét lehetőséget nyújtott a 

legújabb morvaországi neolit és rézkori kutatási eredmények áttekintésére, ill. régi 

és új leletek bemutatására egyaránt. A kiállítás anyaga a korábban már említett, 

három- (morva, német és angol) nyelvű katalógusban jelent meg nyomtatásban 

(Čiţmař 2008). A tanulmányok közül jelen disszertáció szempontjából a 

következők a legfontosabbak: J. Kovárník egy-egy tanulmánya a légifotózások és 

körárok-kutatások, ill. a neolitikum (elsősorban az MBK) kutatástörténetről 

(Kovárník 2008, 2008a), az MBK kutatástörténetét és főbb fejlődési szakaszait, azok 

jellemzőit áttekintő, fentebb már idézett munka (Čiţmař et al. 2008), az MBK 

művészetének (Podborský-Čiţmař 2008), valamint a temetkezéseinek és 

antropológiai adatainak áttekintése (Dockalová-Čiţmař 2008). Az egy-egy 

kiemelkedő lelőhely részletesebb bemutatását adó cikkek közül számunkra 

leginkább a Znojmo-Novosady (Z. Čiţmař és Z. Hájek 2008), Tĕšetiče-Kyjovice (E. 

Kazdová 2008), Popůvky-Panské nivy (Palečková 2008) és Mašovice (Čiţmař 2008a) 

lelőhelyeket tárgyaló a munkák a hasznosak. Popůvky-Panské nivy jelentősége, 

hogy ez az egyetlen ismert telep az MBK Ia-Ib átmeneti időszakából, részben 

Kamegg-gel párhuzamos. 

 

I.2.3. Egyéb területek: Horvátország és Szlovénia 

 

Horvátország. A horvátországi kutatástörténet túlnyomó többségét 

értelemszerűen a Sopot kultúrát tárgyaló, II. fejezetben tekintjük át, mivel azonban 

északi területei révén kapcsolódik a lengyeli komplexumhoz, itt is szót ejtünk róla. 

Annak ellenére, hogy Horvátországban főleg a Sopot, de a lengyeli kultúra kutatása 

is nagy múltra tekint vissza, a Dráva jobb parti vidékének szerepe tisztázatlan a 

lengyeli kultúra kialakulásában, főleg a Lengyel I-nek megfelelő időben, pedig 

éppen ez az a terület, amely közvetítette a délkelet-európai és balkáni hatásokat, ill. 

elemeket a lengyeli kultúra kialakulása folyamán (Pavúk 2007, 11). A horvát 

régészeti kutatásba R.R. Schmidt vezette be a lengyeli kultúra fogalmát, Bapska 

leletei kapcsán (Schmidt 1945, 121). S. Dimitrijević értékelése szerint Bapska a 

                                                
36 Leben und Tod in der Jungsteinzeit. Life and death in the New Stone Age.” 
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lengyeli és a Vinča-kultúra területi határán helyezkedik el, de jobban kötődik a 

fiatalabb Vinča-kultúrához, ezért át is keresztelte ezt a régészeti jelenséget, 

bevezetve a Sopot–Lengyel kultúra megnevezést (Dimitrijević 1968). Az elnevezés 

második tagja a szélesebb kulturális kontextusra utal (Teţak-Gregl 2001, 27). A 

bapskai tellt ma a Sopot kultúra egyik legfontosabb lelőhelyeként tartják számon, 

ezért részletesebben a Sopot kultúra horvátországi kutatásának áttekintésénél 

foglalkozunk vele37. 

A Sopot–Lengyel kultúra megnevezés használatát Kalicz N., Makkay J. és J. 

Pavúk (Kalicz–Makkay 1972, Pavúk 1976) kronológiai megfontolások alapján 

elvetették, bebizonyítva, hogy a Sopot kultúra legidősebb fázisa megelőzi a 

lengyeli kultúrát és a lengyeli elemek csak a késői, Sopot III. fázisban 

nyilvánvalóak, elsősorban importok formájában. A kritika hatására így a 

„Lengyel”-utótag használatát S. Dimitrijević is elhagyta, s a továbbiakban a Sopot 

kultúra név állandósult (1979). Álláspontja szerint a Sopot kultúra kialakulásakor 

idősebb volt bármely lengyeli jelenségnél és a Dunántúlra való behatolása 

stimulálta az egész lengyeli komplexum formálódását (Dimitrijević 1979). Az erős 

lengyeli hatásokat mutató Brezovljani-típus felfedezése ÉNy-Horvátországban 

szintén a lengyeli kultúrára irányította a figyelmet (Dimitrijević 1978). A lengyeli 

kultúra kialakulási folyamatában Dimitrijević a Brezovljani-típust a Luţianky-

csoporttal és a Sopot-Bicske kultúrával együtt a Proto-lengyeli horizontba sorolta. 

Mindhárom jelenség a Sopot kultúra behatolásának eredménye, eltéréseik a 

különböző szubsztrátumokból adódnak (Dimitrijević 1979, 343-345).  

Kalicz N. korábban a Drávától délre ismert néhány klasszikus lengyeli leletet 

az itt élő késő Sopot népességgel fennálló kapcsolatok bizonyítékának látta. 

Véleménye szerint Ny-Horvátországban az egyetlen igazi lengyeli lelőhely Ozalj 

(Kalicz 2001, 8-9). Ezek a megállapítások a korábbi évek elégtelen kutatási adatain 

alapultak, így a Száva-csoport felfedezése és elkülönítése (Guštin 2005; Tomaţ 

2006) lényeges változásokat eredményezett. Ez tette szükségessé többek közt Ozalj 

neolit leleteinek felülvizsgálatát és átértékelését is, melynek során kiderült, hogy 

Ozalj legjobb párhuzamai Szlovénia késő neolit leletei közt vannak meg (Teţak-

Gregl 2006). T. Teţak-Gregl ebben a leletanyagban látja a Lasinja kultúra közvetlen 

szubsztrátumát (Teţak-Gregl 1993a). A Száva-csoportra bővebben a szlovén 

kutatástörténeti áttekintésnél térünk ki. 

Az Adria-part és a szárazföld (Pannonia, azaz a Dunántúl) közti lehetséges 

útvonalakat és a kommunikáció módjait T. Teţak-Gregl vizsgálta, import 

kerámiák, kőeszközök és bizonyos lelettípusok példáin keresztül, a neolitikum és 

a rézkor időszakában (2001a).  

A horvátországi neolit kutatás jelentős részének keresztmetszetét adja T. Teţak-

Gregl 2006-os munkája („Study of the Neolithic and Eneolithic as reflected in 

                                                
37 Ld. a II.2.1. fejezetben. 
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articles published over the 50 years of the journal Opuscula Archaeologica” 

címmel), amelyben a folyóirat neolit-rézkori témájú cikkeit ismerteti.  

 

Szlovénia. A mai Szlovénia területén a benépesülés a neolitikum időszakában 

több hullámban zajlott: míg a Szubalpin-régiót csak az i.e. 5. évezred első felében 

érte el a neolitizáció, a nagy folyóvölgyeken keresztül, addig a pannóniai medence 

széle már másfél ezer évvel korábban benépesült. Az i.e. 5. évezredben így az 

Adria, az Alpok és Pannónia közti régió településtörténeti szempontból 

meglehetősen változatos képet mutat (Tomaţ 2008a, 42, 44). Az ország késő 

neolitikumáról és rézkoráról kialakult kép korábban viszonylag kevés lelőhely 

kutatásán alapult: Ljubjansko barje, Ptuj-Ptujski grad, Ajdovska jama (Nemška vas 

környéke), Drulovka (Krnaj környéke) és Resnikov prekop (Tomaţ 2006, 7). A terület 

első késő neolit jellemzése J. Korošec nevéhez fűződik, aki a fejlődésben a Butmir-

kultúra, a Szlavón-szirmiumi (mai fogalmaik szerint a Sopot) kultúra és a lengyeli 

kultúra elemeit tartotta meghatározónak. Az Ajdovska jama, Drulovka, Zbelovo, 

Zreče és Brezje lelőhelyek leleteit helyi képződményként írta le, s Közép- és ÉK-

Szlovénia neolit kultúráját „Szlovén Neolit Kultúrcsoport” néven határozta meg 

(Korošec 1953, 1956). Hasonló lelőhelyeket tételezett fel Sztíria, Karinthia és a 

Krka-folyó vidékén is. A leletanyagban lengyeli komponensként értékelte a 

cilindrikus nyelű agyagkanalakat, a homorú alsó részű, domború felső részű, 

lekerekített hasélű edényeket, a magas talpas tálakat, valamint a vörös pasztózus 

festést (Korošec 1956, 17). Később, az 1960-as években Korošec és követői (S. 

Dimitrijević, P. Korošec, T. Bregant, Z. Harej) ezt az anyagot a rézkori (eneolit) 

anyaggal együtt a „lengyeli kultúra alpi fáciesének” vagy Alpi-Lengyel vagy 

Lasinja-kultúrának határozták meg, s a Dunántúlról („Danube Pannonia”) 

eredeztették (Korošec 1960, 47). 

A szlovén kutatási eredményekről több összefoglalás is született (Budja 1983, 

1994, 1994a; Velušček 1999), melyek azonban még továbbra is J. Korošec 

kronológiai megállapításain alapultak. Teoretikus szinten a Childe-féle migrációs 

elmélettől való elmozdulást jelentett Szlovénia neolitizációjára a mezőgazdasági 

határ (Agricultural Frontier), ill. a M. Zvelebil-féle ”Availability” (elérhetőségi) 

modellek alkalmazása (Budja 1994). Újabb fordulatot M. Budja Moverna vas-i 

ásatása hozott, mely lelőhely az itt megállapított stratigráfia révén kulcsfontosságú 

lett a szlovén neolitikum és rézkor időszakára nézve, mivel lehetővé tette e két 

horizont egyértelmű szétválasztását.  

A Prekmurje-vidék, azaz Szlovénia É-i része, a Murától északra eső, s a 

Dunántúllal közvetlenül határos terület neolit-rézkori településtörténetét Irena 

Šavel térképezte fel. A lengyeli kultúra klasszikus, késői fázisában intenzív 

településhálózatot figyelt meg itt. A legjelentősebb lelőhely Bukovnica, amely a 

Lengyel II-III időszakra keltezhető (Šavel 1992, 1996).  
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Az előbbiekben körvonalazott képhez képest jelentős mértékű változásokról 

az „Od Sopota do Lengyela /Between Sopot and Lengyel” (Tomaţ 2006) c. kötet 

ad számot, bemutatva a kérdéses időszak új, szlovéniai telepleleteit, melyek 

alapvetően megváltoztatták a korábban a lengyeli kultúra „Alpi-fáciesével” 

jellemzett képet. I. Šavel a Prekmurje-vidék késő neolitikumát foglalja össze, főként 

saját kutatásaira alapozva (Šavel 2006). Lendava-Pri Muri lelőhely révén egy 

újonnan felfedezett rézkori lelőhelyet is bemutat (Šavel 2006a). Murska Sobota-Nova 

tabla neolit és rézkori lelőhelyét G. Tiefengraber ismerteti (Tiefengraber 2006a). 

A lengyeli kultúra szlovéniai jelenlétének megítélése korábban nem volt 

egységes; míg M. Budja és mások szerint Szlovéniában már a legidősebb fázistól 

jelen van a lengyeli kultúra, addig Kalicz N. szerint biztosan csak a késői fázistól 

(Kalicz 2001, 2003, 12). Sok egyéb mellett ez a kérdés is más megvilágításba került 

a nagyfelületű feltárások, elsősorban az autópálya építkezések nyomán napvilágot 

látott rengeteg új információ fényében. Kiemelkedő eredmény, hogy térben és 

időben lehetővé vált egy új, a lengyeli komplexumhoz kötődő csoport 

elkülönítése. Az új csoport lelőhelyei a Száva-medencében csoportosulnak, 

elsősorban a Krajn és Kralovac közötti területen (Guštin 2005a, 18.). Elkülönítését 

Közép-Szlovénia és É-Horvátország területén a körülhatárolt földrajzi elterjedés és a 

hasonló anyagi kultúra indokolta (Guštin 2005a, Tomaţ 2006, Tomaţ 2008a, 43). A 

Száva-csoport közelebbi megismerését tűzte ki célul a 2002-ben, Ljubljanaban M. 

Guštin szervezésében megrendezett nemzetközi neolit településtörténeti 

konferencia, melynek apropóját a Čateţ-Sredno polje lelőhely felfedezése adta 

(Breţice környéke, M. Guštin ásatása) (Guštin 2005, 2008). 

 

 
4. ábra: A lengyeli kultúra Száva-csoportjának lelőhelyei Szlovéniában és ÉNy-

Horvátországban (Guštin 2005a, Fig. 1. után) 
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A lengyeli kultúra legfontosabb lelőhelyei a Száva-medencében, a Bela krajina-

ban, a Kolpa-vidéken: Drulovka, Kamnik-Mali grad, Dragomelj, Resnikov prekop, Gradec 

pri Mirni, Ajdovska jama pri Nemški vasi és Čateţ-Sredno polje, ill. ÉK-Szlovénia 

(Prekmurje) lengyeli lelőhelyei: Ptuj-Ptujski grad, Andrenci és Bukovnica (4. ábra). Az 

autópálya építkezéshez kapcsolódó leletmentések sok kisebb késő neolit lelőhelyet 

is feltártak, pl.: Dragomelj (Turk-Svetličič 2005) vagy Col I. (Podgračeno k.), melyek 

közül Čateţ-Sredno polje (4800-4600 BC) kiemelkedik mint az egyik legkorábbi és 

legnagyobb késő neolit lelőhely (Tomaţ 2008a; Guštin 2008, 14-24).  

Az utóbbi években nem csak az újonnan felfedezett lelőhelyek bemutatása, 

hanem a régi lelőhelyek felülvizsgálata és átértékelése is megtörtént: Drulovka 

(Guštin et al. 2005), Resnikov prekop (Tomaţ-Velušček 2005) és Ptujski grad 

(Tomanič-Jevremov et al. 2006b). 

A Száva-csoportnak erős kapcsolatai vannak É-Olaszországgal, legalábbis a 

minőségi kőnyersanyagok vonatkozásában, továbbá Pannóniával és a Duna-

medencével, kerámiaformák és díszítések terén (Guštin 2005a, 19). Nem csak a 

lengyeli kultúrával, hanem a Brezovljani-típussal is közelebbi kapcsolatot mutat 

(Turk-Svetličič 2005, 79). A kultúra részt vett az obszidián, a jáde-balták, a 

Spondylus-ékszerek és más értéktárgyak távolsági kereskedelmében (Tomaţ-

Kavur 2006, 46). Valószínű, hogy a Sormás-Török-földeken talált, feltevetőleg jadeit38 

vagy Lessini kova nyersanyagok (P. Barna-Biró 2009, 1. ábra, 2. táblázat) nem 

közvetlenül, hanem éppen a Száva-csoport által is használt útvonalon keresztül 

jutottak a lelőhelyre. Sormás-Török-földeken legalább 3 féle, tömegesen előforduló 

szürke „tűzkövet” lehet elkülöníteni, melyeknek nyersanyagforrása egyelőre 

ismeretlen, de köztük is leginkább déli (szlovén? horvát?) szürke kovakőzetek 

azonosítása várható. A radiolaritok közt is vannak biztosan déli eredetűek (P. 

Barna-Biró 2009, 283). A Száva-csoport közvetítő szerepe relatív kronológiai 

megfontolások miatt kétséges, a leletanyag ugyanis késői jellegeket mutat; 

ugyanakkor Čateţ-Sredno polje lelőhely radiokarbon adatai (4800-4600 BC ) 

meglehetősen közel esnek a sormásiakhoz. 

A Száva-csoport Közép-Szlovéniában a legkorábbi neolitikumot képviseli. Azt a 

kérdést, hogy a teljes „neolit package” miért ilyen későn érte el ez a területet, 

egyelőre nem lehet megválaszolni (Turk-Svetličič 2005, 79).  

Végül megemlítjük, hogy 2008-ban jelent meg a szlovéniai autópálya 

nyomvonalhoz kapcsolódó, nagyfelületű feltárások egy-egy kiemelkedő leletét 

bemutató önálló kötet (Tomaţ 2008). Ebben a lengyeli kultúra egy eddig 

egyedülálló leletét, egy csillag alakú agyag ékszert ismertet A. Tomaţ, melyet 

státuszszimbólumként, a társadalmi rang jelezőjeként értékel. Az ötágú csillag az 

emberi mikrokozmosz jelképe, a központi fény manifesztációja. A csillag alakú 

                                                
38 A nyersanyag – jadeit vagy nefrit – meghatározása jelenleg folyamatban van. T. Bíró Katalin szíves szóbeli 

közlése, 
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ékszer egyúttal a neolitikus embernek a (csillagos) ég felé forduló érdeklődését 

tanúsítja (Tomaţ 2008a). Az égi jelenségek nyomon követését és alapos ismeretét a 

korszakban a sormási körárkok tájolásának problematikája is igazolta (Pásztor et al. 

2008; Pásztor-P. Barna 2009, P. Barna-Pásztor 2010). A Danilo, Hvar és Butmir 

kultúra egyes ábrázolásai szintén jelzik ebben az időszakban az égboltra irányuló 

figyelmet. Petrić, a Hvar kultúra egy ábrázolására hivatkozva, e mögött egy 

feltűnő égi jelenséget, konkrétan egy látványos üstökös feltűnését sejti (2002). 

 Egy tanulmány a szlovéniai őskori antropomorf plasztikákat tekinti át 

(Tomaţ 2008b), ezek közt nem egy olyan van, amelyek párhuzama Sormás-Török-

földeken is megtalálható (Tomaţ 2008b, Abb. 40, Abb. 41). 

 

I.2.4. A lengyeli kultúra középső és keleti területi csoportjai  

 

A lengyeli kultúra középső területi csoportjának kutatástörténetét nincs 

szándékunkban részletesen áttekinteni, a disszertáció témájához kapcsolódó 

néhány fontos adatot azonban meg kell említenünk. Földrajzilag a keleti vagy a 

középső elterjedési csoporthoz tartozik Bakonycsernye (Fejér megye), ahol a lengyeli 

kultúra egy korhasztásos sírját tárták fel (Jungbert 1985, 12), de a mellékletként a 

sírba helyezett antropomorf plasztika (Kalicz 1998, Abb. 40; 1998, Abb. 40) 

jellegzetes séi típusú, ami a lelőhelyet a nyugati csoporthoz kapcsolja. A Veszprém 

megyei Bakonyszűcsön ház alapárkából került elő egy szakrális leletegyüttes, 

szintén séi típusú antropomorf plasztikával (Regenye 1984); földrajzi fekvése 

ellenére leletanyagában tehát ez a lelőhely is a nyugati csoporttal mutat 

kapcsolatot (9. kép). Ehhez hasonló kettőség jellemzi a középső vagy átmeneti 

területi csoport lelőhelyeit. 

Veszprém megye újabb lengyeli lelőhelyeiről Regenye J. számolt be (Regenye 

2000), ezek egyikét, Salföldet korai lengyeli korúnak tartja. Felsőőrs-Bárókert 

lelőhelyen39 2008-ban folyt leletmentés, mely munka kapcsán újravizsgálták az 

1896-ban itt talált, 277 db kagylót, csigát és kőgyöngyöt tartalmazó raktárlelet 

(Regenye et al. 2009).  

A megye késő neolit településtörténetét nagymértékben befolyásolták a Bakony 

hegység nyersanyaglelőhelyei, a tűzkőbányák. A fiatalabb lengyeli lelőhelyek 

Szentgál-Tűzköveshegy körül a tűzkőbánya kiaknázására és a megszerzett 

kovanyersanyag, a májbarna színű radiolarit raktározására specializálódtak, a 

kultúra II. fázisától kezdődően (Regenye 1993-94; 2001a; 2011; T. Bíró-Regenye 

1991; 2003, 55). A Dunántúl egyik legjelentősebb lengyeli települése Veszprém-Jutási 

út lelőhely, ahol a kultúra IIb-III fázisának hosszúházait és nyolc, gazdag 

melléklettel ellátott temetkezését tárta fel Regenye J. (2004, 2007). Az embertani 

leleteket Köhler Kitti dolgozta fel (Köhler 2006). A lelőhely régóta ismert, 

                                                
39 RKM 2009 (2010), 207 
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korábban Veszprém-Felszabadulás út név alatt szerepelt. Raczky Pál itt tárta fel 1972-

ben azt a sajátos alaprajzú, apszisos záródású épületet, melynek alapárkába 

gyermeket temettek el, építési áldozatként (Raczky 1974), s a lelőhely a lengyeli 

kultúra kora rézkori fázisának elkülönítésében is kulcsszerepet játszott. A 

területen 1985-ben Regenye J. végzett újabb leletmentés, akkor Veszprém-Petőfi S. u. 

–Madách u. sarok néven szerepelt40. Az ekkor feltárt gazdag leletanyagú gödrök 

fehér festésű cserepeket tartalmaztak, s az ásató ezt a két objektumot a Veszprém-

Felszabadulás úti lelőhely déli széleként értékelte. A legfrissebb áttekintés a késő 

lengyeli településről és az életmód kérdéseiről Regenye Judit monográfiája, Ajka-

Pál-major, Szentgál-Füzi-kút és Teleki-dűlő, Városlőd-Újmajor, valamint Kaposvár-

Gyertyános leletei alapján (Regenye 2011). 

A Somogy megyei Kaposvár-Gyertyános lelőhely lengyeli leletanyagát szintén 

Regenye J. dolgozta fel. A lelőhely jelentősége, hogy mind a Sopot, mind pedig a 

lengyeli kultúra emlékanyag megtalálható itt (Regenye 2003, 2005). Egy durva 

kidolgozású antropomorf plasztika (Regenye 2003, 1. kép) jellemzői inkább a 

nyugati csoport felé mutatnak, s a nyugati típusú antropomorf plasztikák időbeni 

felső határát (Lengyel II) jelzi (Regenye 2003, 72.). 

Az M7 autópálya Somogy megyei szakaszának építését megelőző projectről két 

előzetes közlemény (Honti et al. 2002, 2004), továbbá egy önálló kötet ad számot 

(Belényesy et al. 2007). A Sopot kultúra, ill. a lengyeli kultúra legkorábbi fejlődési 

fázisának lelőhelyei Somogy megyében az utóbbi évek intenzív régészeti kutatásai 

ellenére sem kerültek elő, a lengyeli kultúra fiatalabb lelőhelyeinek száma is 

meglehetősen alacsony, ami feltehetőleg a kutatottság hiányával magyarázható 

(Bánffy 2007, 19), bár kis számban ismertek késői lengyeli lelőhelyek (Zalai-Gaál 

1982, 26). 

Az egyik említésre méltó lelőhely Szólád–Kisaszó, ahol a lengyeli kultúrát 

különböző telepjelenségek (gödrök, ház szerkezeti elemei, kemence) mellett 3 sír is 

képviselte (Honti et al. 2004, 61-62). A feltárt cölöplyukak, oszlophelyek, 

hosszúkás és piskóta alakú gödrök méretükből ítélve nagyobb épület, lakóház – 

esetleg épületegyüttes – alapozásához tartozhattak; melyet a belőlük előkerült 

vörös festésű kerámia a klasszikus fázisra datál (Honti et al. 204, XXIV.t. 1.). 

Mindhárom temetkezés csontvázas, zsugorított helyzetű volt, a halottakat kerámia 

és egy esetben kőeszköz melléklettel látták el (Honti et al. 2004, XXIV. t. 2). 

Kiemelkedő jelentőségű a 150 m átmérőjű körárok-rendszer (Honti et al. 2004, 61, 

XX. tábla 3).  

Balatonlelle–Kenderföld (M7/S-20) lelőhelyen a kultúra korai szakaszának 

szétszórtan elhelyezkedő telepgödreit tárta fel Marton Tibor és Serlegi Gábor 2002-

2003 során. A jellegzetes kerámiaanyag mellett egy Spondylus kagylóból faragott 

karperec töredéke is előkerült (Honti et al. 2004, 15).  

                                                
40 RégFüz Ser. 1 No. 39. 1986, 33-34 
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Itt kell megemlítenünk Kaposvárt elkerülő, 61. sz. főút nyomvonalán végzett 

megelőző feltárásokat is, melyek sorából kiemelkedik a Kaposújlak-Várdomb 

lelőhely ásatása, ahol a lengyeli kultúra nagyméretű és sajátos, bonyolult alaprajzú 

árokrendszerét tárták fel Somogyi Krisztina és munkatársai (Somogyi 2004; 2007).  

A Kaposvárt elkerülő 61. sz. út nyomvonala a Deseda-patakhoz és a Kapos-

folyóhoz közel, azaz emberi megtelepedésre az őskorban is alkalmas helyen vezet, 

így a számos lelőhely előkerülése itt nem volt meglepetés. A 2. lelőhelyen a 

lengyeli kultúra két antropomorf szobortöredéke is napvilágot látott (Bárdos 2000, 

48; Németh et al. 2010, 48), melyek a lengyeli kultúra elejére, a formatív fázis 

második felére (Lengyel Ib) datálják a lelőhelyet.  

A lengyeli kultúra K-i területi csoportjának kiemelkedő fontosságú lelőhelye 

Aszód, a Gödöllői dombság területén. A lelőhelyen Kalicz Nándor végzett 

feltárásokat 1966 és 1982 között. Az összesen mintegy 5000 m²-en kutatott 

település és a 220 sírt számláló, rövid időszakot felölelő temető ásatási 

eredményeiről több ásatási beszámoló, tanulmány (1971, 1975, 1976) és egy könyv 

(1985) jelent meg. Aszód a jelentőségét valószínűleg stratégiai helyzetének 

köszönhette, ugyanis az obszidián, ill. a Spondylus kereskedelmét bonyolító utak 

kereszteződésénél fekszik. Az aszódi házmodell volt az első konkrét bizonyíték a 

lengyeli házépítészetre nézve (Kalicz 1976; 1985, 15-20). A temető monografikus 

feldolgozása, melyet Kalicz N. és Siklósi Zsuzsanna közösen végeznek, 

folyamatban van. Az aszódi temető leletanyagának társadalomrégészeti szempontú 

feldolgozása Siklósi Zsuzsanna doktori disszertációjának41 is részét képezte (2010). 

A temető kor és nemi összetételét, a demográfiai jellemzését egy 

esettanulmányban közölte (Siklósi 2007). Aszód kulturális besorolását Kalicz N. 

néhány éve átértékelte: a lengyeli és a tiszai kultúra közös lelőhelyének határozva 

meg a lelőhelyet (2008). A tiszai kultúrán kívül (ld. Polgár-Csőszhalomhoz) Aszód 

sok szállal kapcsolódik a dny-szlovákiai területekhez is (Svodín, Bučany, Nitriansky 

Hrádok) (Kalicz 1985, 77), ami mögött kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai állhatnak. 

A nagymennyiségben felhalmozott obszidián-készletek alapján T. Bíró K. Aszódot 

a kultúra határvidékén elhelyezkedő révhelyek vagy elosztó–helyek egyikeként 

értékelte (Biró 1991).  

A keleti területi csoporton belül bizonyos fokú önálló fejlődést mutató dk-

dunántúli vagy régebben használatos elnevezéssel: zengővárkonyi csoportról most 

nem szólunk részletesen, mivel a sormási lelőhelyekkel nincs (vagy egyelőre még 

nem ismert) közvetlen kapcsolata. A csoport kutatástörténete, az itt feltárt nagy 

temetők részletes társadalomrégészeti elemzése Zalai-Gaál István munkáiból 

ismerhető meg (Zalai-Gaál 1982, 2001, 2007, 2007a, 2010).  

                                                
41 Siklósi Zs.: A társadalmi egyenlőtlenség nyomai a késő neolitikumban a Kárpát-medence keleti felén. 

Doktori disszertáció, Budapest, 2010. Kézirat 
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A disszertációhoz fontos összehasonlító anyag ismert Lengyel (Zalai-Gaál 2011) 

mellett a DK-Dunántúl legkorábbi lengyeli lelőhelyéről, Györéből42. A lelőhely nem 

csupán azért fontos számunkra, mert légi felderítéssel itt is körárok nyomaira 

bukkantak (Zalai-Gaál-Ódor 2008, 536; Fig. 2), hanem mert az 1997-1999-ben 

feltárt temető sírjainak némelyike időrendileg közvetlenül kapcsolható Sormás-

Török-földek leleteihez, ily módon lehetővé téve a Dunántúl DK-i és DNy-i 

területeinek időrendi szinkronizációját, a késő neolitikum kezdetén. A 16 síros 

temető a lengyeli kultúra temetkezési módjának megismeréséhez is új adatokkal 

szolgált, elsősorban a hamvasztás révén. Ez volt az első eset a D-Dunántúlon, hogy 

hamvasztásos sírcsoport került elő, többnyire urnás sírokkal. A kerámiák 

párhuzamai Zengővárkony 6a és 6b sírcsoportjaiban vannak meg (Zalai-Gaál 2003; 

Zalai-Gaál–Ódor 2008). A kultúra kialakulását érintő kérdések szempontjából 

fontos, hogy Izmény, a Sopot kultúra k-dunántúli ágának lelőhelye, figyelemre 

méltó közelségben van (Zalai-Gaál 2001c, 2002a, 2003). A K-i csoportban jellemző 

svodíni típusú anthropomorf edények magyarországi első egész példánya is Györén 

került elő, 1999-ben. Zalai-Gaál I. vizsgálta az edénytípus rendeltetést, a vallási 

életben betöltött szerepüket is (Zalai-Gaál 2000). 

Tolna megyében a legtöbb lengyeli lelőhely Torma I. terepbejárásaiból ismert43 

(Zalai-Gaál 2007, 12). Miközben Tolna és Baranya megye területéről kb. 130 lengyeli 

lelőhelyet gyűjtött össze Zalai-Gaál I., addig temetkezések mindössze 22 

lelőhelyről ismertek, ezeket – összesen 658 temetkezést – Zalai-Gaál I. akadémiai 

doktori disszertációjában dolgozta fel (2001), majd a társadalomrégészeti 

munkáinak összegzésében44 (2010). 

Tolna és Baranya megye területén az utóbbi évek legnagyobb szabású kutatásai 

az M6 autópálya nyomvonalának leletmentéseihez kapcsolódtak, s 2006-2009 közt 

a lengyeli kultúrából nem csupán hazai, de európai viszonylatban is kiemelkedő 

Alsónyék-Bátaszék45 lelőhely feltárását eredményezték, mely jelenleg Európa 

legnagyobb ismert neolitikus lelőhelye46, kiterjedése megközelíti a 80 hektárt 

(Zalai-Gaál 2008, Gallina et al. 2010). A lelőhelyet a lengyeli kultúra kivételesen 

nagy települése és jelenleg ismert legnagyobb temetője teszi rendkívülivé, melyek 

erőteljes települési koncentrációra utalnak. A temetőből kiemelkedő gazdagságú 

temetkezéseket (kivételes méretű harci fejszéket és kőbaltákat, réz, malachit, 

                                                
42 A temető a Bocok-föld, Pap-földek és Váraljai-dűlő nevű határrészeken fekszik (Zalai-Gaál-Ódor 2008, 

535). 
43 Torma I: A Kapos- és Koppány-völgy őskori települései. Kézirat. Budapest, 1963. Fontosabb lelőhely 

Pári-Altacker a fiatalabb lengyeli kultúrából (a késő neolitikumból a korai rézkorba való átmenet 

időszakából). 
44 A györei és alsónyéki temetők még nem szerepeltek ebben a feldolgozásban. 
45 A lelőhely Alsónyék és Bátaszék közigazgatási területén helyezkedik el, ezért két néven tartják nyilván: 

Alsónyék-Kanizsai-dűlő és Bátaszék-Malomréti-dűlő (Gallina et al. 2010, 7). 
46 A lengyeli kultúrán kívül a korai neolitikus Starčevo-kultúra és a középső neolitikus közép-európai 

vonaldíszes kerámia kultúrája is megtelepedett a lelőhelyen, továbbá későbbi korszakok telepjelenségeit is 

előkerültek. 
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karneol, borostyán és Spondylus-ékszereket, arcos edényeket, agyag mécsesek 

vagy oltárok47, stb…) és korábban nem ismert sírfajtákat, az ún. cölöpszerkezetes, 

ill. cölöpös-árkos sírtípust ismerhettük meg. A sírok alapján a lelőhely a Lengyel 

Ib-ben indult, de a sírok 80 %-a késői, Lengyel II korú.  A településen szokatlanul 

nagyszámú földfelszíni, gerendaszerkezetes hosszúház alaprajzát sikerült tisztázni 

(Zalai-Gaál 2008; Zalai-Gaál – Osztás 2009). 

Baranya megye másik legfontosabb neolitikus településtörténeti kutatása az 

őskori körárkok és földművek felderítését célzó kutatási program (Baranya 

County Late Neolithic Landscape Project) volt, melynek a lengyeli körárkokra 

vonatkozó eredményeit (Bertók é.n.; Bertók et al 2008; Bertók et al 2009) később 

tárgyaljuk. 

Az Aszód kapcsolatai révén említett dny-szlovákiai lelőhelyek közül a 

különösen Svodín és Bučany kínálnak jó összevetési lehetőséget Sormás-Török-földek 

korai lengyeli fejlődéséhez, egyrészt kronológiai szempontból, másrészt pedig 

rondelláik révén. 

Svodín (Szőgyén) DNy-Szlovákiában a korai lengyeli kultúra legjelentősebb 

lelőhelye. Jelentőségét egyrészt a Viera Nĕmejcová-Pavúková által vezetett, több 

éves, példaértékű szisztematikus kutatása adja (Nĕmejcová-Pavúková 1986, 1995), 

másrészt az a tény, hogy a lelőhelyen telep, temető és két körárok-rendszer is 

megtalálható, ami már önmagában is rendkívüli. A két körárok-rendszer – 

koncentrikus elrendezésük ellenére - nem egykorú. A külső, kétszeres, 3 

paliszáddal kísért körárok (Svodín 2) a fiatalabb. Továbbá 20-25, többé-kevésbé 

teljes házalapot, 161 db lengyeli gödröt és különböző rendeltetésű települési 

objektumot tártak fel. A körárkok a település központját alkották, belsejükben nem 

volt egykorú lakóépület. Az egykorú épületek mindig a körárkon kívül voltak 

(Ruttkay 2004, 326). 

Svodín a szlovákiai lengyeli kultúra kronológiai tagolásában is alapvető 

fontosságú (Pavúková-Nĕmejcová 1986, 1986a, 1995, Pavúk 1991, 2007; Ruttkay 

2004). Nem csupán a disszertáció, de az egész lengyeli kultúra kialakulása és belső 

periodizációja szempontjából rendkívül fontos, hogy kerámiatipológiai 

megfontolások alapján Sormás-Török-földek legutolsó (4b) és Svodín legkorábbi, 1. 

építési horizontja48 (Pavúková-Nĕmejcová 1986,a) párhuzamosítható.  

Zalai-Gaál I. egy önálló tanulmányt szentelt a Zengővárkony által reprezentált 

dk-dunántúli csoport, valamint Svodín, ill. Friebritz relatív kronológiai helyzetének 

összehasonlítására a sírkerámia szeriációs és stilisztikai vizsgálatára alapozva 

(Zalai-Gaál 2007). Megállapította, hogy Friebritz összes sírja és Svodín 11/65 jelű 

temetkezési csoportja a DK-Dunántúl korábbi (Lengyel Ia), míg Svodín 1. 

temetkezési csoportja az átmeneti fázisnak (Lengyel Ib) felel meg. A DK-Dunántúl 

                                                
47 Újabban Zalai-Gaál I. a „Kulttische” megnevezést alkalmazza e tárgytípusra (Zalai-Gaál et al. s.a.). 

48 Ide tartozik a legkorábbi település, több házalappal, mely már Svodín 1, a kisebb körárok előtt is létezett 

(Nĕmejcová-Pavúková 1995, Ruttkay 2004, 326). 
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fiatalabb horizontja (Lengyel IIa1-2) sem Friebritz, sem Svodín sírjai közt nincs 

képviselve. 

Bučany szintén DNy-Szlovákiában fekszik, a lelőhely egyrészt az itt feltárt 

rondella, másrészt a belsejében található megaronos szerkezetű épület49 révén vált 

ismertté (Bujna-Romsauer 1986). 

Számunkra kiemelkedő jelentőséggel bír N. Paţinová a szlovákiai korai lengyel 

településhálózatról írt munkája, melyben megállapítja, hogy a korai lengyeli 

fejlődés nagy kulturális és történeti törés a megelőző Zselízi kultúrához képest. A 

lelőhelyeket legtöbbször barna talajokon és korábban lakatlan területeken, 

magaslatokon találjuk. A települési mód megváltozásának hátterében – J. Pavúk 

nyomán – klimatikus változásokat sejt. A településekhez kapcsolódóan 

temetkezések is ismertek, nagy temetők helyett azonban csak egyes sírok, ill. kis 

sírcsoportok. A korai lengyeli települési hálózatról közölt elterjedési térképe 

kiegészíti – és egyben igazolja – az általunk feltérképezett elterjedést (ld. alább; 

Paţinová 2009).  

 

I.3. A lengyeli kultúra formatív fázisának jelenleg ismert lelőhelyei (8. kép): 

 

 A lengyeli kultúra kezdetére nézve a legbiztosabb datáló értékű leletnek a séi 

típusú antropomorf szobrokat tekinthetjük, ezért az elterjedési térképre elsősorban 

azokat a lelőhelyeket vettük fel, amelyekről ismert ilyen. Kalicz Nándorral 

ellentétben nem tartjuk szigorúan véve a formatív fázis elejére nézve datáló 

értékűnek a bikónikus, cserélhető fejű szobrokat (Kalicz 2006), ezért ezek 

lelőhelyeit, amennyiben a séi típus nem volt jelen, nem tüntettük fel a térképen 

(pl.: Aszód, Polgár-Csőszhalom). Ugyancsak kihagytuk a felsorolásból Kleinrötz, 

Alsó-Ausztria (Ruttkay 1992, 520, Abb. 1, 1a-c, Abb. 2, 1a-d; Ruttkay 2005, Abb. 8.7) 

és Svodín (Szőgyén), Szlovákia (Nemejcová-Pavúková 1986, 1995, Ruttkay 2004, 323-

341) lelőhelyeket, mert véleményünk és az itt talált antropomorf plasztikák szerint 

ezek már az Ib horizonthoz tartoznak.  

 A Kaposvár 61. sz. út 2. lelőhelyen előkerült egyik fejtöredék (az alsó, szám 

nélkül) pontos párhuzamát is Svodín-ban találjuk; ez a Střelice-típusba tartozik 

(Ruttkay 2004, Abb. 5, 10; 332). A kartartása mellett a nyakbavalója a legjobb érv 

erre: a majdnem teljesen sima idol nyakán elől téglalap alakba rendezve öt karcolt 

vízszintes vonal van, melyek mindkét végükön egy-egy kerek átfúrásban 

végződnek. Ugyanez a nyakbavaló jelenik meg a híres Střelice-Bukovina-i ép, álló 

idolon (Podborský 1983, Abb. 14,3; Podborský-Čiţmař 2008, 203). Éppen ezért a 

Kaposvár 61. sz. út 2. lelőhelyet már nem soroljuk a formatív fázis elejére (9. kép, 

                                                
49 Az épületre vonatkozó részletekre a lengyeli kultúra házainak kutatástörténeténél, a rondellára pedig a 

körárkok kutatástörténeténél még visszatérünk. 
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28. lh.). A DK-Dunántúl legkorábbi lengyeli lelőhelyei is valószínűleg ekkor 

indulnak. 

 

 

1. Abraham (Ábrahám), Szlovákia (Novotný 1962) 

2. Bakonycsernye (Jungbert 1986, Cserményi é.n., Kalicz 1998, 69-70, Abb. 40.) 

3. Bakonyszűcs (Regenye 1994, 151-160; Kalicz 1998, Abb. 19.) 

4. Becsehely-Bükkaljai-dűlő (Kalicz et al. 2007, Abb. 5a-c, 7a-b) 

5. Bratislava-Záhorská-Bistrica, Szlovákia (Farkaš 1986, Abb. 3, 9) 

6. Budmerice, Szlovákia (Novotný 1986, 207-212) 

7. Esztergályhorváti-Arany János u. 42. (P. Barna 1996) 

8. Hlohovec, Szlovákia (Urminský 2002, 409-418) 

9. Krakovany, Szlovákia (Novotný 1962) 

10. Letenye-Szentkeresztdomb (Kalicz 2006) 

11. Luţianky (Sarlóskajsza), Szlovákia (Novotný 1962) 

12. Nagycenk (Gömöri 2006) 

13. Nitra (nyitra), Szlovákia (Novotný 1962) 

14. Mlynarce, Szlovákia (Novotný 1962) 

15. Sé-Malomi-dűlő (Kalicz 1998, Abb. 20-30.; Károlyi 2004, Abb. 73, 6-8; Abb. 84-85, 

108-112, 115, 117; Oross 2003, 66, 1. kép 2 a-c),  

16. Sé-Doberdó (Oross 2003) 

17. Sormás-Mántai-dűlő (P. Barna 2004, Abb. 12, 3; Abb. 13, 3) 

18. Sormás-Török-földek (P. Barna 2004, 29-53, Abb. 2. 1-2, Abb. 3, 1-2) 

19. Syneč, Csehország (Vávra 1986, 298, Abb. 1.) 

20. Unterpullendorf/ Alsópulya, Alsó-Ausztria (Ohrenberger 1969, 301-313) 

21. Wien, Atzgersdorf, Alsó-Ausztria (Ruttkay 1992, Abb. 5,3) 

22. Zalaszentbalázs-Pusztatető (Bánffy 1995, 35-40) 

23. Zalavár, MRT. I. 59/36. lh. (MRT I, 3. t. 16-18; Kalicz 1988, 115-116, Abb. 6.) 

24. Zeleneč (Szelenics), Szlovákia (Novotný 1962) 

25. Ţlkovce (Zsúk), Szlovákia (Novotný 1962) 
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5. ábra: A lengyeli kultúra formatív fázisának jelenleg ismert lelőhelyei. Pirossal: Lengyel 1a, 

feketével: Lengyel 1b (térkép: Bujtor Katalin; alaptérkép: Török Zoltán) 

 

A Lengyel Ib időszak lelőhelyei: 

 

26. Gór-Kápolnadomb (Tóth 2006, 2011) 

27. Györe (Zalai-Gaál 2003, Zalai-Gaál-Ódor 2008) 

28. Kaposvár, 61. elkerülő út 2. lh. (Bárdos 2000, 48; Németh et al. 2010, 48) 

29. Kleinrötz, Alsó-Ausztria (Ruttkay 1992, 520, Abb. 1, 1a-c, Abb. 2, 1a-d; Ruttkay 

2005, Abb. 8.7)  

30. Lengyel (Zalai-Gaál 1993, 79; 2011) 

31. Sormás-Török-földek, 4b települési fázis (P. Barna 2010) 

32. Svodín (Szőgyén), Szlovákia (Nemejcová-Pavúková 1986, 1995, Ruttkay 2004, 323-

341)  

33. Szombathely-Oladi-plató (Ilon 2007, 2011 

34. Szemely (Bertók et. al. 2008, 4. kép 7) 
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II. A SOPOT KULTÚRA 

 
Az alábbi fejezet célja a dunántúli Sopot kultúra áttekintése, különös tekintettel 

a DNy-Dunántúlra. Kalicz N. egy korábbi munkájában úgy fogalmazott, hogy a 
DNy-Dunántúlon a lengyeli kultúra gyökerei a DVK (Keszthely csoport) és a 
Sopot-Malo Korenovo kultúra szimbiózisáig nyúlnak vissza. A lengyeli kultúra 
igazi alapját a VK különböző csoportjai alkották, a kialakulási folyamatban a Sopot 
kultúra a katalizátor szerepét töltötte be (Kalicz 1988a, 110, 114). Az azóta 
felfedezett fontos, új leletanyagok tükrében ma már tudjuk, hogy az említett 

kultúrák szimbiózisáról nem beszélhetünk, de szerepüket továbbra is 
meghatározónak véljük a lengyeli kultúra formálódása szempontjából. Ezért 
nélkülözhetetlennek tűnik a Sopot kultúra részletesebb áttekintése, annál is 
inkább, mert nagy mennyiségű új leletanyag áll rendelkezésre, melynek 
feldolgozása, s a lengyeli kultúrával való viszonyának tisztázása a disszertáció 
lényegi faladati közé tartozik.  

A kutatásban korábban kialakult vélemény szerint a balkáni-anatóliai kultúrkör 
tagjaként a Sopot kultúrának megvolt a maga kulturális szerepe; mely a 
Dunántúlon pl. abban jelentkezett, ahogyan a Dunántúl népességét befolyásolta a 
középső és késő neolitikum váltásának idején (Dimitrijević 1969, 60). Ennek 
konkrét tartama a Vinča kultúra hatásainak közvetítése volt (Kalicz-Makkay 1972). 
 
II.1. A Sopot kultúra elterjedési területe, területi és időrendi csoportjai 
 

A kultúra keletkezési és elsődleges elterjedési területe K-Szlavónia, a Dráva és a 
Száva közötti terület, a Szerémség Ny-i része (Dimitrijević 1969, 54). Később, az IB 
fázisában elfoglalta ÉNy-Horvátországot, a korábbi Korenovo-területet és átlépte a 
Drávát. A Vinča C idejére érte el a legnagyobb kiterjedését. Ny-i határa 
Szlovéniában (a Száva völgyében) és Ny-Magyarországon húzódott, a K-i a Duna 
mentén és a Szerémség Ny-i részén (korábbi Vinča-területen), a D-i határa a Száva 
mentén, az É-i pedig túllépte a Dunántúli-középhegységet, egészen a Duna-kanyarig 

(Regenye 1998, 110-111; 2002, Fig. 1.). Fontosabb lelőhelyei az egyes fejlődési 
fázisokban: IA fázis: Klokočevik, Slavonski Brod; IB fázis: Klokočevik, Sarvaš, Otok, 
Bapska, II fázis: Vinkovci és Sopot, Otok, Bapska, Samatovci, Bogdanovci, Poţega 
környéke (Ny-i Brezovljani), III fázis: majdnem ugyanaz a terület, mint az előző 
fázisban, valamint Eszék (Osiek) is, de ÉNy-Horvátországban és Ny-Szlavóniában 
ekkor már a Pepelane-típus élt. IV fázis: Đakovo környéke, és Szerémségre is 

kiterjedt, míg a Ny-i terület ekkor már a Seče kultúráé volt (Marković 1994, 158). 
A Sopot kultúra Szlovéniában csak a késői fázisában és kis területen terjedt el, 

így kutatása nem kapott akkora hangsúlyt, mint Horvátországban vagy a 
Dunántúlon. Korošec a Sztíria, Karinthia területén és a Krka-folyó mentén általa 
körvonalazott késő neolit képződmény egyik meghatározó elemének tartotta a 
Sopot kultúrát, a Butmir és a lengyeli kultúra mellett (1953), s hasonló lelőhelyeket 
feltételezett a horvátországi Kupa-folyó völgyében is (1956, 12 –13).  

A Sopot kultúrának az Alpok, ill. a Szávától D-re eső vidékekkel való viszonyát 
tekintve nem rendelkezünk adatokkal, pedig biztos, hogy arra felé is hagyott 
nyomokat (Dimitrijević 1969, 60). 
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Két fő csoportja, a K-i (szlavóniai klasszikus Sopot) és Ny-i (Brezovljani) válik el 
(Dimitrijević 1978). Ez a területi elkülönülés – akárcsak Horvátországban – a 
Dunántúlon is megfigyelhető (Regenye 2002, 31; 2. kép). A Sopot kultúra dunántúli 

behatolása két irányból történt: a központi elterjedési területről, K-Szlavóniából a K-
Dunántúlra, a Duna mentén, a Bakony és a Vértes irányába, majd É-on egészen a 
Garam-völgyéig. A DNy-Dunántúlra Ny-Szlavónia felől érkezett a Sopot kultúra. A 
területi elkülönülés mellett kulturális eltérések is kimutathatók: a K-i csoportban 
sokkal erősebb, közvetlenebb a Vinča kultúra hatása, a Ny-iban viszont a Közép-
európai (Dunántúli) Vonaldíszes Kultúra hatása dominál (Kalicz 1988a, 110, 114; 
Regenye 2002, 31). 

Dimitrijević már 1968-ban meghatározta az általa elkülönített, ún. „Sopot-
Lengyel” kultúra fő fejlődési fázisait, melyeket I, II. és III. fázisnak nevezett el 
(Dimitrijević 1968). A Sopot kultúra bizonyos csoportjai nem csak időrendileg, 
hanem területileg is meghatározottak. Ilyen a kis területre korlátozódó, közép-
szlavóniai Našice környéki Ražište-típus, mely tulajdonképpen a VK és a Vinča B-
Sopot I kultúra keveréke. Ismertebb lelőhelyei: Podgorac és Vukojevci (Marković 
1985; 1989, 80; 1994, 155; Karta 4; 4. kép 2.). A földrajzi közelség miatt ez a csoport 
kapcsolatban lehetne a dunántúli Sopot kultúrával, de a kapcsolatok még 

nincsenek tisztázva (Regenye 1996a, 164). Z. Marković megváltoztatva korábbi 
véleményét, korrigálta a Ražište-típus korábbi kronológiai besorolását (Sopot IA-
IB átmenet, Marković 1985; 52): a Brezovljani- és a Bicske-típushoz hasonlóan a 
Sopot IB-II átmenetre helyezte (Marković-Botić 2008, 22). Hasonló területi csoport 
továbbá az ÉNy-Horvátország és Ny-Szlavónia területén kialakult Brezovljani-fázis 

vagy csoport, mely a Korenovo kultúra és a késő klasszikus Sopot kultúra közt élt. 
Kerámiája archaikus Sopot (I B) formákra vezethető vissza, s nélkülözi a 

klasszikus Sopot díszítőelemeit (Dimitrijević 1978, 120, 126). Ez a típus Korenovo-
szubsztrátumon fejlődött, egy feltételezett átmeneti fázis után (Težak-Gregl 
1993a). Z. Marković hasonló módon a Korenovo és a Sopot IB – II kultúra 
keverékének határozza meg a Brezovljani-csoportot, melynek véleménye szerint 
érezhető kapcsolódásai vannak a dunántúli Bicske-típussal, a szlovákiai 
Lužiankyval és a Zengővárkony, ill. Morva-Lengyel kezdeti fokozatával (1994, 156 - 
157). Az újabb dunántúli Sopot-Brezovljani típusú lelőhelyek felfedezése 
megmutatta, hogy a Dráva nem volt határ a Sopot kultúra csoportjai közt (Regenye 

1996, 164 – 165). Egy speciális csoport, a Pepelane-típus a kultúra késői 
időszakában (Vinča C – D) különül el Podravinában (a Dráva és Szlavónia közti 
területen), elsősorban Virovitica és Kriţevci környékén. Fiatalabb, mint a 

Brezovljani-csoport és erős lengyeli (Lengyel II) kötődéseket mutat. Kapcsolódásai 
mutathatók ki a megelőző Brezovljani-csoporttal, valamint a Sopot III-nak 
megfelelő időhorizontban a MOG 1 és 2-A, ill. a morva festett kerámia 
kultúrájával (MBK), de valószínűleg Ajdovska 4. horizontjával is (Marković 1989, 
65-66; 1994, 157; Karta 7.). A Sopot kultúra Seče-típusa vagy csoportja már a korai 
rézkor időszakára esik (Marković 1994, Karta 7.).  
 A kultúra eredetében már első körvonalazója, V. Milojčić is a Starčevo 
előzmény szerepét hangsúlyozta (1949, 84). A Sopot kultúra Dimitrijević szerint is 
a késő Starčevo kultúrából fejlődött, erős Vinča-hatásra, a helyi elem (Starčevo, 
Spiraloid B) azonban kulturálisan és etnikailag is nagyobb súllyal érvényesült 
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(Dimitrijević 1969, 59). Lényegében a Vinča-kultúra egyszerűbb változatának 
tekinthető, mely annak határán jött létre, és a VK-val sok kapcsolatot mutat. Élete 
párhuzamosan zajlott a Vinča-kultúráéval, ez utóbbi minden változása 

tükröződött a Sopot kultúrában is. Kialakulást először a Vinča A második felére 
tette (1968, 119), majd ezt követően valamivel későbbre, a Vinča B 2 első felére 
(1978, 126). Marković szintén a késő Starčevo- és késő vonaldíszes előzmény, 
valamint a Vinča-kultúra szerepét hangsúlyozza a klasszikus Sopot kultúra 
kialakulásában (1994, 159). Eltérő álláspontot J. Korosec képviselt, aki a Vinča és 
Butmir kultúrák keverékének tartotta a Sopot kultúrát, amihez még jelentős 
lengyeli elemek is járultak (1957, 198-199). 
 
II.2. Kutatástörténet  
 

A Sopot kultúra kutatása a törzsterületen és a Dunántúlon különböző ritmus 

szerint zajlott és főként a legutóbbi években, volumenében is jelentős eltéréseket 
mutat. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a kultúra önálló magyarországi 
elterjedését későn, csak az 1970-es évek elején ismerték fel (Kalicz-Makkay 1972), 
másrészt viszont hazánkban a nagy felületű építkezésekhez kapcsolódó 
ásatásokból a horvátországiaknál lényegesen nagyobb településrészleteket 
ismerhettünk meg. Ezek a nagyfelületű feltárások nem csak a leletek, adatok 
mennyiségében, de a kutatás irányát, a vizsgálható kérdéseket tekintve is (pl. 
telepszerkezet, árkok) lényeges változást hoztak. A hangsúlyok elsősorban a 
telepszerkezet, a telepekhez kapcsolódó árkok vizsgálatára, a 
környezetrekonstrukcióra, azaz a nagy, összefüggő felületek által nyújtott 
lehetőségek kiaknázására tevődtek. Ezeken keresztül a társadalmi viszonyok 
kutatása is előtérbe került. 

Az évezredforduló tájékán Horvátországban is megkezdődtek az autópálya 
építkezések, s a hozzájuk kapcsolódó nagy felületű leletmentések, ezek 
eredményeiről egy ideig csak a szűkszavú ásatási összefoglalókból (Obavijesti) 
értesülhettünk. A Száva-csoport felfedezése és elkülönítése a Sopot kultúra 

tanulmányozására is hatással volt; az utolsó összefoglalások a Száva-csoport 
kutatásának eredményeit bemutató konferencia köteteiben (Guštin 2005, Tomaž 
2006) jelentek meg. 
 
II.2.1. A kutatás története Horvátországban 
 

Horvátország É-i részét a neolit és rézkori kutatás terén eleinte egyenetlensége 
jellemezte: míg a Duna-Dráva-Száva vidék szlavón-szirmiumi része lényegesen 
jobban kutatott volt, addig ÉNy-Horvátország alig, pl.: Hrvatsko Zagorje 
gyakorlatilag teljesen ismeretlen területnek számított.  

Az 1938-39-es ásatást követően Bapskáról R.R. Schmidt közölt olyan magas, 

csőtalpas, bikónikus edényeket, melyeket a lengyeli kultúrához kötött (Schmidt 
1945, 121). V. Milojčić később ezeket mint a „Szlavón-szirmiumi kultúra” leletei 
értékelte, de a lengyeli kultúrához való hasonlósága miatt „Szlavón-Lengyel”, ill. 
„Bapska-Lengyel” megnevezéseket is használt (Milojčić 1949:  83).  

Korábbi összefoglalások: az első neolit és rézkori összefoglaló V. Dukić, S. 
Vuković és Z. Lovrenčević munkássága nyomán Dimitrijević 1961. évi munkája 
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volt. Ezt követte az 1968-ban megjelent monográfiája, az 1969-es, bővített kiadás, 
majd az 1978-as cikke, melyek eredményeire még többször visszatérünk. Szintén 
gyakran hivatkozott az utolsó összefoglalása is, a Jugoszlávia őstörténetét átfogó 

kötetben (1979). 
Dimitrijević Bapska újabb ásatása (1964) nyomán módosította a Bapskával 

kapcsolatban mindaddig elfogadott a sztratigráfiát: a Bapska A – D rétegek a 
„Bapska-Lengyel” kultúrához, a Bapska E – H rétegek a késő Vinča kultúrához 
tartoznak (Dimitrijević 1968 : 12 – 20). Véleménye szerint a bapskai tell a két kultúra 
határán fekszik, de fiatalabb fázisában jobban kötődik a Vinča kultúrához. Ezért új 
elnevezést vezetett be: „Sopot-Lengyel” kultúra. A névadó lelőhely a Vinkovci 

közelében fekvő Sopot. A kultúrát relatív kronológiailag a Vinča B2-D időszakra 
tette, ezen belül a II. fázist a Vinča C időszakra (Dimitrijević 1968). 

Az 1970-es évek előtti időszakból M. Garasanin, J. Korošec (1957) és A. Benac 
(1961) munkásságát kell még megemlíteni, utóbbi szerző a boszniai leletekkel 
foglalkozott. 

A Sopot kultúra horvátországi kutatására nézve is befolyással volt, amikor 
Kalicz N., Makkay J., valamint Pavúk, J. bizonyították, hogy a Sopot kultúra 
legidősebb fázisa megelőzi a lengyeli kultúrát, s a lengyeli elemek csak a III. 
fázisban vannak jelen, akkor is csupán importként (Kalicz-Makkay 1972, Pavúk 
1976). Jóval később az Ozalj-i lelőhely megismerésével az is bebizonyosodott, hogy 
Horvátországban a lengyeli kultúra önálló fellépésével legkorábban csak a kultúra 
II. fázisától lehet számolni (Težak-Gregl 1993b). 

Ennek hatására Dimitrijević később már csak a Sopot kultúra elnevezést 
használja, elhagyva a lengyeli utótagot. Utolsó összefoglalásában megállapítja, 
hogy a Sopot kultúra a kezdetén idősebb volt bármely lengyeli jelenségnél és a 
Dunántúlra való behatolása stimulálta az egész lengyeli komplexum formálódását 
(1979). 

Szintén fontos állomás volt még 1971-ben a már említett Brezovljani-típus 
felfedezése a Drávától D-re, melyet az 1973-as ásatás nyomán Dimitrijević a Sopot 
kultúra archaikus arculatát mutató, annak Ny-i perifériájára jellemző 
leletegyüttesnek határozott meg. Relatív időrendi helyzetét a Korenovo-típus és a 
klasszikus – késői Sopot kultúra közé tette, jelentőségét pedig abban határozta 
meg, hogy összekötő kapocsként szolgált a Dráva-Száva közti területek és a Kárpát-

medence Ny-i régiói között, nem pusztán kronológiai, hanem kulturális értelemben 
is (Dimitrijević 1978, 120; 122; 127). Dimitrijević a Sopot kultúrát ezt követően 
Lužianky-val és a magyarországi Sopot-Bicskével együtt „Protolengyel” 
jelenségnek határozta meg (1979, 343-345). A későbbiek során még további újabb 
lelőhelyek (Špišić Bukovica, Pepelane, Drljanovac, Beketinec-Krč, Gornji Tkalec, Slavča-
Nova Gradiška) kerültek elő ebből a csoportból, Ny-Szlavónia és ÉNy-Horvátország 
területén (Marković 1989, 80; 1994, Karta 4., Mihajlević 2004, 32). A Dunántúl 

szempontjából különösen nagy fontosságú, hogy 2002-től magán a névadó 
lelőhelyen is újabb ásatásokba kezdtek, melynek során 2002-ben 193 m²-nyi felület 
került feltárásra (Marković-Okroša 2003, 36). A szisztematikus kutatás a következő 
években is folytatódott (Marković-Okroša-Rožić 2004, 62; Okroša-Rožić 2005, 68). 

Z. Marković nevéhez fűződik a Ražište-típus elkülönítése (1985). Ő hosszabb 
életűnek tartja a Sopot kultúrát, mint ahogy azt Dimitrijević eredetileg 



 
47 

meghatározta; véleménye szerint a IV. fokozata megélte a Vinča D3 időszakot is 
(Marković 1994, 152).  

A horvátországi kutatástörténet (pontosabban a volt Jugoszlávia területének, így 

részben Szlovénia és Bosznia területének is) egy korábbi összefoglalását adja T. 
Težak-Gregl, aki munkájában elsősorban a lengyeli kultúra szemszögéből foglalja 
össze az adatokat (2001). 

Az autópálya építkezések nyomán szaporodik a lelőhelyek száma is: 2000-ben 
a Zágráb és Lipovac közti szakasz építésekor két lelőhelyen is találtak Sopot-
településre utaló nyomokat, pl.: Dubovo-Košno-ban, egy tipikus egyrétegű (Sopot 
IB – II) telepen házakat is feltártak, míg a szomszédos Dubovo lelőhelyen a 

nagymértékű bolygatás miatt csak a Sopot települési fázis megléte volt tisztázható. 
Az elsőként említett lelőhelyen összesen 8575 m²-t tártak fel (Marijan 2001, 45). 
A névadó lelőhelyen a 2000 óta folyó rendszeres tervásatások keretein belül 
különböző házalapok, kerítőárkok és egyéb települési objektumok (pl. gödrök, 
karámok) kerültek feltárásra; s az egyes települési fázisokról radiokarbon adatok 
is rendelkezésre állnak (Krznarić-Škrivanko 2000, 52; 2002, 44-45; 2003, 45; 
Krznarić-Škrivanko-Balen 2006, 60). 

A Sopot kultúra utóbbi kutatási eredményeinek összefoglalása egy 2002-ben 
Lujblajanaban (Szlovénia) tartott, a Száva és a Dráva közti terület neolit és rézkori 

fejlődését vizsgáló konferencián elhangzott előadások írott formában a „Between 
Sopot and Lengyel” c. kötetben jelentek meg (Tomaž 2006). A Sopot tell 
ásatásainak eredményeit M. Krznarić-Škrivanko (2006) tette közzé. J. Balen és H. 
Potrebica a kutatás jelenlegi állapotát ismerteti a Poţega-völgyére vonatkozóan, 
különös tekintettel a Sopot-lelőhelyekre (Balen-Potrebica 2006). M. Mihajlević 
Slavča (Nova Gradiška környéke) újabb ásatási eredményeit foglalja össze. A 

lelőhely több, mint száz éve ismert, de a szisztematikus ásatások csak egy évtizede 
indultak meg (Mihajlević 2006). A Sopot kultúra kőeszközeit J. Balen és M. Burić 
vizsgálta (Balen-Burić 2006). Az Eszék környéki és baranyai, aránylag nagyszámú 
Sopot-lelőhely legfrissebb kutatási eredményeit J. Simić tekintette át (Simić 2006). 
B. Marijan a Dubovo-Košno-i neolit lelőhelyet ismerteti.  

 
II.2.2. A kutatás története a Dunántúlon 
 

A Sopot kultúra magyarországi (dunántúli) kutatásának korai szakasza 
leginkább Kalicz Nándor és Makkay János nevéhez fűződik; akárcsak az első 
összefoglaló munka (Kalicz-Makkay 1972). 

A kultúra első magyarországi lelőhelye a Dunántúl K-i részéről vált ismertté. A 
Bicske-galagonyási sírleletek (1931-33) első közlője, F. Petres Éva felismerte a Vinča 

kultúrával való hasonlóságokat, de pontos hazai analógiákat nem talált. Rétegtani 
megfigyelések sem álltak rendelkezésére, a leleteknek a Bicske-Galagonyáson 
szintén képviselt vonaldíszes kultúrához viszonyított kronológiai helyzetét nem 
tudta tisztázni (F. Petres 1954; 1959).  

A bicskei leleteket a szlovák kutatás – a lengyeli edényformákkal való 
hasonlósága alapján – a legkésőbbi zselízi (a békásmegyeri) leletekkel együtt a 
Vorlengyel-horizontba sorolta (Lichardus 1962, Pavúk 1962). 

Az 1959. évi leletmentést, majd az 1965. évi hitelesítő ásatást követően, 
Makkay J. 1969-ben közölte a korábbi gyűjtések anyagát. Hangsúlyozta a Vinča 
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kultúrával való összefüggéseket, származási kapcsolatot is feltételezve (1969). A 
kutatásnak új lendületet adott, hogy Makkay 1971-es hitelesítő ásatása 
sztratigráfiai adatokkal szolgált. Ezek szerint a lelőhelyen képviselt legkorábbi 

neolitikus leletek a Közép-európai Vonaldíszes Kultúrába sorolhatók, azon belül 
pedig a szlovákiai Bíňa (Bény) leleteivel tartoznak egy horizontba. A következő 
települési fázis a kottafejes időszakra esik, majd ezt követi a Sopot-Bicske kultúra 
települése. Ezt az időszakot képviselik a sírok is. 

Kalicz N. és Makkay J. Dimitrijević 1968-as közlése nyomán ismerte fel a 
bicskei leletek kulturális hovatartozását. Időközben két kisebb leletegyüttes, Hidas 
(Baranya megye) és Izmény (Tolna megye) révén a szlavón törzsterületek és Bicske 

közti területi hiátus is megszűnt. Kétségtelenné vált, hogy ezek a leletek egy 
független kulturális és időrendi szintet képviselnek, azaz a vonaldíszes kerámia és 
a lengyeli kultúra közti időszakot (Kalicz-Makkay 1972, 4). 

A Dimitrijević-féle Sopot-Lengyel kettős elnevezés nem volt időtálló, mivel 
kiderült, hogy valódi lengyeli leletek csak egy lelőhelyen, Bapskán vannak jelen, s 
ezek is importok (Dimitrijević 1968, 114; 120 – 121; XVIII. t. 1-3, 5-6). Kalicz N. és 
Makkay J. ehelyett a Sopot-Bicske, pontosabban a Sopot II -Bicske elnevezést 
vezette be (Kalicz-Makkay 1972, 4). A békásmegyeri gyermeksír anyagát nem 
sorolták a Sopot II-Bicske kultúrába, de a szlovák kutatással megegyezően egy 

időhorizontba tették azzal (Kalicz-Makkay 1972, 12). 
A DNy-Dunántúlon elsőként Becsehely (I.)-Bükkaljai dűlőben kerültek elő a Sopot 

kultúra leletei, 1975-76-ban (Kalicz 1977; 1978-79; 1983-84; 1988a). A becsehelyi 
ásatások óta Magyarországon is a Sopot kultúra elnevezés állandósult. A Vor- és a 
Protolengyel időszak – és ezen belül a Sopot kultúra – időrendi helyzetét, valamint 
a lengyeli kultúra keletkezésének problémáját egy tanulmányában részletesen 

elemezte Kalicz N. Átvette a szlovák kutatástól a Protolengyel-elnevezést, noha 
mint megfogalmazta, ezt az időszakot akár a lengyeli kultúra legkorábbi 
horizontjának is lehetne nevezni (Kalicz 1988a, 114-115). 

A hiteles bicskei és becsehelyi ásatásokból származó leletanyag megismerése 
után néhány korábbi, kisebb leletegyüttest is a kultúrához soroltak: Keszthely-
Csórégödör (Dornyai-Csalog 1945), Zalavár (MRT I, 189, 59/36. lh.); Szentendre 
(Patay 1966-67, 8; MRT VII, 279); Kaposvár-Gyertyányos, Segesd (Zalai-Gaál 1982). 

Bicske-Galagonyás teljes körű feldolgozása (Makkay Et Al. 1996) az első s máig 

egyetlen monográfia a hazai Sopot-lelőhelyek vonatkozásában. A Sopot kultúra 
két dunántúli ága közti különbségek megítélésében is újszerű, amennyiben a 
korábban véltnél kevésbé markánsnak állítja be az eltéréseket. Alapvető a lelőhely 
teljes kőanyagának feldolgozása és közlése, mely E. Starnini nevéhez fűződik. 

A zalai Sopot-lelőhelyek közül Becsehelyen kívül sokáig csak Gellénháza-
Városréten és Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti-tó lelőhelyeken folyt régészeti kutatás 
(H. Simon 1990, 51; Horváth-H. Simon 1997, Horváth-H. Simon 2003). 

A kutatás következő lépcsőfokát Regenye Judit Veszprém megyei kutatásai 
jelentették; ezek eredményeképpen ismertté váltak a kultúra lelőhelyei a Közép-
Dunántúlon, a Balatontól É-ra is, melyek közül a két legfontosabb: Ajka (1994b) és 
Nemesvámos-Baláca (1996b, 2001a). Ezek a lelőhelyek szintén a Brezovljani-típusba 
tartoznak (Regenye 1996a, 165). Regenye J. doktori értekezésében további, régi – 
elsősorban Veszprém és Somogy megyei – ásatásokból és felszíni gyűjtésekből 
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származó kisebb leletegyütteseket is bemutatott; ezekkel együtt a Sopot kultúra 
dunántúli lelőhelyeinek száma 20 fölé emelkedett1. Kutatásainak eredményeiből 
született disszertációja (Regenye 1994a, kézirat); ill. több leletközlést és 

résztanulmányt publikált (a már említetteken kívül még: 1996a). Külön is meg kell 
említeni a kultúra relatív kronológiai helyzetét vizsgáló munkáit (1995, 1996a, 
1998, 2002). Ez utóbbi kérdéssel Horváth László András is foglalkozott (1995-96), 
aki településtörténeti problémákat is vizsgált (1998). 

Kalicz Nándor a Ny-magyarországi neolitikus figurális ábrázolásokról és festett 
kerámiáról írt könyvében (1998, 33 - 55) adott átfogó képet a Sopot kultúra addigi 
kutatásáról. 

Petrivente-Újkúti dűlő lelőhely felfedezése időrendben első volt az M7 
autópálya zalai nyomvonalán végzett nagyfelületű Sopot-telepfeltárások sorában 
(2. kép, 73. lelőhely). Több ásatási szezonban (2000-2002, 2005) folytatott, 46 000 
m²-t meghaladó kutatásának számottevő eredményeit az ásatási jelentéseken 
(RKM) kívül egy előzetes jelentés tekinti át nagy vonalakban (Horváth-Kalicz 
2003). Kalicz Nándor és munkatársai, Kreiter E. és Tokai Z.M. a Sopot kultúrának 
a lengyeli kultúra kialakulási folyamatában betöltött szerepét nagyrészt a 
petrivente ásatási eredményekre alapozva vizsgálták (Kalicz et al. 2007). A lelőhely 

monografikus feldolgozása folyamatban van2. Az elsősorban a DVK Keszthely-
csoportjának és a Sopot kultúra településeit rejtő lelőhely felderítésénél 
terepbejárást, légifotózást és geofizikai felmérést egyaránt alkalmaztak; ez utóbbi 
két módszerrel sikerült még a feltárás előtt azonosítani egy kettős árokrendszert. 
A lelőhely jelentőségét tovább növelik az import kerámiák, melyek a kulturális 
kapcsolatokra, relatív időrendi viszonyokra utalnak. Különösen az itt feltárt 
Korenovo-leletegyüttes nagy horderejű, hiszen eddig ez a legnagyobb Korenovo-
lelőhely Magyarországon, s akár a kultúra önálló településére is utalhat (Tokai 
2006). 

Az egyik legfontosabb DNy-dunántúli neolitikus lelőhely területét, Becsehely 
(I)-Bükkaljai dűlőt szintén érintette az M7 autópálya nyomvonala. A korábbi (1975-
76) pár száz m² után így már összesen 9800 m², rendkívül intenzív 
telepjelenségeket mutató felület került feltárásra a lelőhelyből (Horváth 2005). A 
feltárás a teljes lelőhely kb. 1/9-ed részét érintette. Az objektumok 90 %-a az 
újkőkorból származik, ezekből, különböző mértékben a Starčevo, a DVK, a 
Korenovo, a Sopot és a korai lengyeli kultúra leletei kerültek elő, Zselíz- és Šarka-
importokkal. Jelentős a nyomvonal szélességében végigfutó háromszoros 
árokrendszer is, ill. egy másik, szintén többszörös árokrendszer a lelőhely É-i 
részén. A 2003-2004. évi leletmentő ásatás eredményeiről, elsősorban a lelőhely 
által felvetett kronológiai problémákról Kalicz N. és munkatársai egy előadásban 
számoltak be Debrecenben, 2005. márciusában. Az előadás írott változata 
megjelenés alatt áll (Kalicz-Kreiter-Tokai s.a.) (2. kép, 075. lelőhely). 
 A disszertáció törzsanyagát alkotó két sormási lelőhely, Sormás-Mántai dűlő (P. 
Barna 2009a) és Sormás-Török-földek (P. Barna 2007; 2010) kiemelkedő fontosságú a 
dunántúli Sopot kultúrán belül. Mind a kettő az M7 autópálya építését megelőző 
feltárások sorába tartozik, így mindkettő nagy felületen kutatott.  

                                                
1 A lelőhelyek listáját ld. a II.1.2.3. pontban. 
2 Dr. Kalicz Nándor szíves szóbeli közlése. 



 
50 

A Mántai-dűlői Sopot-település (2. kép, 710. lelőhely) jelentősége többek közt 
abban áll, hogy noha kisebb részben egy korábbi DVK telepet rétegez felül, 
nagyobb részén viszont más korszakoktól mentes, így különösen jó megfigyelési 

lehetőségeket biztosított, elsősorban a településszerkezet terén; a házalapok 
meglehetősen jól kirajzolódtak. Fontosak továbbá a Sopot-időszakhoz köthető 
Butmír-, Zselíz-, Korenovo- és Vinča-importok, a gazdag kultikus leletanyag 
(oltárok, idolok), valamint a telepet részben kerítő árok feltárása is (P. Barna 
2009a). 

A Török-földeken feltárt Sopot-település (1. kép 1; 2. kép, 79. lelőhely; 3. kép) a 

sok közös vonás mellett több szempontból eltéréseket is mutat. Itt a Sopot-
települést a lengyeli kultúra korai szakaszának települése részben felülrétegzi, 
ezáltal a megfigyelési lehetőségek korántsem voltak olyan jók, mint a szomszédos 
Mántai-dűlőben. Elsőként ezen a lelőhelyen kerültek elő együtt árkok mind a Sopot, 
mind pedig a korai lengyeli időszakból (P. Barna 2007). Az itteni Sopot-település 
jelentősége éppen a korai lengyelivel való kapcsolatában, a kettő relatív 
kronológia viszonyában áll. Fontos relatív időrendi megfigyeléseket tettek 
lehetővé továbbá a részben a DVK Keszthely-csoportjával, részben pedig a Sopot 
kultúrával fellépő Korenovo-importok (P. Barna s.a.; P. Barna 2005).  

A két egymással szomszédos sormási lelőhely Sopot leletanyaga hasonló, de 

nem teljes mértékben azonos, ami valószínűleg a két lelőhely közti kisebb 
kronológiai eltérésből adódik: a Mántai-dűlői telep élete valamivel korábban 
indulhatott és záródott, mint a Török-földeken feltárt telepé, de a legnagyobb 
részben mégis párhuzamossággal kell számolnunk. 
 
II.1.2.3. Lelőhelyek a Dunántúlon a középső és késő neolitikum fordulóján 
(Zselíz III, Korenovo és Sopot kultúra) 
 

Regenye Judit gyűjtése (doktori disszertáció, 1994a):  
 

A. Késő zselízi lelőhelyek (korábban a Keszthely-csoporthoz tartozó területen): 
1. Keszthely-Zsidi út (M. Virág 1989, Kat.sz.: 21; Regenye 1995, 146; M. Virág 
1996, 1. kép 2) 
2. Keszthely-Fenékpuszta, az erőd területén (M. Virág 1989, 17-23; Regenye 1995, 
146) 
3. Látrány-Homokbánya  
4. Nagycsepely 
5. Nemesvámos-Baláca  
6. Sármellék (MRT I. 138, 3. t. 6, 8.; Regenye 1995, 146) 
 

B. Malo Korenovo-lelőhelyek: 
1. Becsehely (I)-Bükkaljai dűlő (Kalicz 1977, 1978-79, 1983-84, 1988a) 
1. Pécs környéke (KALICZ 1988b, 215) 
2. Komlósd II. 

 
C. A Sopot-kultúra lelőhelyei: 
1. Ajka 
2. Nemesvámos-Baláca 
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3. Barnag-Szélsőföldek (MRT II, 12.7. lelőhely) 
4. Kaposvár (Molnár S. gyűjtése, 11. lelőhely) 
5. Komlósd II. 

6. Marcali (Zalai-Gaál 1982, 21) 
7. Nagycsepely 
8. Soly-Rétmelléki dűlő (MRT II, 42,4. lelőhely) 
9. Vászoly (MRT II, 50.1. lelőhely) 
10. Veszprém-Nándor-telep (MRT II, 51/52. lelőhely) 
11. Veszprémfajsz-Pusztai földek (MRT II, 52,7. lelőhely) 

12. Becsehely (I)-Bükkaljai dűlő (Kalicz 1977, 1978-79, 1983-84, 1988a) 
13. Bicske (Kalicz-Makkay 1972, Makkay 1969, 1975)  
14. Bíňa (Bény) (Pavúk 1981) 
15. Hidas (Kalicz-Makkay 1972) 
16. Izmény (Kalicz-Makkay 1972) 
17. Kaposvár-Gyertyános (Zalai-Gaál 1982, 18) 
18. Keszthely-Csórégödör (MRT I, 95; Dornyai-Csalog 1945) 
19. Segesd (Zalai-Gaál 1982) 
20. Szentendre (Patay 1966-67, MRT VII, 279) 
21. Zalaegerszeg-Andráshida, Gébári-tó (H. Simon 1990, 51) 
22. Zalavár (Kalicz 1988; Abb. 6, MRT I, 59/36. lelőhely)3 

 
1994 után felfedezett, ill. publikált lelőhelyek: 

 
A. Késő zselízi lelőhelyek (korábban a Keszthely-csoporthoz tartozó területen): 
1. Balatonszárszó-Kis-erdei dűlő (Honti et al. 2002; Oross-Bánffy 2009, Fig. 7.) 
2. Balatonszárszó-Ordacsehi dűlő (Honti et al.. 2002) 
3. Balatonszemes-Bagódomb (Bondár-Honti-Kiss 2000) 
4. Balatonszemes-Szemesi-berek (Oross-Bánffy 2009, Fig. 7.) 
1. Keszthely-Lendl Adolf u4.  
2. Mencshely-Murvagödrök (Oross-Bánffy 2009, Fig. 7.) 

 
B. Malo Korenovo-lelőhelyek (5. kép): 
1. Sormás-Török-földek (P. Barna 2004) 
2. Sormás-Mántai-dűlő (Straub 2004; 2005; P. Barna 2009a) 
3. Petrivente-Újkúti dűlő (Horváth-Kalicz 2003; Horváth 2004, Tokai 2006) 
 
C. A Sopot-kultúra lelőhelyei: 
1. Fajsz-Kováshalom (Bánffy 2003; 2004, 69);  
2. Petrivente-Újkúti dűlő (Horváth-Kalicz 2003; Horváth 2004) 
3. Sormás-Török-földek (Száraz 2004; P. Barna 2004) 
4. Sormás-Mántai-dűlő (Straub 2004; 2005) 

                                                
3 Kalicz N. szerint a kis leletegyüttes vagy a dunántúli Sopot kultúra fiatalabb fázisát vagy a 

lengyeli kultúra formatív fázisát (séi típus) képviseli, igaz lengyeli jellegzetességeivel inkább ez 
utóbbit (Kalicz 1988, 115-116). Mi magunk is a legkorábbi lengyeli kultúra lelőhelyeként tartjuk 
számon (5. ábra 23. lelőhely). Talán ezt a kulturális besorolást erősíti az a tény is, hogy a lelőhelytől 
alig 1 km-re Ny-ra fekszik a lengyeli kultúra egy másik lelőhelye, Zalavár-Rezes is (Szatmári 1993). 
4 Straub P. ásatása, közöletlen. Szóbeli közlését ezúton köszönjük! 
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5. Gellénháza-Városrét (Horváth 1995-96, Abb. 1-3; Horváth-H. Simon 2003, 49) 
6. Balatonmagyaród-Kápolnapuszta (P. Barna 2001, Fig. Pl. I,3) 
7. Kéthely (Eőry Béla gyűjtése)5 

8. Törökbálint-Tópark (Kukorica-dűlő) (Kovács-Rajna 2010, 375) 
 
II.3. Időrend 
 
II.3.1. A Sopot kultúra relatív időrendje. 

 
A klasszikus Sopot kultúra hosszú életű; kezdete a középső neolitikumban 

(Vinča B) gyökerezik, de élete folytatódott a késő neolitikumban (Vinča C-Sopot II, 
Vinča D 1/2 - Sopot III) is. Dimitrijević kronológiai rendszere szerint a Sopot IA 
párhuzamos a Vinča A-B1 fázissal, a Sopot IB párhuzamos a Vinča B2, a Sopot II a 
Vinča C, a Sopot III pedig a Vinča D fázissal (Dimitrijević 1969, 60; 1979, 268). 
Marković úgy véli, hogy még a korai rézkorban is (Lengyel III) továbbélt a kultúra 
(Sopot IV), egészen a Vinča D3 időszakig (Marković 1994, 152; 158). 

A lengyeli kultúra formálódása szempontjából nagy jelentőségű Brezovljani-
csoportot relatív kronológiailag Dimitrijević a Korenovo kultúra és a késő 
klasszikus Sopot közé helyezte, megjegyezve, hogy a klasszikus Korenovo és a 
Brezovljani közt időbeni hiátus mutatkozik. Elsősorban a lágyabb kerámia 
profilok és a vörös festés megjelenése alapján a csoport időrendi helyzetét a késői 
Sopot IB / korai Sopot II időszakra (késői Vinča B 2 / korai Vinča C) teszi (1978, 
120, 126). Marković szerint a Brezovljani-csoport a Vinča C időszakot tölti ki (1989, 
80). A klasszikus Korenovo kultúra és a Brezovljani-típus fellépése közti időbeni 
hiátusra T. Težak-Gregl egy átmeneti periódust feltételezett (1993a). 

Dimitrijević a Brezovljani-csoport élettartamát kb. 100-150 évre becsülte (1978, 
126). Ennek mintegy a duplájával számol Z. Marković, aki a Brezovljani-típus 
életének hosszát 7-10 generációban adja meg, s 1 generáció alatt 30 évet ért. A 
klasszikus Sopot kultúra időtartamát 27 generációra becsüli; a IV. (rézkori) fázis 
nélkül pedig 17-re. A Ražiste-típus élettartamát 4-5, a Pepelane-típust pedig 13-14 

generációra (Marković 1994, 146). 
A magyarországi Sopot-Bicske kultúra relatív kronológiai helyzetét illetően 

Kalicz N. és Makkay J. átvették Dimitrijević megállapításait. A Sopot kultúra I. 
fázisának relatív időrendjét Dimitrijević vonaldíszes importok alapján határozta 
meg (1968, 120), ez Magyarországon a kottafejes/kora zselízi időszaknak felel meg. 
A Sopot II-t Dimitrijević – mint már említettük – eredetileg a Vinča C-re tette. A 
Sopot kultúra III. fázisának leletei Magyarországon már nem találhatók meg, hiszen 
ekkor itt már a lengyeli kultúra élt. Ezt a relatív időrendi helyzetet a Dimitrijević 
által Bapska legfelső rétegéből közölt lengyeli importok is megerősítik, melyeket a 
Sopot kultúra III. fázisába sorolt. Kalicz N. és Makkay J. korrigálta a Sopot II. 
fázisának relatív kronológiai besorolását, mivel a Vinča C időszakban már a 
lengyeli kultúra élt a Dunántúlon, ezért a Sopot II. fázist valamivel korábbra, a 

                                                
5 Eőry Béla magángyűjtő terepbejárásai során Kéthely határában több őskori lelőhelyet is talált, 
melyek közül az egyikről a Sopot kultúra jellegzetes idoltöredékét és több, majdnem tömör 
csőtalptöredéket gyűjtött. Ezúton is köszönöm Eőry Bélának, hogy az adat felhasználását 
engedélyezte! 
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Vinča B2/C időszakra tették. Megállapították, hogy a lengyeli kultúrában 
kimutatható Vinča-eredetű elemeket a Sopot-Bicske kör közvetítette, s ez 
utóbbinak kronológiai, területi és tipológiai érvek alapján fő szerepet 

tulajdonítottak a lengyeli kultúra kialakulásában (Kalicz-Makkay 1972, 12). 
Bicske-Galagonyás időrendi helyzete meglehetősen összetett. Az ásatók több 

szuperpozíciót figyeltek meg; ezek alapján hat alfázis különíthető el a településen. 
A relatív kronológiailag rendkívül fontos tiszai import kerámiák mind a tiszai 
kultúra korai vagy korai klasszikus fázisából származnak (Makkay et al. 1996, 
128.132; 270). 

Bicske Dimitrijević véleménye szerint a Sopot kultúra dunántúli behatolásának 

idejére, a Sopot I/II, késő IB fokozatra tehető (1969, 60). Kalicz N. szerint azonban 
Bicske későbbi Becsehelynél, ez utóbbi lelőhelyen valamivel korábban kezdődött a 
Sopot kultúra településének élete (Kalicz 1988a, 114). Nem ok nélkül eltérőek a 
vélemények, hiszen éppen a bicskei leletek tették szükségessé Dimitrijević 
kronológiai rendszerének korrekcióját, ugyanis a K-Dunántúlon az említett IB és II 
fázisok kerámiája szétválaszthatatlanul jelentkezik (Kalicz-Makkay 1972). 

Bicske-Galagonyásra – s általában a K-i a csoportra – jellemző a fekete polírozott 
kerámia és az edénydíszítésben a kannelura alkalmazása (Makkay et al. 1996, 134-
139; Fig. 19-20). Itt sem a sárga kerámia, sem a sárga festés nem fordul elő. 
Regenye J. szerint ezeknek a tényeknek kronológiai jelentősége van, mert ez azt 
jelenti, hogy itt hiányzik a legkésőbbi Sopot időszak. Makkay J. szerint az egész 
Protolengyel-fázis hiányzik a lelőhelyen, ezt mutatnák a korai és korai klasszikus 
Tisza-importok is (Makkay et al.1996, 270-271), de a közölt anyag alapján úgy 
tűnik, hogy csak a legkésőbbi Sopot-időszak emlékanyaga hiányzik (Regenye 
1998, 111). 

A bicskei zselízi leletek egy részét Sopot-Bicske leletekkel együtt találták, 
bizonytalan leletkontextusban, amit az ásatók keveredésként értékeltek (Makkay 
et al. 1996, 266). Újabb, biztosan késő Sopot-környezethez köthető Zselíz III-
leletek6 alapján azonban felvetődik annak a lehetősége, hogy Bicskén sem 
feltétlenül keveredés okozta a zselízi és a Sopot-Bicske leletek együttes 
előfordulását. Így aztán az a megállapítás is megkérdőjeleződhet, miszerint a 
Bicske-típusú lelőhelyek a K-Dunántúlon csak a Zselízi csoport élete után 
kezdődtek volna (Horváth 1995-96, 150). 

Kalicz Nándor a DNy-dunántúli Sopot kultúra relatív időrendi helyzetét, a 
becsehelyi leletkontextus alapján, mivel együtt találta a DVK Keszthelyi-
csoportjának leleteivel, először azzal egyidejűnek határozta meg (Kalicz 1983-84, 
273 – 274; 1988a, 110). Azóta már tudjuk, hogy ezt a látszólagos kronológiai 
együttállást csupán a leletkeveredések okozták. 

Horváth László András (1995-96, 149-150) és Regenye Judit a magyarországi 
Sopot-kultúra időrendi helyzetét vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy az 
nem lehet egy idejű a Keszthely-csoporttal és a Malo Korenovo-val, így a fent 
említett kultúrák nem tartozhatnak egy időhorizontba. Horváth L. A. a 
Brezovljani-típust és az egyidős Ny-dunántúli Sopot kultúrát (legalábbis részben) a 
Zselízi csoport végével párhuzamosította, melyről viszont megállapította, hogy 

                                                
6 Baláca (Regenye 2002, Fig. 3, 13), Sormás-Mántai dűlő (P. Barna s.a.; P. Barna-Biró 2009, 2. ábra 2a-d, 

3). Részletesen ld. később! 
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nem lehet korábbi a Vinča B2, B2/C időszaknál (1995-96, 150). Véleménye szerint a 
Zselíz III. ilyen késői datálása megkérdőjelezi a Vorlengyel-kifejezés 
létjogosultságát, hiszen ez már a Protolengyel időszak (Horváth-H. Simon 1997, 
13-14; Horváth 1998). Regenye J. szerint Becsehelyen kívül más magyarországi Sopot-
lelőhelyek egyértelműen későbbiek, mint a Keszthely-csoport, így ő is a Vinča 
B2/C időszakra helyezi a magyarországi Sopot kultúrát s elveti a Keszthely-
csoport és a Sopot kultúra egyidejűségét (1998, 110). A késő Sopot és a korai 
lengyeli kultúrák kronológiai problémái mellett Regenye az elterjedés kérdésével 
is foglalkozott: mivel a lengyeli kultúra életének kezdetére a Vinča C már rég óta 
elfogadott datálás, ellentmondásosnak látta, hogy a két kultúra egyazon időben élt 
volna a Dunántúlon. Időbeni egybeesésüket ezért területi elkülönüléssel 
magyarázta (1998, 113). Véleménye szerint a Zalaegerszeg-Bény (Bíňa) vonaltól D-
re, a Sopot kultúra területén határozott jelei vannak annak, hogy a Sopot kultúra 
fiatalabb és a lengyeli kultúra kialakuló fázisa időben egymás mellett élt (2002, 37). 

A Sopot kultúra új kronológiai besorolást és az akkor már ismert petriventei 
leletkontextust figyelembe véve 2001-ben Kalicz N. felvetette, hogy Becsehelyen a 
Zselízi-kultúra, a Šarka-típus, a Malo Korenovo és a Keszthelyi-csoport leletei 
esetleg egy idősebb fázist képviselnek, melybe utólag keveredtek a Sopot-leletek 
(Kalicz 2001, 10). Mivel ezt akkor még nem látta bizonyítottnak, a fent említett 
kultúrák egyidejűséget és az utólagos keveredést egyaránt elképzelhetőnek 
tartotta.  

A petriventei Sopot-település és a DVK-telep időrendi viszonyára közvetett és 
közvetlen adatok is utaltak: a Sopot kultúra árkai több esetben is metszették a 
DVK objektumokat, amiből nyilvánvaló, hogy ez utóbbi kultúra időben megelőzte 
a Sopot kultúrát. Az időbeni eltérést közvetve a két kultúra önálló objektumai is 
jelzik. A DVK Keszthely-csoportjának települését Petriventén közelebbről a zselízi 
importok datálják (Horváth-Kalicz 2003, 19). 

Petriventén a Sopot kultúra objektumaiban leggyakrabban a Malo Korenovo 
kultúra, ill. kisebb mértékben a Vinča és a tűzdelt barázdás (Stichband) kerámia 
kultúrájának importleletei láttak napvilágot. Ez utóbbi két kultúra leleteit az 
ásatók a lengyeli kultúra előtti korai időszakkal hozzák kapcsolatba, ellentmondva 
ezzel Dimitrijević belső kronológiájának, aki korábban a Sopot II fázisra keltezte 
ezeket. A Malo Korenovo-leletek előkerülési körülményei nem voltak teljesen 
tiszták, néhány alkalommal ugyanis a Keszthely-csoport objektumaiban is 
előfordultak. Kalicz N. és munkatársai Petrivente tanulságai alapján a Malo 
Korenovo-leleteknek (a tömör talpas edényekkel együtt) a Sopot kultúrával való 
egyidejű megjelenését tartották valószínűbbnek, főként a festéssel való együttes 
előfordulás miatt. Becsehely I. 1975-76-ban, kis felületen végzett kutatási 
eredményei szintén alátámasztani látszottak ezt a feltevést. De lehetőségként azt is 
felvetették, hogy a Malo Korenovo-leletek már a Keszthely csoport késői 
településein is megjelenhettek (Horváth-Kalicz 2003, 19). 

A Petriventén és Becsehely I. lelőhelyen, ill. az ezek párhuzamának tekinthető 
horvátországi Brezovljaniban meglévő, egységes leletanyaggal, festéssel – és a 
Dunántúlon Korenovo-importokkal is – jellemezhető késő Sopot kultúra a lengyeli 
kultúra előzménye, mely megelőzte a Sé-Lužianky időszakot (Horváth-Kalicz 
2003, 17-20). 
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 A Sopot és a Korenovo kultúra egymáshoz viszonyított kronológiai helyzetét 
később Becsehely I. újabb, nagy felületen végzett ásatási eredményei nyomán 
Kalicz N. és munkatársai újra vizsgálták (Kalicz-Kreiter-Tokai s.a; Kalicz et al. 

2007.). A lelőhely belső kronológiája még nem tisztázott. 
A Sopot kultúra, ill. a késő neolitikum kezdeti időszakából (Vinča B1-B2 

időszak) a következő, kölcsönös kapcsolatokat és egyidejűséget bizonyító 
importokat ismerjük: Szentes-Ilonaparton AVK objektumból került elő a Sopot 
kultúra IA fázisának importja. Mivel a kérdéses objektum az AVK késői 
szakaszába tartozik, Horváth L. A. a Vinča B1-B2 időszakba sorolja a leletet 
(Horváth 1994 Abb. 11, 3; 1995-96, 146). Vésztőn, a tiszai kultúra formatív fázisából 
(I) ismert Sopot-import (Goldman 1984, 108), Öcsödön pedig klasszikus tiszai 
rétegben került elő a Sopot kultúra fiatalabb fázisának edénye (Raczky 1986, Abb. 
10, 11). A két kultúra kapcsolatainak kölcsönösségét jelzi, hogy Bicskén is találtak 
tiszai cserepeket, noha közelebbi kronológiai besorolásuk vitatott (Makkay et al. 
1996, 130-132). A Vinča-kultúra hatása a bicskei kerámián, s általában a Sopot 
kultúra K-dunántúli ágában közvetlenül is érzékelhető (pl. beszúrkált pontokkal 
kitöltött szalagdíszek és kannelurák alkalmazásában). Korai Butmir-, Zselízi, 
Šarka-típus és Malo Korenovo-kerámia együttes előfordulása a Vinča B2-nek 
megfelelő időben Becsehelyen, a Sopot kultúra Ny-dunántúli ágában, valamint a 
Brezovljani-típus jelenléte a DNy-Dunántúlon Az É-D-I kapcsolatokat jelzi: 
Becsehely I (Kalicz 1983-84, Taf. 3. 10-13; KALICZ 1989, 106; Petrivente-Újkúti dűlő 
(Horváth-Kalicz 2003), Sormás-Mántai-dűlő, Sormás-Török-földek. Horvátországba, 
Brezovljani lelőhelyre (Dimitrijević 1978, Abb. 19,7) az északi eredetű Stichband-
import valószínűleg ugyanazon a kereskedelmi útvonal jutott, amely Becsehelyt, 
Petriventét és Sormást is érintette. 

A „Vor- és Protolengyel fogalmakat”7 a szlovák kutatók vezették be (Točik 
1969; Točik-Lichardus 1964; Pavúk 1962, 1964a, 1964b, 1969a, 1969b). Kalicz N. az 
ún. Vorlengyel-horizontba sorolta a késői vagy legkésőbbi Zselízi kultúrát, ill. az 
idősebb Sopot kultúrát, melyek szerinte egy időszakot képviselnek a korai Tisza 
kultúrával (I) (a Tisza I megnevezés alatt a korábban késő Szakálháti kultúrának 
vagy Szakálhát-tiszai átmenetnek vett leletanyagot értve), továbbá párhuzamos a 
késői Bükk-, Szilmeg- és Esztár-csoportokkal, valamint a Vinča B2 fázissal (1988a, 
116). Újabb, pl. Balácáról és Sormás-Mántai-dűlőből nyert adataink szerint azonban a 

legkésőbbi Zselízi kultúra importjai nem az idősebb, hanem a késői Sopot kultúra 
településein jelennek meg (ld. később). A Protolengyel-horizont terminus alatt 
pedig a fiatalabb dunántúli Sopot kultúrát, ill. a Brezovljani-típust, Luţianky-t, Sét 
és Zalavárt értette, mely egy időszakot képvisel a korai Tisza kultúra (I) második 
felével és a klasszikus tiszai kultúra (II) kezdetével, s párhuzamos a Vinča B2 
második felével és talán a C fázis kezdetével (Kalicz 1988a, 116). 
 Vinčán a B1 rétegből került elő olyan korai tiszai edény, melynek szinte analóg 
párját Vésztőn tárták fel (Kalicz 1989, 104; Abb.1), s hasonló edények töredékei 
zselízi lelőhelyeken is előfordulnak (Békásmegyer, Pomáz, Győr, néhány szlovákiai 
lelőhely). Zselízi kis edények utánzatai kerültek elő Vinčán a B2 rétegben; 
ugyaninnen kétarcú edényt is közöltek, melynek párhuzama Békásmegyerről, 
zselízi környezetből, valamint Parţáról is ismert (Kalicz 1989, Abb. 2-6.). Vinča B2 

                                                
7 Részletesebben ld. az I.1.4. alfejezetben. 
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rétegéből olyan arcos edény került elő, mely ott idegen, s vagy eredeti Szakálháti-
edény, vagy annak utánzata (Kalicz 1989, Abb. 4-5). A zselízi-tiszai egyidejűséget 
igazoló zselízi lelőhelyeken talált tiszai importok: bükki, tiszai és zselízi edények 
„Vorlengyel”-típusú kerámiával együtt jöttek elő egy zárt objektumból, a szlovákiai 
Výčapy-Opatovce 3. gödréből. Ugyanebből az objektumból származik továbbá egy 
Vinča-Tordos jellegű lapos, átfúrt, kanál alakú csüngő is (Točik-Lichardus 1964). 

A Zselízi kultúra két fázisában (a IIB/III. elején és a III. fázis végén) lakott 
Szécsény-Ültetési telep arcos edényei és gazdag importleletei élénk külső 
kapcsolatokról árulkodnak a középső neolitikum késői szakaszában, ill. a középső 
és késő neolitikum váltásának idején. A DVK K-i határvidéke a Dunát átlépve 
közvetlen kapcsolatba került a Tisza-vidék déli eredetű kultúráival (Bükk, Szilmeg 
és Szakálhát), továbbá földrajzi fekvése révén DNy-Szlovákiával. A szécsényi telep, 
leleteiből ítélve, fontos összekötő kapocs volt az említett vidékek között, valamint 
jelentős szerepet vitt a lengyeli kultúra formálódásában alapvető D-i eredetű 
elemek É felé való közvetítésében (Fábián 2005). 
 Fontos kor- ill. kultúra (s ezen keresztül kapcsolat-)jelző értéke is van a 
mustársárga Urkút-Eplény típusú radiolaritnak, hiszen szinte kizárólag a Sopot 
kultúra kőiparára jellemző. A Sopot-Bicske kultúrán kívül csak a legkorábbi 
lengyeli anyagokban szerepel jelentős mennyiségben. Az Alföldön leginkább a késő 
Szakálháti-korai tiszai (Tisza I.) anyagokban gyakori, pl.: Öcsödön és Szegváron 
(Biró 1991). Ez az adat jól egybevág az importkerámiák korábban említett 
adataival, melyek szintén jelzik a Sopot kultúra alföldi kapcsolatait (Goldman 1984, 
Raczky 1986, Horváth 1995-96). Szintén sokat mondó tény, hogy az 
esztergályhorváti tömegsír egyetlen pattintott kőeszköz melléklete egy Urkút-Eplény 
típusú radiolarit penge8. 

A Sormás-Mántai-dűlőben, Sopot-környezetben lelt importleletek9 közül első 
helyen a Malo Korenovo-leletekkel foglalkozunk (XII. típustábla 1-4; P. Barna s.a., 
IV. tábla 1-4;). Összesen három objektumból (366, 372. és 692.) kerültek elő a Malo 
Korenovo kultúra leletei10. Az edényformákat tekintve egy homorú vállú tál (XII. 

típustábla 1-2) és egy másik, bikónikus testű edény (XII. típustábla 4) 
rekonstruálható. A díszítés jellegzetes, nagyon vékonyan karcolt vonaldíszekből 
tevődik össze, melyek vízszintes és ferde egyenes vonalakból, valamint V-alakú 
szalagmintából áll. Egyetlen töredéken figyelhető meg bonyolultabb minta. 
Feltehetőleg a leletek töredékességével magyarázható, hogy a Korenovo-kultúra 
„védjegyének” számító kampós végződés mindössze egy esetben jelenik meg a 
kerámiákon11. 

                                                
8 Ld. a III.1.2. alfejezetben. 
9 A lelőhelyen talált idegen eredetű kerámiákat egy tanulmányban mutattuk be (P. Barna-Biró 
2009). 
10 A 710.366.1.3.1, 710.366.1.7.1.és 710.372.1.5.1. ltsz.-ú darabok. A 692. objektum a 2005. évi ásatási 
szezonban került feltárásra, így leletei már nem tartoznak a feldolgozandó leletegyütteshez. Ez az 
egyetlen olyan töredék viszont, amelyiken jól látható a Korenovo-díszítésre jellemző kampós 
motívum, ezért fontosnak tartjuk megemlíteni. Ez a lelet még nem volt ismert a Korenovo kultúra 
magyarországi megjelenésének relatív idejét tárgyaló előadás, ill. tanulmány (P. Barna s.a.) 
készítésekor. Közöletlen. 
11 A 692. objektumból származó Malo Korenovo-kerámia leírása: szürke, homokkal soványított, 
közepes falvastagságú, erősen kopott felületű töredék, vékonyan karcolt egyenes vonalú, kampós 
végű mintával díszítve. 
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A lelőhelyen nem önállóan lép fel a Korenovo-kultúra, csak import leletei 
kerültek elő, minden esetben a Sopot kultúra objektumaiból. A 366. objektum 
elsősorban a Sopot-kultúra leleteit tartalmazta, de a Keszthely csoport 1 db 

szórványlelete is előkerült belőle; a 372. objektumban ellenben kizárólag a Sopot-
kultúra leletei voltak. Ugyanebből az objektumból került elő a Sopot-kultúra 
oltára12(XI. típustábla 10a-c), mely formáját tekintve a Gornji Brezovljaniból 
(Dimitrijević 1969, 19.t.7; 1978, 125), Tomašica-ból (Teţak-Gregl 1993a, 70, T. 18,1) és 
Petriventéből (Horváth-Kalicz 2003, 7. kép 4) ismert oltárokkal nagyfokú 
hasonlóságot mutat. Valószínűleg ugyanehhez a leletcsoporthoz tartozik egy 
Bapska-i töredék is (Dimitrijević 1968, Sl. 13, 2; P. Barna 2009, 216). Az utóbb 
említett két darab Malo Korenovo-díszítésű, a sormási példány azonban nem 
karcolással, hanem vörös festéssel díszített13. A 366. és 372. objektumok a Sopot-
kultúra árkán belül kerültek elő, s mindkettő az ún. körülárkolt házhelyekhez 
tartozó gödrökből. 

Sormás-Mántai-dűlő 22. objektumából a zselízi kultúra egy töredéke14 (XII. 

típustábla 3), a 469. objektumból15 Zselíz III. töredékek (XII. típustábla 2 a-d.), két 
további gödörből pedig (727. és 734. objektum)16 a Vinča kultúrából származó 
töredékek (vagy azok utánzatai) kerültek elő (XII. típustábla 5-6.). Az említett 

objektumok – a 22. objektum kivételével – mind a Sopot kultúrához tartoznak. Az 
elsőként említett töredéken látható díszítés párhuzama Bicske-Galagonyás 
lelőhelyről említhető, igaz, ott vékony falú és finom kivitelű kerámián fordult elő, 
melyet a korai zselízi kultúrába datálnak (Makkay et al. 1996, Fig. 29./11.). A 
bicskei zselízi leletek egy részét Sopot-Bicske leletekkel együtt találták, 
bizonytalan leletkontextusban, amit az ásató keveredésként értékelt (Makkay et al. 
1996, 266). A Mántai-dűlői 22. objektum a Keszthely-csoport és Sopot kultúra 

leleteit egyaránt tartalmazta, ezért az import töredék datáló értéke korlátozott. 
Amennyiben feltételezzük, hogy a zselízi kerámia a Keszthely-csoport leleteihez 
tartozik, időrendi helyzete nem mond ellent a bicskei adatoknak. A másik 
töredékes zselízi import edény (XII. típustábla 2a-d) díszítése (függőleges, ill. 
vízszintes sávokat sűrűn kitöltő halszálkamintás karcolások) alapján egyértelműen 
késői, párhuzama több késő zselízi leletegyüttesben előfordul, pl.: Bajč-Vlknovo, 3. 
obj. (Točik 1964, Tabl. XLII, 5, 11.), Sikenica (Pavúk 1969b, 356, Abb. 3,3). A sormási 
darabok vörös festésű leleteket is tartalmazó Sopot-objektumból származnak s 
balácai párhuzamuk (Regenye 2002, Fig.3, 13) szintén a Sopot kultúra késői 
fázisába tartózó leletekkel együtt került elő. A Mántai-dűlői és a balácai, biztosan 
késő Sopot-környezethez köthető Zselíz III-leletek alapján mérlegelnünk kell, hogy 

                                                
12 Ltsz.: 710. 372.1.9.  
13 További két hasonló oltár került elő 2005. őszén Sormás-Török-földek lelőhelyen is; az egyik a 
604. objektumból (6. kép 2), a másik pedig a 771. objektumból. Ezek már nem tartoznak a 
disszertáció törzsanyagához. A tárgytípussal egy tanulmány keretén belül részletesen 
foglalkoztunk (P. Barna 2009). 
14 Ltsz.: 710.022.01.10. 
15 Ltsz.: 710.469.1.9.1. 
16 Ezeket az objektumot Straub Péter a 2005. évi pótkisajátítási területen tárta fel, így nem tartoznak 
a törzsanyaghoz. A leletek fontosságára való tekintettel az import kerámiákat mégis figyelembe 
vesszük jelen munkánkban. 
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esetleg Bicskén sem keveredés okozta a zselízi és a Sopot-Bicske leletek együttes 
előfordulását. 

A Vinča kultúra jellegzetes díszítését viselő töredékek17 két külön objektumból 

származnak ugyan, de finom anyaguk, színük, falvastagságuk és nem utolsó 
sorban díszítésük nagyfokú hasonlósága valószínűsíti, hogy egy edény töredékei 
lennének. A töredékek finoman iszapolt anyagúak, barnásszürke színűek; a 
karcolással keretezett üres, ill. a sűrű, benyomott körökkel kitöltött sávok 
egymásba kapaszkodó meandereket alkotnak (XII. típustábla 5). Ugyanez a 
motívum jelenik meg két különböző, Vinkovci-Ervenica (Sopot II) lelőhelyről közölt 

Vinča C-korú importkerámián is (Dimitrijević 1968, T. X, 5 és XI, 11). Az importok 
közt említhetjük még továbbá a Butmír-jellegű díszítéseket is (XII. típustábla 7-

11). Az egyik példányon a kétvonalas, érintővel összekötött, karcolt spirálokat 
vörös festéssel töltötték ki (XII. típustábla 7). A XII. típustábla 10-11. sz. alatt 
bemutatott töredékeken egyenes karcolt vonal egészíti ki a spirálokat. Szinte 
azonos kivitelezésű, mélyen karcolt spirálokkal és fölöttük futó egyenesekkel 
díszített kerámiákat ismerünk a boszniai Butmir lelőhelyről (Radimský-Hoernes 
1895, Taf. V. 3, 8.), így nagy valószínűséggel valódi importokról beszélhetünk. 
A relatív időrendi értékelést bonyolítják a két sormási lelőhelyről, továbbá Becsehely 

(I.)-Bükkalji-dűlőből nyert az új adatok. Ezeken a lelőhelyeken olyan objektumok 

kerültek napfényre, melyekben a Sopot és a korai lengyeli kultúra leletei, nem 
teljesen tiszta leletkontextusban, de együtt fordultak elő. A következő konkrét 
példák említhetők:  

1, Sormás-Török-földek 69. objektuma leletei s a lelőhelyen belüli elhelyezkedése 
alapján is a korai lengyeli kultúrához köthető, ugyanakkor a Sopot kultúra egy 
tipikus szobortöredékét18 is tartalmazta (X. típustábla 6a-e; 58. t. 1.). Ugyancsak a 
Török-földek egy másik lengyeli objektumából (604. objektum) származik egy 
jellegzetes Sopot-oltártöredék19 (XI. típustábla 11). Mindkét lelettípus korábban 
csak a Sopot kultúrából volt ismert, ezekben az esetekben azonban lengyeli 
környezetben fordultak elő. 

2, Sormás-Mántai dűlőben „fordított” a helyzet: ott a 829. objektumban, Sopot-

környezetben találták az antropomorf plasztikák bikónikus, stilizált fejű típusának 
több töredékes példányát20 is (XI. típustábla 11-13a-d), mely tárgytípust viszont 
eddig elsősorban lengyeli kontextusból, a fiatalabb Vinča kultúrából, pl. Predonica-

ról (Tasić 1998, Kat. No. 76-77), ill. az MBK-ból ismertük; a Sopot kultúrából 
viszont nem. Nagyméretű, bikónikus, stilizált fejű idolok darabjait többek közt 
Aszódról (Kalicz 1985, 71. kép 9; Raczky 2002, Fig. 4, 3), Polgár-Csőszhalomról, a 
tellről és a horizontális telepről (Raczky 2002, 82; Fig. 4. 1, 4), Ausztriából Kleinrötz 
és Eggendorf am Walde lelőhelyekről (Ruttkay 2005, Abb. 8,7; Abb. 8,9), továbbá az 
MBK-ból nagyobb számban is (Podborský 1985) említhetünk. Ruttkay E. felhívja a 
figyelmet, hogy a Balkánon már korábban is megjelennek a nagyméretű plasztikák, 
pl. Koszovóban, Priština környékén, Gladnice lelőhelyen (2005, 199); sőt, Török-Trákián 
át egészen a közel–keleti prekeramikus neolitikumig visszavezethető ez a tárgytípus 

                                                
17 A 727. és 734. objektumok leletei. Leltározatlan, közöletlen. 
18 Ltsz.: 79.69.1.5.  
19 A lelet azonosító kódja: 79.604.29. Leltározatlan, közöletlen. 
20 A leletek azonosító kódja: 710..829.1.1.1-4; 710.829.1.1.2-4; 710.829.1.1.3-4; 



 
59 

(Hansen 2001). Gradesnitsa-ban (Bulgária) ez a bikónikus fejforma az arc részletes 
ábrázolásával kombinálódik (Vajsov 1984, T, 26, 6a-6b). Sormás-Török-földeken is 
találtunk ilyen típusú fejtöredékeket, többnyire Sopot kontextusban (23. t. 3; 29. t. 

13).21. Az egyik esetben (177. objektum) – noha egy Sopot házhelyet kerítő árokról 
van szó, s túlnyomó részt Sopot-leleteket is tartalmazott, több, séi típusú lelet is 
előkerült22., így nem dönthető el, hogy a bikónikus, stilizált fej melyik kultúrához 
tartozik. Végezetül talán ide sorolhatjuk azt a séi típusú szobor fejtöredékét is (6. 
ábra), amelyik a Mántai-dűlőből származik, s szintén nem köthető lengyeli 
objektumhoz23 (P. Barna 2004, 12. kép 3, 13. kép 3). 

 

 
 

6. ábra: Séi típusú antrhropomorf szobor fejtöredéke Sormás-Mántai-dűlőből 

 

3, Hasonló jelenséget említenek Becsehely (I) lelőhelyről Kalicz N. és 
munkatársai is: ott séi típusú szobor fejtöredéke és séi jellegű festéssel díszített tál 
került elő, szintén a Sopot kultúra településéről (Kalicz et al. 2007, Abb. 5, 15; Abb. 
6, 5, 7.). 

 
II.3.2. A Sopot kultúra abszolút időrendje. Kronológiai problémák 
 

A Magyarországon korábban közzétett C-14 adatok, mint pl. Baláca (6030+/-40), 
Ajka (5930+/-40) és Becsehely I. (5885+/-50, ill. 5525+/-70) adatai hagyományos BP 
értékek. Horvátországból Bapska D horizontjából (5955+/-80) és Pepelane lelőhelyről 
(5850+/-130) ismert BP dátum (összefoglalóan ld. Makkay et al. 1996, 10).  
Az utóbbi években egyre több kallibrált BC adat is hozzáférhető, Magyarországról 

és Horvátországból egyaránt. Az említett balácai adat (9. gödör) kallibrálva: 4921 BC; 
az ajkai pedig 4805 BC; mindkettő a késői fázisból származik (Regenye 1996a, 168). 
A következő dél-dunántúli lelőhelyekről ismert adatokat a 6. sz. ábrán foglaltuk 
össze: Petrivente-Újkúti dűlő, Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlő, Sormás-Mántai dűlő és 
Sormás-Török-földek.  

Szlavóniából (K-Horvátország) szintén rendelkezésre áll néhány Sopot-
lelőhelyről nyert abszolút időrendi adat, melyek az eltérő kallibrálás miatt nem 
igazán vethetők össze a dunántúli adatokkal. Ezen a területen a klasszikus Sopot 

kultúra kezdetére egy régebbi (nem kallibrált) adat 4300 bc időpontot ad, ami 
nagyon alacsonynak tűnik, de tudjuk, hogy a dendrokronológiai kiigazítás 500 – 

                                                
21 Ltsz.: 79.2.24.35. és 79.841.9. Egy idolfej 3 db töredéke a 177. objektumból,79.177.1.1. Közöletlen.  
22 Szobortöredék, állat alakú szobor lábtöredéke, valamint belülről kinyomott bütyökkel díszített 
kerámia. 
23 Ltsz. 710.55.1.8. Megjegyezzük, hogy ez a szórvány fejtöredék más úton is a lelőhelyre 
kerülhetett, ld. a III. 2. alfejezetben. 
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1000 évvel magasabb időpontot eredményez (Marković 1994, 144-145). A késői 
fázisba tartozó Pepelane lelőhelyről 3950+/-110 bc adat ismert (Marković 1989, 
81).  

Sopotról egy adatot ismerünk a tell III. szintjéről: 4670-3950 BC (Krznarić-
Škrivanko 2000, 52), továbbá egy másikat, a II. fázis legelejére datált leégett ház 
korára vonatkozóan: 5050-4780 BC (Krznarić-Škrivanko 2002, 44-45; 2003, 45).  

Ismertek adatok magáról a névadó lelőhelyről (I B-III. fejlődési fázis); továbbá 
Dubovo-Kosno (Zupanja környéke) lelőhelyről (I B. és II. fázis), míg más lelőhelyek, 
pl. Herrmann-féle szőlő (Eszék környéke), Mandek-féle szőlő (Otok), Privlaka (Vinkovci 
környéke) és Slavca (Nova Gradiska környéke) a II. és III. fázisba tartoznak. A 

radiokarbon adatok szerint a kultúra IB fázisa az 5480-5070 cal BC, a II A fázis 
5030-4770 cal BC, a III. fázis 4340-3790 cal BC időszakra tehető. A horvát kutatók a 
felsorolt adatoknak és a dunántúli dátumoknak az összehasonlításban a Sopot 
kultúra Protolengyel-jellegének bizonyítékát látják (Obelić et al. 2004). Legutóbb 
Novi Perkovciból közöltek két, faszén mintából mért radiokarbon adatot, 
meglehetősen tág hibahatárral (+/- 138, ill. +/-100 év). A lelőhelyen a Sopot 
kultúra az IB/II fázisok átmenetétől kezdve a III. fázisig bezárólag van képviselve; 
ezen belül a mitákat szolgáltató objektumokról nincs adat. A dátumok a szerzők 
szerint a Sopot SE23. sz. házából közölt adatokhoz: 5050-4790 BC24 (Krznarić-
Škrivanko 2006, 14) állnak közel (Marković-Botić 2008, 16-17). A Novi Perkoviból 
közölt dátumokat újrakallibrálva felhasználtuk a dunántúli adatokkal való 
összevetésre25. 
 A DNy-Dunántúlon feltárt Sopot-lelőhelyekről ismert radiokarbon adatokat a 
VI.2. fejezetben ismertetjük. A Sopot és a korai lengyeli kultúra viszonyáról, az 
újabb relatív és abszolút kronológiai adatok fényében, a későbbiekben írunk 

részletesen. 
 
II.4. A Sopot kultúra települései  
 
II.4.1. Települési típusok a törzsterületen 
 

A Sopot kultúra idején a törzsterületen ritkás települési hálózat alakult ki 
(Dimitrijević 1969, 53; Regenye 1994, 14), melyben egy-egy sűrűbben lakott tömb 
válik ki, pl. a Požega-medence 14 lelőhellyel vagy Eszék (Osijek) környéke 
(Marković 1994: Karta 4; 7.; Balen-Potrebica 2006, 27; Šimić 2006, 42.). 
 A települések két típusa ismert: egyrétegű telepek, pl.: Gornji Brezovljani és 
tellek, pl.: Otok, Sopot, Slakovci, Orolik, Eszék (Osijek), Bapska, Klokočevik. Ez utóbbi 

települések hosszabb ideig tartó megtelepedésre utalnak. A tellek kiterjedése kb. 
100 x 120 m, esetenként kezdetleges erődítésként funkcionáló árok övezi őket 
(Dimitrijević 1969, 55; I. t./1.). 

Az utóbbi évek ásatásai közül alapvető fontosságú a névadó lelőhely több 
ásatási szezonban végzett kutatása. A tell-településen a II. fázis házai ugyanolyan 
helyzetűek voltak, mint a III. fázishoz tartozók, de azoknál nagyobbak. Tájolásuk 
ugyanakkor egységesen DNy-ÉK-i (Krznarić-Škrivanko 2000, 52). Később egy 

                                                
24 Ez az adat nincs újrakallibrálva. 
25 ld. VI.2. alfejezetben. 
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eltérő (ÉK-DNy-i) tájolású, 7.00 m x 4.00 m-es, leégett házat is találtak, melyben a 
tűznek köszönhetően sok in situ lelet őrződött meg. A házat a II. fázis legelejére 
datálják, ez a tell legkorábbi háza. Kora: 5050-4780 BC. A ház alatt fedezték fel a 4. 

települési fázist képező árkot, amely három oldalról kerítette a telepet (az ÉNy-i 
oldalt a Bosut folyó határolja); betöltésében annak a népességnek az emlékanyaga 
került elő, akik a leégett házat építették. Az ároknak, mely 6 m széles, majdnem 3 
m mély, egy ÉNy-DK-i irányú, 5 m-es szakaszát tárták fel. Paliszádra utaló 
alapárkokat és cölöplyukakat is feltártak, a paliszád valószínűleg az erődítési fal 
része lehetett (Krznarić-Škrivanko 2002, 44-45; 2003, 45). A tell legmagasabb 
pontján a házak közti távolság nem éri el az 1 m-t. A házakat viszonylag rövid 
időn belül újították meg, tehát ezek a Sopot kultúra egyetlen, nagyobb települési 
sűrűségű fázisán belüli, különböző települési szinteknek tekinthetők, melyek 
valószínűleg a kultúra IV, rézkori fázisába tartoznak (Krznarić-Škrivanko-Balen 
2006, 60). 

Árkok nem csak telleken, hanem a sík, egyrétegű telepeken is jellegzetes 
elemei a telepszerkezetnek. Gornji Brezovljani-ban is ismertté vált egy kerítőárok az 
újabb ásatás során. A korábbi 193 m²-es felület után 2002-ben újabb 160 m²-t tártak 
fel (a lelőhely teljes kiterjedése kb.185 000 m²-re becsülhető). „Lakógödör”26 
részlete is napvilágra került, a tetőt tartó cölöpök nyomával, továbbá egy 
földfelszíni ház padlója, valamint két gödörrészlet (Marković-Okroša 2003, 36). 
Špišić Bukovica lelőhelyről leégett földfelszíni házról tudósítanak. A lelőhelyet – 
melyen Brezovljani-típusú leletek is előfordultak – a klasszikus Sopot kultúra II. 
fázisára datálják (Marković 1989, 80). Az utóbbi időben megszaporodtak a 
lakóépületekre utaló adatok: Dubovo-Košno (Ţupanja környéke; Sopot I-B/II fázis) 
lelőhelyen különböző települési objektumok láttak napvilágot, köztük részben 

földbemélyített és földfelszíni szerkezetek egyaránt. A földbemélyített szerkezetek 
főleg munkagödörként vagy kézműves műhelyként funkcionálhattak. Előkerültek 
továbbá tároló- és hulladékgödrök is. A földfelszíni építmények négyszögletesek, 
két típusba (A és B) sorolhatók. A cölöplyukakból kirajzolódó épületek tartoznak 
az A, míg az alapárkos épületek a B típusba. Mindkét típus lakóház (Marijan 2001, 
45; 2006, 45, 51.). Krčavina lelőhelyen, Perkovci környékén szintén kerültek elő a 
Sopot kultúrába tartozó települési objektumok, köztük házak szerkezeti elemei is 
(Marković–Botić 2006, 53.). Aljmaš-Podunavlje többrétegű őskori lelőhelyen két 

gödör és egy lakóépület maradványai jelezték a Sopot-megtelepedést (Simić 2007a, 
43.). Čepin-Ovčara / Tursko Groblje lelőhelyen a kultúra hosszú életű településén, 
mely a koraitól a késői fázisig élt, két párhuzamosan álló, faszerkezetű, 
négyszögletes alaprajzú épület részleteit tárták fel, melyeknél szerencsés módon 
megőrződött a padlószint is. Az egyik épület padlószintjében lemélyedő 
cölöplyukakat és fa szerkezet elszenesedett maradványait kerültek napfényre 
(Šimić 2002, 50; 2006, 42.). Szintén itt került elő, az egyik ház szomszédságában, 
egy kupacban, egy 460 darabból álló kincslelet: Spondylusból és szarvból készült 
korong alakú, hengeres gyöngyök, kerek, négyzet és téglalap alakú csüngők illetve 
átfúrt lapocskák (Šimić 2007, 72, 3-4.kép).  

Osijek-Filipovica-n, a rég óta ismert Hermanov-féle szőlő területén, legutóbb 
házak, gödrök és tűzhelyek részleteit tárták fel. A Čepin–Ovčara-i házzal 

                                                
26 Ld. a II.5.4. alfejezetben. 
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ellentétben az itteni házaknak nem volt fa padlója. Némelyik ház esetében két 
vagy három megújítást is dokumentáltak. A település középső részén álló házak 
nagyobbak voltak, ami arra utalhat, hogy különleges fontosságúak lehettek a 

közösség lakói számára. A kerámialeletek szerint a település a Sopot kultúra korai 
szakaszától a későig lakott volt (Simić 2007b, 59-60.). 

Gornji Brezovljani egy lépcsősen ereszkedő oldalú, nagyméretű objektumát (SJ 
217 objektum) az ásató kultuszhelyként azonosított, s feltételezte, hogy közösségi 
gyülekezési helyként, ill. a kultikus cselekmények helyszíneként szolgált. Ezt a 
véleményét nagyrészt egy, az objektumból származó absztrakt női plasztikára és 
az objektum különleges kiképzésére alapozta – megítélésünk szerint kevéssé 
meggyőzően (Okroša-Rožić 2005, 68). Annyi biztos, hogy a kérdéses objektum 
nem tűnik lakóhelynek. L. Okroša Rožić az említett objektum közelében később 
további, általa szentélyként azonosított objektumot (SJ 227) és más, különlegesnek 
tartott gödröket (SJ 209, SJ 228) is feltárt, melyek alapján a településen belül egy 
elkülönített, kultikus célú területet feltételez (Okroša-Rožić 2007, 50.). A Sopot 
kultúra rituális gyakorlata eddigi adataink szerint főként egy-egy, feltehetőleg a 
rituális szférához kötődő tárgy (oltár, ember- és állat alakú palsztikák, stb…), ill. 
régészeti jelenség (pl. építési áldozatok, bothroszok) kapcsán ismert (Regenye 
1994a); egyértelműen közösségi kultuszhelyként (szentélyként) azonosítható 
építményt azonban tudomásunk szerint ez idáig nem közöltek.  

A települések jellegzetes elemi továbbá a különböző gazdasági rendeltetésű 
objektumok. Szintén Gornji Brezovljani-ban, még az 1973. évi feltárás során, egy 
olyan gödörkomplexumot is felfedeztek, melynek D-i részét fazekasműhelyként 
azonosították, s az ásató a telepen belüli specializácó bizonyítékaként értékelte. A 
műhelygödörben kisméretű, boltozatos kemence is volt (Dimitrijević 1978, 123, 
Abb. 8). Čepin–Ovčara/Tursko Groblje lelőhelyen, a telep egy adott részén a 
szilánkok, magkövek, kész termékek koncentrációja alapján műhelytevékenységet 
feltételeznek. Említést érdemel a nagyszámú Spondylus-lelet is (Simić 2007b, 59-
60; 2006, 42.). Jó állapotban fennmaradt, kerek, boltozatos kemencéről tudósítanak 
Kneţevi Vinogradi-Osnovna škola (Általános iskola) lelőhelyről (Šimić 2004, 79). 

Slavča-Nova Gradiška lelőhelyet– ahol a klasszikus Sopot kultúra és a lengyeli 
kultúra leletanyaga is jelen van, Kostolac és Vučedol telepnyomok mellett –, hegyi 
erődítésként azonosították. Itt a legjelentősebb objektum (037) műhelygödörnek 
bizonyult, számottevő leletanyaggal: háztartási kellékekkel, kerámia- és 
kőleletekkel (Mihajlević 2004, 32; Skelac 1997, 224). Néhány objektum kronológiai 
helyzete közt eltérés tapasztalható, ennek ellenére a lelőhely késő neolit horizontja 
egészében véve a Brezovljani-Lužianky-Sé horizontba sorolható (Mihajlević 2006, 
34.). 

Sopotban, a tellen, mindegyik települési szinten kerültek elő olyan 
cölöplyukak, kisebb gödrök, ill. sekély árkok, melyeket háziállatok elkerítésére 
szolgáló kerítőárkok vagy sövények részeiként értelmeztek (Krznarić-Škrivanko-
Balen 2006, 60).  

Természetesen hulladékgödrök is nagy számban fordulnak elő a 
településeken. Čepin-Ovčara/Tursko Groblje lelőhelyen a telep D-i részén 
helyezkedett el sok hulladékgödör, melyekből kerámia, csont- és kőeszközök, 
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kagylók, állatcsontok és -szarvak kerültek elő, ez utóbbiak közt sok szarvasmarha 
maradvánnyal (Šimić 2002, 50).  
 
II.4.2. Települési típusok a Dunántúlon 

 
Az 1990-es évekre kialakult kép szerint a Dunántúlon a Sopot kultúra 

településhálózata ritka volt ugyan, de egységes (Regenye 1994a, 14). A kultúra 
elterjedési területét az új eredmények fényében tekintve felmerül a kérdés, hogy a 
Dunántúl továbbra is perifériának tekinthető-e? Az utóbbi évek nagy felületű 

feltárásai mennyiségileg és minőségileg is megváltoztatták a települési hálózatról 
korábban kialakult képet: a Dunántúlon a Sopot kultúra idején szórványosan és 
ritkásan elhelyezkedő települések helyett – legalábbis a délen, a Zalai-dombság déli 
előterében –nagy települések sűrű hálózatát talájuk. Paradox módon erről a 
területről jelenleg kiterjedtebb és jóval nagyobb mértékben kutatott telepeket 
ismerünk, mint a kultúra horvátországi törzsterületéről. Ezek alapján nyilvánvaló, 
hogy a D-Dunántúl nem tekinthető perifériának. Az itteni lelőhelyek jelentőségét 
részben a korai lengyeli kultúrával való kapcsolatuk adja: a D-Dunántúlon ugyanis 

nem lehet figyelmen kívül hagyni a Sopot kultúrának a formálódó lengyeli 
kultúrára gyakorolt hatását, de ennek mibenlétét ma máshogy látjuk, mint 
korábban. 

 
II.4.2.1. A K-Dunántúl 

 
Itt főleg egyrétegű telepeket ismerünk: Bicske, Hidas, Izmény (Kalicz-Makkay 

1972, Makkay et al. 1996), s azokat is régi, többnyire kis felületű feltárásokból. 
Bicske-Galagonyás ugyan nem tekinthető a szó szoros értelmében kis felületű 
feltárásnak, de a lelőhely sajátos viszonyai (nagyfokú beépítettség) és a több 
részletben, kisebb szelvényekkel és kutatóárkokkal folytatott ásatások miatt a 
kutatott felület mégsem összefüggő, így a településszerkezet inkább csak 
részleteiben vizsgálható. 

Bicskén több cölöpszerkezetes hosszúház részletei is napvilágot láttak; ezek 

közt volt É-D-i és K-Ny-i tájolású is; mindkét variáció a Sopot kultúrából. Az 
utóbbi házban a cölöpsorok kb. 2 m-es távolságban álltak egymástól, továbbá egy 
keresztirányú fal 1,80 m hosszú alapárka is előkerült, melybe két cölöplyuk 
mélyedt. A ház környékén két tűzhelyet is feltártak, melyek szintén a Sopot 
kultúrához tartoztak, de annak a háznál valamivel későbbi települési fázisába 
(Makkay et al. 1996, 31 32). 

Az É-D-i tájolású ház K-i cölöpsorának legdélebbi tagja eltért a többi 
cölöplyuktól: nem csupán mélyebb és nagyobb volt azoknál, de 2 db csiszolt 
kaptafa alakú kőbaltát és 2 db egymásra helyezett, majdnem teljes szarvasmarha 
koponyát tartalmazott, melyekből csak az állkapocs hiányzott. A lelet 
kétségtelenül egyszeri alkalommal bemutatott építési áldozat, s egyben a 
bikakultusz emléke is (Makkay 1978-79, 1979, 162-164; Makkay et al. 1996, 34). 
Bicske-Galagonyáson több árokrészlet is előkerült, ezek közt volt a Sopot kultúrához 
tartozó is, melyen egy D-i irányú kaput feltételeznek. Ezzel az árokkal 
párhuzamosan egy második kerítőárok részleteit is feltárták (Makkay et al. 1996, 
19, 26, 35; Fig. 3). 
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Földrajzi helyzetét tekintve ehhez a csoporthoz tartozik a Sopot kultúra eddig 
ismert legészakibb lelőhelye is, a DK-szlovákiai Bény (Bíňa). A lelőhelyet 
mindössze egy kisebb leletegyüttes képviseli (Pavúk 1981a), Makkay J. ezért 

kétségbe is vonja hitelességét (Makkay et al. 1996, 274). 
 Földrajzi fekvésük ellenére, leletanyaguk jellegét tekintve, Ajka és Baláca is a 
Sopot kultúra K-i ágához tartozik, bár leleteik nem teljesen egyeznek Bicske 
leletanyagával (Regenye 1994b, 1996b). 

Magyarországon eddig egyetlen Sopot-tellről tudunk, mely a K-dunántúli 
csoportba tartozik: Fajsz–Kováshalom27; itt a Sopot kultúra mellett a tiszai kultúra 

emlékanyaga is előkerült28. A 180 cm-es rétegsor leletei leginkább a Sopot és a 
Vinča kultúrákhoz köthetők, s elképzelhető, hogy a rétegsor korai Vinča-leletekkel 
indul. Leégett házak, kemencék, s gazdag leletanyag került elő az előzetes fúrások 
során. A domb alján legalább 4 m mély mesterséges árok nyomát találták. Fajsz 
határában egy másik fontos középső neolit lelőhely is van, kb. 500 m-re a 
Kováshalomtól: Fajsz-Gara-domb. A két lelőhely rendkívüli jelentősége abban áll, 
hogy egy balkáni típusú tell-település és egy közép-európai típusú település egykorú 
szomszédságát bizonyítják (Bánffy 2003, 162; Bánffy 2004, 69). 
Legutóbb Törökbálint-Tópark (Kukorica-dűlő) lelőhelyen, a DVK részben a kottafejes, 

de inkább a korai zselízi időszakot képviselő lelőhelyéről említenek Sopot-
leleteket, pl.: csőtalpas töredéket (Kovács-Rajna 2010, 375). 
 
II.4.2.2. Ny-Dunántúl 
 

Régebben e területről is kevés adat állt rendelkezésünkre: Becsehely I (Kalicz 
1977; 1983-84, 273; 1988a, 57-58), Gellénháza-Városrét, Zalaegerszeg-Andráshida, 
Gébárti-tó (Horváth -H. Simon 2003, 49), valamint néhány kisebb leletegyüttes, pl.: 
Zalavár, Keszthely, Balatonmagyaród-Kápolnapuszta (Kalicz 1988a, 115-116, Abb. 6; 
Dornyay-Csalog 1945; P. Barna 2001, 61). Ez utóbbiak azonban legfeljebb mint 
topográfiai adatok jönnek számításba, lévén szó régi gyűjtésből származó, ill. 
szórvány leletekről. Becsehelyen cölöplyukakat sikerült ugyan megfigyelni, de 

házalap nem rajzolódott ki belőlük (Kalicz 1977, 119). 
A Regenye J. által összegyűjtött lelőhelyek egy része a Balatontól É-ra, olyan 

területre esik, mely addig nem tartozott a Sopot elterjedési területhez: Baláca, Ajka, 
két további Somogy megyei lelőhely, Nagycsepely és Komlósd viszont igen (Regenye 
1994a). Ez utóbbi csak terepbejárási adat; Baláca egy római villa ásatásakor 
előkerült bolygatott településrészlet, Ajkán kisebb leletmentés folyt; így elsősorban 

csak a településhálózat megítéléséhez szolgáltattak topográfiai adatokat; a 
településszerkezethez kevésbé.  

A gellénházi és az andráshidai települések – melyeket szintén kis felületű 
ásatásokból ismerünk – eltérő képet mutatnak: az előbbi egy védett völgy 
domboldalán, míg az utóbbi a Zala folyó északi teraszán, nyílt (természetes 

védettséget nélkülöző) terepen fekszik. Gellénháza-Városréten kb. 150-200 m-es 
felületen kerültek elő a települési objektumok, melyek többnyire egyszerű, 

                                                
27 2006 nyarán az MTA Régészettudományi Intézete Bánffy Eszter vezetésével szondázó ásatást 
kezdett a lelőhelyen, így hamarosan új eredményekre számíthatunk. 
28 A leleteket Bácskay Erzsébet terepbejáráson gyűjtötte. Dr. Kalicz Nándor szíves szóbeli közlése.  
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szabálytalan alakú, néha hosszúkás vagy cilindrikus gödrök, egyelőre ismeretlen 
funkcióval, melyek a települések szerkezetéről kevés adatot szolgáltattak. Sem 
lakóház, sem más építmény nyoma nem került elő (Horváth-H. Simon 2003, 49-

50). 
Ehhez képest lényeges változást hoztak az M7-es leletmentésekhez kapcsolódó 

új zalai lelőhelyek: Petrivente, Becsehely I., Sormás-Mántai-dűlő, Sormás-Török-földek. 
Elsősorban a nagy felületeknek köszönhetően a telepeken rendre előkerültek 
árkok, árokrendszerek is, ill. gerendaszerkezetes, kisebb-nagyobb építmények 
nyomai, melyek révén lehetőség nyílik a települések belső szerkezetének 
megismerésére is. A Ny-i csoportra nézve is igaz, hogy az árkoknak még van a 
telephez köthető konkrét szerepe (ld. alább). 

Ebben a csoportban csak egyrétegű, sík településeket ismerünk, a tell-
települési forma nem fordul elő. Mindkét sormási telep is egyrétegű, az általános 
települési formának megfelelően. Még Sormás-Török-földek esetében sem alakult ki 

tell, pedig itt a Sopot kultúrának olyan hosszú életű, min. 3 fázist megélt 
települését találjuk, ahol az egyes települési rétegek részben egymásra 
rétegződtek. 

Petriventén lekerekített sarkú négyszögletes alaprajzú, kettős árokrendszer 

részletét tárták fel. Az árkok által többnyire bekerített településen földfelszíni, 
oszlopos szerkezetű, hosszabb-rövidebb házak nyomai kerültek napfényre. 
Tájolásuk É-D-i vagy É, ÉNy-D,DK-i, két esetben K-Ny-i volt. 8-10 házhely volt 
azonosítható. Az árkokat megszakító kapuk egyikénél bonyolult, faszerkezetű 
őrtorony nyomát figyelték meg. Az árok használata még a telep élete során 
megszűnt (Kalicz et al. 2007, 31-33, Fig. 2, 2-5.). A megfigyelési lehetőségeket 
azonban a DVK Keszthely-csoportjának nagyszámú objektuma jelentősen 

korlátozta (Horváth-Kalicz 2003, 13-14). Ez utóbbi megállapítás fokozottan igaz a 
Becsehely (I)-Bükkaljai dűlői Sopot-településre. A korábbi (Kalicz 1977, 1983–84, 273) 
és az új ásatási eredmények összevetéséből itt is az árok hasonló alaprajzára 
következtethetünk, mint Petriventén. A lelőhelyeen a legkorábbi, teknős aljú árkot 
még a DVK késői fázisában létesítették, majd a kultúra végén az első V-metszetű 
árkot (Spitzgraben) (Kalicz et al. 2007, 31.). 

Sokkal szerencsésebb körülmények jellemezték a Sormás-Mántai-dűlői 
települést. Itt a telepszerkezet jól tanulmányozható (4. kép 1): a harmincnál is több 
házalapból, ill. házhelyből több házsor rajzolódik ki, s a részben a telepet kerítő 
árok két hosszabb szakasza és köztük egy kapuja is feltárásra került (P. Barna 
2009a). A házak természetesen nem mind egy időben léteztek, a település magja 
idővel akár többször is változhatott.  

Sormás-Török-földek lelőhely kiterjedt és hosszú életű, árokkal kerített Sopot 
települése, mint már említettük, legalább három települési fázist megélt (3, 13. 
kép). A település részletes bemutatására a III.3. fejezetben kerül sor. 
 
II.5. Háztípusok, települési objektumok  
 
 A Sopot kultúra jellemző háztípusa a földfelszíni, cölöpszerkezetes ház, 
Szlavóniában és a Dunántúlon egyaránt. Alaprajzukat tenitve két fő csoport különül 
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el: A, típus: a cölöplyukakból kirajzolódó szerkezetek, ill. a B, típus: az alapárkos 
szerkezetek.  
 Ez utóbbiak közül a tisztán alapárkos variáció, mint a horvátországi Dubovo-

Košno-ban elkülönített „B” típus, melybe földfelszíni, négyszögletes alaprajzú, 
alapárkos lakóházak tartoznak (Marijan 2006, 45, Fig. 4.), egyik dunántúli 
lelőhelyről sem ismert.  
 Az alapárkos házak másik variációját az alapárkok és cölöplyukak 
kombinációjából álló szerkezetek alkotják. Sormás-Török-földeken több ilyen 
alaprajzú ház nyoma került elő. Sormás-Mántai-dűlő házai közül ide sorolható a 28. 

és 29, ill. a 15. sz. ház. Az egyik bicskei házban is került elő alapárok részlete 
(Makkay et al. 1996, 31-32.). Balácán valószínűleg egy alapárok részletet, ill. egy 
házat kísérő hosszú gödröt tárt fel Regenye J. A gödörben vastag paticsréteg, 
feltehetőleg egy ház omladéka volt. Az alapárok és a gödör viszonya hasonló, 
mint a vonaldíszes házak falát kísérő hosszú gödrök (Regenye 1994, 37.). 
Mindezek alapján az alapárok ugyanúgy jellemző építészeti eleme a Sopot-
házaknak, mint a cölöplyukak. 
 Az A, típuson belül, tehát a cölöplyukakból kirajzolódó szerkezetek közt, 
szintén több variáció ismert:  
 
II.5.1. I. típus: gerendavázas hosszúházak 

Szlavóniában főleg a K-i területi csoportból említhetünk cölöpszerkezetes 
házakat: Otokról (Sopot II) ismert egy kb. 10-12 m hosszú, trapéz alakú ház 
(Dimitrijević 1969, Abb. 5.; I. t./2). Bapskán apszisos záródású házat tártak fel 
(Dimitrijević 1969, 55). Mindkét sormási lelőhelyen több példányuk került elő. A 
Dunántúlról megismert hosszúházak a vonaldíszes örökség továbbélését 
bizonyítják. Petriventén, ahol a DVK és a Sopot kultúra házai közt eltérés leginkább 
csak a tájolásban volt felfedezhető, szintén a helyi, DVK házépítési hagyományok 
folytatását valószínűsítik (Horváth-Kalicz 2003, 13). 
 
II.5.2. II. típus: gerendavázas, kisebb méretű házak  

Horvátországból elsősorban a tellekről említenek kisebb méretű házakat; így 
pl. Otokról, Sopot II rétegből egy 9,75 m hosszú, 6,5-7 m széles, nyitott előteres, 
négyszögletes borona házat (Dimitrijević 1969, 55). Budjanovciból is ismert további 
tíz, különböző mértékben feltárt, ill. megbolygatott ház a Sopot II. fázisból. 
Méretük 3x6-6x10 m; szerkezetük a nagyobb otoki házhoz hasonló; 
cölöpszerkezetesek és trapéz alakúak (Tasič 1986, 266). Kisebb épületek a 
dunántúli egyrétegű telepeken is előfordulnak a nagyméretű, hosszúházak 
mellett. Petriventén (Horváth-Kalicz, 2003), s a Mántai-dűlőben is kerültek elő kisebb 

házak (részletesen ld. alább). 
 
II.5.3. III. típus: körülárkolt ház  

A szakirodalomban korábban nem említik, ugyanakkor az új zalai lelőhelyek 
közül kettőn, Sormás-Mántai-dűlőben (17. kép 1-3; P. Barna 2009a, 3. tábla 1-3) és a 
Török-földeken is több példájuk került elő. A többnyire sekély, teknős aljú árkok 
vagy gödrök L- vagy U-alakban veszik körül a házhelyeket. A Mántai-dűlői 
lelőhelyen három ilyen házhely ismert (9, 10, 11. és a 19. sz. házak). Feltűnő a 
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házak egymáshoz való közelsége; a telep K-i felén, egymástól nagyjából egyforma 
távolságra helyezkednek el, s az általuk közrefogott terület üres.  

Sormás-Török-földeken szintén került elő több ilyen házhely (részletesen ld. 

alább). Ezek a házhelyek minden értékelhető szempontból (szerkezeti elemek, 
tájolás, méret) nagyfokú hasonlóságot mutatnak a Mántai-dűlőben feltárt 
körülárkolt házakkal (pl.: 24. kép 2-3; P. Barna 2011, 2. kép 1-3). Az általunk eddig 
ismert egyetlen párhuzam Ausztriában fordul elő. Házhelyeket kirajzoló gödrök 
hasonló alaprajzi elrendezésben, több esetben is megfigyelhetők Kleinrötz korai 
lengyeli lelőhelyen a kettős körárokhoz DK-ről csatlakozó egyidős telepen 
(Ruttkay 2005, 198, Abb. 8.6). 
 
II.5.4. „Gödörházak” 

A horvát szakirodalom említ gödörházakat: Knezevi-Vinogradi, Gornji 
Brezovljani (Dimitrijević 1978, 123), Podgorac-Raţište (Marković 1985, 63) 

lelőhelyekről. Némelyikük cölöplyuk nélküli, némelyikben, ill. körülöttük találtak 
cölöplyukakat; méretüket tekintve 7-10 m hosszú, 3-10 m széles építmények. T. 
Težak-Gregl szerint a Brezovljani-típusban ez a Korenovo kultúra öröksége 
(1993a, 73). A Dunántúlon gödörházakat nem ismerünk, s nagyon valószínű, hogy 
Horvátországban is csak a kutatás egy korábbi korszakához fűződő, téves 

értelmezésről van szó – legalábbis ami a lakóházként való besorolásukat illeti. 
Ennek ellenére még manapság is említenek gödörházakat („pit dwelling”): Gornji 
Brezovljani-ban 2002-ben tártak fel olyan objektumot, amelyet lakógödör 
részleteként azonosítottak, a tetőt tartó cölöpök nyomával, annak ellenére, hogy a 
lelőhelyen földfelszíni ház padlója is előkerült (Marković-Okroša 2003, 36). 
Legutóbb, Novi Perkovci lelőhelyen tártak fel több hosszúkás vagy szabálytalan 

formájú, megközelítőleg É-D-i irányú gödörkomplexumot, melyek funkcióját 
lakóhelyként, gödörlakásként határozták meg29 (Marković-Botić 2008, 17, Abb. 3.). 

A horvát kutatás korábbi álláspontja szerint a klasszikus Sopot kultúra újítása 
volt a felmenő falú, földfelszíni házak építése, mivel szerintük a megelőző 
Starčevo és Korenovo kultúrák kizárólag lakógödröket, gödörházakat használtak 
volna (Minichreiter 1992, 38). Mára bizonyítottá vált, hogy már a Starčevo 
kultúrában is a földfelszíni házak voltak használatban (Kalicz 1990, 41-42; 
Minichreiter 2010). Az észak-horvátországi Slavonski Brod-Galovo lelőhelyen, a 
kultúra korai szakaszából (Monochrom fázis vége, Linear A fázis eleje) került elő a 
legkorábbi földfelszíni épület maradványa (Minichreiter 2010)30. A középső 
neolitikum idején K- és Ny-Magyarországon egyaránt a földfelszíni, oszlopos 

szerkezetű házak voltak használatban. 
A „gödörházként” vagy „lakógödörként” értelmezett, félig földbe süllyesztett, 

cölöplyukakkal kísért objektumok tetővel vagy féltetővel fedett, gazdasági célokat 
szolgáló építményként való értelmezése sokkal valószínűbbnek tűnik. Ilyen lehet 

                                                
29 Hosszuk 10-15 m, szélességük 5-7 m közt változott, de az egyik objektum (SE 305) méreténél 
fogva (H=26 m, Sz= 12 m) kiemelkedett a többi közül. 
30 A négyszögletes, 7 x 7 m-es építmény három oldalán alapárok húzódott, míg a negyedik, É-i 
oldalon nyitott volt és cölöpök sora tartotta a tetőszerkezetet. Az alapárokban kisebb-nagyobb, 
sűrűn elhelyezett cölöplyukak nyomait figyelték meg. A ház belsejében a tetőt támasztó cölöpök 
nyomai is előkerültek, míg a sok belső cölöplyuk többszöri megújításra, az építmény hosszú ideig 
való használatára utalhat (Minichreiter 2010, 15-16; Fig. 1-3). 
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Bicske-Galagonyáson az 1972/ VII. kutatóárok H gödre, melyet az ásatók részben 
fedett gazdasági funkciójú objektumként vagy kemenceként rekonstruáltak. Az 
őrlőkő és agancskapa jelenléte az előbbi, a nagy mennyiségű erősen égett patics és 

hamu viszont az utóbbi értelmezés mellett szól (Makkay et el. 1996, 15-16). 
 
II.5.5. A Sopot kultúra házai és települései Sormás-Mántai-dűlőben és Sormás-
Török-földeken 

 
II.5.5.1. A Sopot kultúra házai Sormás-Mántai-dűlőben 

 
A házak méret szerinti besorolásánál (kicsi, közepes vagy méretű ház) a határokat 
a következők szerint húzzuk meg: nagyméretű: H>15 m; közepes: H= 10 – 15 m; 
kicsi: H<10 m. Ezek a határok természetesen nem megkérdőjelezhetetlenek, 
inkább csak támpontként szolgálnak. 
A feltárt épületek mindegyike felmenő falú. A falakat többnyire külön-külön 
leásott cölöplyukak ill. oszlophelyek sora rajzolja ki (A típus), de van példa 
részben alapárkos szerkezetre is (B típus). Sok esetben, ahol 3 cölöpsor adja az 
épület szélességét, feltételezhető a nyeregtetős szerkezet. A megkülönböztetett 
négy típuson belül további altípusok az I., II. és IV. típuson belül különböztethetők 
meg, melyek egymástól több-kevesebb részletben térnek el. A sormási telepeken 

feltárt házak mind gerendaszerkezetűek, melyek alapvető szerkezeti egységei a 
falakat, ill. a tetőt tartó cölöpök, oszlopok, ill. az ezekre utaló cölöplyukak, 
oszlophelyek, kisebb alapárkok. A cölöplyukak közt vannak egyszerű kerek, ill. 
ovális alakúak, melyeknek teknős az alja; de van köztük olyan ovális cölöplyuk is, 
melynek egyik vége jobban lemélyed, mint a másik. Az oszlophelyek közt gyakori 

a kettes vagy többes oszlophely: ilyenkor kettő vagy több különálló cölöp 
lemélyedő helye figyelhető meg bennük. Alapárok csak néhány bizonytalan 
esetben31 feltételezhető, de ott a tarájszelement tartó gerendák, s nem pedig a fal 
vonalában. Sok esetben – ahol 3 cölöpsor adja az épület szélességét – feltételezhető 
a nyeregtetős szerkezet is. A házak datálásánál sokkal inkább támaszkodtunk az 
őket körülvelő hulladékgödrök, esetenként volt anyagnyerő gödrök anyagára, 
mint a ház tulajdonképpeni szerkezeti elemeinek anyagaira, tekintve, hogy még 
azokban a ritka esetekben is, ha ez utóbbiak nem voltak teljesen üresek, a bennük 
lelt kevés leletanyag többnyire nem volt alkalmas a kulturális besorolás, ill. az 
időrend tisztázásához. 
 A konkrét példákból az alábbi csoportok, variációk körvonalazódnak: 
 
A. típus: Cölöplyukakból, oszlophelyekből kirajzolódó szerkezetek 

 A.1.1.: 4 x 3 cölöpsorból álló, gerendavázas, nagyméretű hosszúházak (3., 7. és 
21. sz., s kérdőjelesen a 6. sz. ház is). A házfalak előterében gödröket találunk: a 3. 
és 7. sz. házak esetében a két-két rövidebbik oldal előtt, a 6. esetében a D-i oldal 
előtt. A 3. és a 21. sz. házak esetében a K-i fallal párhuzamosan egy-egy 
„Längsgrube”-szerű gödör húzódik. Tájolásuk egységesen É-D-i. Legszebb példája 
a 3. sz. ház (16. kép 3).  

                                                
31 Ld. 28, 29. és 15. sz. házhelyek. 
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 A.1.2.: 4 x 3 cölöpsorból álló, gerendavázas, közepes méretű házak (27. és 30 
sz.). A hosszú falakat cölöplyukak jelzik. Mindkettőnek az É-i rövid falában egy-
egy ovális oszlophely van. Tájolásuk nem egységes, mindkettő kissé eltér az É-D 

iránytól. A 27. ház esetében fennáll a lehetőség, hogy a DVK-ba tartozik. 
Legteljesebb példája a 27. sz. ház (19. kép 1). 
 A.1.3.: Min. 4 x 3 cölöpsorból álló, gerendavázas, nagyméretű hosszúház, É-i 
részében feltehetőleg emelettel. Különleges, a többinél összetettebb alaprajzával a 
2. ház képviseli ezt a variánst. Tájolása az A.1.1. variánssal megegyezően É-D-i. A 
2. sz. ház É-i oldalát lezáró, közel 2 m mély cölöplyukakat teljes mélységében 
törmelékkel töltötték fel. Ez a tény feltételezi, hogy megelőzőleg kitakarították a 
korábbi (leégett vagy elkorhadt) gerendák maradványait az oszlophelyekből32. E 
cselekvés célja egyelőre ismeretlen, elképzelhető, hogy rituális jelenségként kell 
értelmezni, melynek célja egy korábbi ház emlékének megőrzése lehetett.  
 A.2.1.: 3x 3 cölöpsorból álló, közepes vagy a közepesnél valamivel nagyobb 
gerendavázas ház. A 8, 12. és 18. sz. biztosan, a 14. és 22. sz. ház pedig 
kérdőjelesen sorolható ide. Tájolásuk É,ÉNy, ill. ÉNy felé tér ki az É-D-i iránytól. 
Legszebb példája a 18. sz. ház (18. kép 2). 
 A.2.2.: 3x 3 cölöpsorból álló, közepes méretű gerendavázas házak (1, 4, és 11. 
sz.). Az előbbi (A.2.1.) csoport változata, egy különbséggel: az É-i rövidfalban a 
középső (a tetőt tartó oszlop) helye erősebb, nagyobb a többi cölöplyuknál. Ez egy 
ovális, a rövid fal síkjával párhuzamos oszlophely. Tájolásuk egységesen É,ÉNy – 
D,DK-i. Legszebb példája a 4. sz. ház (16. kép 4). 
 A.2.3.: 3 x 3 cölöpsorból álló, nagyméret gerendavázas házak. Egyetlen biztos 
példája a 16. sz. ház. Alaprajzában a középső, tetőtartó oszlopsor tűnik erősnek; itt 
nem csak cölöplyukakat, hanem nagyobb oszlophelyeket is találunk. Két hosszanti 

oldalán nagyobb gödrök kísérik. Tájolása ÉNy-DK-i. 
 A.2.4.: 3 x 3 cölöpsorból álló, kicsi, legfeljebb közepes méretű gerendavázas 
építmény. Biztosan a 33. és 34. házak sorolhatók ide, s kérdőjelesen a 31. és 32. 
számú. Tájolásuk: É,ÉNy-D,DK-i, ÉNy-DK-i. Mindegyik a Sopot kultúra telepét 
kerítő árkon kívül fekszik, a hajdani DVK telep területén, datálásuk bizonytalan. A 
31. sz. házhelyre leginkább a gödrök által szabadon hagyott felület utal, hiszen 
mindössze 2 cölöplyuk jelzi. Legteljesebb példája a 33. sz. ház (19. kép 6). 
 A.2.5.: 2 x 3 cölöpsorból álló, kisméretű gerendavázas építmény. Biztosan csak 
a 13. sz. ház (17. kép 5) sorolható ide. Elképzelhető, hogy ennél a variánsnál a tető 
alátámasztásához nem volt szükség középső cölöpsorra; a keskenyebb rövid oldal 
miatt a kisebb fesztávolságot talán egyszerűen keresztbe fektetett gerendákkal is 
át tudták hidalni. Hossztengelye É-D-i. 
 
 A.3.: gerendaszerkezetes, nagy- és közepes méretű házak, körülárkolt 
házhelyen. Valószínűleg 3 x 3-as (vagy 3 x 4-es) szerkezetűek, de a teljes alaprajzát 
nem ismerjünk. Az A.1.1. variánstól egyrészt a házhelyet nem csak kísérő, hanem 
legalább egy sarkon körül is záró gödrök, árkok jelenléte különbözteti meg; 
másrészt többnyire nagy méretük ellenére ezek a hosszúházaknál rövidebb, de 

                                                
32 Hasonló cselekményre – azaz a cölöplyuk kitakarítására – utal Sormás-Török-földeken a 894. 
objektum (cölöplyuk) betöltése is, melyben sűrűn váltakozó, valószínűleg a csapadék által bemosott 
talajból képződött rétegződést figyelhettünk meg. 2006. évi feltárás. 
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szélesebb építmények. A 9., 10., 19. és kérdőjelesen még a 35. sz. házak sorolhatók 
ide. (Ez utóbbi csak részben feltárt épület, így besorolása nem biztos). Tájolásuk: 
É,ÉNy-D,DK-i. Az árok legjellemzőbb példája a 10. sz. házhelyet (17. kép 2) keríti, 

a legteljesebb alaprajz pedig a 11. sz. házhelynél (17. kép 3) őrződött meg. 
 
 A.4.1.: Gerendaszerkezetes, közepes vagy nagyméretű házak, melyeknek 
inkább csak helyét ismerjük (24, 25, 26. és 36. sz. házhelyek). Tájolásuk É,ÉNy-
D,DK, ÉNy-DK-i. Ezek mindegyike meglehetősen bizonytalan házhely, nagyon 
hiányos alaprajzzal, melyeknél a falak tartószerkezetét nem cölöplyukak, hanem 
ovális vagy hosszúkás oszlophelyek jelzik. A 24-26. sz. házhelyek É-i vége a 
feltárási terület szélére esett, ezért bizonytalan. Leginkább értelmezhető példa a 24. 
házhely (18. kép 8). 
 A.4.2.: Gerendaszerkezetes, közepes vagy nagyméretű ház (23. sz. ház, 18. kép 
7). Az É-i falban és a ház belsejében maradt meg egy-egy cölöplyuk. Az előző 
variánstól abban különbözik, hogy az É-D-i iránytól pont ellenkezőleg tér el, mivel 
tájolása ÉK-DNy-i. Bizonytalan házhely, nagyon hiányos alaprajzzal, melynél a 
falak tartószerkezetét nem cölöplyukak, hanem ovális vagy hosszúkás 
oszlophelyek jelzik. 
 
B. típus: Alapárkos házak 

Gerendaszerkezetes, valószínűleg közepes méretű házak, melyek alaprajzában 
alapárkok, cölöplyukak és oszlophelyek egyaránt előfordulnak. Az alapárok vagy 
a hosszanti falakban (28. ház; 19. kép 2), vagy a tetőt tartó középső oszlopsor 
helyén (15. sz. ház) van. A 29. sz. házban az oldalfalban és a ház belsejében is 
alapárok található (19. kép 3). Az előzőek tájolása É,ÉNy-D,DK-i, a 15. sz. házé 
pedig É-D-i. Hasonló, alapárkos épületeket közöltek Sopot tell modern ásatásaiból 
(Krznarić-Škrivanko–Balen 2006, Sl. 1-2, 4-7.). A típus legteljesebb példája a 28. sz. 
ház. 
 
II.5.5.2. A Sopot kultúra árka Sormás-Mántai-dűlőben 
 

 Sormás-Mántai-dűlőben a telepszerkezet meghatározó eleme az árok (710.44. 
objektum33) is, ezért nem lehet a településtől függetlenül, abból kiragadva 
vizsgálni, mindamellett a Sopot kultúra Mántai-dűlői árkát – a lengyeli 
rondellákkal fennálló kapcsolata miatt – nem csupán a településsel való 
viszonyában, hanem széleseb kontextusban is vizsgáljuk. 
 Az árok (710.44. objektum) kerek alaprajzúnak rekonstruálható, amely 
egyértelműen a Sopot-települést övezte (4. kép 1). V-metszetű (20. kép 1, 21. kép 1, 
3), Ny-i részét egy kapu (földhíd) szakítja meg. Az árok sosem volt teljes kör 
alaprajzú, a lelőhely K-i részén nem folytatódott. A telepet kerítette, de nem 
valószínű, hogy védelmi funkciót látott volna el, hiszen éppen a természetesen 
védett, patak felőli oldalt kerítette, a másik oldal ellenben teljesen nyitva maradt. 
Kialakítása feltehetőleg félbe maradt, a telep tehát sosem volt erődítés-szerűen 
körülárkolva. Az árkok méretei (Sz= 2-3 m; M= 1,0-1,2 m) sem utalnak védelmi 
funkcióra. Bár a házak túlnyomó többsége az árok által kerített területen áll, a 

                                                
33 A 710. Sormás- Mántai-dűlőnek a feltárás és feldolgozás során használt lelőhely-azonosító kódja. 
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telep életének egy idejében a házak az árok vonalán túlra is kiterjeszkedtek. Ez 
szintén azt sejteti, hogy az árok elsődleges szerepe nem a telep házainak védelme 
lehetett.  
 A Mántai-dűlői kapu Ny felé tájolt, a pontos iránytól való eltérés: 13º, D felé. Ez 
feltűnően megközelíti a Sormás-Török-földek II. körárkának 8. kapujánál mért 15º-os 
értéket. A II. körárkot bizonyíthatóan a Sopot kultúra idején létesítették, bár 
tovább használták a lengyeli időkben is. A két Ny-i kapu közel azonos tájolása 
talán közös hagyományra nyúlik vissza (Pásztor-P. Barna 2009, 206). A Török-
földeken részben feltárt I. és II. körárkok kapuinak csillagászati vizsgálata azt az 

eredményt hozta, hogy a körárkok létesítésében, a kapuk tájolásában közös 
alapelvek érvényesültek, melyek kialakításánál figyelembe vették a Nap mozgását 
(Pásztor-P. Barna-Roslund 2008.). A Mántai-dűlői kapu iránya azt sugallja, hogy 
ezen alapelvek egy része talán már a Sopot kultúrában is ismert lehetett, anélkül, 
hogy a kanonizált körárok-forma megjelent volna.  
 Ez az árok, noha több szempontból (köríves, előre megtervezett34 alaprajz, 
csillagászatilag tájolt kapu, földhíd, V-metszet) is egyezést mutat a lengyeli 
körárkok szerkezetével, nem tekinthető körároknak, más néven rondellának. 
Leginkább a településhez való viszonya különbözteti meg a valódi lengyeli 
körárkoktól. Ugyanakkor a lengyeli körárkok kialakulása szempontjából 
rendkívüli fontossággal bír; az említett okok miatt azok előfutárának tekinthető35.  
 A árokkal összefüggésben meg kell említenünk azt a hatalmas anyagnyerő 
gödröt (710.173. objektum), amely az árkon kívül, a kapu előterében helyezkedik 
el (23. kép). Véleményünk szerint ez az obejktum a körárok létesítésével áll 
összefüggésben, azzal egyidősnek tekinthető. A Török-földeken három hasonló 
objektum is ismertté vált, s mivel ezek alapján ismertük fel az extrém nagyméretű 

anyagnyerő gödrök és az árkok kapui közti kapcsolatot, ezért ezekkel a 
szomszsédos lelőhely Sopot-települése kapcsán foglalkozunk részletesebben.  
 Az árok feltárt szakaszai egy körívet alkotnak (4. kép 1), melyet teljes körré 
kiegészítve, egy kb. 170 m átmérőjű kört kapunk. Az átmérő mérete figyelemre 
méltó relációban van a Török-földeken feltárt árokrendszerek méreteivel, melyek 
alapján további közös hagyományokat feltételezhetünk a két sormási lelőhely, ill. a 
két kultúra építészetében.  
 
II.5.5.3. A Sopot kultúra települése Sormás-Mántai-dűlőben 

 
 Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen a harmincnál is több házalapból, ill. 

valószínűsíthető házhelyből több házsor rajzolódik ki. A lelőhely egy É-D-i 
kiterjedésű domb DNy-i és D-i lejtőjén fekszik, Ny-on egészen a lelőhelyet 
határoló Mántai-patak völgyéig ereszkedően. Tengerszint feletti magasság: 184.5 m. 
Jellegzetes sík, egyrétegű telep, a terjeszkedésre K felé szinte korlátlanul 
rendelkezésre álló szabad területnek köszönhetően a házak ritkásan állnak egymás 
mellett, nem olyan sűrűn, mint ahogyan azt pl. a kultúra névadó telljén 

                                                
34 Az alaprajz és az építkezés megtervezett, kötött szabályokhoz igazított kivitelezésére nem csak a 
tájolásból, ill. a létesítmények térbeli elhelyezéséből következtethetünk, de erre utal a kapuk és a 
nagy anyagnyerőgödrök viszonya is. 
35 Részletesen ld. a III. alfejezetben. 
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megfigyelték (Krznarić-Škrivanko-Balen 2006, 60.). Ugyanakkor itt is jól látszik, 
hogy a telep Ny-i részén, ahol a Mántai-patak természetes határt alkot, jóval 
sűrűbben helyezkednek el a házak és többször szuperpozíció is kialakult köztük. 

A telep hosszabb élettartamával lehet számolni: erre utal, hogy pl. a leégett házak 
omladékát gondosan és nyom nélkül eltávolították, ami jelzi, hogy az élet tovább 
folyt a telepen, továbbá ugyanezt bizonyítják az egymással szuperpozícióban lévő 
Sopot-objektumok is. A házak nem mind egy időben léteztek. A település magja 
idővel többször elmozdulhatott; valószínűleg Ny-ról, a patakvölgy felől K-re, a 
lankás domboldalon felfelé. 

A Sopot kultúra mindkét sormási településén a házak, házhelyek É-D-i, É,ÉNy-

D,DK-i, ill. ÉNy-DK-i irányultsága figyelhető meg. A neolitikus telepeken a házak, 
házhelyek É-D-i irányultsága már a korai neolitikumban is megfigyelhető, s 
nagyon valószínű, hogy helyi, mezolit hagyományokra megy vissza (Bánffy 2004, 
66-69). Ebben az építészeti tradícióban semmiképpen sem a praktikum volt a 
meghatározó, hiszen a Kárpát-medencében – figyelembe véve az uralkodó 
szélirányt – ez a tájolás meglehetősen kedvezőtlen.  
 A Mántai-dűlőben egyértelmű, hogy az egyes házak sorokat alkotnak, melyek 
azonban nem egyidejű házakból állnak, tehát szó sincs utcás telepszerkezetről. 
Ugyanakkor szembetűnő a házak elhelyezésében megfigyelhető rendszer. A 
rendezőelv kettős: egyrészt az épületek elhelyezésekor következetesen 
ragaszkodtak a hagyományos tájoláshoz, másrészt a bőségesen rendelkezésre álló 
hely miatt többnyire nem ugyanazon a helyen építették fel az új házat, ahol a 
korábbi összedőlt, hanem valamivel távolabb, részben ezért nem alakult ki tell, 
ami pedig a kultúra törzsterületén tipikus települési forma. 
A lelőhelyen épület megújításának lehetősége talán egyetlen esetben, a 2. sz. 

háznál merült fel (16. kép 2), ugyanakkor itt elképzelhető más magyarázat is: az 
alaprajzon a szabályos oldalakra nem illeszkedő cölöplyukak nem megújításra 
utalnak, hanem az előreugrasztott tető tartóoszlopainak helyei. Részünkről ez 
utóbbi feltételezést tarjuk valószínűbbnek, mivel e ház más részletében is eltér a 
többi, szokványosnak mondható háztól: az É-i végén megfigyelhető rendkívül 
erős tartóoszlopokban, melyek feltehetőleg emeletet, padlást tartottak. A telepen 
ez az egyetlen ilyen feltárt épület (A.1.3. variáns). 
 Közelebbi figyelmet érdemelnek a legzártabban körülárkolt (9, 10, 11. és 19. 
sz.) házak egymáshoz való közelsége; a telep K-i felén, egymástól nagyjából 
egyforma távolságra helyezkednek el, s az általuk közrefogott terület üres, amiből 
arra következtethetünk, hogy ezeket a házakat a telepnek egy korábban lakatlan 
területén, egy időben vagy megközelítőleg egy időben építették. Ugyancsak 
kiválik a többi közül a telep K-i szélén három bizonytalan (24, 25, 26. sz.) házhely. 
Összességében azonban kijelenthető, hogy a házak közt hierarchikus különbség 
nem mutatkozott. 
 A telepeken objektumok által üresen hagyott területek csak egy-két helyen 
figyelhetők meg, általában jellemző, hogy a házhelyeket anyagnyerő gödrök, ill. 
hulladékgödrök veszik körül. A Mántai-dűlőben nagyobb üres felületet csak a 
lelőhely K-i, ÉK-i részén találunk, de ez a terület már egyértelműen a telep 
perifériája. Itt mindössze három, meglehetősen bizonytalan házhely található (24, 
25. és 26. sz. házhelyek), melyek az A.4.1. típusba tartoznak. A többi, 
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lakóépületnek tartható épülettől (A.1.-A.3. típusok) eltérő szerkezetük alapján nem 
kizárt, hogy ezek az épületek másfajta (gazdasági?) szerepet láttak el, talán ezért is 
találjuk őket a telep szélén. 

Az árok (44. obj.) ívéből kiszerkeszthető képzeletbeli körnek a középpontja a 
4-5, 15-18. és 30. sz. házak által közrefogott üres területre, annak nagyjából a 
közepére esik. Felmerül a kérdés, hogy játszhatott-e valamilyen, és ha igen, milyen 
szerepet a közösség életében ez az üres terület? A képzeletbeli kör geometriai 
középpontjának helyét szándékosan vagy véletlenül hagyták beépítetlenül? A 
Török-földeken a Sopot települést övező II. körárok geometriai középpontja már 

kívül esett a feltárt területen, így ezek a kérdések ezen a lelőhelyen nem ítélhetők 
meg teljes biztonsággal, de a geometrikai középpont környékén, a feltárási terület 
szélén, a 30., 29(?) és 22.(?) sz. házhelyek közt itt is megritkulnak az objektumok. 

Sormás-Mántai dűlőben a házak túlnyomó többsége az árok által övezett 
területen állt. Az egyes házak nem metszik egymást, egyetlen esetben sem 
jelentkezett szuperpozíció. Ennek ellenére biztosra vehető, hogy a 36 ház nem 
mind egy időben létezett. Az egyes házak pontos datálása problémás, mert a 
házak cölöplyukai csupán elenyésző számban tartalmaztak datálásra alkalmas 
leletanyagot. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a feltárt felületen a 
település magjának Ny-ról K felé történő elmozdulása valószínűsíthető. Az a tény, 
hogy a DVK telep is a lelőhely Ny-i részén összpontosul, szintén ezt a feltevést 
erősíti. A 27. és a 31-36. sz. házak az árkon kívül kerültek elő; mindegyikük a kapu 
vonalától D-re. Ezen a területen a legnagyobb a DVK (és La Téne C) objektumok 
sűrűsége; így nem zárható ki az sem, hogy a korukat tekintve kérdéses 
gerendaszerkezetes házak egy része még a DVK-ba tartozik. Ezek a házalapok 
többnyire nagyon hiányosak (kivétel: a 27, 33-34. sz. házak) és mivel koruk is 

kérdéses, a Sopot telephez való tartozásuk kétes. A 27. ház esetében nem csupán 
elvi, hanem gyakorlati szinten is szóba jöhet, hogy a DVK-hoz tartozik, hiszen az 
egyetlen leleteket szolgáltató cölöplyukban talált neolit kerámia akár a DVK, akár 
a Sopot kultúra lelete is lehet. A kelta leletek nyilvánvalóan másodlagos 
helyzetűek. 

A település összképét tekintve ugyancsak alapvető jelentőségű lehetett az 
árkot megszakító kapun keresztül vezető út, amely meglehetősen jól kirajzolódik a 
települési objektumok által szabadon hagyott felületen, s amely két részre osztotta 
a települést. Néprajzi példák nyomán nem zárható ki, hogy ez az út a falut nem 
csupán térben, hanem esetleg társadalmilag is tagolhatta. Két-három feltételezett 
házhely (28, 29. és 30.(?) sz.) megzavarja az út vonalát, ami arra utalhat, hogy ezek 
a házak nem egyidősek az út (és vele együtt az árok) használati idejével, s ebből 
szintén a telep hosszabb életére következtethetünk. A 28. és 29. sz. házak egyránt 
az A.4. variánst képviselik. Mint fentebb már említettük, a többi hasonló épület a 
telep szélén helyezkedik el. 

Amennyiben a 28. és 29. sz. házak nem egyidősek az árok használatának 
idejével, továbbá feltehető, hogy amikor ezek az épületek álltak, ez a terület 
számított perifériának. Ez a két feltétel együtt a település egy igen korai 
időszakában teljesülhetett, ha abból indulunk ki, hogy a telep magja idővel 
eltávolodott a patakvölgytől és K felé mozdult el. 
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II.5.5.3. A Sopot kultúra házai Sormás-Török-földeken 
 

Sormás-Török-földeken (3. kép; 13. kép) a Sopot és a lengyeli kultúra települései 

egy területre esnek, így a megfigyelési lehetőségek sokkal korlátozottabbak voltak, 
mint a szomszédos Mántai-dűlőben. Az egyes házhelyek esetenként metszik 
egymást, számtalan cölöplyuk esetében nem egyértelmű, hogy melyik épülethez 
tartozhattak. Több olyan, a Sopot kultúrához sorolható ház vagy házhely került 
elő, melyek párhuzama részben Sormás-Mántai-dűlőből, részben Horvátországból 
ismert. A lelőhelyen feltárt Sopot-házakat – a lengyeli kultúra házaival együtt - 
egy tanulmányban ismertettük (P. Barna 2011). 
 A konkrét példákból az alábbi csoportok, variációk körvonalazódnak: 
 
A. típus: Cölöplyukakból és különböző formájú, egyes, ill. többes oszlophelyekből 
kirajzolódó alaprajzi szerkezetek: 
A. 1. csoport: A két sormási lelőhely házainak összehasonlításakor a legfeltűnőbb 
hasonlóság az árkokkal vagy más esetekben nagy gödrökkel körülhatárolt 
házhelyek (24. kép 2-3) esetében jelentkezik. A házak maguk gerendaszerkezetes, 
felmenő falú, többnyire nagyméretű házak, ritkábban kisebbek. Alaprajzuk a 
legtöbb esetben nem határozható meg közelebbről, mivel a jól beazonosítható 
házhelyeken csak egy-két szerkezeti egység (cölöplyuk vagy oszlophely) maradt 
meg (C kategória). Házat kísérő hosszú gödröt korábban pl. Balácán tárt fel 
Regenye J. A gödörben vastag paticsréteg, feltehetőleg egy ház omladéka volt. A 
házrészlet és a gödör viszonya hasonló volt, mint a vonaldíszes házak falát kísérő 
hosszú gödrök esetében (Regenye 1994, 37.). A sormási példák alapján ezt a 
megállapítást tovább árnyalhatjuk: az árkok, ill. gödrök nem csupán a házak 

hosszanti falait kísérik, gyakran a ház valamelyik rövidebb fala mentén is 
megtalálhatók. A legjobban ezt az L-alakú árkok esete mutatja. A kísérő gödrök 
ilyen elhelyezkedése – jelenleg úgy tűnik – a Sopot és a formálódó lengyeli kultúra 
Dél-dunántúli településeire jellemző. A horvátországi Sopot kultúra egy szintén 
nyílt, egyrétegű településén, Novi Perkovci-ban a cölöplyukak által jelezett 

gerendavázas házak két oldalán szintén megtalálhatók a nagy anyagnyerők, de a 
házhelyek rövidebb oldalán – a vonaldíszes hagyományokat követve – itt 
sincsenek gödrök (Marković-Botić 2008, Abb. 4.). A klasszikus lengyeli kultúra 
házainál szintén nem fordul elő; ehelyett a házak É-i végén egy hatalmas, rengeteg 
leletet tartalmazó anyagnyerő gödör jelenik meg, pl.: Alsónyéken (Zalai-Gaál 2008, 
246-247; Abb. 3-4, 7; Zalai-Gaál-Osztás 2009, 246). A csoportot alkotó példák közt 
két alapvető variáció különíthető el: 
 A.1.1. Árkokkal kerített házhelyek: 11, 15, 16, 36?, 38? sz. házak (24. kép 1-3). 
Tájolásuk 347º-357º közé esik, vagyis É,ÉNy-D,DK-i. 
 A.1.2. Gödrökkel körülvett házhelyek: 18, 24, 29, 31, 32, 37? sz. házak (24. kép 
4-6). Tájolásuk 346º-355º közé esik, vagyis É,ÉNy-D,DK-i. 
 A.1.3. Néhány ház (pl.: 9, 17. és 21. számúak) példája mutatja, hogy egy 
házhelyhez egyaránt tartozhat kerítő árok és gödör is. (25. kép 4-6). Mindhárom 
esetben csak a házhely körvonalazható (C kategória), így a házak tájolása nem 
mérhető. Az É-D-i iránytól való eltérés azonban ezekben az esetekben sem lehetett 
lényegesen nagyobb, mint az előző két csoportnál. 
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 A.2. Szintén mindkét sormási Sopot-lelőhelyen több esetben is előfordul a 
szabályos, 4 x 3-as cölöpsorból álló, nagyméretű gerendaszerkezetes háztípus (26. 
kép 1-4). A két lelőhelyen feltárt példák közt ugyanakkor megfigyelhető némi 

eltérés: a Mántai-dűlőben feltárt házak alaprajza szabályos, megközelítőleg 
egyforma nagyságú, kerek cölöplyukakból rajzolódott ki (16. kép 3, 7; P. Barna 
2009, 2. kép 3, 7), míg a Török-földeken feltárt házak esetében gyakoribbak voltak az 
ovális vagy piskóta alakú oszlophelyek, ill. főként a középső, alátámasztó 
oszlopsorban a hosszúkás, többes oszlophelyek. Többnyire hosszúházak, de a 
kisebb építmények közt is megvan ez az alaprajzi elrendezés, pl.: 18. sz. ház (24. 
kép 4).  
 A.2.1. 27, 28. (26. kép 1-2), 31. (26. kép 3) és 34. sz (mind A kategória). A 34. sz. 
(Sopot)-ház K-i fala mentén valószínűleg megújításra utalnak a fallal 
párhuzamosan húzódó oszlophelyek (26. kép 4). A 27-28. sz. házak datálásához 
nem rendelkezünk leletanyaggal. Tájolásuk 345º és 354º közé esik, vagyis É,ÉNy-
D,DK-i. 
 A.2.2. A 33. sz. ház (A kategória) annak ellenére, hogy nem szabályos 
szerkezetű, ezekkel a házakkal mutatja a legtöbb hasonlóságot (26. kép 7). A Ny-i 
falában az egyes oszlophelyek mellett többes oszlophelyek is vannak. Szintén a 
Sopot kultúrába tartozik. Tájolása: 351 º, azaz a fent említett határok közé esik. 
 A.2.3. Kisméretű gerendavázas épület (18. sz. ház), mely méretéből ítélve 
feltehetőleg nem lakóházként funkcionált (A kategória). Tájolása: 355 º, azaz 1º-kal 
haladja meg a fent említett értékek felső határát. 
 A.3.1. Szabálytalan alakú oszlophelyekből álló, feltűnően nagyméretű, téglalap 
alaprajzú épület: 10. sz. ház (27. kép 3). Tájolása: 0º, azaz pontosan É-D-i. A K-i 
oldal mentén, középtájon megfigyelt négy kisebb cölöplyuk talán a bejárat helyét 
jelzi. Hasonló házak kerültek elő Petriventén és Becsehelyen is, bár ezen a két 
lelőhelyen a legtöbbször egymásra ásott épületek, ill. az ugyanazon a helyen 
történő megújítások miatt tiszta alaprajzok és a házak méretei nem voltak 
meghatározhatóak. Az építési technikában a vonaldíszes hagyományok 
érvényesültek, kevés változtatással. Kb 10 x 5 m-es házak, melyekből egyszerre 8-
10 vagy akár több is állhatott a telepeken. Tájolásuk É-D-i, ritkán K-Ny-i volt 
(Kalicz et al. 2007, 33). Az 5. sz. téglalap alakú, erősen hiányos alaprajzú ház (6. t.; 
B kategória) – szabálytalan, nagy oszlopgödrei és mérete alapján – leginkább a 10. 
sz. házzal vethető össze. Tájolása: 354º, azaz a pontos É-D-i iránytól 6º-kal tér el 
Ny felé. A 15. sz. ház (24. kép 2) is ilyen lehetett. 
 
 B. típus: Alapárkos, ill. alapárok-szerű többes oszlophelyekből kirajzolódó 
alaprajzi szerkezetek. E típusban is két csoport különíthető el: 
 B. 1. Az alapárok a szélső falban helyezkedik el: 19, 20. és 24. sz. házak (26. kép 
5-6; 24. kép 5). A 19.-20. sz. házak (A kategória?) nem datálhatók, tájolásuk: 348º, 
ill. 350º. A 24. sz. házhely (C kategória) tájolása 355º. A házhelyet határoló egyik 
gödre, a 770. objektum egy antropomorf szobortöredéke36 datálja közelebbről, 
melynek párhuzama Novi Perkovci lelőhelyről említhető (Marković-Botić 2008, T. 

                                                
36 Közöletlen. Megjegyezzük, hogy Sében is előkerült néhány durva és elnagyolt megformálású 

szobrocska (Kalicz 1998, Abb. 36, 1, 3), melyekkel szintén közös vonások fedezhetők fel, ami 
némileg megkérdőjelezheti a kulturális besorolást. 
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6,5). A Mántai-dűlő 28, 29. és 36. sz. házai (P. Barna 2009, 5. kép 2, 3, 8) hasonló 
alaprajzi felépítést mutatnak. Horvátországból teljes egészében alaprákos 
házszerkezetet is közöltek, Dubovo Košno lelőhelyen ezek alkották az ún. B típust 

(Marijan 2006, Fig. 4-5). Dunántúli Sopot-lelőhelyekről szintén van adat házak 
részeként alapárkokról, Balácáról (Regenye 1994a, 37) és Bicske-Galagonyásról 
(Makkay et al. 1996, 31-32), de teljes alaprajz korábban nem volt ismert. A lengyeli 
kultúra legkorábbi horizontjában is épültek alapárkos házak, pl: Bakonyszűcsön 
(Regenye 1994).  
 B. 2. Az alapárok, ill. alapárokszerű többes oszlophely a középső tartó 
oszlopsor helyén: 22 (?), 23 (B kategória), 25. és 26. sz. házak (27. kép 5-6). 
Kisméretű, téglalap alakú házak, a középső tartó oszlopsor helyén alapárokkal. A 
26. sz. ház (A kategória) esetében a szélső falban és a középső oszlopsor helyén is 
alapárok van (egyik objektumban sem volt lelet, a ház nem datálható). Ezek a 
házak meglehetősen egységes képet mutatnak, mind szerkezetileg, mind 
méretüket, mind pedig helyüket tekintve: egymáshoz közel, a körárok által 
övezett terület centrális részén helyezkednek el. Tájolásuk szintén egységes: 352º 
és 355º fok közötti, azaz max. 3º-os eltérés jelentkezik. Párhuzamuk a Mántai-dűlői 
27. sz. házban ismerhető fel (19. kép 1; P. Barna 2009, 5. kép 1). A 18, 19, 20. sz. 
házakhoz hasonlóan, kis méretük miatt, valószínűleg ezek sem lakóépületek. 
 
 A házak részletei, belső berendezése. Biztosan ház belsejében álló kemence, 
ill. tűzhely nem került elő egyik sormási lelőhelyen sem. Összességében is csak 
kevés ilyen objektumot tártunk fel, ezek pedig mindig a szabadban álltak, 
legfeljebb egy-egy műhelygödörnek tartható objektumon belül (ld. alább).  
Horvátországból több lelőhelyről is említenek kemencét: Gornji Brezovljaniban az 

egyik lakógödörben (8. gödör) találtak kisméretű, boltozatos kemecét (Dimitrijević 
1978, 123, Abb. 8.), Kneţevi Vinogradi-Osnovna škola lelőhelyen szintén boltozatos 
kemencét tártak fel, kerek alaprajzzal és jó állapotban (Šimić 2004, Fig. 2; 79). Novi 
Perkovciban (Dakovo k.) több épületben is előkerültek tűzhelyek és kemencék 
nyomai, köztük jó állapotban lévők is (Marković-Botić 2008, 17). 
 A sormási házak belső berendezéséről semmilyen közvetlen adattal sem 
rendelkezünk. Horvátországban, Sopotban egy leégett ház in situ leletei közül 
valószínűleg szövőszék maradványaként értékelhetők azok az agyagnehezékek, 
amelyek a ház DNy-i részén kerültek elő (Krznarić-Škrivanko 2000, 44). 
Orsókarikák, -gombok, hálónehezékek mindkét sormási lelőhelyen nagyobb 
számban kerültek napvilágra (IX. típustábla 4-7; 9-10), de csupán mint a 
hulladékgödrök leletei. 
 Čepin-Ovčara/Tursko Groblje lelőhelyről közöltek házhoz tartozó padlószintet 
(Šimić 2002, 50), a két sormási lelőhelyen azonban ilyet egyetlen esetben sem 
sikerült azonosítani; s összefüggő házomladék sem került elő. Tapasztott 
házfalakra utalnak azonban a hulladékgödrök gyakori leletei, a kisebb-nagyobb, 
átégett faltapasztások, némelyiken jól megfigyelhető ág-, ill. deszka 
lenyomatokkal. A Sopot kultúrában azonban nem csak tapasztott falszerkezettel 
számolhatunk: egy otoki ház alapján készült rekonstrukciós rajzon a 
cölöpszerkezetes ház nem fonott falú, hanem falát két oldalról cölöpsorok által 
megtámasztott, egymásra fektetett gerendákból rakták fel. Az épületnek nincs 
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szelementartó középső cölöpsora37 (Krznarić-Škrivanko 2000, Fig.4.), továbbá 
Sopotban, a tellen feltárt házak egy részét sövényfallal, egy további házat pedig 
deszkafallal rekonstruáltak (Krznarić-Škrivanko 2003, Fig.5). 

 
II.5.5.5. A Sopot kultúra települése Sormás-Török-földeken 
 
 Bár Sormás-Török-földek lelőhely településtörténetében kétségkívül a késő 
neolitikumra esik a fő hangsúly, a lelőhely már korábban is lakott volt38. A késő 
Starčevo-kultúra, majd a DVK Keszthely-csoportjának kisebb településeit 
követően a települési intenzitás a Sopot kultúra megjelenésével, a középső és a 
késői neolitikum fordulóján jelentősen megnőtt. A lelőhely leghosszabb, 3. 
települési fázisa, ehhez a kultúrához köthető, nagy és hosszú életű, árokkal kerített 
településsel, mely több alfázist is megélt. 
 3a1 fázis. Ennek a települési fázisnak a létét a leletanyag tanúsága mellett 
elsősorban a V-metszetű árok legkorábbi fázisa (28. kép 1, 8) bizonyítja, de a 
lakóházakra nézve csak kevés, bizonytalan adat áll rendelkezésre. Biztosan ehhez 
az alfázishoz sorolhatjuk azokat az objektumokat (9, 10, 85, 244. és 256. obj.), 
melyekből a Sopot-leletekkel kísért Korenovo-importok származnak. A 244. 
objektum a 3. számú, bizonytalan házhely egyik oszlopgödre (4. t.). A 3. számú 
ház relatív kronológiai helyzetét meghatározza, hogy a lengyeli kultúra egyik (2. 
számú) háza részben vágja. A Korenovo-importok közül további darabok olyan 
objektumokból származnak (9, 10. és 85. obj.), amelyek a 16. számú házhelytől 
északra, egy viszonylag szűk területen összpontosulnak; s a köztük üresen 
kirajzolódó felületen akár ház is állhatott, bár erre régészeti bizonyíték nincs. 
Mindenesetre az ún. körülárkolt házhelyek (A.1. típus)39, melynek a 16. számú az 

egyik legmarkánsabb példája, valószínűleg nem tartoznak a Korenovo-
importokkal egy és ugyanazon építési fázisba.  

Ehhez a legkorábbi Sopot-települési fázishoz köthető a II. körárok-rendszer 
előzménye, amelynek alja hegyes kialakítású, azaz — ellentétben a legkorábbi, 
még a DVK idején létesült teknős aljú fázissal (28. kép 1, 3) — már V-metszetű. 

Ehhez a fázishoz tartoznak a 38. obj. A, B, C, D, A1, A2, A3. és A4 szakaszai (15. 
kép). Az árok déli oldalában, egymástól kisebb-nagyobb távolságra, cölöpnyomok, 
oszlophelyek voltak megfigyelhetők, azaz az árok talán cölöpfal alapárka lehetett. 
A telepeket kerítő árkok, valamint a telepektől független körárkok tipológiai 
fejlődése szempontjából40 fontos mozzanat, hogy ebben az építési fázisban az árok 
alaprajza még nem szabályos kör alakú, ugyanakkor profilja már jellegzetes, V-
metszetű. Ilyen szempontból a Sopot kultúra petriventei és becsehelyi árkaival 
állítható párhuzamba. Ehhez az építési fázishoz egy kapu is tartozott, melyre egy, 
az árkot megszakító földhíd utal, a 38./A és B szakaszok közt (28. kép 6, 8, P. 
Barna 2010, 5. kép 6, 8). Az árok foltja mélyebben jelentkezett, mint a II. körárok-
rendszer köríves árkai, illetve az azokat ebben az irányban átvágó 3. számú kapu, 

                                                
37 T. Težak-Gregl rekonstrukciója, Dimitrijević nyomán, Prapovijest 1998, 88. 
38 Részletesen ld. VII. 2.1-2. alfejezetekben. 
39 Ilyenek még a 15, 17?, 21?. sz. házak, illetve a hasonló, árkokkal kísért házhelyek (11?, 36?, 37? 
38?). 
40 Részletesen ld. alább. 
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ami szintén azt bizonyítja, hogy a 3a1 építési fázis korábbi a 3a2 fázisnál, mely 
során ez utóbbiak létesültek. Ennek a kapunak a közelében került elő az árok 
fenekéről a már korábban is említett bukránium (28. kép 7; P. Barna 2010, 5. kép 7). 

3a2 fázis. Maga a II. körárok-rendszer végleges alaprajzi kialakítása a 3a2 
települési fázisra tehető. Erre utal egyrészt a 38. árkon dokumentált kapu, illetve a 
3. számú kapu fentebb említett stratigráfiai viszonya, másrészt a korrigált, 
szabályos kör alakú alaprajz. A külső árkot a 2. számú és az 1. számú kapuk közt a 
296/B, C. és a 361/ A, B, C, D, E, F, G, H, I. és J. szakaszok képezik, a belsőt a 
358/A, B, C, d, E, F. és G szakaszok. Az 1. számú kaputól délre a külső árkot a 360. 
obj. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. és M. szakaszai, míg a belsőt a 359.obj. A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, K. és L. szakaszai alkotják (15. kép).  

A 38. objektum egy része — a fent említett egyenes szakaszát leszámítva — 
részét képezi a II. körárok-rendszer belső árkának is (38/E. és F. szakaszok). 
Megközelítőleg a 2. és 3. számú kapuk közti távolság felénél azonban két ágra 
szakad: a körívet folytató szakasza a 65. objektum, míg a körívtől elszakadó és 
egyre távolodó, egyenes szakasza a 38/D, C, B, A, továbbá a kapun túli folytatása 
(38/A1-A4 szakaszok). A 38/F. és E szakaszok, a 65. objektum, illetve az árkot 
megszakító 3. számú kapu túloldalán a 158. objektumok együttesen alkotják a 
kettős körárok belső árkát.  
 A kettős körárok külső árkai: a 3. számú kaputól nyugatra az 58/A, B, C, D. és 
E szakaszok, illetve keletre, a 36/A, B, C, D, E, F, G. és H szakaszok. A kettős 
körárok két köríves árka koncentrikusan fut egymás mellett, a 38. árok egyenes 
szakasza pedig oly módon viszonyul ezekhez, hogy az általuk kirajzolt körből 
lemetsz egy szeletet. Mint láttuk, a 38. objektum egyenes szakasza jóval korábbi 
eredetű, mint maga a II. körárok-rendszer, úgy tűnik azonban, hogy annak 

kialakításakor ezt a szakaszt is figyelembe vették, felhasználták; tulajdonképpen 
„beépítették” az új árok-rendszerbe. Eredeti funkciója különbözhetett a köríves 
árkok funkciójától. A nagyszabású építési tevékenység, a szabályos kör alaprajz 
kialakításának emlékét őrzik a megújítások és kisebb-nagyobb korrekciókra utaló 
javítások nyomai, pl.: a 158/C (28. kép 5a-b; P. Barna 2010, 5. kép 5a-b). 

Ehhez az építési fázishoz tartozik a 3. számú kapu, s vele együtt nagy 
valószínűséggel a II. körárok-rendszer árkait megszakító további, hasonló 
kiképzésű földhidak által jelzett kapuk: észak felé a 2. számú, nyugat felé pedig az 
1. számú kapu. Az 1. számú kapu tengelyének északtól való eltérése 76° nyugatra, 
a 2. számú kapué 20°, szintén nyugatra, a 3. számú kapu eltérése 7°, keletre41 
(Pásztor–P. Barna 2009, 206; P. Barna–Pásztor 2010, 121). 

A körárok alaprajzában megfigyelhető szimmetriára való törekvés elve 
alapján elméletileg további kapuk is tartozhattak ehhez az építési fázishoz: a 4, 5. és 
6. számú, feltételezett — és pusztán rajzban kiszerkesztett, de fel nem tárt — 
kapuk (3. kép; P. Barna 2010, 1. kép 4). Ugyanakkor megjegyezzük, hogy mivel a 
38. árok egyenes szakasza is megbontja a szabályos kör alaprajzot, nem lehet 
kizárni, hogy a teljes körárok-rendszer alaprajzi kialakításában sem ragaszkodtak 
szigorúan a szimmetrikus elrendezéshez. Ez már csak azért is valószínűsíthető, 
mert a II. körárok-rendszer esetében még nem beszélhetünk a későbbi, a lengyeli 
kultúra időszakára kikristályosodó szabályos körárok (rondella) elrendezésről, bár 

                                                
41 Másként kifejezve: 1. sz. kapu= 284 °, 2. sz. kapu= 340 °, 3. sz. kapu= 7 °. 
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a forma egyes elemei — szabályos vagy ahhoz közeli kör alaprajz, V-metszetű 
árkok és részben csillagászatilag tájolt kapuk42— már megjelentek.  

Szintén ehhez a települési fázishoz kapcsolható két különösen nagyméretű, 

anyagnyerő gödör (909. és 970. obj.). A lelőhelyen összesen három hasonló 
objektum (29. kép 1-3) került elő, ezeket – a Mántai-dűlőben feltárt hasonló 
anyagnyerő gödörrel együtt (23. kép) – a települési objektumok kapcsán fogjuk 
részletezni43. Relatív kronológiai szempontból kiemelkedő jelentőségű, hogy az I. 
körárok 1. számú (D-i) kapujával kapcsolatban álló 23. objektum felülrétegzi a II. 
körárok árkait (58/A és 65/A objektumok). Ez a vertikális stratigráfiai adat 
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az I. körárok-rendszer fiatalabb a II. körárok-
rendszernél. Az I. körárok-rendszer külső árkát (56/F szakasz) szinte érintő 970. 
objektum (29. kép 3) pedig — mely, mint láttuk, a II. körárok-rendszer 2. számú 
kapujához tartozó anyagnyerő gödör —, a horizontális stratigráfia elve miatt nem 
lehet egyidős az I. körárok-rendszerrel.  

A körárok-rendszer kialakításakor, mint fentebb már említettük, az 1, 2. és 3. 
számú kapuk meglétével számolhatunk. Ebből következik, hogy a szóban forgó 
kapukon átvezető utak, illetve az ezekhez igazodó települési objektumok, házak, 
házhelyek is ehhez a fázishoz tartoznak. Ez alapján tehát a 2. számú kapun 
átvezető úthoz44 igazodó házak: 15, 16. (24. kép 2-3; P. Barna 2011, 2. kép 2-3) 
számú házhelyek, illetve a hozzájuk hasonló, velük megközelítőleg sorokat alkotó 
házak: 17, 21. (25. kép 5-6; P. Barna 2011, 3. kép 5-6) számú házak állhattak 
egyidejűleg a településen ebben a fázisban. Az említett példák a körülárkolt, 
illetve árkokkal, gödrökkel kísért házhely típusát képviselik (A.1. típus). Két 
további házhely: a 32?45, (24. kép 6; P. Barna 2011, 2. kép 6) és 36? számú 
ugyancsak ebbe a típusba, s egyúttal települési fázisba sorolható.  

Sormás-Török-földeken a nagy, körülárkolt házhelyekhez tartozhatott egy-egy 
kis épület (7. ábra). Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen ez a kapcsolat nem látszik ilyen 
egyértelműen, bár az itteni körülárkolt házhelyek egyikénél (11. számú ház) 
szintén elképzelhető hasonló viszony egy kisebb építménnyel (22. számú ház). 
Ezek a kisebb építmények mindkét lelőhelyen a lakóépületek déli előterében 
állnak. Funkciójuk feltehetőleg eltért a lakóházakétól, talán gazdasági 
melléképületek lehettek. A kétféle építmény egymáshoz viszonyított 
elhelyezkedése, a méretekben és a házhelyek típusában megfigyelhető 
szabályosság, illetve az a tény, hogy Sormás-Török-földeken több, a Mántai-dűlőben 
pedig legalább egy esetben előfordul, felveti annak a lehetőségét, hogy ezeket az 
egységeket egy-egy háztartásként, gazdasági egységként azonosítsuk (34. kép 1). 
 
 

                                                
42 A II. körárok-rendszer 1. számú kapujának és az I. körárok-rendszer 1. számú kapujának 
kitűzésének idejére kapott dátumok gyakorlatilag egyeznek, míg az egyik kapu a naplemente 
irányába, addig a másik kapu tengelyének iránya az évnek ugyanazon a napján a nap által 
napfelkeltekor, a horizonton kijelölt irányba mutat. Részletesebben: Pásztor et al 2008; Pásztor–P. 
Barna 2009, 206.  
43 Ld. a II. 6.2 alfejezetben. 
44 Az „út” megnevezés alatt a kaputól a település belsejébe vezető, települési objektumoktól 
szabadon hagyott sávot értjük. 
45 A ház, házhely sorszáma melletti kérdőjel a példa bizonytalanságát jelzi. 
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Körülárkolt, -kerített házhely Kis épület 

Lakóház gazdasági funkció? 

15. számú házhely 26. számú ház 

16. számú házhely 23. számú ház 

17. számú házhely 18. számú ház 

21. számú házhely 19, 20. számú ház és megújítása (20/A) 

? (nem azonosítható) 25. számú ház 

 
7. ábra: Feltételezett háztartások (gazdasági egységek) Sormás-Török-földek lelőhelyen 

 
A Sormás-Török-földekről említett példák egykorúságára utal, hogy valamilyen 

módon mindegyik háztartás igazodik a II. számú körárok 2. számú kapuján 
átvezető úthoz: A 15. számú házhely az úttól Ny-ra fekszik; a házhelyet kerítő 
árkok a K-i oldalát hagyják szabadon, ami arra utalhat, hogy a ház bejárata ezen az 
oldalon, tehát az út felé nyílt. A 16. számú házhelynél, amely az úttól K-re 
helyezkedik el, ennek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk: itt a házhely DNy-i sarkát 
hagyják szabadon a kerítő árkok és gödrök. Ennek a háznak csakis a Ny-i oldalán 
lehetett a bejárata, azaz szintén az útra nyílt. A 17. és 21. házhelyek pedig 
megközelítőleg egy házsort alkotnak a 15. és 16. házhelyekkel. 

Kevésbé jól rajzolódik ki, de azért azonosítható az 1. számú kapun átvezető út, 
melynek vonalába mindössze két későbbi, a 4. települési fázishoz (lengyeli 
kultúra) tartozó ház (8. és 9. számú) északi vége lóg be. 

A 17. számú házhelyet kerítő egyik árokból származik a Sopot kultúra egy 
vörös festésű antropomorf szobortöredéke46: zsámolyon vagy trónuson ülő, lapos 
testű alak, a bütykök által jelzett mellek alatt keresztezett kartartással. A 771. obj47. 
lelete egy absztrakt állat alakú oltár (XI. típustábla 12; P. Barna 2009a, 215, 1. kép 
2), melynek kulturális hovatartozása nem egyértelmű, mivel az objektum anyaga a 
Sopot és a korai lengyeli kultúra jellegzetességeit egyaránt mutatja. A kérdést 
eldönthetné az objektumnak a 32. számú — tehát egy Sopot — házhoz való 
tartozásának igazolása, mint a házhely É-i végét lezáró nagy anyagnyerő gödör, 
de ez inkább csak valószínű, s nem bizonyítható. Mindenesetre az absztrakt állat 
alakú oltár kronológiai helyzetének tágabb kereteire utal, hogy a tárgytípus egy 
példánya a szomszédos Mántai-dűlői lelőhelyen olyan objektumból (372. obj.) 
került elő, amelyben a Korenovo kultúra importlelete is jelen volt (XI. típustábla 

10a-c; P. Barna 2009a, 215, 2. kép 1). Egy másik példány esetében a kísérőleletek 
közt lengyeli leletek is voltak (XI. típustábla 11; P. Barna 2009a, 216). 

Egy radiokarbon adat hozható kérdőjelesen összefüggésbe a 3a2 települési 
fázissal: az 5. számú házhoz tartozó 259. objektumból nyert adat: VERA-3535: 5210 
(4,3%)5160 cal BC, 5080 (91,1%) 4830 cal BC. Sajnos, az 5. számú ház datálása 
kérdéses; a 3a2 települési fázishoz sorolását csak az úthoz való igazodására 
alapozhatjuk. Egy másik, biztosan a 3b települési fázishoz tartozó abszolút 
kronológiai adattal összevetve, mely egyértelműen fiatalabb, mégis elfogadhatjuk 
a 259. objektumnak és a belőle nyert mintának (VERA-3535) a 3a2 fázishoz való 
tartozását. 

                                                
46 Közöletlen. 
47 Az objektum anyag nem képezi részét a disszertáció törzsanyagának. 
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A 3 a fázis 1. és 2 alfázisai szorosan kötődnek egymáshoz, csak csekély 
időrendi különbség áll fenn köztük. A Sopot település a legnagyobb intenzitását a 
3 a2 alfázisra érte el: ekkor állhatott egyidejűleg a legtöbb lakóház, közülük 

némelyikhez kisebb, gazdasági rendeltetésű épület is tartozhatott. A kettős 
körárok-rendszer is teljes egészében48 megépült már ekkorra, s rajta legkevesebb 
három, egyidejű bejárat nyílt (1, 2. és 3. számú kapuk). 

3 b fázis. Ez a települési fázis szerves folytatása az előzőnek: ekkor ugyanúgy 
a Sopot kultúra népessége lakja a telepet, használja a II. körárok-rendszert (= a II. 
körárok-rendszer 2. fázisa), melynek nyomát őrzik a többszörös megújítások, 
főként a körárok-rendszer ÉK-i negyedében, a 3. számú kaputól nyugatra, ld. 158. 
obj. (28. kép 5a-b; P. Barna 2011, 5. kép 5a-b). A megújítások az árok időről-időre 
betemetődő aljának kitisztítását, karbantartását célozzák, s esetleg az árok ívének 
korrigálását is. A megelőző fázishoz képest lényeges eltérés, hogy új és a 
korábbiaktól eltérő szerkezetű kapukat nyitnak: az új kapuk nem egyszerű 
földhidakon vezetnek át, hanem a külső árkot átívelő, gerendaszerkezetű, fából 
épített hidakon, illetve a belső árkon ezeket biztosító kapukon. Ilyen fahíd 
feltételezhető a 8, 9, 10. számú (faszerkezetű) kapukban. A 8. számú kapunak 
megfelelő helyen fahíd jól értelmezhető nyomait tártuk fel a külső árkon, a 360 H 
szakaszon (30. kép 1-2; P. Barna 2011, 8. kép 1-2). A belső árkon, a fahíddal 
szemközt feltárt méretes oszlophelyek (30. kép 3; P. Barna 2011, 8. kép 3) 
feltehetőleg valamiféle masszív kapuépítmény nyomai lehetnek; az árok belső 
partján, a kapuhoz vezető bejárat két oldalán húzódó dupla cölöplyuk-sor (30. kép 
4, P. Barna 2011, 8. kép 4) pedig kettős paliszádra utal (P. Barna 2007, 369). 
Fakonstrukciós kapuépítmény, illetve fahíd alapozása lehet a belső árkon, a 9. 
számú kapunak megfelelő helyen feltárt cölöp- és oszloplyukak sora is (30. kép 5, 

P. Barna 2011, 8. kép 5), mely elrendezésében hasonló a 8. számú kapunál 
megfigyeltekhez. Az értelmezést némileg elbizonytalanítja, hogy itt nem sikerült a 
külső árkon a keresztirányú alapárok beásására, illetve az árok falába mélyített 
tartóoszlopok nyomára bukkanni. A feltételezett, 10. számú kapu kiszerkesztett 
helye, ha kevéssel is, de kívül esett a feltárási területen; ugyanakkor a feltárási 
terület szélén megfigyelt, sűrűn egymás mellé ásott cölöplyukak (30. kép 6, P. 
Barna 2011, 8. kép 6) tartozhattak ugyanolyan fa szerkezetű felépítményekhez, 
mint amilyeneket a 8. és a 9. számú kapuknál dokumentáltunk. 

Fa hídszerkezetet feltételeznek Sében, a fő égtájtól kevéssel eltérő északi 
kapuban, az itt feltárt cölöplyukak alapján (Kalicz 1998, 59), illetve Szemelyen, 
mindhárom körárok-csoport esetében is, a kapuk közelében (Bertók et al 2008, 94-
95). Ausztriában, Ölkam lelőhely kettős körárkán a maradványokból nem csupán 
fa szerkezetű hidra, hanem fedett átjáróra is következtettek (Binsteiner 2006, Abb. 
9.); a II. árok-rendszer belső árkának kapuépítményei talán ehhez hasonlók 
lehettek. A körárkokban általánosnak mondható jelenség, hogy a kapuk közelében 
masszív paticsomladékok, erősen faszenes rétegek kerülnek elő, amiket a leégett, 
fából épített, agyaggal tapasztott kapuszerkezetek vagy -építmények nyomaiként 
értelmeznek, pl.: Szemely (Bertók et al 2008, 95), Nagykanizsa-Palin (Tokai 2008a, 
57). Sormás-Török-földeken a 3. számú kapu mellett, a külső árok betöltésében (36/B 

                                                
48 Azt, hogy a körárok-rendszer teljes egészében megépült, természetesen csak feltételesen állíthatjuk, 
hiszen a létesítmény egésze nem lett feltárva. 
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szakasz) bontottunk ki erősen átégett, vastag paticsomladékot (31. kép 1). 
Megjegyezzük, hogy a kaputengelyekbe eső cölöplyukak nem feltétlenül hidak 
vagy kapuépítmények szerkezeti elemei, pl.: az ausztriai Glaubendorf 2 körárkának 

ÉNy-i kapujában, a földhídba ásott három cölöplyuk az ásató feltételezése szerint 
a kapu tengelyének kitűzésében játszott szerepet (Neubauer 2005, 56). 

A 3 b fázis házai: Ehhez a települési fázishoz tartozónak véljük azon házak 
nagy részét, amelyek a 8. számú kapun átvezető úthoz igazodnak: 27, 28, 33, 34. 
számú házak (P. Barna 2011, 4. kép 1-4), illetve a 35(?) számú, erősen hiányos 
házhely. Ez utóbbi példa kivételével, mely töredékessége miatt nem sorolható 
típusba, mindegyik az alapvetően 4 x 3-as elrendezést mutató, nagyméretű, 
gerendaszerkezetes hosszúházat képviseli. A 34. számú ház jelentősége, hogy a 
hozzá tartozó egyik cölöplyukat (1259. obj.) egy lengyeli gödör (1176. obj.) rétegez 
felül (28. kép 2; P. Barna 2011, 5. kép 2). A két objektum jelentkezési szintje között 
30-40 cm-es szintkülönbség volt. Látszólag az út vonalába esnek a 31, 32. és 38. 
számú házak. Mindhárom példa az árkokkal, gödrökkel körülvett háztípusba 
tartozik (ld. A.1. típus), melyet a 3a2 fázishoz kötöttünk, tehát korábbiak, mint a 
szóban forgó út49. Déli homlokzatával szintén a 8. számú kapun átvezető úthoz 
igazodik a 10. számú szabálytalan alakú oszlophelyekből álló, téglalap alaprajzú 
épület is, mely a lelőhely legnagyobb méretű építménye (27. kép 3; P. Barna 2011, 
5. kép 3). A házhoz tartozó 376. objektumból rendelkezésre álló radiokarbon adat 
keltezi a házat, s egyben a 3b települési fázist is: VERA-3539: 4840 (95,4%) 4610 cal 
BC. 

A II. körárok-rendszeren kívül egyértelműen házhelyként azonosítható 
jelenséget nem találtunk. Bár az összes biztosan azonosítható ház és házhely a II. 
körárok-rendszeren belül került elő, ami jelzi a telep és az árok-rendszer szoros, 

funkcionális kapcsolatát, mégsem zárható ki teljesen, hogy a település egy adott 
időszakban túlterjeszkedett volna a körárkon, ahogyan az Petriventén, Becsehely I-
en (Horváth–Kalicz 2003, 14) és Sormás-Mántai-dűlőben (P. Barna 2009) is történt. 
 
II.6. További települési objektumok Sormás-Mántai-dűlőben és Sormás-Török-
földeken 
 

 A következőkben az egyéb települési obejktumokat mindkét sormási lelőhely 
és mindkét kultúra, azaz a Sopot és a lengyeli kultúra vonatkozásában együtt 
tekintjük át, mivel sem a két lelőhely, sem pedig a kulturális hovatartozás szerint 
nem mutatkozik köztük különbség. Kivételt az áldozógödrök jelentenek, ezekre a 
rítushoz kötehető emlékek tárgyalása során térünk ki. 
 
II.6.1. Hulladékgödrök 

 A telepobjektumok túlnyomó többsége természetesen ebbe a kategóriába 
sorolható. Méretük változó; alakjuk többnyire ovális, aljuk általában 

                                                
49 Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a 31. számú ház — kissé hiányos alaprajza ellenére — egyúttal 
valószínűleg a 4 x 3-as cölöpszerkezetes háztípusnak (ld. P. Barna s.a.a. I.2. típus) is megfelel, mely 
viszont a 3b települési fázishoz tartozik. Ellene szól ennek a rekonstrukciónak, hogy ez esetben 
azonban a ház pont keresztezné a 8. számú kapun átvezető út nyomvonalát, amelyhez a többi 4 x 3-as 
cölöpszerkezetes ház egyöntetűen a homlokzatával igazodik. 
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aszimmetrikusan teknős, de bármilyen más – többnyire szabálytalan – forma is 
előfordul. Betöltésükre az aránylag sok konyhai hulladékból származó lelet 
mellett az égésnyomok jelenléte a jellemző: a legtöbbször égett agyag, ill. faszén 

jelenléte utal a tűz hajdani jelenlétére. Valószínűleg a talaj kémhatásának 
eredményeként a mésztartalmú anyagok, pl. csontok lebomlottak, ezzel 
magyarázható az (állat)csontok kis száma. Csak a mélyebb objektumok alján 
maradtak meg viszonylag jó állapotban állatcsontok. A faszén esetenként csak 
apró morzsák, ill. törmelékek formájában fordul elő a töltelékföldben, sokszor 
azonban egy vagy több, összefüggő réteget alkotva. Több esetben figyelhettük 
meg, hogy a faszénréteg közvetlenül a gödör fenekén fekszik (31. kép 2), ami arra 
utalhat, hogy éppen egy-egy tűz nyomainak eltüntetése céljából nyithatták a 
gödröt.  
 
II.6.2. Nagy anyagnyerő gödrök 
 A nagyméretű anyagnyerő gödrök tipikus példája a Mántai-dűlőben a 173. 

objektum (H= 16,00 m; Sz.= 10,00 m). A 710.173. objektum (23. kép) a telepnek az 
árkon kívüli részén fekszik, pontosabban az árkot megszakító kapu előterében, 
attól mintegy 24,6 m-re. Déli vége eléri a kaputengely vonalát. Sormás-Török-
földeken három hasonló objektumot tártunk fel a lelőhelyen, egy (79.23. obj.) az I. 
körárokhoz (29. kép 1), kettő (79.909. és 79.970. obj.-ok) pedig a II. körárokhoz (29. 
kép 2-3) tartozik. A 79.970. objektum 10,60,00 x 6,90 m kiterjedésű, a 79.23 
objektum50 pedig az egész lelőhely legnagyobb objektuma (13,10 x 12,10 m). A 970. 
obj. az 1. sz. kaputól mintegy 24,90 m-re É-ra, a 909. obj. a 3. sz. kaputól Ny, ÉNy-
ra, annak tengelyében kb. 12,74 m-re helyezkedik el. Ugyanilyen viszonyban van a 
23. objektum az I. körárok 1. sz. (D-i) kapujával, attól D-re, 14,30 m-re, közvetlenül 
a kaputengely mellett fekszik.  
 Funkcióját tekintve analógiaként azt a Szemely II. árokcsoportjánál megfigyelt 
objektumot (I-20 objektum) említhetjük, mely egy nagy kiterjedésű, homogén 
betöltésű, teknőszerű ráásás a II-A jelű árkon, s melyet szintén anyagnyerőként 
azonosítottak. Feltűnő, hogy több hasonló gödör körkörösen helyezkedett el az 

említett árok vonalán (Bertók et al 2008, 92), tehát a körárokkal való összefüggés itt 
még tisztább, mint a sormási gödrök esetében. Sormás-Török-földeken az említett 
szemelyi példákhoz hasonló — azaz magán az árok vonalán való — 
elhelyezkedést a II. körárok-rendszer külső árkán (58/B. szakasz) tapasztaltunk 
(pl.: 107. objektum). 
 Méretük és funkciójuk megkülönbözteti ezeket az egyes lakóházakhoz tartozó 
anyagnyerő gödröktől. A két lelőhelyen feltárt összesen négy, nagyméretű 
anyagnyerő gödör több közös vonást mutat: extrém nagy méret, tojásdad, ill. 
szabálytalan alak, továbbá elhelyezkedésük és a kapuktól való távolságuk is 
szabályszerűséget mutat. Mindegyikük a körárkok kapuinak előterében 
helyezkedik el, így valószínűsíthető, hogy a kapuk felépítményeinek, esetleg a 
sánc kialakításával állhatnak összefüggésben 

                                                
50 A 23. objektumot a Balaton-Lasinja kultúra beásásai bolygatták meg, s nagy valószínűséggel 
szintén középső rézkori az a teljes csontváz is, mely az alján került elő. A lelet antropológiai 
értékeléséről ld. Tóth 2009, ill. az V.3.1.1. alfejezetet. 
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obj. szám távolság (m) egység (12 m) 

79.909 12,74 1,06 

79.23 14,3 1,19 

710.173 24,6 2,05 

79.970 24,9 2,07 
 

8. ábra: A nagy anyagnyerő gödrök és a kapuk távolságának aránya 

 
Egy esetleges sánc meglétére nincs más bizonyítékunk, de elvileg nem zárhatjuk ki 
a lehetőségét, mivel a körárok-rendszerek árkai közti terület konzekvensen üres 
volt51. A nagy anyagnyerő gödröknek a kapuktól való távolságát52 tükröző 
méretadatok (8. ábra) szemmel láthatólag a 12 m, ill. a 24, azaz az előbbi kétszerese 
körül csoportosulnak (9. ábra). 
 

    
 

9. ábra: A nagy anyagnyerő gödrök és a kapuk távolságának aránya 

 
Ha tehát 12 m-t veszünk egy provizórikus egységnek, akkor a négy kapu közül 
kettő jó megközelítéssel egy, a másik kettő pedig kétegységnyi távolságra található 
a kapuktól. A négy adat közül leginkább a 79.23. objektumhoz tartozó adat tér el 
az egységnyinek tekinthető 12 métertől, amire magyarázatul szolgálhat az 
objektumnak a többihez képest fiatalabb időrendi helyzete. 
 Ez a szabályos megfelelés a két sormási lelőhelyre igaz, törvényszerűségként 
való igazolásához azonban több körárok adataira lenne szükség. A térben és 
korban is legközelebbi Sé-Malomi-dűlői körárok egyetlen feltárt kapujának előterét, 

a kapun kívüli területet nem kutatták (Károlyi 1983-84, Taf. 2.; 2004, 61. ábra). 
 A fenti szabályosság már önmagában is fontos adalék a sormási körárkok 
építőinek kognitív képességeit illetően, mivel a körárkok létesítésénél alkalmazott 
egyfajta mértékegység meglétére utalhat, valamint legalább alapszintű 
matematikai/geometriai ismereteket feltételez. Ez a tudás – az asztronómiai 

                                                
51 Az itt talált objektumok nem egyidősek a körárkokkal, mint pl.a. a tűzdelt barázdás kerámia 
kultúrájának egy objektuma (337. objektum). 
52 A távolságok alatt egyrészt a külső árkot (ill. a Mántai-dűlő esetében értelemszerűen az egyetlen 

árkot) megszakító kapuk tengelye (az árkok középvonalában mérve), másrészt pedig az 
anyagnyerő gödrök hozzájuk legközelebb eső pontjainak távolságát értjük. 
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ismeretekhez hasonlóan – empirikus jellegű lehetett. Tovább erősíti ezt a 
gondolatot az a tény is, hogy a provizórikus egységnek vett 12 m pontosan (!) 23-
szor van meg a II. körárok átmérőjében (276 m), míg az I. körárok 124 m-es 

átmérőjében 10,3-szor, ami kerekítéssel53 szintén tekinthető egész számnak. A 
Mántai-dűlői árok íve ráillik egy képzeletben kiszerkesztett, kb. 170 m átmérőjű kör 
ívére, amely szám ugyancsak jó közelítéssel (szám szerint: 14,16) egész számú 
többszöröse az egységül vett 12 méternek. A 12 m, ill. egész számú többszörösei 
tehát nem csupán az anyagnyerő gödrök és a hozzájuk tartozó kapuk 
távolságában, hanem a körárkok átmérőjében is kimutathatók (10. ábra). 
 

 
10. ábra: A provizórikus egységnek tekintett 12 m és egész számú többszörösei az anyagnyerő 

gödrök és a hozzájuk tartozó kapuk távolságában, ill. a körárkok átmérőjében (Kivéve: II. körárok 
átmérője, a teljes grafikont ld. a VIII. fejezetben). 

 
 Ţlkovce és Santovka településein feltárt, összesen 19 ház méreteit alapul vevő, 

négy különböző matematikai módszerrel végzett vizsgálat eredményeként J. 
Pavúk és V. Karlovský egy mértékegység használatára következtet, amit 
ideiglenesen „lengyeli ölnek” neveztek. Ez megközelítőleg 2 m hosszú és a 
feltételezések szerint mindkét településen közös mértékegységként használták 
(Karlovský-Pavúk 2002b). 
 Sormás-Török-földeken feltárt házak méretadataiban nem találtunk egyértelmű 
egybeesést sem a 12 m körüli provizórikus egységgel, sem pedig az ún. „lengyeli 
öllel”. A 11. ábra grafikonja ugyanakkor három, jól érzékelhető sűrűsödét mutat, 
ami a kicsi, közepes és nagyméretű házak csoportjainak felel meg. Ezek közül 
viszonylag nagyobb egybeesést a provizórikus egység többszöröseivel a nagy- és 
közepes méretű házaknál tapasztalhatjuk, ahol a legnagyobb sűrűsödés a 
kétegységnyi (= 24 m k.), ill. a másfél egységnyi nagyság (= 18 m k.) körül 

                                                
53 A matematikában elfogadott szabály szerint a tizedes törtet arra a legnagyobb egész számra kerekítjük, ami 

még nem nagyobb az adott számnál, egyszerűbben fogalmazva, amelyikhez közelebb áll. 
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csoportosul. Ezt talán úgy értelmezhetjük, hogy a nagyobb építmények 
kiméréséhez használtak valamiféle mértékegységet segítségül, a kisebbeknél erre 
nem volt szükség. Ezt a feltevést erősítheti az is, hogy a lelőhely legnagyobb háza, 

a 37,4 m hosszú 10. sz. ház hossza a 12 m-es egységben kifejezve szintén egész 
számhoz közeli értéket ad (3,11 egységnek felel meg). 
 A szlovák kutatók által feltételezett 2 m hosszú egység  egy külön mérőeszköz 
használatát feltételezi, mivel emberi testrész számára túl hosszú. A történelmi és 
néprajzi kutatások azonban egyaránt állítják, hogy a korai időkben és a 
hagyományos társadalmakban a hosszmértékegységeknek egyszerű kapcsolata 
van az emberi testtel. Afrikában pl. általános módszer volt, hogy az emberi lépést 
használták mértékegységként a jövendőbeli ház kitűzésekor. A rómaiak szintén a 
lépést, latinul ’gradus’, használták, aminek a hossza kb. 74 cm volt. 
 

 
11. ábra: A provizórikus egység és az "A" kategóriába sorolt házak hosszának aránya 

 

 A legkorábbi ismert standardizált hosszmérték az egyiptomi királyi könyök, 
amit már Dzsószer fáraó korától (Kr.e. 2700) használtak hivatalos 
mértékegységként, de talán már 5000 évvel ezelőtt bevezették. Ezt a 
mértékegységet, amelyet minden közösség számára a szent mérőrúd egységes 
másolatával biztosítottak, a mezőgazdasági munkák és építkezések során 
használtak, de leginkább arra, hogy a Nílus évenkénti vízmagasságát mérjék. Az 
ókori Egyiptom azonban magas szervezettségű társadalom volt, ugyanez nem 
mondható el az európai neolit közösségekről, még 2000 évvel korábban (Pásztor-P. 
Barna s.a). Ezért valószínűnek tartjuk, hogy sem a 2 m, sem pedig a 12 m körüli 
adatok nem egy konkrét mértékegységre, s mégkevésbé egy etalon54 használatára, 
hanem annak bizonyos számú többszörösére utalhatnak. Ennek a többszörösnek, s 
ezáltal a valóban használt mértékegységnek a meghatározásához azonban 
egyelőre nem rendelkezünk elég adattal. 

 

                                                
54 Ha valamilyen mérőeszközt – zsineget v. mérőrúdat – használtak volna, akkor nem fordulnának elő az 

egység többszöröseitől eltérő adatok, mivel a mérőeszközzel történő mérést nem igen ronthatják el: pl.: 12 m 

helyett nem mérnek 14,3 m-t. Ez is arra utal, hogy valószínűleg természetes mérőegységgel (pl.: lépéshossz) 

mértek. 
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II.6.3. Házak anyagnyerő gödrei  

A lakóházak közelében minden egyes házhelyen találunk olyan nagyobb 
méretű, többnyire hosszúkás alakú gödröket, ill. árkokat, melyek elsődleges 
funkciójukat tekintve anyagnyerésre, a fonott falak betapasztásához szükséges 
agyag kibányászására szolgáltak. Ezek az objektumok, amennyiben árok 
formájában jelentkeznek, mindig teknős aljúak (32. kép 1a-b, 2). Többé-kevésbé 
zárt formában övezik a tulajdonképpeni házat: megközelítőleg U-alakban, L-
alakban, a ház két hosszanti oldal mentén, stb… A ház élete során a későbbiekben 
másodlagos funkcióként hulladékgödörként szolgáltak. Mindkét sormási 

lelőhelyen találunk ilyen objektumokat55. 
 

II.6.4. Tapasztott aljú gödrök 
Sormás-Török-földeken több esetben56 tapasztaltuk, hogy a – leleteik alapján 

egyébként többnyire hulladékgödörnek57 tűnő, különböző alakú és méretű 
objektumok – alján jól érzékelhető tapasztás vagy lerakódás válik el, mely 
többnyire nem csak a gödör alját borította, de a gödör falán is megfigyelhető volt 
(32. kép 4). A tapasztás mértéke eltérő: többnyire a gödör aljának egészét (pl. 638. 
objektum) vagy egy részét (pl. 25. objektum, 32. kép 3) fedi be, de van arra is 
példa, amikor egy nagyméretű gödörkomplexumon belül (1110/C. objektum) csak 
az egyik lemélyedő rész alját tapasztották ki. Éppen ez a tény mutatja, hogy nem 
természetes módon, a talaj kémiai összetételéből adódón képződött jelenségről (pl. 
valamilyen ásványi anyag kiválásáról vagy üledékről) van szó. A réteg vastagsága 
általában nem haladja meg az 1-2 cm-t. A gödrök változatos formája miatt nem 
zárható ki, hogy többféle funkciót58 töltöttek be. Rendeltetésüket tekintve műhely- 
vagy munkagödrök, pl. a kerámiakészítéshez használt iszapoló- vagy a bőr 
kikészítéshez használt cserzőgödrök lehettek. A tapasztás- vagy lerakódási réteg 
kémiai összetételére nézve nem rendelkezünk adatokkal, így ezt a kérdést 
egyelőre nyitva kell hagynunk. 
 
 

 
II.6.5. Vermek 

 Biztosan veremként értékelhető objektum egyik lelőhelyen sem került elő, ami 
arra utal, hogy az élelem- és a terménytárolást más módon oldották meg, pl. a 
lakóházak egy adott részén vagy a padláson (P. Barna-Pásztor s.a.). Mindkét 
sormási lelőhelyen előfordulnak olyan házak, amelyeknél a megerősített 
tartószerkezet padlás meglétére enged következtetni. A lengyeli kultúrából 
Veszprémből (Regenye 2007) és a szlovákiai Budmerice-ből (Pavúk 2003) közöltek 
padlással ellátott házakat. A Kárpát-medence K-i felén a késő neolitikum idején a 
herpályi kultúrából és Polgár-Csőszhalomról (Raczky-Anders 2007a) említhetünk 
padlással rendelkező házakat. Az alföldi késő neolitikum lakóházainak 

                                                
55 Részletesen ld. a körülárkolt házhelyek ismertetésénél. 
56 Pl.: 25, 1032, 1052, 1087, 1110. objektumokban.  
57 Kivétel a 638. objektum, mely valószínűleg kultuszgödör lehetett, de alját és falát hasonló réteg 
borította (33. kép 3). Az objektum nem tartozik a disszertáció törzsanyagához. 
58 Egy, a lengyeli kultúrához tartozó és funkcióját tekintve nagy valószínűséggel kultuszgödörnek 
tartható gödör alja szintén hasonló módon volt kitapasztva. 
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térhasználatát alapul véve, a házak hátsó része szolgálhatott terménytárolásra 
(Anders 2009, 129). 
 
II.6.6. Tűzhelyek, kemencék 
 A Török-földeken több, földbe ásott gödörkemence maradványa került elő. Egy 
kerek, aknaszerű gödör belsejét teljes egészében kitölti a kemence tapasztása (33. 
kép 1a-1b), ezt a gödröt tehát kimondottan erre a célra ásták. A 79.7. objektumban 
feltárt gödörkemencét azonban nem közvetlenül az objektum aljára építették, 
hanem akkor létesítették, amikor a gödör részben már feltöltődött. Valószínűleg 

csak ideiglenesen, rövid ideig használhatták, mivel fala csak gyengén égett át (33. 
kép 2). Ugyanilyen lehetett a Mántai-dűlőben a 205. objektumban (33. kép 3) feltárt 
gyengén átégett gödörkemence is. A Sopot kultúrában egyterű, tapasztott, 
boltozatos kemencéket és egyszerű, földbevájt kemencéket egyaránt használtak, 
akár kerámiaégetésre is (Težak-Gregl–Šimić-Kanaet 1999-2000). A lengyeli 
kultúrában szintén többféle kemencét használtak59.  
 
II.6.7. Gödörkomplexumok 
 Nagyméretű, mély, több karéjos amorf gödrök, pl. a Török-földekről a 7, 10, 23, 
70, 991; 1110. objektumok. Ezek a gödrök hosszú időn át lehettek nyitva, sokáig 
tartó, folyamatos feltöltődésük alatt funkciójuk is többször változhatott. Valószínű, 
hogy eredetileg anyagnyerőként szolgálhattak. A már említett, a 79.7. 
objektumban, a már félig feltöltődött gödör betöltésébe vájt gödörkemence jól 
példázza az objektumok esetleges funkcióváltását (33. kép 2). A 
gödörkomplexumok rendeltetésének meghatározásához kevés konkrét adat 
kínálkozik: a bennük lelt leletanyag összetételében nem sok eltérést mutat a 
hulladékgödrökben leltekhez képest. Az 1110. objektum egyenetlen, többszörösen 
tagolt fenekének egyik mélyedésének alját vörös elszínezősdés vagy lerakódás 
borította, ami arra utalhat, hogy a gödörkompexumnak ezt a részét a többitől 
eltérő módon hasznosíthatták (33. kép 4). A folyamatos, de hosszan elhúzódó 
feltöltődés miatt a gödörkomplexumokból származó leletanyag datálásra – főként 
egy-egy kultúrán belüli finomabb, belső periodizációra – nem alkalmas. Éppen 
ezért a korszakhoz, kultúrához való besorolásuk kérdéses. Egy hulladékgödör 
korát, – ill. tkp. használatának felső határát – a benne lelt legfiatalabb lelet kora 
határozza meg; ugyanakkor az ilyen nagyméretű, bizonyíthatóan hosszú időn át 
használt objektumoknál egyáltalán nem biztos, hogy ez egybeesik a használat 
legintenzívebb időszakával, a létesítés idejével pedig biztosan nem. 
 
II.6.8. Hosszúkás árkok 
 A Sormás-Mántai dűlőben feltárt 223. és 262. objektumok tartoznak ide, melyek 
az 1. és 3. sz. házaktól D-re fekszenek. A 223. objektum ÉK-DNy-i irányú 
hosszúkás, teknős aljú árok. H= 15,54 m; Sz= 1,46 m. Legnagyobb mélysége: 1,12 
m (22. kép 3). Leletanyaga: Kevés kavicsos soványítású durva kerámia. Az 1. sz. 
háztól D-re, kb. 2,5 - 3 m-re esik, annak hossztengelyére közel merőlegesen. A 262. 

objektum ÉK-DNy-i irányú hosszúkás, teknős aljú árok. Az árkot vágják a 250. és 
271. objektumok, melyek szintén a Sopot kultúra leleteit tartalmazták. H= 11,51 m; 

                                                
59 Részletesen ld. a házak belső berendezésénél. 
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Sz= 0,75 m. Sekélyebb, mint a 223. objektum, mivel legnagyobb mélysége csak 0,82 
m (22. kép 2). Leletanyaga: kevés finom és durva kerámia. A 3. sz. házat 
egyértelműen felülrétegzi, annak D-i végét szeli keresztül. Az egymást vágó 

objektumok közül tehát a 3. sz. ház a legkorábbi, ezt követi időben a 262. objektum 
(az árok), majd a 250. és 271. objektumok (a gödrök).  
 A 223. és 262. objektumok alakja, tájolása, keresztmetszete, mérete olyan fokú 
hasonlóságot mutat, hogy feltehető, rendeltetésük is hasonló lehetett. Ennek 
konkrét mibenlétét azonban egyik esetben sem sikerült tisztázni. A telepet övező 
körárokkal, ill. az egyes házhelyeket kerítő árkokkal nincs közvetlen kapcsolatuk. 
A Török-földeken talán két olyan objektum van, melyek ezekkel rokoníthatók: a 

97/A és B, valamint a 108. objektumok (32. kép 7). A párhuzamba állítás alapja az 
árkok teknős keresztmetszete, valamint az a tény, hogy ez utóbbiak sem mutatnak 
kapcsolatot a házhelyet kerítő árkokkal. Ezek a hosszúkás, teknős aljú árkok 
mindkét sormási lelőhelyen a körárkokon átvezető kapuk közelében, kintről befelé 
haladva balra helyezkednek el. A Török-földeken a 97/B objektum széle a 2. sz. 
kapu középvonalától mérve 7, 45 m-re esik, a Mántai-dűlőben a kapu és a 223. sz. 
árok legközelebbi pontjának távolsága 21,33 m. Annak megítéséléshez, hogy a két 
adat közt mutatkozó megközelítőleg 1:3 arány valamilyen szabályszerűség vagy 
pedig a véletlen eredménye-e, nem rendelkezünk elég adattal. 
 
II.6.9. Kutak  
 A horvátországi Novi Perkovci lelőhelyen egy 2 m átmérőjű és 2,5 m mély 
objektumról – kiképzésén túl – a benne lelet kerámiatöredékek (vastag falú 
puttonyedények, különböző csészék) alapján feltételezik, hogy kút lehetett 
(Marković-Botić 2008, 18). A sormási lelőhelyek egyikén sem sikerült feltárni 

egyetlen ehhez hasonló, kútként azonosítható objektumot sem. Ez a tény 
valószínűleg azzal magyarázható, hogy a lelőhely földrajzi környezetét alkotó 
dombot K-ről, ill. Ny-ról szegélyező völgyek minegyikében található természetes 
vízfolyás, melyek a településről néhány perces sétával elérhetőek voltak.  
 
II.7. Árokrendszerek 
 
II.7.1. Előzmények  
 
 Kö-Európában a legkorábbi földművek a Kö-európai vonaldíszes kultúra 
népességétől származnak60. A kultúra kialakulási területe a mai Morvaország, Alsó-
Ausztria, a Dunántúl és Ny-Szlovákia területére tehető. Innen terjeszkedett több 
hullámban, először Ny-ra, a Párizsi-medencéig, a mai Belgium, D-Hollandia és Kö-
Németország területére, majd később É-felé, Szilézia (Lengyelország.), a magyar 
Alföld, Románia és Ukrajna tájaira. A településekre jellemző földművek tehát ezen a 
hatalmas területen mindenfelé megtalálhatók. Ezek némelyike erődítés, azaz 
egyértelműen védelmi funkciót is ellátott, pl.: a fiatalabb VK idejéből Großrußbach-

Weinsteig, Asparn an der Zaya/Schletz (Trnka 2005, 10). 

                                                
60 A vonaldíszes kultúra időszaka a magyar terminológia szerint a középső neolitikum időszaka, a 
német terminológia szerint azonban a korai neolitikum.  
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 Ezek az árokrendszerek a települést határolták, kerítették körbe: a terület 
jelképes lehatárolásán túl az állatok behatolását is meggátolták és támadások ellen 
is védelmet nyújtottak. A vonaldíszes kerámia kultúrájában az árkok és erődítések 

alaprajza nem kötött, többféle variációjuk ismert: szögletes (lekerekített sarkú 
négyzet vagy téglalap) alaprajzzal; és szabálytalan alaprajzú árok paliszáddal; 
ovális alaprajzú árok (Höckmann 1990). A rendeltetés megítélésénél az alaprajzot 
és a fekvést is figyelembe kell venni. Moddermann szerint a megszakítások 
(földhidak) száma sokatmondó, gyakorlati szabály, hogy minél több a bejárat, 
annál könnyebb megközelíteni a helyet, tehát annál kisebb a védelmi értéke, 
azonban az 1 vagy 2 kapuval rendelkező árokrendszerek sem tekinthetők minden 
további nélkül védműveknek. A topográfiai fekvés szintén fontos szempont; a 
szabálytalan alaprajzú, a szintvonalakat követő, csak egy bejárattal rendelkező 
árokrendszereket inkább a védművek közé soroljuk (Moddermann 1983-84, 349). 
 Kö-Európában a Ny-i területen való túlsúlyuk a kutatás egyenetlenségéből 

adódik (Kuzma 1997, 47), s ma már egyre kiegyenlítettebb kép kezd kirajzolódni. 
Magyarországon is szép számmal találunk már a VK idősebb fázisától kezdve, majd 
főleg a klasszikus és késői fázisból is különböző földműveket; horizontális 
telepeket – sőt telleket61 – övező vagy telepek egyes részein megjelenő árkokat és 
sáncokat.  
 A Dunántúlon az első, védműként értelmezett árokrendszer részletét Kalicz N. 
tárta fel Becsehely I. lelőhelyen (Kalicz 1977, 1978-79, 1983-84, 273; Kalicz 1998, 57-
58; Kalicz et al. 2007). A Bicske-Galagonyáson előkerült egyszeres árokrészlet a DVK 
idősebb fázisából vagy a kottafejes időszakból származik. A feltárt szakasz 
egyenes, keresztmetszete változó volt (Tulok-Makkay 1990, Abb. 2; Makkay et. al. 
1996, Fig. 5.). Az idősebb fázist képviseli Kisunyom (Vas m.), ahol egy ívelt, 

keskeny és sekély árok részlete vált ismertté (Károlyi 2004, 56-57). Sé-Malomi 
dűlőben szintén a vonaldíszes kultúra létesítette az első árkot, az idősebb fázisban 
(Károlyi 2004, 62). Az árkok funkcióját tekintve fontos a Balatonszárszó-Kis-erdei-
dűlő lelőhelyen feltárt árokrészlet, mely, úgy tűnik, a telep egy nem lakott részét 
keríti le62. A lelőhely a DVK szinte egész időszakát felöleli, a Bicske-Bíňa fázistól 
kezdődően a Keszthelyi-csoport és a Zselízi-csoport késői fázisáig (Honti et al. 
2002, 9, Honti et al. 2004, 26-27; Oross 2004, 20; Oross 2004a). Békásmegyeren, a 
Zselízi-csoport telepén előkerült árok alaprajza szabálytalan kör alakú volt (G. 
Csánk 1964). A vonaldíszes kultúra magyarországi elterjedési területéről ismert 
árkokról összefoglaló, elemző munka ezidáig nem született, a jelenleg 
rendelkezésre álló közlések pedig sokszor szűkszavúak, a jellemző paramétereket 
hiányosan vagy egyáltalán nem közlik. Az árkok gyakran csak az említés szintjén 
ismretek, pl.: Harta-Külső tuskó föld (Somogyvári 2004, 227) vagy Abony63.  

                                                
61 Pl. a herpályi kultúra telljei Berettyóújfalu-Szilhalom és Szentpéterszeg-Kovadomb (Kalicz-
Raczky 1984, 91; Kalicz-Raczky 1986) vagy a Balkánon a Butmir és a Vinča kultúra telljei (Raczky-
Anders 2008, 37). 
62 Sajnos, az árok a feltárási terület szélén került elő, ezért a telep, ill. a lakott területekhez való 
viszonya nem ítélhető meg teljes biztonsággal. 
63 Neolitikus lelőhelyek Abony és Cegléd térségében. Kovács Ágnes előadása 2005. nov. 10-én, a 
Tudomány Napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban, Budapest. 



 
91 

II.7.2. Árok-rendszerek a Sopot kultúrában 
 

 A legkorábbi földművek és a lengyeli kultúra körárkai közt időben közbülső 
helyet foglalnak el a Sopot kultúra nagyméretű árokrendszerei (34. kép 4-6): ezek 
közös jellemzői, hogy alaprajzuk nem kör, hanem többnyire lekerekített sarkú 
négyzethaz hasonló, de már következetesen V-metszetű, kapuk által megszakított 
árkok alkotják. Az alaprajz szempontjából két kivétel ismert: a Sormás-mántai-dűlői 
és Sormás-Török-földek II. körárka (ld. alább). Az árkok még funkcionális 

viszonyban vannak a településekkel, azokat övezik a telep életének egy adott 
szakaszában. A fejlődés során azonban a település házai, objektumai rendszerint 
átlépik az árkok által jelzett határt (Horváth-Kalicz 2003). Ebben az időszakban 
kezdődik el az a folyamat, melynek eredményeként a lengyeli kultúra 
időszakában már topográfiailag is elkülönül a települések szakrális és valós 
központja. Az árkok funkcióváltását mutatja ebben az időszakban a rituális jellegű 
leletek megszaporodása is (Raczky-Anders 2008). 

Sopotban, a tellen a legkorábbi, 4. települési fázist egy 6 m széles, majdnem 3 m 
mély, ÉNy-DK-i irányú árok alkotja, amely három oldalról kerítette a telepet. Az 
árokkal összefüggésben paliszádhoz tartozó alapárkok és cölöplyukak is 
előkerültek, melyeket erődítési fal részének tartanak (Krznarić-Škrivanko 2002, 44, 
2003, 45). 

Bicske-Galagonyáson kedvezőtlen feltételek között, sűrűn beépített területen 
kutatták az árkokat, valószínűleg ezért nem találtak kaput a fő árkon, külső vagy 
belső paliszádokat s az árok alakja sem vált ismertté. A bicskei árok a legkorábbiak 

közül való; legkésőbb a Zselízi kultúra második felére vagy még azt megelőző 
időszakra datálható. Az egyik Sopot hosszúház cölöplyukait az árok feltöltésébe 
ásták bele, ami tisztán mutatja a kronológiai helyzetet. Ezt a datálást erősíti az is, 
hogy általában is csak nagyon ritkán fordul elő az árkok által övezett területen az 
árkokkal egyidős települési anyag, s mivel Bicskén a zselízi fázis objektumai mind 
az árkon belül, mind azon kívül hiányoznak, a legvalószínűbben ebben az 
időszakban létesíthették az árkot. Ugyanakkor az 1974/„a gödör”-ről később 

kiderült, hogy szintén árokrészlet; az előbbinél későbbi, ezt pedig a Sopot 
kultúrára datálják (Tulok-Makkay 1990; Makkay et al. 1996, 17-19; 266-267). 
 Becsehely (I.)-Bükkaljai dűlőben a DVK-hoz köthető árok mellett egy, a Sopot 
kultúrához tartozó többszörös árokrendszert is feltártak, melyek egyike szimpla, a 
másik dupla, míg a harmadik háromszoros árok, s mind ÉK-DNy-i irányú (34. kép 
3). További három árokszakasz részletei is előkerültek, melyeket mindkét oldalon 
paliszád kísért. Az egyik árok megszakadása a kapu helyét jelzi, az itt feltárt 
cölöplyukak pedig a kapu fa szerkezetére utalnak (Horváth 2005). 
 Petriventén lekerekített sarkú négyszögletes alaprajzú, kettős árokrendszer 
részletét tárták fel; jelentős hosszúságban, kapukkal megszakítva (34. kép 4). Az 
árkok hegyes aljúak és párhuzamos futásúak voltak, s feltehetőleg a telep középső 
részét övezték. Hosszuk kb. 300 m, az általuk kerített terület nagysága pedig kb. 9 
ha lehetett. Jelenlegi (erősen errodált) szélességük átlagosan 3 m; mélységük 2,5 m 
volt. Az árkok egymástól való állandó (10-11 m-es) távolsága arra utal, hogy 
egyszerre létesültek. A belső árok belső oldalán paliszád (rövid, sekély árkok és 
oszlopgödrök) nyomait figyelték meg, s sánc megléte is valószínűsíthető. Az árok 
rendeltetése ismeretlen, de a kapukban egy kb. 20 m széles erődítés, s annak 
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masszív kaputoronyra utaló szerkezeti elemei kerültek elő, amely alapján a 
védelmi funkciót sem lehet kizárni. Ugyanakkor az árkok méretei nem utalnak 
védműre (Horváth-Kalicz 2003, 13-14). 

Sormás-Mántai-dűlőben feltárt árkot fentebb már ismertettük, Sormás-Török-
földek II. körárok-rendszerét pedig, amelyik szintén s Sopot kultúrához köthető, a 
későbbiekben mutatjuk be. 

A Sopot kultúra kortársai közül a Butmir kultúra népessége is létesített 
körákokat, pl. Okolište és Obre II lelőhelyeken. Okolište-n többszörös, többnyire 
hármas, de helyenként négyszeres árok övezi a tell települést (12. ábra). Obre II. 

lelőhelyen A. Benac az 1960-as években kisméretű (7-9 m hosszú, 3,5-5 m széles), 
É,ÉK-D,DNy-i tájolású házakat tárt fel az 1-7 szintekben. A modern kutatás 
magnetométeres felméréssel hasonló, 8-9 m hosszú, 3,5-4 m széles házakat 
mutatott ki, melyek leginkább a Benac által a 3. szintben feltárt házakkal mutatnak 
hasonlóságot. A felső szinteken kis házakból álló, sűrű beépítettséget jelzett a 
felmérés: min. 42 házat, melyek 5 sorban álltak, oromzatukkal D felé. Mindkét 
lelőhelyen a felső szintek a Butmir kultúra III. fázisát képviselik (Kujundžič-
Vejzagič et al. 2004;). A település házainak az árkon belüli, sorokba történő 
elrendezése hasonló, mint a Mántai-dűlőben, azaz a dunántúli Sopot kultúrában.  
 

 
12. ábra: Okolište (Kujundžič-Vejzagič et al. 2004 után) 

 
 A Danilo-kultúrában a névadó lelőhelyen szintén árok kerítette a települést. A 
feltáráson az árkot a település É-i peremén figyelték meg, melyen kívül már 
semmilyen kultúrjelenséget nem találtak. Az árokban magában s attól délre, a 
közvetlen közelében csak a legfiatalabb fázis leletanyaga került elő. Az ásató 
feltételezése szerint egy időben az egész települést árok, s talán paliszád is övezte 
(Korošec 1964, 90). 
 A fenti példák is igazolják a megállapítást, miszerint a horizontális telepek 
körüli többszörös, koncentrikus körárkok általánosak voltak a neolitikumban; DK-

Európa számos neolit horizontális településén előfordulnak és a tisztán védelmi 
funkciójuk mellett, szimbolikus jelentőségük is van (Raczky-Anders 2008, 38). A 
DK-európai településeken a telep valós központja kezdetben egyben szakrális 
központként is funkcionált. A Kárpát-medence az a terület, ahol A. Whittle szerint 
egy bizonyos idő után a körárok elválik a teleptől, azaz a valós és szakrális 
központ különválik. Ez egyike azon jegyeknek, melyek Whittle szerint a Kárpát-
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medence mint földrajzi régió átmeneti jellegét tükrözi (Whittle 1996). A Tisza-vidék 

késő neolitikus árkait és erődítéseit vizsgálva Horváth F. is arra a következtetésre 
jutott, hogy ezek átmenetet képezhetnek a balkáni erődítések és a VK, ill. a lengyeli 

kultúra szakrális, kommunális központjai közt, mivel a két kulturális régió 
határán fekszenek (Horváth 1988, 148-149). A valós települési centrum és a 
szakrális központ elválása időben a középső és késő neolitikum fordulója körül 
következhetett be, s a Dunántúlon a Sopot kultúra időszakára tehető. Ez a 
folyamat a Kárpát-medence keleti felében is kimutatható, pl.: a Polgár-Nagy-Kasziba, 
Vinča B1-B2 korú lelőhelyen, mely az AVK tiszadobi-bükki csoportjába tartozik, 
de újabban máshol is, pl.: a Bükk-Esztár csoport Polgár-Ferenci-hát lelőhelyén 
(Raczky-Anders 2008, 37). A Sopot-kultúra árkaihoz hasonlóan a Polgár-nagy-
kaszibai kettős árok sem szabályos kör alakú még, de V-profilú és bejáratok is 
megszakítják. Méretéből adódóan feltehetőleg szimbolikus szerepe lehetett, 
akárcsak a polgári körárkoknak. Ezt a feltevést erősíti az árkok betöltéséből 

származó presztízs jellegű, vörös alapon fekete festésű, esztári-típusú áru jelenléte 
is. A csőszhalmi tell árkainak lehetséges előzménye (Raczky et al. 1997, 47; Raczky 
2000, 407, Fig. 3). 
 
II.8. A Sopot kultúra temetkezései 

 
 A disszertációban feldolgozandó leletegyüttesek ugyan nem tartalmaznak 
temetkezéseket, a teljesség kedvéért röviden mégis csak érintenünk kell ezt a 
kérdést is. A Sormás-Török-földeken feltárt körárkokban lelt különböző emberi 
vázrészek kora nem ismert, a Sopot kultúrához való tartozásuk erősen kérdéses, s 
egyébként sem tekinthetőek szokványos temetkezéseknek. Az embertani leletek 
anthropológiai vizsgálatának eredményeit az V. fejezetben tárgyaljuk64. 
 A horvátországi törzsterületről kevés temetkezés ismert. Dimitrijević említ egy 
korhasztásos, edénymellékletes sírt, mely telep közelében feküdt (Dimitrijević 
1969, 55; 1979a, 273-304). Kneţevi Vinogradi-Osnovna škola lelőhelyről közöltek egy 
zsugorított csontvázas sírt, amely azonban nem tartalmazott mellékleteket, s 
kevert, Sopot/Starčevo rétegben, 1,7 m mélységben feküdt. Egyelőre nem lehet 
eldönteni, hogy a Sopot vagy a Starčevo kultúrához tartozik-e. Talán a csontokból 
vett minta radiokarbon kormeghatározásával eldönthető lesz a kérdés (Šimić 2004, 
79). Osijek-Filipovica-Hermanov-vinograd lelőhelyen két zsugorított temetkezést 
tártak fel (Simić 2006, Fig. 5).  
 A dunántúli temetkezéseket (Bicske, Szentendre, Baláca, s talán még Keszthely 

tartozik ide) Regenye J. tekintette át legutóbb (1994, 38-40). A bicskei temető 
embertani anyagáról anthropológiai közlemény is született (Zoffmann 1978). A 
bicskei sírok és a balácai gödörbe temetkezések telepen kerültek elő, a többiről nincs 

információ. Minden esetre telepásatásokon továbbra is várható újabb 
temetkezések előkerülése. 
 A csontvázas sírok közt az uralkodó tájolás a K-Ny-i volt, a háton és a bal 
oldalt zsugorítva fektetés aránya nagyjából azonos. Általánosnak mondható a 
gazdag mellékletadás szokása. Mellékletként edények, kagylógyöngyből fűzött 
láncok, agancskapa, csont csákány, festékrög, ill. kőeszközök fordultak elő. Ezt a 

                                                
64 V.3.1. alfejezet. 
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temetkezési rítust tovább színesíti a gödörbe való temetkezés szokása. Mindkettő 
korai neolit előzményekre nyúlik vissza a Kárpát-medencében. A vizsgált sírok 
mindegyike a Sopot kultúra fiatalabb fázisába tartozik (Regenye 1994a, 38-40). 

 
II.9. Rítushoz köthető emlékek 

 
 Az őskori kultúrák – így a Sopot kultúra – kultuszélete is a temetkezési 
szokások mellett elsősorban tárgyi hagyatékán keresztül vizsgálható. Mindkét 
sormási leletegyüttes sok új lelettel és információval szolgál e téren. A rítushoz 

köthető tárgyi emlékanyagot a leletanyag bemutatása során, a IV. fejezetben 
ismertetjük. A Sopot kultúra részét képezi a nagy DK-európai kultúrkörnek, 
melynek tagjaival közös vonása az anthropomorf és zoomorf plasztika, a 
bikakultusz és az építési áldozat (Regenye 1994a, 41); a sormási lelőhelyek e 
leletcsoportok mindegyikéhez új adatokkal szolgáltak. 
 A szarvasmarha szakrális tiszteletének tárgyi emlékeit alkothatják a 
bukrániumok, amelyek egy-egy példánya mind a két sormási lelőhelyen előkerült, 
Sopot kontextusban. Ezek egyúttal építési áldozatként is felfoghatók. Mindkét 
lelőhelyen, a kapuk közelében, az árkok alján feküdtek a bukrániumok. A Mántai-
dűlőben a 44/C  objektum alján (20. kép 2), egy sertés állkapocs társaságában került 

elő a szarvasmarha koponyatöredéke, a szarvcsappal65. A sertésállkapocs 
megítélése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a (társadalmi rangjelző) 
szerepet sem, melyet a hasonló leletek a késő neolitikus temetkezésekben, 
vadkanállkapocs és vadkanagyar lemezekkel együtt, betöltenek. Ezeket a lengyeli 
kultúra kapcsán tárgyaljuk majd66. 
 A Török-földeken a 3a1 települési fázishoz tartozó, legkorábbi Sopot-árok 38/A 

szakaszának alján, szintén a kapu közelében tártunk fel egy bukrániumot (28. kép 
7). A hasonló leleteket a leggyakrabban rituális célú deponálásként, építési 
áldozatként vagy a kapu közelében álló póznára tűzött, majd az árokba zuhant 
trófeaként (Kalicz et al. 2007, Fig. 2, 4) értelmezik, pl.: Petrivente esetében. A Sopot 
kultúrából egy másik ismert példát nem árokból, hanem a Bicske-galagonyási 

telepről említhetjük, ahol egy É-D-i tájolású ház keleti cölöpsorának legdélebbi 
tagja két egymásra helyezett, majdnem teljes szarvasmarha koponyából álló, 
egyszeri alkalommal bemutatott építési áldozatot tartalmazott, mely egyben a 
szarvasmarha rituális tiszteletét is adatolja (Makkay 1978-79, 1983, 162-164; 
Makkay et al. 1996, 34). 
 Szintén a Török-földeken, a II. körárok Ny-i részén, két helyen is (359/J és 360/L 

szakasz) egy-egy szájával lefelé fordított ép edényt67 helyeztek az árok aljára, 
feltehetőleg áldozati céllal (42. kép 1-2). Mindkét esetben feltűnő volt, hogy az 
adott árokszakaszok betöltése alig tartalmazott leletanyagot, szinte leletmentes 
volt, az edények viszont ép állapotba kerültek az árok „csúcsába”, vagyis a 
legaljára (42. kép 1-2). 

                                                
65 A leletek leírását ld. az V.2.1. alfejezetben. 
66 Részletesen ld. az V.2.2. alfejezetben. 
67 A 638. objektum a II. körárok-rendszer belsejében, a 2. sz. kapun átvezető út mentén, a 15. és 23. sz. házak 

közt elhelyezkedő, kultuszgödörként érteémezett objektum aljára szintén egy szájával lefelé fordított ép 

edényt  helyeztek. Ahogyan a 359/J és 360/L árokszakaszok, úgy ez az objektum sem része a törzsanyagnak. 
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 A Mántai-dűlői 2. sz. ház paticsokkal teletömött nagyméretű cölöplyukai 
ugyancsak szakrális kontextusban értelmezhetők (20. kép 3-4). Hasonló jelenséget 
a Török–földeken is68megfigyelhettünk, ami arra utal, hogy nem egyedi esetről, 

hanem általános gyakorlatról lehet szó. Ezek a leletek valószínűleg korábbi házak 
emlékének megőrzésének szándékát, rituális cselekedet nyomait őrzik. E rítus 
mögött ugyanaz a szellemi háttér húzódhatott, mint a házak szándékos leégetése 
mögött: a társadalmi kontinuitás megőrzését szolgálta, olyan értelemben, hogy a 
leégett ház omladéka a ház használata után is látható volt, őrizte az ősök emlékét 
(Stevanović 1997). A térhez és az időhöz való speciális hozzáállás a DK-Európában 
általánosan elterjedt „Neolithic package” része lehetett (Sherratt 2005, 143, Raczky-
Anders 2008, 37), az őstiszteletnek a lakóhelyen keresztüli kifejezésében ez utóbbi 
egyik megnyilvánulási formáját láthatjuk. A Mántai-dűlői 2. sz. ház esetében a 
kontinuitást a régi ház omladékának az új házba való beépítése volt hivatva 
biztosítani. Egy új ház építése az archaikus ember számára egy új világ teremtését 
jelenti, s mivel a lakás maga a világmindenség, amit az ember magának épít, 
ragaszkodnak a lakóhelyhez, nem könnyen adják fel (Eliade 2009, 50.). Érthető 
tehát, ha egy ház emlékét még pusztulása után is őrzik. 
 Végül megemlítjük, hogy a rituális gyakorlat egyik leginkább kézzelfogható 
emléke, pontosabban helyszíne, a telepet kerítő árok. Az árok szerepe, amit a 
település lakóinak rituális életében tölthetett be, összetett és nehezen értelmezhető, 
s feltehető, hogy időről időre változott is. Vallástörténészek állítják, hogy a lakott 
helyek és városok védelme mágikus védekezéssel kezdődött; az árkok, 
labirintusok, bástyák sokkal inkább a rossz szellemektől, semmint valós emberi 
támadástól védték a települést, amely lakói számára az őskáoszból kiemelt és 
körülhatárolt mikrokozmosszal azonos (Eliade 1997.). A Mántai-dűlői árok ilyen (és 

csak ilyen) értelemben tölthetett be védelmi szerepet. Szakrális funkcióra utalhat a 
már említett leletek (bukránium, sertés állkapocs) mellett egy ülő emberi alak 
szobortorzója69 (X. típustábla 1) és egy hasonló szobor lábtöredékei is70, mely 
szintén az árok betöltéséből származik (X. típustábla 9a-b). A szakrális funkció a 
lengyeli rondelláknál kristályosodik ki s válik dominánssá, de előzményei már a 
Sopot kultúrában is megtalálhatók, amint azt a sormási árkok is tanúsítják.  
 Az árkok szerepének jellegére profán vagy szakrális voltukra, s általában az 
funkciójának alakulására (P. Barna-Pásztor s.a.) a későbbiekben még visszatérünk. 

                                                
68 1015. és 1055. objektumok.  
69 Ltsz. nélkül. P. Barna 2007a, Kat. 20. 
70 Ltsz.: 710.44.1.10. P. Barna 2007a, Kat. 21. 
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emlékének megőrzésének szándékát, rituális cselekedet nyomait őrzik. E rítus 
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ragaszkodnak a lakóhelyhez, nem könnyen adják fel (Eliade 2009, 50.). Érthető 
tehát, ha egy ház emlékét még pusztulása után is őrzik. 
 Végül megemlítjük, hogy a rituális gyakorlat egyik leginkább kézzelfogható 
emléke, pontosabban helyszíne, a telepet kerítő árok. Az árok szerepe, amit a 
település lakóinak rituális életében tölthetett be, összetett és nehezen értelmezhető, 
s feltehető, hogy időről időre változott is. Vallástörténészek állítják, hogy a lakott 
helyek és városok védelme mágikus védekezéssel kezdődött; az árkok, 
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támadástól védték a települést, amely lakói számára az őskáoszból kiemelt és 
körülhatárolt mikrokozmosszal azonos (Eliade 1997.). A Mántai-dűlői árok ilyen (és 
csak ilyen) értelemben tölthetett be védelmi szerepet. Szakrális funkcióra utalhat a 
már említett leletek (bukránium, sertés állkapocs) mellett egy ülő emberi alak 

szobortorzója2 (X. típustábla 1) és egy hasonló szobor lábtöredékei is3, mely 
szintén az árok betöltéséből származik (X. típustábla 9a-b). A szakrális funkció a 
lengyeli rondelláknál kristályosodik ki s válik dominánssá, de előzményei már a 
Sopot kultúrában is megtalálhatók, amint azt a sormási árkok is tanúsítják.  
 Az árkok szerepének jellegére profán vagy szakrális voltukra, s általában az 
funkciójának alakulására (P. Barna-Pásztor s.a.) a későbbiekben még visszatérünk. 

                                                
1 1015. és 1055. objektumok.  
2 Ltsz. nélkül. P. Barna 2007a, Kat. 20. 
3 Ltsz.: 710.44.1.10. P. Barna 2007a, Kat. 21. 
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III. A KORAI LENGYELI KULTÚRA ÚJABB LELŐHELYEI A DNY-
DUNÁNTÚLON 

 
A következőkben a korai lengyeli kultúra három újabb, DNy-dunántúli lelőhelyét 
mutatjuk be. A két sormási lelőhely közül a hangsúly a Török-földekre esik, ahol a 
formatív és korai lengyeli kultúra nagy települését tártuk fel, melyhez egy 
rondella is tartozott. A Mántai-dűlői korai lengyeli adatokat a Török-földekkel való 
összevetés fényében tárgyaljuk. Az esztergályhorváti leletegyüttest nem sokkal 

előkerülése (1994) után egy közleményben már ismertettük (P. Barna 1996). Mivel 
azonban a disszertáció által vizsgált korszakra és területre nézve a leletegyüttes 
mind az embertani anyag, mind pedig az emberi csontokból vett mintákból 
készült radiokarbon sorozat révén kiemelkedő jelentőségű, a következőkben ismét 
tárgyaljuk. 
 
III.1. A lengyeli kultúra tömegsírja Esztergályhorvátiban 
 
III.1.1. A lelőhely 

 
A leletegyüttes egy családi ház udvarán, egy frissen lebontott istálló helyén került 
elő. Ez az épület vályogfalú – s ezért sekély alapozású – volt, az új épületnek szánt 
0,5 m széles alapárkot azonban mintegy 1,5 m-rel mélyebbre ásták. Az emberi 
vázmaradványokat ennek az új, mélyebb alapároknak az alsó harmadában érte el 
a bolygatás. A lebontott istálló a még jelenleg is álló lakóház nyugati végéhez 
csatlakozott. A gödör a két épület közös fala alatt, mintegy 1 m mélységben 
helyezkedett el. A gödör keleti része, melynek kiterjedése nem ismert, benyúlik a 
lakóház fala alá, ezért ezt nem lehetett feltárni4 (13. ábra).  
 

 
13. ábra: Esztergályhorváti, Arany J. u. 42. Az emberi vázmaradványokat tartalmazó gödör 

elhelyezkedése (P. Barna 1996, 1. kép 3 után) 
 

Az emberi csontvázakat tartalmazó gödör – pontosabban: gödörrészlet – alaprajza 
egy lekerekített sarkú négyzethez hasonlít. Az új épületnek szánt alapárok 
nagyjából É-D-i irányban kettészelte az objektumot; az ároktól Ny-ra eső rész 
valamivel kisebb volt, mint a K-i. A gödör szélessége 1, 80 m, É-D irányú hossza 

                                                
4 A lelőhely régészeti védettség alá vonását elindítottuk. 
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ugyanennyi volt, de K-i végén ennél még legalább 0, 5 m-rel tovább terjed. Fala 
egyenes, átlagos mélysége 1,30-1,40 m volt. 
A már ledózerolt felszíntől mérve 0,30-0,60 m mélyen vörös színű, erősen átégett 

agyagréteg jelentkezett, mely a gödör száját teljesen lefedte. Az égésréteg 
összefüggő lehetett, de az árokásás során ezt is megbolygatták (ezért kerülhettek 
elő az csontok). Az égésréteg vastagsága 2-20 cm közt egyenetlenül változott. A 
munkások nem figyeltek fel az égett felületre, amikor áttörték. Az edények és a 
kerámia töredékek közvetlenül ezen a részben megbolygatott égett rétegen 
feküdtek, így nem kizárt, hogy néhány leletet a munkások megsemmisítettek. Az 
égés feletti betöltésből, az ároktól keletre eső részről származnak az őrlőkövek, 
néhány kalcinált csonttöredék, valamint kevés paticstöredék. Egy nagyobb 
paticson áglenyomat látszik. A kerámia leletek a lengyeli kultúra legkorábbi, 
formatív fázisának jellegzetességeit mutatja5. A csontvázak között egyetlen egy 
leletet találtunk: egy radiolarit pengetöredéket. 
A leletmentés körülményei miatt lehetetlen volt az egyes csontvázakat szintenként 
feltárni. Először a gödröt keresztülvágó alapárok vonalában kellett a feltárást 
elvégeznünk, ami a vázak keveredését okozta. Részben ennek, részben pedig a 
természetes korhadási folyamatok eredményeként még az utólagos antropológiai 
vizsgálattal sem lehetett a gödörbe temetett egyének pontos számát meghatározni. 
Az antropológiai vizsgálatot K. Zoffmann Zsuzsanna (MNM) végezte, eredményei 
először a leletegyüttest bemutató közlemény (P. Barna 1996) függelékeként 
kerültek közlésre, majd később önállóan is (Zoffmann 2007). Az embertani 
adatokat az V. fejezetben6 foglaltuk össze. 
 
III.1.2. A kísérő leletek. Leírás, datálás 

 
1. Vörös festéssel díszített, tagolt testű csésze (104. t. 1.) töredékei. Csak bikónikus 
oldaltöredékek őrződtek meg, így nem állapítható meg a teljes forma. 
Törésvonalán valószínűleg négy laposabb bütyök volt, ezekből három maradt 
meg. A vörös festés az edény vállát díszítette, pontosan nem rekonstruálható 
geometriai mintákba (talán lefelé lógó háromszögekbe?) rendezve. 
2. Kisméretű, festett csőtalpas edény (104. t. 2) töredéke. A rövid, majdnem tömör 
csőtalp ívelten találkozik a tálrész csonkjával. A csőtalpat kívül-belül, a tálrész 
megmaradt töredékét pedig belső felületén hajdan összefüggő vörös festés 
borította. A talpon vörös alapon sárgával festett minta látható. A csőtalp tetején 
két vékony, sárga színű csík fut körbe; felettük nem látszik festés nyom az 
edényen. Lejjebb, a talp közepe táján szintén kettős csík látható; ezek alatt, egymás 
alá rendezett, fűzérszerűen elhelyezett sárga pöttyök sora következik. Összesen 8 
db pötty ismerhető fel. M.= 6, 3 cm. 
3. Kisméretű, festett palack (104. t. 3.), pereme és nyaka sérült. Fekete színű, 
vékony falú. Pereme elkeskenyedve kihajlik. A hosszú nyak tagoltan illeszkedik a 
testhez. Az edény nyaka cilindrikus, a perem alatt és a nyak alsó harmadában 
vékonyan festett, vörös csíkok futnak körbe. A palack alsó része bikónikus, 

                                                
5 A leletanyag a keszthelyi Balatoni Múzeum régészeti gyűjteményében van nyilvántartva, 94.1.1.-94.1.10. 

leltáriszámon. Jelenleg kiállítva az „Aranyhíd” c. állandó kiállítás II. termében. 
6 Ld. V.3.2. alfejezet. 
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lekerekített hasvonalán szimmetrikusan elhelyezett 4 kis bütyökkel. A bütykök két 
oldalról ellapítottak, erősen kiugróak s körülöttük foltszerű vörös festés nyoma 
látszik. A bütyköket a hasvonal alatt és fölött, szintén vékony vonalas, vörös színű 

csüngő, ill. ülő girlandok kötik össze. M.= 10,6 cm; Sz. átm.=4,0 cm. F. átm.=2,4 
cm. 
4. Nagyméretű, tölcséres nyakú amfóra (104. t. 4.) töredéke, alján bütyök 
indításának csonkjával. A bütyök valószínűleg belülről kinyomott lehetett. 
Halvány téglaszínű, vékony falú, egyenes peremű. Sz. átm.= 11,5 cm. 
5. Enyhén S-profilú mély tál töredéke (104. t. 5a-b). Sárga-szürke foltos, vékony 
falú, pereme enyhén kihajló, feneke hiányzik. Belső oldalán alig látható foltokban 
vörös festés nyomai fedezhetők fel. M.= 10,0 cm. Sz.átm.=18,6 cm. 
6. Vörös, barna és fekete színű, jellegtelen, vastag falú, apró cseréptöredékek. 
7. Egy Úrkút-Eplény típusú radiolarit penge bázis-töredéke7. H.= 1,8 cm. Sz.=1,0 
cm.  
8. Őrlőkő töredékek, permi vörös homokkőből, 2 db. 19, 0 x 22, 0 cm és 10, 0 x 10, 0 
cm.  
 
 Az objektumban lelt kerámiák jól keltezik a tömegsírt, a lengyeli kultúra 
kialakuló (Lengyel Ia) fázisára. A kerámiáknak közeli, jó párhuzamai vannak a 
Séből és Lužiankyról ismert leletanyagokban, mely lelőhelyek a kialakuló fázist 
képviselik (Séről: Kalicz 1983-84; 1998, 56-95; Károlyi 2004; 2011; Lužiankyról 
Novotný 1962, Točik-Lichardus 1964, Pavúk 1981). Térben is nagyon közeli 
párhuzamnak tekinthető egy zalavári leletegyüttes (Kalicz 1988, 115-116; Abb. 6). A 
sormási leletegyüttesek szintén jó összehasonlítási alapul szolgálnak. 
 A kerámialeletek közül három volt festett, ezeken a vörös, ill. a sárga színek 

jelennek meg; a csőtalpas edényen mindkettő együtt. Ez a színkombináció a 
kialakuló fázisra jellemző, s még később, kisebb mértékben, a lengyeli kultúra I. 
szakaszára is (Kalicz 1983-84, 278; 1985, 76; Raczky 1974, 185; Zalai-Gaál 1982a, 
24). A vörös-sárga festés korábbi, mint a vörös-sárga-fehér kombinációja (Kazdová 
et al. 1994, 131-155; Károlyi 2011, 126). A festés a formatív fázisban (szinte) 
kizárólag karcolás nélkül jellemző (Kalicz 1983-84, 281; Pavúk 1981, 292), 
mindössze egy-egy rendkívül kivételes példa említhető Unterpullendorfból 
(Ohrenberger 1969, Abb. 4,5) és Sormás-Török-földek 7. objektumából8 (41. t. 4, 8.), 

ill. a 93. objektumból (77. t. 13). Sajnos, a 7. objektumból származó példa kevert 
kontextusú, így nem köthető egyik települési fázishoz sem. A 93. objektum a 4. 
települési fázisban, valószínűleg annak b alfázisában használt kultuszgödör volt. 
A vörös és a sárga festés kombinációja Sében és Lužiankyban a finom kerámián 
fordul elő (Kalicz 1983-84, 278), Sormás-Török-földeken viszont nagyméretű és 
vastag falú edényen (amfórán) is (pl.: 96.t 5). A sárga és vörös festés együttes 
előfordulása ugyanakkor egyike azon jellemzőknek, amely a Sopot kultúra késői 
szakaszában és a lengyeli kultúra formatív időszakában egyaránt megvan (Kalicz 
1983-84, 278). Makkay J. korábban nem látta bizonyíthatónak a sárga színű festés 
meglétét a Sopot kultúrában (Makkay 2000, 15), annak ellenére, hogy Regenye J. 
ezt már megelőzően bizonyította. Bicskén valóban nincs sárga festés, ahogyan a 

                                                
7 Ltsz.: 94.1.6. T. Biró Katalin (MNM) meghatározása. Munkáját ez úton is köszönöm!  
8 Ltsz.: 79.7.28.2. 
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késői sárga kerámia sem fordul elő a lelőhelyen, ennek azonban valószínűleg csak 
kronológiai okai vannak, mivel Bicske nem élte meg a Sopot kultúra legkésőbbi 
fázisát (Regenye 1998, 111). Az újabb leletek, a sormási lelőhelyeken (pl.: 6. t. 3-4; 7. 

t. 1, 3, 9; 13. t. 11; 14. t. 4.; 26. t. 10; stb…) és máshol is, egyértelműen bizonyítják a 
vörös mellett sárga festés alkalmazását is a késői Sopot kultúrában. Egyetértünk 
azonban Makkay azon véleményével, hogy az egyszerű, szinte kizárólag sávokat 
és vonalakat alkalmazó dekorációs rendszer nem idegen a „Protolengyel‖ és 
lengyeli időszakban sem (Makkay et al. 1996, 142). Az esztergályhorváti 
leletegyüttesnek a „Protolengyel‖ időszakra való datálását Makkay J. is elfogadta, 
amit a Sopot és a kialakuló lengyeli kultúra közti átmeneti időszakként értékelt 
(Makkay 2000, 14-15). 
 A kis palackot és a csésze töredékeit vörös festés díszíti. A vörös festés 
használata az egész formatív fázisban megvan, Sétől Unterwölblingig, a finom 
kerámia díszítésében egyébként is a festés gazdagsága dominál (Kalicz 1983-84, 
278). Ami az edényformákat illeti: a tagolt testű csésze pontos formáját nem lehet 
rekonstruálni, a bikónikus forma és a vörös festés azonban itt sem mond ellen a 
fenti datálásnak. Hasonló profil Sormás-Török-földeken a 15. sz. házhelyet kerítő 
árok9 feltöltésében fordult elő10 (22. t. 2), a teljes edényforma ebben az esetben sem 
volt rekonstruálható. Maga az árokkal kerített házhely a Sopot kultúrára jellemző 
(P. Barna 2009a, 2011), de az árokból származó leletek közt séi típusú antropomorf 
szobrocska (20. t. 1.) és lengyeli típusú zoomorf edény lábtöredéke (20. t. 2, 4) is 
szerepel. Ez a helyzet talán – de nem feltétlenül – utólagos keveredés eredménye 
lehet, mivel a házhelyet kerítő árok meglehetősen nagyméretű objektum (18. t.), 
mely sokáig – akár a ház használati idejénél tovább is – nyitva állhatott, így a 
feltöltődési folyamata hosszabb időszakot is felölelhet.  

 Elsősorban a kis palack bír keltező értékkel, mely a kulturális besorolás 
szempontjából is döntő lelet, noha pontos analógiáját nem találtuk, csak hasonló 
példányokat (Novotný, 1962, Tab. XVII, 2; Kalicz, 1998: Abb. 22, 17) vagy 
megegyező formákat, nagyobb méretben. Ez utóbbiak, az ún. váza alakú edények 
a Luţianky-csoport (Novotný 1962, 212), majd a lengyeli kultúra I. szakaszának 
egyik leggyakoribb formáját alkotják, pl.: Aszód (Kalicz 1985, Abb. 41, 2; Abb. 50), 
Györe (Zalai-Gaál-Ódor 2008, Fig. 11,3; Fig. 24.), Falkenstein (Neugebauer-Maresch, 
1983-84, Taf. 1; 1995, Abb. 29, 12-13) leletanyagaiban. A kis palack tehát már a 
lengyeli kultúra formakincsének része; a Sopot kultúrában nincs meg. A Séből 

eddig közölt anyagok közt nem találtuk ezt a formát. 
 Az S-profilú mély tál párhuzamait Sében (Kalicz 1983-84, VI. t. 3, 5; 1998, Abb. 
23, 1; Abb. 27, 10; Károlyi 2011, 5. tábla 1; 18. tábla 1, 9), Zalaváron (Kalicz 1988, 
Abb. 6. 2), és Sormás-Török-földeken (69. t. 14) találjuk meg. Ez az edényforma a 
kialakuló fázis jellemzője; később eltűnik és helyette ebben a kategóriában az éles 
profilú, háromrészes edény jelenik majd meg (Kalicz 1983-84, 281). 
 A nagyméretű nyaktöredék amfórából származhat, noha tulajdonképpen a 
nyaktöredék nem határozza meg egyértelműen az edényformát, az sem zárható ki, 
hogy esetleg gomba alakú vagy vállas edényből származik (ld. 105. t.). 
Párhuzamok Sopot (Petrivente: Horváth- Kalicz 2003, 5. kép 14; Kalicz et al. 2007, 5. 

                                                
9 79.177. objektum; 24. kép 2. 
10 Ltsz.: 79.177.15.20. 
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kép 10; Bicske-Galagonyás: Makkay et al. 1996, Fig. 38,1) és lengyeli környezetből 
egyaránt említhetők: Sormás-Török-földek (9. t. 12; 49. t. 9; 74. t. 10; 77. t. 3; 92. t. 9; 
98. t. 7), Sé (Kalicz 1998, Abb. 23, 4, 6), Lužianky (Novotný 1962, T. XXIV, 1; T. XXV. 

1-2), Wilhelmsdorf (Neubauer-Neugebauer-Maresch 2005, Abb. 1.35). Vörös és 
sárga sávos festéssel is előfordul, többnyire a perem vörös sávval festett, a sárga a 
nyakon jelenik meg (92.t. 9.). Az amfóra tehát közös forma a Sopot és a korai 
lengyeli kultúra formatív fázisában, ráadásul töredékessége miatt a teljes 
edényforma sem rekonstruálható, így datáló értéke még inkább korlátozott. 
 A majdnem tömör csőtalp a Sopot és a korai lengyeli kultúra közös jellemzője; 
idegen, déli eredetű, a Dunántúlon a Keszthely-csoport életének végén, a Sopot 

kultúrával jelenik meg (Kalicz et al. 2007, 42). A formatív fázis után megszűnik a 
használata, a Lengyel I-ben helyét az üreges csőtalp veszi át (Pavúk 2007, 16). A 
korszak dél-zalai lelőhelyein számtalan példányuk került elő: Sormás-Török-földek 
(P. Barna 2007, Pl. 2, 16, 19; Pl. 3, 14, Pl. 5, 18.), Sormás-Mántai-dűlő (P. Barna-Biró 
2009, 2. ábra 1), Becsehely (I)-Bükkaljai-dűlő (Kalicz et al. 2007, Abb.4,8), Petrivente-
Újkúti-dűlő (Horváth-Kalicz 2003, 15, 5. kép 8-10, 7. kép 13; Kalicz 2007, 78, Kat. 13., 
Kalicz et al. 2007, Abb. 4, 9-11). A dunántúli Sopot kultúra keleti ágában is elterjedt 
forma (Bicske-Galagonyás: Kalicz-Makkay 1972, 2. kép 6, 5. kép 13; Makkay et al. 

1996, Fig. 27, 9, 10). A csőtalpra festett minta analógiáját – körbefutó csíkok és 
pöttyök kombinációja – eddig egyetlen lelőhelyen sem találtuk. Pöttyöket a Sopot 
kultúra balácai lelőhelyén edény belsejében, sorba rendezve említenek (Regenye 
1994). Az egymás alá rendezett pöttyökből álló fűzér – távoli asszociációként – az 
esőcsepp mintát juttatja eszünkbe, talán annak egyik előfutára lehet11. Az 
esztergályhorváti esethez hasonlóan, önálló mintaalkotó motívumként a pöttyök 
nem jellemzőek, más motívum alkotóelemeként, ill. háttérkitöltő elemként már 
gyakrabban előfordulnak. Pöttyöket alkalmaztak organikus minta (pl.: Kamegg, 
Woschitz 2005, Abb. 1) vagy reciprok jellegű organikus minta hátterének 
kitöltésére (MBK, idézi Károlyi 2011, 12. tábla 3.). Sében a (többnyire tálak 
belsejében vagy edények nyakán) körbefutó vékony vonalak vagy vonalkötegek 
szinte mindig vörös színűek (Károlyi 2011, 148), itt viszont vörös alapon sárga 
színűek. E szabadkézzel nehezen kivitelezhető motívum alapján feltételezi Károlyi 
M., hogy az edényeket a festés során, korongon forgatták körbe, a festőeszközt 
pedig rögzítették (Károlyi 2011, 131, 148). A csőtalpon látható sárga csíkok ugyan 
valószínűleg szabadkézzel készültek, de a kis palack nyakán és pereme alatt futó 
vékony vörös csíkok valóban megengedik ezt a feltételezést. 
 Regenye J. a középső és a késő neolitikum átmeneti időszakában a Dunántúlon 

jelen lévő Sopot kultúrának, annak késői fázisának tulajdonította a leletegyüttest 
(Regenye 1998, 112). Ezt főleg a kultúra késői fázisában fellépő finom, sárga 
polírozott kerámiára alapozta; továbbá a festett kerámia egyszerű 
motívumkincsére, melyet inkább Sopot-, semmint Luţianky-jellegűnek ítélt. 
Regenye J. a leletegyüttes két darabját, a tálat és az amfóra töredéket sorolta a fent 
említett finom, sárga polírozott kategóriába, ugyanakkor ő maga is megjegyezte, 

                                                
11 A séi kerámia festett motívumainak elemzése során Károlyi M. kérdésesnek tartja, hogy a függőleges, 

párhuzamos vonalpárok szaggatott variációja, mely Sében egyetlen töredéken fordul elő, szintén az esőcsepp 

motívum előzménye lehet (Károlyi 2011, 148, 8. tábla 7).  
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hogy a késő Sopot kultúra széles szájú, kihajló peremű, lekerekített hasélű tálai 
nagyon hasonlítanak a lengyeli kultúra megfelelő tálformáira (Regenye 1998, 111). 
 Érdekes darabja a leletegyüttesnek a csontvázak közt lelt pengetöredék, mivel 
anyaga, az Úrkút-Eplény típusú radiolarit a Kárpát-medence neolitikumában 
korjelző értékű. Nagy mennyiségű jelenléte, sőt dominanciája jellemző a 
középső/késő neolitikum átmeneti időszakában, elsősorban a Sopot-kultúra 
kőiparában. Ezen kívül csak a legkorábbi lengyeli anyagokban szerepel jelentős 
mennyiségben (Biró 1989, 50; 1991; 1995, 109). Így a leletegyüttes kultúrába való 
sorolásához ez az adat nem visz közelebb bennünket.  
 Összegezve a fentieket, megállapíthatjuk, hogy a leletegyüttes időrendi 
helyzete – tehát a dunántúli középső és a késő neolitikum fordulója – mivel több 
oldalról is kellően bizonyítható, tisztázottnak tekinthető. A kulturális besorolás 
kérdése azonban már nem ilyen egyértelmű, mivel az esztergályhorváti 
leletegyüttes legtöbb darabja, mind a forma, mind pedig a díszítés tekintetében a 
Sopot és a formatív lengyeli kultúrában egyaránt megtalálható. Egyetlen kivétel 
ebben a tekintetben a kis palack, amely forma ismeretlen a Sopot kultúrában, a 
korai lengyeli kultúrában viszont megtalálható – így a kulturális besorolás 
kérdésénél ez lehet a döntő. Mindamellett tagadhatatlan a leletegyüttes átmeneti 
jellege. Ez az átmeneti jelleg – a két sormási lelőhely, de leginkább Sormás-Török-
földek fényében – egy rövid, átmeneti horizontra utal a középső és a késői 
neolitikum határán, egyrészt a késői Sopot, másrészt a formatív lengyeli kultúra 
közt. Ezt a horizontot Horváth L. A. korábban elméleti alapon már feltételezte 
(1995-96). Makkay J. ezt az átmenetiséget tartotta a Protolengyel időszak 
meghatározó jellemzőjének (Makkay 2000, 14-15). 1996-ban, az esztergályhorváti 
leletegyüttes első közlésekor ez a kulturális besorolás inkább csak hipotézisnek 
tűnt, Sormás-Török-földek gazdag leletanyaga utólag igazolta a lengyeli kultúra 
formatív fázisának meglétét a DNy-Dunántúlon. A dél-zalai nagy középső 
neolitikum végi telepek – elsősorban természetesen Sormás-Török-földek – tanúsága 
szerint középső és a késő neolitikum váltásában nem mutatható ki éles határvonal, 
sem az anyagi kultúrában, sem pedig a településtörténetben. Mind máig 
Esztergályhorváti az egyetlen ismert lelőhely, ahol ez az átmeneti fázis önállóan lép 
fel; amennyiben tehát ezt az átmeneti fázist önálló elnevezéssel szeretnénk 
megkülönböztetni, Esztergályhorvátiról lenne célszerű elnevezni. 

 
III.1.3. A leletegyüttes értékelése 
 
III.1.3.1. Előzmények és lehetséges párhuzamok a lengyeli kultúrán belül 

 
 A lengyeli kultúra területéről és időszakából a mai napig sem került elő az 
Esztergályhorvátiban feltárt tömegsírhoz hasonló lelet, annak ellenére, hogy a 
magyarországi neolit kultúrák közül talán a lengyeli kultúra temetkezési szokásait 

ismerjük a legjobban s ezek meglehetősen változatos képet mutatnak. A 
temetkezési szokásokat illetően a kultúra egész területére vonatkozóan nem lehet 
általános érvényű szabályokat megfogalmazni. 
 A lengyeli kultúra nyugati területi csoportjának, ahova Esztergályhorvátit is 
soroljuk, egyik lényeges eltérése a keletitől, hogy míg ez utóbbiban a települési és 
temetkezési helyek egybeesnek, addig a nyugati csoportban sem a településeken 
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belül, sem azokon kívül nem ismertek temetők. Itt főként egyes, elszigetelt és 
különleges temetkezések ismertek (Kalicz 1985, 21; 1988a, 3051998, 56), s ez alól 
Esztergályhorváti sem kivétel, ily módon mégsem „idegen‖ a helyi és korabeli 

temetkezési szokásoktól. 
 A lengyeli kultúra genetikus elődjének számító vonaldíszes kerámia 
kultúrájában, ezzel ellentétben, ismertek temetők, bár nem a Dunántúlon. A 
szabályos temetők hiánya balkáni jellemvonás, a Vinča-kultúrában is csak kevés 
temetőről van tudomásunk (pl.: Botoš, Gomolava (Brukner 1976), itt is inkább 
szórványos sírok fordulnak elő (Korošec 1950). A nyugat-balkáni Butmir-

kultúrában szintén nem találunk szabályos temetőket. A területi csoportok 
sajátosságainak, így a temetkezési mód különbözőségeinek eredete is, az egyes 
csoportok eltérő kapcsolatrendszereiben keresendő (Kalicz 1983-84; 2007, 14). 
 A vonaldíszes kerámia időszakából és területéről több olyan lelőhely is 
összevethető az esztergályhorváti leletegyüttessel, amely valamilyen szempontból – 

a halottak nagy száma, a temetkezés különlegessége – rokonságot mutat vele. 
Különösen a fiatalabb vonaldíszes időszakban fordulnak elő ilyen esetek, mivel a 
földművek árkaiban megfigyelt emberi vázmaradványok előfordulásának egyik 
időbeli csúcspontja12 éppen a VK fiatalabb és legfiatalabb időszakára esik 
(Kaufmann 1990, Müller-Scheeßel et al. 2007, 11). A Talheim-i (Németország) 

tömegsírban nagyon hasonló az eltemetettek száma (min. 34), mint 
Esztergályhorvátiban, lényeges különbség azonban, hogy itt sok koponyán halált 
okozó sérülések nyomat voltak kimutathatók, védekezésre utaló nyomokat 
ugyanakkor nem találtak. A leletegyüttesben nyoma sincs rituális 
körülményeknek, az áldozatokat valószínűleg katonai támadás érte (Makkay 2000, 
34-35). 

 Több egyéntől származó emberi vázak, ill. vázrészek nem csak gödrökben, 
hanem a VK-telepeken megtalálható árokrendszerekben is gyakoriak, pl.: Schletz 
(Windl, 1994, 2001), Eilsleben (Kaufmann, 1990), Herxheim (Spatz 1998, idézi 
Makkay 2000, 37-39; Zeeb-Lanz u.a. 2006), Menneville (Veit, 1993). Az alsó-ausztriai 
Schletzben a külső árok fenekén 67, többnyire hason fekvő egyén maradványai 

feküdtek. Sok esetben állatok okozta bolygatás, harapások, ill. fegyverrel okozott 
sérülések nyomai voltak megfigyelhetők. Az árokrendszer teljes hosszában 100 
körülire becsülhető a vázak száma. A csontokon megfigyelt harapásnyomok arra 
engednek következtetni, hogy a halottakat nem temették el rögtön, hanem sokáig 
feküdtek a föld felszínén, ahol állatok martalékává váltak. A csontmaradványok a 
település utolsó fázisából származnak. Ebből arra következtettek, hogy az árkokba 
dobált holttestek a település pusztulásával hozhatók összefüggésbe. Az árkok kora 
a kottafejes kerámia fiatalabb, már a zselízi csoport hatásait mutató szakaszára 
tehető (Windl 1994, 2001). Esztergályhorvátitól eltérően azonban a Schletz-i telepet 
kerítő árokba szórt holttestek földbekerülése teljességgel profán jellegű: egy csata 
során elesett, vagy előzőleg elfogott majd megölt egyének elföldelése (vagy az 
idők múltával természetes úton végbement eltemetődése) állhat a háttérben. 

                                                
12 A másik sűrűsödés a Michelsberger- és a Trichterbecher (TRB)-kultúrák földműveiben figyelhető meg; az 

általános vélemény szerint ezek inkább másodlagos temetkezések maradványai (Müller-Scheeßel et al. 2007, 

11). 
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 Eilsleben fiatalabb VK-korú árkában számtalan, csak kultikusan értékelhető 
jelenség került napvilágra. Az emberi csontokon kimutatható manipulációkat (a 
tarkó szándékos leválasztása és a metszőfogak kihúzása, ill. levágása) biztosan 

kultikus célból végezték, ahogyan csakis kultikus célokat szolgálhatott az emberi 
koponyatetőből készült ivócsésze is (Kaufmann 1990a, 21–22). Herxheim-ben 
(Rheinland-Pfalz, Németország) körárkokban, ill. kisebb részt a körárkok által 
övezett területen feltárt 334 teljes vagy részleges csontváz lelőkörülményei szintén 
rituális háttérre, ill. az árkok másodlagos temetkezésekhez való felhasználására 
engednek következtetni (Zeeb-Lanz u.a. 2006). Becslések szerint a teljes felületen 
akár 670 is lehetett a halottak száma (Makkay 2000, 37). Menneville-ben 

(Franciaország), az árokban megközelítőleg szabályos temetkezéseket és atipikus 
fekvésű csontokat és vázrészeket is feltártak (Veit 1993, 107).  
 A vonaldíszes kultúra említett lelőhelyein (Talheim, Asparn/Schletz, Herxheim, 
stb..) dokumentálthoz hasonlót ismertetett M. Gligor a kora rézkori Foeni csoport 
Lumea Nouă lelőhelyéről, a Bánátból (Közép-Maros-völgy) (Gligor 2010). A koponya 
manipulációjával járó, szervezett keretek közt végzett, közösségi rituális gyakorlat 
nem csak Románia területén, hanem egész DK-Európában egyedülálló ekkor (4500 
BC). A vonaldíszes és a Foeni csoport népessége közt, elsősorban kronológiai 
okokból, nem lehet közvetlen kapcsolat, amiből a szerző a fenti temetkezési 
gyakorlat egymástól független, policentrikus kialakulására és fejlődésére 
következtet (Gligor 2010, 241).  
 A D. Kaufmann (1997) által a neolitikus földművek közt elkülönített 3 csoport 
közül az ún. Köln-Lindethal-típus jellemzője a relatív nagy, ovális vagy 
négyszögletes alaprajzú, lapos vagy hegyes aljú árokkal kerített terület, sáncokkal, 
paliszádokkal, mely magában foglalja a vízforrást is, s nem egyszer erőszak 
nyilvánvaló nyomait őrzi, pl.: a már említetteken13 kívül Erkelenz-Kückhoven és 
Köln-Lindenthal B és C árkai (Podborský-Kovárník 2006, 47). Egyes vélemények 
szerint ezek az erőszakos cselekmények és a több esetben kimutatható 
kannibalizmus nyomai a vonaldíszes kerámia életének végét okozó eseményekkel 
(népesség-nyomás, gazdasági-válság, klímaváltozás, a környezet túlzott 
kihasználása, nyersanyag-beszerzési nehézségek, stb…) állhatnak összefüggésben 
(Makkay 2000, 39), így – bár a halottak nagy száma révén összevethetők 
Esztergályhorvátival –, a hátterükben mégis más, elsősorban profán jellegű harci 

cselekmények húzódhatnak meg. Minden esetre tény, hogy a középső és késő 
neolitikum fordulóján megszaporodnak az erőszakra, háborús cselekményekre 
utaló nyomok, nem egy esetben éppen árkokhoz kapcsolódóan. 
 A lengyeli kultúra köréből elsősorban a leletegyüttes szokatlan volta, ill. – a 
véleményünk szerint – rituális jellege szerint említhetünk rokonítható 
leletegyütteseket. A rituális jelleg meghatározásához azonban alapvető annak 
meghatározása, hogy a régészeti leletanyagban milyen felismerhető nyomot 
hagynak a rituális tevékenységek. 
 Ami a leletegyüttes rituális vagy profán jellegét illeti, a viták ellenére, a 
jelenleg rendelkezésre álló adatok birtokában nem lehet egyértelműen állást 
foglalni. A leletegyüttesről szólva – jobb híján – a tömegsír megnevezést 

                                                
13 Schletz, Eilsleben. 
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használhatjuk. Az a tény, hogy min. 38, egyező nemű egyént (férfit) együtt, ilyen 
relatíve kisméretű gödörbe temettek, mindenesetre indokolja a kifejezést. 
 Már e körülmény is eleve kizárja azt a lehetőséget, hogy a leletet szokványos 

gödörbe temetkezésként értékeljük, de ugyancsak rituális jellegre utalhatnak a 
töredékes és festett (presztízs jellegű?) kerámiák, az őrlőkövek jelenléte, valamint a 
gödör száját lezáró, égett agyagréteg és maga az égetés ténye. A leletegyüttes a 
szokásostól való erősen eltérő jellege miatt olyan szerteágazó problémákat és 
értelmezési lehetőségeket vet fel, mint az emberáldozat vagy egy tömeges 
mészárlást (háborút) követő temetkezés, eddig még ismeretlen temetkezési szokás, 
stb. 
 D. Kaufmann az eilslebeni leletek alapján a VK kultikus- és áldozati 
szertartásainak különböző szintjeit valószínűsíti (Kaufmann 1990, 20); ezek közt 
megkülönbözteti 1, a nagy közösségek közös áldozó- vagy kultuszhelyeit; 2, a 
legkisebb társadalmi egység, a család által gyakorolt áldozatokat és 3, e két véglet 
között helyezi el az egy paraszti faluközösség által bemutatott emberáldozatokat, 
melyekhez esetenként vértelen áldozat is társulhat. Az emberáldozat in toto vagy 
pars pro toto formában jelentkezik, helyszíne pedig egy egyszer vagy akár többször 
is használt áldozóhely. Amennyiben az esztergályhorváti tömegsírt emberáldozat 

maradványaként értékelnénk, akkor ennek a szintnek lehetne megfeleltetni. Ebben 
az esetben egy egyszeri áldozóhelyet rekonstruálhatunk, ahol többé már nem 
került sor újabb áldozat bemutatására. Továbbra is hangsúlyozzuk azonban 
korábbi véleményünket, miszerint a szándékos és rituális indíttatású emberölés 
ténye – s ez által az emberáldozat – nem bizonyítható (P. Barna 1996, 153). 
 C. Renfrew részletesen vizsgálta a vallási szertartások jellemzőit, s ezek 
régészeti lenyomatát (Renfrew 1985; Renfrew-Bahn 1999). Ezek némelyikének 
megléte az esztergályhorváti leletegyüttes esetében is feltehető, s ez felvetheti a 
vallási, rituális kontextus lehetőségét, pl.: elkülönített környezet; étel- és/vagy 
italáldozat; votív tárgyak feláldozása során értékes tárgyakat törhetnek össze, 
rejthetnek el vagy dobhatnak ki. 
 Carsten Colpe sokat idézett definíciója szerint egy régészeti jelenség akkor 
tekinthető vallási jellegűnek, ha a lelettel kapcsolatban a következő három tényező 
– akár a leletek, akár a jelenségek szintjén – igazolható: az ismétlődés, a 
szokatlanság, s a leletek elkülönülése a profán vagy mindennapi tevékenységek 
helyszínétől (Colpe, 1970, 18-39). Míg ez utóbbi két feltételnek maradéktalanul 
megfelel az esztergályhorváti leletegyüttes, addig az ismétlődés ténye nem 
bizonyítható. Más vélemények szerint bizonyos esetekben egy-egy lelet szokatlan 
jellege önmagában is elégséges lehet a szakrális jelleg bizonyításához (Makkay 
1975a), pl.: a késő rézkori badeni lelőhelyen, Ossarnban feltárt, településtől távoli, 
aknaszerű gödrök, amelyekben mindössze egyetlen alkalommal mutattak be 
áldozatot. A maradványok közt szájukkal lefelé fordított edények, eszközök, égett 
emberi csontok és égett gabona (primitiae, azaz zsenge áldozat) fordult elő. 
Ugyanitt a Colpe által megfogalmazott kritériumnak megfelelő, szabályszerű, azaz 
áldozati maradványok és steril rétegek váltakozásából álló szertartások nyomait is 
azonosították (Makkay 2000, 29). Mindezek alapján véleményünk szerint az 
esztergályhorváti leletegyüttessel kapcsolatban nem alaptalan a rituális háttér 
feltételezése. 
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 Friebritz 1 (Ausztria) lelőhelyen, a kettős körárok belsejében egy társadalmi 
szerkezete miatt különleges temetkezési csoport került elő, többszörösen igazolt, 
erőszakosságra utaló jegyekkel, 10 zsugorított temetkezéssel (Neugebauer-

Maresch 2005, 225). A kis temetkezési csoport közelében egy különlegesen 
eltemetett pár – egy 20-30 éves férfi és egy 18-25 éves nő – maradványait tárták fel: 
mind a kettő hassal lefelé: alul a férfi nyílhegyekkel az ágyéki csigolya és a bordái 
közt, felül a nő (Gronenborn 2005, Abb.5.5). A régészeti leletek arra utalnak, hogy 
mindkét személyt íjjal gyilkolták meg, az alul fekvő férfi esetében megállapítható, 
hogy még életében erős ütés érte az állkapcsát. Karjai a hasa alatt keresztbe 
feküdtek, mintha meg lettek volna kötözve. A halottakat bizonyíthatóan a temetés 
után is megbolygatták, de ez nem sírrablásnak, hanem inkább antropophágiának 
(emberi maradványokkal való manipulációnak) tűnik. A Fiebritz-i kettős 
temetkezés elsősorban szokatlanságánál fogva és korát tekintve áll közel az 
esztergályhorváti leletegyütteshez. 

 A lengyeli kultúrából, a valamivel későbbi, Lengyel IA időszakból – a halottak 
nagy száma miatt – párhuzamként említhetjük a dny-szlovákiai Ružindol-Borová 
lelőhelyet. A lelőhelyen V. Němejcová-Pavúková egy ovális, egyszeres körárkot 
tárt fel, melynek átmérője kb. 110 m volt. A körárkot, melynek építését sosem 
fejezték be, két kapu szakította meg; az É-i kapu 4-7 m széles volt, az árok vonalán 
kifelé kanyarodó fülekkel. Egy helyen egy lombos fák lehullott leveleiből alakult 
réteget lehetett megfigyelni az árok fenekén, köztük mogyorólevelek lenyomatát 
is. Az ásató ebből arra következtetett, hogy a lomb ősszel vagy tél elején 
kerülhetett az árokba, közvetlenül az árok ásásának hirtelen megszakadása után. 
A lombréteg fölött az árok betöltése egy gyilkos leszámolás emlékét őrizte: az 
árokba min. 18 ember maradványa volt bedobálva, újszülöttek, gyerekek, férfiak, 

nők egyaránt. A csontokon be nem gyógyult törésnyomok és állatharapások 
voltak kimutathatók. A nyomokból ítélve eldobált embercsontok a körárok által 
övezett területen is előfordultak. (Němejcová-Pavúková 1997, 95-99, 193-218; 1995, 
214-215; Makkay 2000, 43; Neubauer-Trnka 2005, 223). A sérülések ebben az 
esetben egyoldalú harcra, egyértelmű erőszakra utalnak. 
 Makkay J. párhuzamként idézi a tűzdelt szalagdíszes kerámia Barleben-i 
(németországi) lelőhelyén feltárt körárok példáját is, ahol hat megölt ember 
behajított maradványai kerületek elő az árokból (Makkay 2000, 43). 
 Ezzel szemben a Butmir-kultúrába tartozó tell-településen, Okolište-n, Bosznia-
Hercegovinában (4900 BC k.) megfigyelt hasonló jelenséget más okokkal hozzák 
összefüggésbe: a település árkában előkerült, min. 14 egyénhez tartozó 
csontmaradványokat és további szórvány csontokat nem egy korabeli temetkezési 
szokás vagy egy háborús vita eredményeként, hanem inkább járvány vagy éhínség 
áldozataiként értékelik. A csontok meglehetősen rossz megtartásúak voltak, s 
vizsgálatukról még nincs végleges eredmény, ezért egyelőre egy eddig ismeretlen 
temetkezési rítus lehetőségét sem zárják ki véglegesen. A halottak közt 5 férfi és 5 
nő volt, 4 egyén neme a töredékesség miatt nem volt meghatározható. Életkoruk 
14 és 65 év között változott, s feltűnő módon hiányoztak az Infans I/II korú 
gyerekek. A csontvázak – kettő kivételével – nem anatómiai rendben feküdtek az 
árokban (Müller-Scheeßel et al. 2007).  
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 Egy középső rézkori, tömeges – tíz egyén maradványait tartalmazó – 
temetkezést tártak fel néhány éve Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhelyen A Balaton-
Lasinja kultúra településének egyik kútját (2. sz. kút) másodlagosan mint 

áldozógödröt (bothrosz) használták fel a rituális jellegű temetkezéshez (Horváth et 
al. 2003; Belényesy-Horváth 2007, 98).  
 A szlovákiai Bajč (Bajcs)-Ragona, a Ludanice csoport vagy kultúra lelőhelye, bár 
fiatalabb a korai lengyeli kultúránál, mégis jó párhuzamnak tekinthető: egy kerek, 
aknaszerű, 2,73 m mély gödörben összesen hat egyén csontváza került elő, több 
rétegben (Točik 1991, 307-308, Fig.4.) A felül 1 m átmérőjű aknában legfelül 9 db 
miniatűr kerámia és egy kova nyílhegy volt. Ezeket steril barna réteg választotta el 
a halottaktól, akik közül kettő a gödör derékmagasságában, négy pedig a gödör 
fenekén feküdt, egy újabb steril réteg alatt. A sír elrendezése (alul a halottak, felül 
a mellékletek), ill. a mellékletek összetétele (több kerámia és egy kova eszköz), 
továbbá az a tény, hogy ez a sír is településtől távol került elő, közös vonást mutat 
az esztergályhorváti leletegyüttessel. A Ludanice csoport a lengyeli kultúra festetlen 
kerámiával jelzett utolsó fokozatait zárja le (Lichardus-Valdár 1964; Pavúk 1981, 
294; Točik 1991, 452); melyet a szlovák kutatás a lengyeli fejlődés szerves 
folytatásának tekinti, a kultúra IV, ill. V. fejlődési fokozataként határozva meg 
(Pavúk 2004). 
 
III.1.3.2. Az esztergályhorváti leletegyüttes értelmezése 

 
 A leletet – első közlés alkalmával – rituális jellegűnek ítéltük meg, de 
emberáldozatként való értékelését – tekintve, hogy a szándékos és rituális 
indíttatású emberölés ténye nem bizonyítható –, elvetettük (P. Barna 1996, 153). 
 Ami a lelőkörülményeket illeti, rendkívül fontos tény, hogy 
Esztergályhorvátiban az emberi maradványokkal teli a gödör nem tartozik 
településhez, teljesen egyedülálló objektumnak tűnik. Bár nem volt módunkban a 
sírgödör környékét is kutatni, az épülő ház alapárkaiban sehol más régészetileg 
értékelhető jelenséget – így telepobjektumot - sem találtunk. Természetesen ez a 
kérdés véglegesen csak akkor ítélhető meg, ha a gödör még feltáratlan, K-i része is 
ki lesz ásva. A jelenlegi adatok alapján egyelőre azonban kizárhatjuk az építési 
áldozatként való értékelés lehetőségét. Ezt erősíti továbbá az is, hogy a lengyeli 
kultúra (és általában a késő neolitikus festett kerámiák kultúráinak) véres 
áldozata14, mint Makkay J. bebizonyította, a vonaldíszes, kottafejes kerámia 
öröksége; a középső neolitikus hosszúházak építésekor bemutatott és a 
cölöplyukakban elhelyezett építési áldozatokra vezethető vissza (Makkay 1978, 
1978a, 1983, 1986); tehát alapvetően más formát képviselnek. 
 K. Zoffmann Zs. hangsúlyozta, hogy az antropológiai vizsgálat eredményéből 
levont következtetések egyelőre feltételesek, későbbi, hasonló leletek általi 
megerősítésre várnak. Véleménye szerint az esztergályhorváti tömegsír esetében a 

halált (is) eredményez(het)ő sérülések kizárják egy esetleges járvány lehetőségét 
mint a halálesetek kiváltóját, az antropophagia nem bizonyítható, a halottak 
száma pedig túl nagy akár rituális, akár profán indíttatású gyilkossághoz, ill. 
balesethez. Legvalószínűbbnek azt tartja, hogy közösségek közti belső konfliktus 

                                                
14 Pl. Veszprém-Felszabadulás út (Raczky 1974). 



 
107 

vagy törzsi(?) megtorlás során fogvatartottakat temettek el rituális körülmények 
közt, amire a gödör fölötti tűz utal, s mivel a halottak iránti tisztelet nyoma nem 
lelhető fel, az eltemetettek az ellenséghez tartozhattak (Zoffmann 2007, 56). 
 Az esztergályhorváti leletegyüttes közlését követően Makkay J. két ízben is 
foglalkozott a leletek értelmezésével: először csak érintőlegesen, ekkor a lelet 
rituális jellege mellett a kor szociális és katonai feltételeit tartotta meghatározónak. 
A Sopot-Bicske időszakból a lengyelibe való átmeneti periódus történeti 
eseményeivel hozta kapcsolatba a leletegyüttest, mely ezek szerint nem békés 
átmenet lett volna, hanem a hódítók és a meghódítottak közti háborúskodások 
korszaka (Makkay et al. 1996, 275). Következő alkalommal egy önálló kis 
monográfiát szentelt a témának, melynek címe: „Egy ősi háború‖, még inkább 
hangsúlyozza Makkay állásfoglalását a leletegyüttes megítélésével kapcsolatban 
(Makkay 2000). A nagyobb részt korábban általunk is idézet közép-európai 
neolitikus és rézkori párhuzamok mellett nagy hangsúlyt fektet a Kr.e. 3. évezred 
második feléből származó első mezopotámiai írott forrásokból megismerhető 
háborús cselekményeknek is, melyeket felhasznál az esztergályhorváti tömegsír 
értelmezéséhez. Végkövetkeztetése, hogy mivel ez az egyetlen olyan tömeges 
temetkezés, amelyben kizárólag férfiakat temettek el, kétségtelen, hogy háborús 
cselekmény eredmény. Az eltemetettek halálának okát közelebbről nem lehet 
meghatározni, s az sem bizonyított, hogy kik végezték a temetést: a saját közösség 
túlélő tagjai egy nem teljes sikerrel járt katonai támadás után (Makkay 2000, 35) 
vagy a győztes ellenség (Makkay 2000, 63-65). Harmadik lehetőségként felteszi, 
hogy a túlélők, egy sikeres támadás után, beleolvadva a lengyeli népességbe és 
átvéve az új kerámiaformákat, már az új stílusú kerámiákat használták 
közösségük férfi tagjainak elhantolási szertartásához (Makkay 2000, 73). 
 Zalai-Gaál I. az esztergályhorváti leletegyüttes megítélése kapcsán C. Lichter 
(2001, 200-201) véleményével ért egyet, aki szerint halottkultusztól független 
tömegsírról van szó, melynek egyetlen célja a halottak elföldelése lehetett, esetleg 
olyan különleges cselekmény nyomairól, melyet a jelenlegi információk alapján 
nem lehet biztosan megítélni (Zalai-Gaál 2010, 229). 
 Makkay J. – éppen Esztergályhorvátira alapozva -a Sopot-Bicske időszakból a 
lengyelibe való átmeneti periódust a hódítók és a meghódítottak közti 
háborúskodások korszakaként értékeli (Makkay et al. 1996, 275; 2000). Tehát 
Esztergályhorvátiban (ugyanúgy, mint pl.: Schletz esetében) az eltemetett egyének 
egy csata során ejtett hadifoglyok vagy háborús áldozatok voltak, akiket mintegy 
―másodlagosan‖ használtak fel kultikus célra; ez megmagyarázná a szándékos 
manipulációra utaló nyomok hiányát a feltárt csontmaradványokon15.  
 Véleményünk szerint Esztergályhorváti kérdésében Sormás-Török-földek lelőhely 
megismerése utólag fordulatot hozott, mivel lévén a kérdéses középső/késő neolit 
(Sopot-lengyeli) váltás eddig ismert legnagyobb lelőhelye, döntő jelentőségű a 
korszak viszonyainak, így a háborúskodás kérdésének megítélésében is. A lelőhely 
településtörténeti adatai és a leletanyag, elsősorban a kerámia vizsgálata sokkal 
inkább utal egyfajta töretlen, belső átfejlődésre, mint háborús konfliktusokkal 

                                                
15 Az emberáldozatnak tartható leleteknél (Jungfern-barlang, Eilsleben, Cviklivci, Traian) ugyanis a 

szándékos manipuláció változatos formái igazolhatók, melyek megléte egyes vélemények szerint az áldozati 

jelleg kritériuma. 
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kísért, éles politikai és kulturális váltásra. A leletanyag alapján még tisztán Sopot 
jellegzetességeket mutató horizonttól (Sormás-Török-földek 3a1 települési fázisa) a 
már egyértelműen lengyeli jellegű leletek megjelenéséig (4a települési fázis), s még 

azt követően is (4b települési fázis), gyakorlatilag hiátus nélküli fejlődés 
feltételezhető, mely a radiokarbon adatok16 alapján mintegy 400 évig tartott (P. 
Barna 2011). A lelőhelyen semmi sem utal háborúskodásra: sem pusztulási réteg, 
sem nagyobb számú halott. A környék többi késő Sopot-településén, elsősorban a 
szomszédos Sormás-Mántai-dűlőben, Petrivente-Újkúti dűlőben és Becsehely I-n sem 
találtak arra utaló nyomokat, hogy a településeket ellenséges támadás pusztította 
volna el. Mindezen adatokkal összevetve, az esztergályhorváti tömegsír önmagában 
nem indokolja, hogy a DNy-Dunántúlon háborúskodással járó társadalmi és/vagy 
etnikai feszültségeket feltételezzünk a középső és a késő neolitikum átmeneti 
időszakában. 
 
III. 2. Sormás-Mántai-dűlőben feltárt késő neolitikus telepjelenségek 
 
 Sormás-Mántai-dűlőben a lengyeli kultúra formatív fázisát csak kevés 

objektum17 képviseli, ugyanakkor a már említett séi típusú anthropomorf 
szobrocska fejtöredéke (6. ábra; P. Barna 2004, 32, 12. kép 3, 13. kép 3) 
egyértelműen jelzi, hogy a település valamilyen módon ebben az időszakban is 
használatban volt. Amennyiben nem egyszeri off site jelenségről van szó a 
szórvány fejtöredék esetében, akkor a helyzet további értelmezést igényel. A 
formatív lengyeli jellegű, leleteket tartalmazó objektumok kis száma nem tesz 
lehetővé településtörténeti elemzést, illetve csak a szomszédos Török-földeken 
feltárt településhez viszonyítva érdemes vizsgálni a kérdést.  

 A két lelőhely korai lengyeli betelepültségét illetően a legszembeszökőbb 
különbség, hogy míg a Török-földeken nagy és két települési fázist (4a-4b) is megélt 
település állt, addig a Mántai-dűlőben – a korai lengyeli leletanyag szórványos 
jelenléte ellenére – valós megtelepedéssel nem számolhatunk. 
 

 
 

14. ábra: Az átmeneti fázis stílusjegyeit mutató tál Sormás-Mántai-dűlő, 271. objektum  
 
  A lengyeli jellegű, de akár késő Sopotnak is meghatározható, összességében 
tehát átmeneti jellegű leletanyag (14. ábra) ugyanis egymástól kisebb-nagyobb 
távolságra lévő, de egymással semmilyen összefüggést nem mutató 
objektumokból (hulladékgödrökből) származik, melyekkel kapcsolatban legfeljebb 

                                                
16 A radiokarbon adatokat ld. a VI.2. alfejezetben. 
17 A lelőhelyen a 22, 138. és 142. neolit objektumokban szórványként, a 193. objektumban tisztán, zárt 

körülmények közt tartalmazott korai lengyeli anyagot. 
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annyi kijelentés tehető, hogy a lelőhely Ny-i részén18, nagyjából az árok (44. obj.) 
környékén találhatók. Ebből talán arra következtethetünk, hogy az objektumok 
keletkezésekor még lehettek a felszínen látható nyomai az ároknak. E szórványos 

telepnyomok még ideiglenes településre is csak feltételesen utalnak, inkább arra 
gondolhatunk, hogy a szomszédos település lakói időnként megfordultak a 
Mántai-patak K-i partján is.  
 A séi típusú antropomorf szobrocska fejtöredéke választ adhat arra, hogy a 
Török-földek lakói milyen célból kereshették fel a Mántai-dűlői domboldalt. A lelet 
másodlagos helyzetben, egy kelta ház (55. objektum) betöltéséből került elő, 
valójában tehát szórvány. Hasonló körülmények közt látott napvilágot egy 
szórványos szobortöredék Sé Doberdó nevű határrészében, a Malomi-dűlői 
lelőhellyel szemközt, az Arany-patak túlpartján (Oross 2003, 66, 1. kép 1a-c). A lelet 
közlője, Oross K. is feltette a kérdést, hogy miként kerülhetett a tárgy a patak jobb 
partjára, ahol települési objektumokat nem találtak? Települési objektumoktól 
függetlenül, a település különböző részein vagy azon kívül elásott antropomorf 
szobrocskákat Károlyi M. egyfajta helyettesítő áldozatként értékeli, melyek elásása 
– mágikus hatásuk révén – azt a célt szolgálta, hogy biztosítsák az adott terület 
termékenységét (15. ábra).  
 

 
 

15. ábra: Anthropomorf szobrok feldarabolása helyettesítő emberáldozat részeként (bal oldalon: 
anthropomorf töredékek Séből, Károlyi 2004, 85. ábra után; jobb oldalon: anthropomorf töredékek 

Sormás-Török-földekről, közöletlen) 

 
 A szobrocskák meghatározott séma szerint történő feldarabolását is rituális 
felhasználásukkal hozza összefüggésbe (Károlyi 2004, 85. ábra); a szobrok 
összetörését Kalicz N. szintén a rituális felhasználás velejárójának tartja (Kalicz 
1998, 65-74). Ez a gyakorlat esetleg arra utalhat, hogy a Török-földek lengyeli 
népessége a településükkel szomszédos túlparti domboldalt valamilyen 

                                                
18 A tál a 271. objektum lelete. A 271. obj. a 3. sz. ház mellett húzódó árok, a ház maga egy 4 x 3 cölöpsorból 

álló, gerendavázas, nagyméretű hosszúház (16. kép 3). A házhelyet egy árok metszi, melyet szintén a Sopot 

kultúra leletei datálnak – ez az adat tehát jól szemlélteti az anyagi kultúra változását a késő Sopot kultúrában. 
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mezőgazdasági művelésben tarthatta (szántó? legelő?), melynek termékenységéről 
mágikus-rituális szertartásokkal, pl.: helyettesítő ember-áldozattal, próbáltak 
gondoskodni.  
 Amennyiben mégis lehetett valamilyen megtelepedés a Mántai-dűlőben a korai 
lengyeli időszakban, akkor az legfeljebb egy magányos tanya formájában 
képzelhető el, melynek helyét azonban nem sikerült azonosítani. Ebben az esetben 
a két sormási lelőhely egymáshoz való viszonya épp a fordítottja lenne, mint amit 
a középső neolitikum idején figyeltünk meg: a Mántai-dűlői DVK-települést a 
Domboróczki L. által az AVK településhálózatáról kidolgozott modellnek 
megfelelően ún. központi vagy anyatelepülésként azonosítva, a Török-földeken 

feltételezett magányos majorságot egy ún. „szatellit‖ vagy „leánytelepként‖ 
értelmeztük (Domboróczki 2010, 162, Fig. 14; P. Barna 2010, 94). A korai lengyeli 
időszakban viszont épp ellenkező lehetett a helyzet: míg a Török-földeken egy 
központi jellegű település létezett, amely vonzáskörzetében több kisebb szatellit 
település is feltételezhető, addig a Mántai-dűlőben legfeljebb csak egy ilyen 
leánytelepüléssel számolhatunk. 
 Két, egymáshoz ennyire közeli, egyidejűleg lakott (és hasonló méretű) 
település egyébként is ellentmondana a korai lengyeli kultúra településhálózatáról 
alkotott képnek, ami az eddigi adatok szerint ritkának tűnik. A középső 
neolitikum (DVK) sűrű településhálózatának fellazulása – a lengyeli kultúra 
időszakából az ismert lelőhelyek száma csak egy töredéke a DVK-énak – a késő 
neolitikum idején megfigyelhető települési koncentráció következménye volt 
(Kalicz 2001, 158), melynek jelei már a korszak elején is megmutatkoztak.  
 
III.3. A Sormás-Török-földeken feltárt lengyeli település  

 
 A lelőhelyen – leszámítva a mindössze egy-két objektum által képviselt egyéb 
korszakokat – a Sopot és a lengyeli kultúra települési objektumai képviselték a 
túlnyomó többséget. A Sopot kultúra települési objektumai a II. körárok-rendszer 
körzetében vannak többségben; a körárok-rendszer árkain gyakorlatilag nem, ill. 
csak elhanyagolható mértékben terjedtek túl. A II. körárok-rendszer területén 
ugyanakkor lengyeli telepjelenségek is szép számmal fordulnak elő. Ezzel 
szemben az I. körárok-rendszer térségében a kevés DVK objektumon túl 
gyakorlatilag csak lengyeli objektumokkal számolhatunk, a Sopot-település nem 
érte el a lelőhelynek ezt az északi részét. Ez a térbeli elkülönülés jól tükrözi a 
lelőhely belső fejlődését.  
 A lengyeli település objektumai közül a lakóházakon és egyéb építményeken 
túl néhány további jellegzetes  telepjelenséget mutatunk be (áldozógödrök, kis 
árkok, ún. „Schlitzgrube-k‖). A körárok-rendszereket annak ellenére külön 
tárgyaljuk, hogy mindkét esetben jól meghatározható, bár más-más jellegű, a 
településekkel való összefüggésük (P. Barna 2010, P. Barna-Pásztor 2011). 
 Sormás-Török-földek lelőhelyen a 2002-2003. során feltárt felületen19 a házalapok 
nem rajzolódtak ki olyan egyértelműen, mint a Mántai-dűlőben, itt inkább többé-

                                                
19 Ez a terület és az innen származó leletanyag alkotja a disszertáció törzsanyagát. A 2005-2006. évi feltárás 

által kutatott területen azonban sokkal jobb állapotú és jobban értelmezhető házalapok kerültek elő, melyeket 

a település egészének szerkezete szempontjából nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Ez utóbbi felületről 
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kevésbé azonosítható alaprajzokról, házhelyekről beszélhetünk. Ennek a 
jelenségnek több oka van, egyik közülük a megelőző feltárás körülményei. Sormás-
Török-földeken összesen négy évadban zajlott megelőző feltárás, a következő 

sorrendben: 2002-2003. során az (akkor) kitűzött nyomvonalat kutattuk, 
megközelítőleg a lelőhely közepétől a két széle felé haladva. Később a nyomvonal 
módosult, s ezért a már feltárt sáv mindkét oldalán, gyakorlatilag a lelőhely teljes 
hosszában további területek kerültek feltárásra, 2005-től kezdve. Az ekkor kijelölt 
feltárandó sávokat azonban a kisajátítás csúszása miatt nem lehetett egy-egy 
felületben feltárni, hanem mind a két oldalon egy-egy sávot 2005-ben, majd 
ezekhez csatlakozóan még egy-egy sávot 2006-ban (6. kép). Ennek az lett a 
következménye, hogy bár végeredményben valóban nagy (52 500 m²) összefüggő 
felületet kutattunk át, a valóságban ezek keskenyebb-szélesebb sávokból tevődtek 
össze, ami megnehezítette, ill. több esetben lehetetlenné tette, hogy az egyes 
házalapokat egy-egy összetartozó egységként tárjuk fel. További nehézséget 
jelentett, hogy a lelőhelyet vastag humuszréteg borította, s a házak cölöplyukai, ill. 
oszlophelyei a legtöbb esetben éppen csak elérték az altalajt, sokszor azonban nem 
mélyítették le őket ilyen mélységbe20. Ez utóbbi esetben, s főként, ha nem 
tartalmaztak leletanyagot, a cölöplyukak gyakorlatilag nem voltak észlelhetők, így 
valószínű, hogy ezek nem mindegyikét sikerült feltárnunk. Nehezítették a feltárást 
a domborzati viszonyok; a tengerszint feletti magasságban jelentkező, helyenként 
számottevő szintkülönbségek is, ami főként a lelőhely K-i részén, ill. az I. sz. 
körárok belsejében jelentett problémát. A lelőhely ÉK-i részén az erózió is komoly 
nehézségeket jelentett. A későbbi korszakok bolygatásai tovább rontották a 
megfigyelési lehetőségeket. 
 A házalapok rekonstruálása során az alábbi tényeket, ill. megfontolásokat 

tartottuk szem előtt: az utólag rekonstruált házalapok közt az értelmezés 
megbízhatósága szerint 3 kategóriát különítettünk el: A kategória: Teljes vagy 
majdnem teljes alaprajz. B kategória: Hiányos, de párhuzamok alapján kellő 
biztonsággal értelmezhető alaprajz. C kategória: Jól azonosítható házhely, hiányzó 
alaprajz. 
 A cölöplyukakból kirajzolódó szerkezeteknél kisebb torzulásokat, pl.: ha egy 
cölöplyuk kilógott a többi cölöplyuk által jelzett falsíkból – még elfogadhatónak 
vettünk. Abból a feltevésből indultunk ki, amit Timár Lőrinc fogalmazott meg 
őskori házak rekonstrukciója kapcsán (Tímár 2009, 15. kép). Eszerint ha a ház 
szerkezetébe görbe oszlopot építettek be, akkor az oszlop alapozási helye (azaz a 
cölöplyuk vagy oszlophely) és a tető alátámasztási pontjának vízszintes vetülete 
közt több deciméteres eltérés is adódhat. Mindez a fent elmondottakkal együtt 
véleményünk szerint kellőképpen megmagyarázzák a kevésbé szabályos 
alaprajzokat. 

                                                                                                                                                   
származó leletanyag azonban még feldolgozatlan, így az egyes házalapok datálása nem tekinthető 

véglegesnek. A datáláshoz az ásatás során történt elsődleges korszak-besorolást vettük alapul. 
20 Ugyanezt megfigyelhettük a körárok-rendszerek bontásakor is: a körárkoknak sokszor csak a legalsó, 

elkeskenyedő, hegyes alja mélyedt az altalajba; az árkok betöltésének kb. a felső kétharmada, fele azonban a 

humuszrétegbe volt ásva, s ezért alig vált el a környezetétől. Mindez azt eredményezte, hogy még olyan 

nagyméretű objektum esetében is, mint a körárok, a beásás foltja a kultúrréteg jelentkezésének szintjében alig 

volt észlelhető, a legtöbb esetben csak a leletek jelentkezése mutatta az objektumokat. 
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 Annak érdekében, hogy a feltárt cölöplyukak, oszlophelyek, alapárkok közül 
ne tetszőlegesen és önkényesen válasszuk ki az általunk egy házhoz tartozónak 
vélt szerkezeti elemeket, a lehetséges alaprajzi variációk közül azokat fogadtuk el, 

ill. valószínűsítettük, amelyekhez más lelőhelyekről sikerült párhuzamot találni, 
ill. többször ismétlődő struktúrák, azaz Sormás-Török-földeken több esetben is 
jelentkeztek. 
 
III.3.1. A lengyeli kultúra házainak kutatástörténete  
 
III.3.1.1. Földfelszíni, gerendaszerkezetes házak 
 
 A lengyeli kultúrából a legtöbb házalapot a mai napig Szlovákiából ismerjük 
(Pavúk 1981, Točik 1991). A legfontosabb szlovákiai feltárások közt szerepel 
Nitriansky Hradok-Zameček (Kisvárad) (Točik 1969), Komjatice (Točik 1986) Svodín 
(Szőgyén) (Němejcová-Pavúková 1986), Santovka (Szántó) (Pavúk 1997); Žilkovce 
(Zsúk)(Pavúk 1992, 1998). 
 Szlovákiában a Luţianky-csoport időszakát (a kialakuló fázist) leszámítva az 
összes fejlődési fázisból rendelkezésre állnak értékelhető házalapok. Ny-
Szlovákiában a nagy felületű feltárásokon és kisebb ásatásokon mintegy 150 
házalap vált ismertté, melyek alkalmasak tipológiai és építéstechnikai elemzésre, 
osztályozásra. Noha a különböző korú házalapok formailag hasonlítanak 
egymáshoz, technikai és építészeti, ill. néhány egyéb részletben eltérőek. A 
Szlovákia területén feltárt lengyeli házakat, leszámítva a Protolengyel-fázis és a 
Lengyel III házait (Moravany fázist), J. Pavúk elemezte (2003).  
 Bár a Luţianky-csoportból házalap nem került elő, ismert, hogy ebben az 
időben is földfelszíni, cölöpszerkezetes házakat építettek, pl. Nitra lelőhelyen, 
amint azt a hulladékgödrökben lelt paticsdarabok, valamint a cölöplyukak és a 
házfalak keskeny alapárkai bizonyítják (Novotný 1962, 222). 
 A hosszú időn át lakott Szőgyén (Svodín) lelőhelyen két háztípus vált ismertté. 
A típusok variációit a helységek száma és az alapozás módja különbözteti meg 
(Němejcová-Pavúková 1986, Abb. 3; 1995). A házakat a rondellához tájolták: 
hossztengelyük a rondella sugarainak irányához igazodik. Mivel időben ezek a 
példák esnek legközelebb a sormási házakhoz, részletesebben is áttekintjük az 
egyes típusokat. 
 Az 1. típusba nagy, két- vagy háromhelységes épületek tartoznak, melynek 
alapja kizárólag cölöplyukakból áll. A típus variációit a cölöplyukak eltérő formája 
és mélysége adja. 1/a típus (Svodín 210/73. ház): rendkívül nagy és mély 
cölöplyukak jellemzik, a külső falban lévők mérete a 2 m-t is eléri és a ház 
hosszanti tengelyére merőlegesen állnak. A cölöplyukak profilja rámpaszerű, 
aszimmetrikus: a külső fal vonalában meredeken süllyed a legmélyebb pontig, 
ahol cölöpnyomok látszanak. H= 22,5 m; Sz= 10 m (Němejcová-Pavúková 1986, 
Abb. 3;2; Pavúk 2003, 457; 35. kép 1). Az 1b típus (Svodín 211/73 ház) alaprajza 
kerek vagy ovális cölöplyukakból áll, melyek az 1a típus cölöplyukainál 
lényegesen kisebbek. Ez a ház is derékszögű és valószínűleg 3 helységből állt (35. 
kép 1), H= 11 m, Sz= 8 m (Pavúk 2003, 458). Az 1c típus (Svodín 361/74. ház) egy 
majdnem teljesen ép, 2 helységes alaprajzú ház, melyhez egyaránt tartoztak 
hosszúkás és kerek cölöplyukak is. Jóval kisebb, mint az első két variáns, H= 11,4 
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m, Sz= 6 m (Pavúk 2003, 458). Az 1d típust, melyhez két hiányos alaprajzú példa 
tartozik (382/76. és 388/76. házak), hosszúkás és kerek cölöplyukak, valamint 
alapárkok kombinációja jellemzi (Pavúk 2003, 458).  

 A 2. típusnál (Svodín 800/80 ház) az alaprajz körbefutó alapárokból áll, s a 
keresztfal is alapárkos. Az alapárkok 50-60 cm szélesek, s 100-120 cm mélyek 
voltak; cölöplyukak nyomai látszottak bennük. Ez a lengyeli kultúra legkorábbi, 
körbefutó alapárokkal készült háza. H= 21 m; Sz= 8,5 m. Nem tisztázott, hogy ez 
az építési technika a korai lengyeli kultúrában balkáni eredetű-e. Helyi előzménye 
is megvan a zselízi kultúrában, pl.: egy apszisos végű háznál (Novotný 1958, 
Abb.1.), és két további esetben, Dvory nad Žitavou lelőhelyen (Pavúk 2003, 459). 

 A J. Pavúk által elkülönített 3. típus még a Lengyel I. fázis végén feltűnt, a 
bucsányi (Bučany) rondella belsejében (Bujna-Romsauer 1986, Abb. 2.), egy eddig 
csak a lengyeli kultúrából ismert háztípus (megaron típus) formájában. Ennek is 
több variációja van. A 3a típusnál a derékszögű téglalap alaprajz két hosszúfalból, 
egy rövid falból és egy belső válaszfalból áll, melyeket sűrűn elhelyezett, kerek 
cölöplyukak alkotnak. Azon az oldalon, ahol nincs rövid fal, a hosszanti falakat 
két olyan cölöplyuk zárja le, amelyek kétszer akkorák, mint a többi, s egy 
harmadik nagy cölöplyuk található kb. a nyitott rész közepén. Ez a három nagy 
cölöplyuk rendkívül mély (akár 180 cm is). A három nagy cölöplyuk egy 
különleges szerkezet része, ami födémet tartott, ezért elképzelhető, hogy ezen a 
részen emelet volt a házon. H= 16-30 m; Sz= 6-10 m. A nyitott rész – rövid fal 
hiányában – nem lehetett lakóhelység (Pavúk 2003, 459-460). Erre a típusra két 
további példa említhető Santovka (35. kép 2) lelőhelyről, melyek a Lengyel I-II. 
átmenetre datálhatók.  
 Mintegy 80 további hasonló házalap ismert Zsúk (Žlkovce) lelőhelyről (35. kép 

3), a Lengyel II-ből (Pavúk 1990, 1991, 1998). Itt egy paliszáddal kerített nagy 
település feltárása során több, mint negyven, további variációkat képviselő 
házalap, továbbá a település közepén egy paliszád-rondella kerültek elő. A 3b 
típusba bejárati folyosóval ellátott, nagy cölöpépítmények tartoznak, melyek H= 
28-36 m, Sz= 8-10 m (a folyosó nélkül). Nem csak Žlkovce-ben, hanem valószínűleg 

az egész lengyeli kultúrában ez a legnagyobb épületfajta; kéthelységes, egy rövid 
fallal és egy belső válaszfallal (Pavúk 2003, 460 vagy 61). Méretén kívül a folyosó 
meglétében tér el leginkább az átlagos építményektől (a folyosó H=8 – 9 m, Sz= 4 
m). A folyosó cölöplyukai párhuzamosan állnak a hossztengelyhez képest. A 
legnagyobb ház alapterülete a folyosóval együtt 350 m². Ennek a típusnak a 
különleges alaprajza, szerkezete és befogadóképessége, ill. a csillagászatilag tájolt, 
elliptikus paliszád-rondellával való összefüggése felveti annak lehetőségét, hogy 
kultuszhelyként, szentélyként vagy templomként szolgált (35. kép 3, a piros nyíl 
jelöli az épületet). Ebből a típusból egyszerre mindig csak egy állhatott a 
településen (Pavúk 2003, 461-462). A folyosóval ellátott típust J. Pavúk kapcsolatba 
hozta a korai Vinča-Pločnik kultúra egy gomolavai épületével, mely – bár 300-400 

évvel fiatalabb – közös vonások ismerhetők fel (Brukner 1980, 23). Brukner két 
különálló építményként írta el, Lichter (1993, 115, Taf. 38) közölte együtt, 
összetartozóként. Nem zárható ki, hogy ilyen épületek már a Lengyel I idején is 
léteztek. Nem átlagos épületről van szó, nem sok létezhetett belőlük.  
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 Szlovákiában a lengyeli házak tájolásában az É-D-i irány uralkodik, kivételt 
képez a már említett Svodín, ill. Žlkovce, ahol szintén a telepet kerítő cölöpkerítés 
befolyásolta a házak irányítását (Pavúk 2003, 456). 
 A sormási házaknál jóval fiatalabb Lengyel III. fázisba datálható, Gidrafán 
(Budmerice) feltárt házban a szerencsés lelőkörülmények lehetővé tették egy 
padlásszint dokumentálását. A padlásszintet 15-20 cm vastag agyagréteg fedte. A 
ház min. 16 m hosszú volt, s 3 nyitott tűzhely is előkerült belsejében. Bár 
egyértelmű válaszfalat nem találtak, a tűzhelyek száma alapján az ásató 3 
helységet valószínűsített. Ennek ellentmondani látszik, hogy az egyértelműen 
értékelhető házalapok szerint a lengyeli kultúra házai csak kéthelységesek voltak. 
A lengyeli kultúra fő építészeti újítása a padlással ellátott tetőszerkezet bevezetése; 
ez a masszívan megépített padlás tette lehetővé a támgerendák elhagyását a ház 
belsejében, s a háztetőnek a padlásszint fölötti megszerkesztését (Pavúk 2003, 456). 
Ezt a tetőszerkezetet J. Pavúk a Vinča kultúrából származtatja (2003, 463). 
 A Dunántúlon a lengyeli kultúra formatív szakaszából Sormás-Török-földek 
lelőhely feltárása előtt nem volt ismert teljes házalap. Sormás-Mántai-dűlőben , mint 
említettük, nem került elő ehhez az időszakhoz köthető épület nyoma. Sé-Malomi-
dűlőben a hulladékgödrök által üresen hagyott felületeken sejtik a házak helyét, de 

csak kevés cölöplyuk volt megfigyelhető (Károlyi 1983-84, 299; Kalicz 1983-84; 
1998, Abb. 21.). Alapárkos házra utal a Regenye J. által Bakonyszűcsről közölt adat: 
egy valószínűleg ház alapozási árkaként azonosítható, 5 m-es árokrészletet, 
ahonnan korábban építési áldozat került napfényre (Regenye 1994, 152). Az 
alapárok révén párhuzamként idézett Veszprém–Felszabadulás úti ház fiatalabb, 
Lengyel III. korú (Raczky 1974). Ausztriában, pl.: Wetzleinsdorf (Urban 1980a, 363–
365, 1983b, 11–22) és Münchendorf (Carneiro 2002) lelőhelyen tártak fel alapárkos 

házat, ezek szintén fiatalabbak. Legutóbb Szombathely határában fedeztek fel 
alapárkos házat és négy sírt, a kultúra korai rézkori fázisából (Ilon 2004a, 278). 
Szlovákiában, pl.: Svodín 4. építési fázisából 2 ház esetében (Němejcová-Pavúková 
1986, 142; 3. ábra), Komjatice-ben (É-D-i tájolással) (Točik 1986, 271; 1. ábra) és 
Branč (Vladár–Lichardus 1968, 6. ábra) lelőhelyeken fordul elő az alapárkos 
háztípus. Morvaországban is ismert ez a típus: Tešĕtice-Kyjovice-ben 
(Podborský1969, 572, 592).  
 Az alapárkos házak Regenye J. összegzése szerint tehát a lengyeli kultúra 
különböző területein és korszakaiban ismertek, melyek vagy cölöpökkel 
kombináltak vagy anélküliek, s a cölöpszerkezetes házakkal megegyező 
szerkezetűek és eredetűek, azaz a vonaldíszes kultúra hagyományaiból 
származnak (Regenye 1994, 152). J. Pavúk szerint viszont az alapárkos, 
derékszögletű házak a Vinča kultúra hasonló építményeiből is eredeztethetők, 
Hurbanovo-t leszámítva ez az épületfajta a zselízi kultúrában teljesen ismeretlen 
(Pavúk 2003, 462).  
 A lengyeli kultúra lakóházai sorában a zengővárkonyi az egyik legkorábban 

feltárt példa. Ez a többször megújított házalap a Lengyel I. és II. időszakába 
tartozik. Az egyes fázisokat nem lehet egyértelműen elkülöníteni, ezért nem 
értelmezhető pontosan az alaprajz (Dombay 1960, 57, Abb. 17; Patay 1985, Abb. 
1B). Az épület minden megújítás alkalmával földfelszíni, oszlopos szerkezetű, 
kétosztatú hosszúház, döngölt padlóval. A tetőszerkezet szelemenes, nyeregtetős 
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lehetett. H= 19 m, Sz= 8-9 m. Az oszlopok átmérője 20-40 cm. Az egyik megújítás 
során a D-i oldala előtt 2-3 m széles előtér állhatott. A vonaldíszes kultúra 
házainak hagyományát követi, de több ponton is eltér a vonaldíszes kultúra több 

belső oszlopsorral ellátott házaitól (Dombay 1960, 57; Kalicz 1985, 18).  
 A klasszikus lengyeli kultúra házait Aszódról ismerjük. Ez a lelőhely Kalicz N. 
utóbbi véleménye (Kalicz 2008) szerint a lengyeli és a tiszai kultúra közös 
települése, s ez a kulturális kettőség a házépítészetben is megnyilvánul: Aszódon 5 
földfelszíni, paticsos, felmenő falú házat tártak fel, melyek rendszertelenül 
helyezkedtek el a telepen belül. 30-35 m-re álltak egymástól, csak egy állt jóval 
távolabb. Téglalap alakú, kisméretű házak, ÉNy-DK-i tájolással. Kb. 8 x 5 m; 6 x 
4,5 m. A bejáratot a DK-i végükön feltételezik. Oszlophelyeket nem találtak. A 
falszerkezetre az oszlop-, deszka- és vessző- vagy nádlenyomatú paticsokból lehet 
következtetni, a fal vastagsága min. 30 cm lehetett. A paticsokba kevert pelyva 
termesztett gabonából származott. A házat kissé bemélyítették az egykori felszín 
alá. Sátortetővel rekonstruálják ezt a típust, főleg a kunyhómodellek alapján. A 
tetőt fával, szalmával vagy egyéb növényi anyaggal fedték. A kisebb méretű 
házakban 1-1 kiscsalád lakhatott. A kelet-magyarországi hatás (elsősorban a tiszai 
kultúra hatása) a házépítészetben tehát a házak méretében, szerkezetében (fa és 
agyag kombinálása) nyilvánul meg (Kalicz 1985, 15-17; Kalicz 1998, 98; 2008). 
Csapdi-Télizöldesen hasonló típusú ház döngölt, agyaggal tapasztott padlója és 
falának omladéka került elő, valamint a padlón egy gazdag mellékletű gyermeksír 
(Antoni 1982). Mivel korábban csak Aszódról és Csapdiból volt ismert ez a háztípus, 
az egész lengyeli kultúra viszonylatában nem tartották jellemzőnek (Kalicz 1985, 
15). 
 Szentgál–Teleki dűlőben egy szabálytalan négyszög alakú, középen oszlopsorral 

alátámasztott cölöpszerkezetű építmény került napvilágra, paticsomladékkal 
(Regenye 2004, 31). A sarkait nagyobb, az oldalfalait kisebb, sekély cölöplyukak 
jelzik. A ház szélessége megfelel a lengyeli kultúrában szokásosnak (É-i: 8,10 m, a 
D-i: 7,20 m), míg hossza a fele a megszokottnak: 10,80 m. Ezek alapján nem lehet 
kizárni, hogy egy átlagos méretű hosszúháznak csupán egy részlete került 
feltárásra. Feltehetőleg hasonló házak részletei váltak ismertté Szentgál-Füzi-kút, 
Ajka-Pál-major; Városlőd-Újmajor (Veszprém megye) (Regenye 2001; 2004, 31; 2011), 
Tekenye (H. Simon 1987) és Szepetnek-Kisperház (Zala megye) lelőhelyekről is. Ez 

utóbbi esetben egy 7-8 m széles, 13 m hosszú, két hosszanti oldalán 
paticsomladékkal határolt objektum került elő21 Tekenyén az aszódiakhoz hasonló 
téglalap alakú paticsomladékok jelezték a házakat (H. Simon 1987, 7-9). Kup-Egyes 

lelőhelyen cölöplyukak és házomladék utalt házra, melyen belül kemence 
maradványait is megfigyelték (T. Biró 2004, 233). 
 Az utóbbi években Alsónyék-Bátaszék lelőhelyen sikerült több, teljes házalapot 
feltárni (Zalai-Gaál-Osztás 2009; Zalai-Gaál 2008, 246-247; Abb. 3-4, 7; Gallina et al. 
2010). Ezek általában 20-25 m hosszúak, 7-9 m szélesek, két helyiségből, néha 
előtérből állnak. Némelyik ház esetében feltételezhető, hogy kétszintes volt. A 
házak rövidebb, északi oldalához általában egy hatalmas, rengeteg leletet 
tartalmazó agyagnyerő gödör csatlakozik. A feltárt házak várhatólag lehetővé 
teszik egy „háztipológia‖ kidolgozását, amely alapján a házak relatívkronológiai 

                                                
21 P. Barna J. leletmentése, 1996. Közöletlen. 
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helyzetének megállapítása, fejlődésük nyomon követése is lehetséges lesz. Az 
alsónyéki házak alaprajza a veszprémiekkel (ld. alább) mutat hasonlóságot. További 
hasonlóság a két település közt az egyes házcsoportokat egymástól elválasztó 

cölöpkerítésekre utaló cölöplyuksorok megléte (Zalai-Gaál-Osztás 2009, 246; Zalai-
Gaál 2008, Abb. 8.).  
 A kultúrán belüli pontosabb kormeghatározás nélkül, két nagyméretű, 
gerendavázas házról tesznek említést Bátaszék-Lajvér (Malomrét-dűlő) lelőhelyről, 
melyek egy 55 zsugorított csontvázas temetkezést tartalmazó temető területén 
kerültek elő (Gelencsér et al. 2010, 142). 
 Felsőörs-Bárókert lelőhelyen egy Lengyel II. korú, É-D-i tájolású, 

cölöpszerkezetű ház 16 m hosszú és 7 m széles részletét tárta fel Regenye J. 
(Regenye 2010, 207). Veszprém- Jutasi út Lengyel IIb - III korú lelőhelyen jól 
megfigyelhető volt mind a telep-, mind pedig az egyes házak szerkezete (Regenye 
2004, 2006, 2007). A már régóta ismert és sokat idézett, apszisos, 18 x 9 m-es, É-D-i 
tájolású ház (Raczky 1974) a telep központjában különleges funkciójú, szerkezete 
lényegesen eltér a lakóházakétól (Regenye 2004, 29). A telepet korai (Lengyel IIb) 
időszakában kettős köríves árok vagy kerítés övezte, az alapárkos kerítés belső 
oldalával kb. párhuzamosan paliszád futott, melyet egy kb. ÉK-DNy-i irányú kapu 
szakított meg (35. kép 4). A házalapok némely részletben hasonlóak a Sormás–
Török-földeken feltártakhoz. 
 A lengyeli kultúra vonatkozásában szólnunk kell a Polgár-Csőszhalom házairól 
is, hiszen a lelőhely a lengyeli és a herpályi kultúra szintézisét képviseli (Raczky et 
al. 1994, Raczky-Anders 2007a). A csőszhalmi házak ÉNY-DK-i tájolású22, téglalap 
alaprajzú, felmenő falú, oszlopszerkezetes (3/5/7), paticsos épületek, 
nyeregtetővel. 8-12 m hosszúak, 4-5 m szélesek (35. kép 5). Rövidebb oldalukhoz 

gyakran kiegészítő épület csatlakozhatott, ami egyaránt lehetett fedett és fedetlen, 
karámszerű is (Raczky et al. 1997, 38; 23-25. kép). 
 A korai rézkori Lengyel III időszakból számos jól dokumentált házalapot 
ismerünk, mind a Dunántúlról, pl.: Győr-Szabadrétdomb (M.Virág 2007), 
Szombathely-Metro (Ilon-Farkas 2001), Szombathely-Reiszig-domb, Erdőalatti-dűlőből 
(Ilon 2004a, 278), stb., mind pedig távolabbi területekről, pl.: Münchendorf 
(Carneiro 2002). Ez az időszak azonban már nem kapcsolódik közvetlenül a 
disszertáció által tárgyal problematikához, ezért részletesebben nem foglalkozunk 
vele. 
 Alsó-Ausztriában is csak kevés házalap ismert a lengyeli időszakból, s 
többnyire kisebb méretű házakról vannak adatok (Lobisser–Neubauer 2005, 103). 
Glaubendorf 2 körárkos lelőhelyen a magnetométeres felmérés házhelyként 
értelmezhető, téglalap alakú anomáliákat jelzett, melyek szélessége 10 m körül 
volt, hosszuk 20-30 m közt változott, a hossztengelyüket pedig ÉNy-DK-i 
irányultság jellemezte (Neubauer 2005, 57). A közvetett adatokon túl – mint 
amilyen pl.: a St. Pölten–Galgenleithen-i házmodell töredék is (Neubauer-Maresch 

1995, Abb. 42/3; 36. kép 4) kevés a részleteiben is ismert házhely. Ezek egyike a 
Wetzleinsdorf-i ház a MOG/MBK Ib fázisból23 (Pavúk-féle Santovka-fázisból); ez a 

                                                
22 A horizontális telep házainak tájolása a tellt övező többszörös körárok egyik kaputengelyéhez igazodik 

(Pásztor 2008, 16, 61. lábjegyzet). 
23 Ruttkay E. szerint a polichrom fázis végére keltezhető a lelőhely (1985, 26). 
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kéthelységes ház a körárkon belül állt, sarokpillérekkel, továbbá a házhoz 
csatlakozó, négyszögletes, árokkal kerített, 138 m²-es udvarral látták el. H= 27 m, 
tájolása: É,ÉK-D,DNy (Urban 1980; 1980b; Neubauer-Maresch 1995, 90Abb. 42/1). 
Kleinrötz-ben, a körárokhoz csatlakozó településen a sormásiakhoz hasonló, 
gödrökkel kísért házhelyeket tártak fel (Ruttkay 2005).  
 Morvaországban, az MBK-ból, Tĕšetiče-Kyjovice, „Sutny” lelőhelyről (Znojmo k.) 
egy cölöpszerkezetes lengyeli házat (36. kép 1) a Ny-i oldalán fedett tornáccal, 
továbbá két oldalán egy-egy nagy agyagnyerő gödörrel rekonstruáltak24. Hossza 
18 m, szélessége 6 m (Podborský et al. 2005; Dočkalová- Ĉiţmař 2008, 241, Abb. 11; 
Kazdová 2008, Fig. 3). A ház (D 14) a körárkon és a külső paliszádon kívüli 
területen állt (36. kép 2). Tĕšetiče-Kyjovice-ben az alapárkos háztípus (D5) is ismert 
(Podborský 1969, 572, 592; 1984, Obr. 6, 1; Kazdová 2008, Fig. 3). Ezt a két 
elszigetelt lakóházat leszámítva más lakóépület nyomai nem kerültek elő a 
lengyeli kultúra telepén.  
 Legutóbb Popůvky vidékén (36. kép 3) tártak fel házalapokat (Palečková 2008, 
Obr. 3), itt kisebb, 6 x 4 m-es, cölöpszerkezetes házak kerültek elő (Ĉiţmař et al. 
2008, 84). A lengyeli kultúra II. fokozatában (korábban MBK IIa1) morva területen 
gyakoriak a kis házmodellek, pl.: Střelice-Sklep lelőhelyről (36. kép 5). A 

házmodellen jól felismerhetők részletek is, pl.: a ház cölöpszerkezetének elemei, a 
falakban és a tetőszerkezetben, ill. az állatfejben végződő oromzat (Podborský 
1984, Obr. 7; Ĉiţmař et al. 2008, 86, 202). 
 Horvátországban, a lengyeli kultúra Száva-csoportját sűrű településhálózat 
jellemzi. A települések nyílt telepek, a Szávára vagy mellékfolyóira nyíló 
termékeny teraszok. Kivételt képez Ajdovska jama barlangi lelőhelye,  mely lakó- és 
temetkezési hely is egyben. A telepek nem voltak strukturáltak, a településeket 

szabálytalan alakú, szétszórt gödrök jellemzik. Földfelszíni építmények nyomai 
nem kerültek elő (Guštin 2005a, 19). Ozaljban egy természetes sziklamélyedést 
használtak ki a lakhely kialakításához, amelyben cölöplyukak is előkerültek, ezek 
nyomán tapasztott falat feltételeznek (Teţak-Gregl 2001). Bukovnica lelőhelyen 
cölöplyukak és paticsmaradványok utaltak építményre (Šavel 1992, 66; Beilage 3). 
 
III. 3.1.2. Földbemélyített szerkezetek 
  
 Földbemélyített épületek. Az ausztriai Heldenberg-ből ismert egy nyeregtetős, 
felmenő fal nélküli, földbemélyített épület, melyet a benne feltárt több tűzhely, ill. 
kemence alapján nem lakóépületként, hanem közösségi konyhaként, azaz 
gazdasági jellegű építményként határoztak meg (Lobisser-Neubauer 2005, 104). 
Szintén gazdasági célokat szolgálhatott egy Tĕšetiče-Kyjovice-ben feltárt kisméretű 

építmény is (Podborský 1984, 41, Abb. 4, 5). Két félig földbemélyített, 
cölöpszerkezetes kunyhó (181, 184. obj.) a belső körárok É-i bejáratához való 
közelségéből ítélve valamilyen szokatlan funkciót tölthetett be (36. kép 2). 
Feltehetőleg műhelyként vagy gazdálkodás céljára szolgált az a nyolc téglalap 
alaprajzú, lapos aljú objektum, amelyek közül ötnek a hosszanti tengelye azonos 
irányba, ÉK-DNy felé nézett, kettőnek az alján valamiféle szárnyékhoz tartozó 

                                                
24 Az építmény datálását elbizonytalanítja, hogy az anyagnyerő gödrök egyike (218. obj.) a vonaldíszes 

kultúrához tartozik (Kazdová 2008, 94). 
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cölöpök nyomai kerültek elő (Kazdová 2008, 93). A Száva-csoport lelőhelyein 
földfelszíni építmények hiányában lakógödröknek azonosítottak néhány, a többi 
gödörnél jóval nagyobb objektumot (H= 4-8 m, 35-95 cm mély). Ezeket a félig 

földbe mélyített építményeket olyan földkunyhónak értékelték, melyekhez nem 
tartoztak erős cölöpök. A kicsi és a nagy gödrök közti kapcsolat azonban nem volt 
tisztázható (Guštin 2005a, 19). 
 „Gödörházak”. Erről a kérdésről a Sopot kultúra kapcsán már szóltunk; s 
ugyanazt mondhatjuk a lengyeli kultúra „gödörházként‖ értelmezett 
objektumairól25 is, ti., hogy lakóépületként való azonosításuk kizárható. Kalicz N. 
az aszódi feltárás alapján elvetette a gödörházak meglétét; Aszódon egyetlen 

hasonló objektum fordult elő, ami talán raktárverem lehetett, tehát nem lakó-, 
hanem gazdasági rendeltetésű épület (Kalicz 1985). A két sormási lelőhelyen sem 
találtunk gödörházként értelmezhető objektumot. 
 
III.3.2. Települési jelenségek, telepszerkezet Sormás-Török-földek lengyeli 
településén 
 
III.3.2.1. Lakóházak, építmények. 

 Mindkét körárok-rendszer, de főként a II. sz. körárok belsejében sűrűn 
figyelhetők meg különböző struktúrák nyomai, melyek egy részét lakóházként, 
más részüket egyéb funkciójú építményekként azonosíthatjuk. Egy kivétellel ezek 
mindegyike vagy a Sopot vagy a lengyeli kultúra hagyatéka.  
 Sormás-Török-földek lelőhelyen ugyan a legkorábbi települési nyomok a 
Starčevo-kultúra késői fázisából származnak (12. kép), ezek közt azonban 
lakóépület nyomát nem sikerült azonosítanunk (P. Barna 2005, 1. kép 3, P. Barna 
2010, 93, 2. kép).  
 Időrendben a következő betelepülés a DVK Keszthely-csoportjához köthető (P. 
Barna 2005, 20-22; 5-7. kép). A leletek – főként a festett vonaldíszes kerámiák – a 
Keszthely-csoport életén belüli késői datálást valószínűsítenek (P. Barna 2005, 22; 
7. kép 3-4). Sormás-Török-földek lelőhelyen mindössze egyetlen középső neolitikus 

hosszúház helyét lehet nagy valószínűséggel meghatározni (P. Barna 2005, 1. kép 
2, 4; P. Barna 2010, 94-95, 2. kép). A házhelyet, melynek déli végét felülrétegzik az 
I. körárok-rendszer árkai (29. és 31. objektumok), a két hosszanti oldalát kísérő 
Längsgrube-szerűen elhelyezkedő gödrök rajzolják ki (12. kép ). A feltételezett ház 
szélessége min. 5 m-re tehető, hossza csak tág határok közt becsülhető meg. A 
házhely tájolása: 352 º, azaz az É-D-i iránytól 8 º-kal tér el, Ny felé.  
 A következőkben a Sormás-Török-földek lelőhely korai lengyeli kultúrába 

sorolható házait ismertetjük, melyek legfontosabb adatait a 16. sz. ábra foglalja 
össze. A lelőhelyen a térhasználat lehetséges eltérő módjaival kapcsolatban tett 
megfigyeléseket egy önálló munka keretein belül elemeztük (P. Barna-Pásztor 
2011). Ez a kérdés a korai lengyeli kultúra esetében elsősorban az I. körárok-
rendszer használatával kapcsolatban merül fel26. 

                                                
25 Ld. a II.5.4. alfejezetben. A lengyeli kultúra „gödörházait” Szemely (Pusztai 1948), Pécsvárad (Dombay 

1958), Villánykövesd (Dombay 1959), stb…. lelőhelyekről említik. 
26 Ld. a III.4.4.2.2. alfejezetet. 
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Sorszám Hosszúság 

(m) 
Szélesség 

(m) 
tájolás 

(É-D-től 
eltérés, º) 

Csoport Kategória 

1 23,7 8,70 2 III. A 
2 18,3 9,8 340 III. B 
3 23,6 8,4 353 I.3.1. C? 
4 25,2 9,1 350 III. A 
5 21,4 7,40 354 I.3.1. B 
7 25,7 8,3 355 V. A? 
8 28,3 10,9 0 V. A 
9 10,9 5 3 I.1.3. C 

10 37,7 10,2 0 I.3.1. A 
11 12,2 4,3 352 I.1.1. B 

14 12,1 5 352 I.3.1. B 
15 21,8 7,2 352 I.1.1.; 

I.3.1. 
A 

16 16,3 5,8 353 I.1.1. B 
17 13,4 4,3 352 I.1.3. C 

18 8,2 2,7 355 I.1.2.; 
I.2.3. 

A 

19 6,3 2,3 348 II.1. A 
20 10,6 3,7 350 II.1. A? 
21 14,6 4,3 347 I.1.3. C 

22 9,2 4,1 355 II.2. C 
23 9,7 5,4 352 II.2. B 
24 11,6 5,9 355 I.1.2.; 

II.1. 
C 

25 9,7 3 354 II.2. A 
26 10,6 4,1 352 II.2. A 
27 18 4,3 345 I.2.1. A 
28 15,5 4,7 350 I.2.1. A 
29 17 4,9 346 I.1.2. C 
30 10,2 4,3 348 IV. B 
31 15,2 4 353 I.1.2.; 

I.2.1.  
A 

32 19,5 6,4 346 I.1.2. B 
33 18,2 4,8 351 I.2.2. A 
34 19,1 4,5 354 I.2.1. A 
35 12,8 6,6 352 I.2.2. C 
36 13,8 4,9 357 I.1.1. C 
37 7,9 3,2 350 I.1.2. C 
38 8,6 3,5 347 I.1.1. C 

 
16 sz. ábra: A Sormás-Török-földeken feltárt házak legfontosabb adatai  
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 A lelőhelyen az alábbi, a korai lengyeli kultúra leletanyagával jellemzett 
háztípusok voltak elkülöníthetők: 
 

 I. típus: Az 1, 2. és 4. sz. házak nagyméretű, enyhén trapéz alakú, 
gerendavázas házak, melyek alaprajzát masszív, egyes és többes oszlophelyek és 
cölöplyukak rajzolják ki (25. kép 1-3). A legkorábbi lengyeli kultúrába tartoznak. 
Nagyméretű hosszúházak; melyek méretét csak a 10. sz. ház múlja felül. További 
közös vonásuk, hogy D-i végük valószínűleg nyitott volt. A településen belüli 
helyzetük is egységes: a II. körárok-rendszer ÉNy-i negyedében, a körárok 
közvetlen közelében fekszenek, nagyjából egy házsort alkotva. Az 1. sz. ház (A 
kategória) alig több, mint 4 m-re fekszik a körárok belső oldalán húzódó oszlop-
sortól27. Belsejében sem osztófal, sem a hossztengelyben húzódó alátámasztó 
oszlopsor nyoma nem került elő. Ez utóbbi megvolt viszont a 2. sz. házban (B 

kategória). A 4. sz. ház (A kategória) É-i részén egy nagyobb oszlophely és két 
kisebb cölöplyuk talán az osztófal nyomai, de az oszlophely tartozhatott akár az 
alátámasztó oszlopsorhoz is. A házak pontos párhuzama nem ismert, ami – 
kronológiai és kulturális besorolásukat tekintve – nem is meglepő. Nem pontosan 
ugyanilyen, de fő vonalakban mégiscsak hasonló épületeket Veszprém-Jutasi út 

lelőhelyről említhetünk (Regenye 2004, 2006, 2007), bár az ottani házak 
alaprajzából sokkal több részlet volt megfigyelhető. Közös vonás a nagy méret, az 
erőteljes oszlophelyek, az enyhén trapéz alakú alaprajz, ill. a házak D-i végén a 
rövidebb fal hiánya (35. kép 5a-c). A sormási házak esetében a megaron-szerű 
alaprajz – a 8. sz. ház kivételével – nem bizonyítható egyértelműen, de a hosszú 
falak déli végét lezáró masszív oszlophelyek itt is utalhatnak padlásra. A 
megaron-szerű alaprajz Közép-Európában eddig csak a lengyeli kultúrából ismert 

(Bujna-Romasauer 1986; Pavúk 2003, 459-460). További párhuzamok a J. Pavúk 
által elkülönített 3a típusba sorolt házak közül hozhatók, pl.: Žlkovce lelőhelyről a 
75. sz. ház (Pavúk 2003, Abb. 7; 35. kép 2), bár ezek a házak sokkal szabályosabb 
alaprajzot mutatnak és időrendjüket illetően sem a legközelebbi párhuzamok, 
tekintve, hogy a kultúra II. fázisára keltezhetők. 
 Az 1. ház K felé (2º), a 4. sz. ház pedig Ny (350º) felé tér el az É-D-i iránytól. A 
2. sz. ház tájolása viszont 340º; a lelőhely összes háza közül itt tapasztaljuk a 
legnagyobb eltérést az É-D-i iránytól. A három ház összetartozását, kronológiai 
egységét a leletanyagon túl szerkezeti hasonlóságuk és egymáshoz való 
közelségük is valószínűsíti. A tájolásukban mutatkozó nagyobb változatosság 
ugyanakkor azt sugallja, hogy e házak helyének kitűzésében nem annyira az É-D-i 
irányhoz való tájolás, hanem sokkal inkább a körárokhoz való igazodás elve jutott 
érvényre. 
 
 II. típus: Legjobb tudásunk szerint a lengyeli kultúrában eddig párhuzam 
nélküli a 30. sz. ház (B kategória), pontosabban házrészlet (27. kép 4), melynek D-i, 
rövid falát masszív oszlophelyek jelzik, melyhez egy további cölöplyuk, ill. egy 
hosszú, keskeny alapárok csatlakozik a ház Ny-i oldalán. A ház É-i része nem 
rekonstruálható, mivel egyetlen további szerkezeti eleme sem maradt meg. A 

                                                
27 A cölöplyukak alapján feltételezett oszlopsort a (feltételezett) 9. sz. kapun átvezető faszerkezetű híd 

részeként rekonstruáltuk, a 8. sz. kapunál feltárt faszerkezetű híd analógiájára. 
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gödrök által szabadon hagyott helyből ítélve közepes méretű lehetett; K-ről egy 
hatalmas, árok-szerű objektum, É-ról pedig egy nagyobb gödör zárja le s leletei 
révén egyben datálja is a házhelyet. Tájolása: 348º. Oszlophelyek és alapárok 
hasonló kombinációja Dubovo-Košno lelőhelyről, Sopot-környezetből említhető 
(Marijan 2006, Fig. 4, 7; 36. kép 6). 
 A 38 (?) sz. házhely (C kategória) K-i oldalán nagy, hosszúkás árok-szerű 
objektum (1138.) húzódik, talán itt is hasonló elrendezés feltételezhető, mint a 30. 
háznál. D-i végét három oszlophely jelzi. Tájolása: 347º.  
 Gödrökkel, árkokkal körülhatárolt házhelyek a lengyeli kultúrából is ismertek: 
pl., Kleinrötz (Ausztria) korai lengyeli lelőhelyen a kettős körárokhoz DK-ről 
csatlakozó egyidős telepen (Ruttkay 2005, 198, Abb. 8.6.) vagy a Tĕšetiče-Kyjovice, 
„Sutny” lelőhelyen feltárt, Ny-i oldalán fedett tornáccal ellátott ház esetében 
(Dočkalová-Ĉiţmař 2008, 241, Abb. 11; 36. kép 1).  
  
 III. típus. A 7. sz. ház (A kategória?) mindkét hosszanti falában, É-i és D-i 
végén is alapárokszerű többes oszlophelyek állnak (27. kép, 1 ). Sem a hosszanti, 
sem pedig a rövidebb falak tartószerkezetének alapozása nem érte el ezek 
mélységét, így a feltárás során nem kerültek elő. Nagyméretű, téglalap alakú ház, 
tájolása: 355º.  
 A 8. sz. ház (27. kép 2) alaprajzában szintén egyes, ill. alapárokszerű többes 
oszlophelyeket találunk, de más elhelyezésben (A kategória). A hosszanti falak 
szerkezeti elemeinek nyomai nagyrészt hiányoznak. Déli vége nyitott, megaronos 
elrendezésű. Tájolása: 0º. A 7, a 8. és a 10. sz. házak többszörösen vágták egymást. 
 
III.3.2.2. Házak, házhelyek szerkezeti elemeire utaló nyomok (cölöplyukak, 
oszlophelyek, alapárkok) 

 
 Sormás-Török-földek talajtani viszonyai nem kedveztek a megfigyelési 
lehetőségeknek; a beásások foltjai a nyesett felületeken sokszor csak elmosódott, 
bizonytalan kontúrokkal jelentkeztek (37. kép 1). Annak ellenére tehát, hogy 

épületek szerkezeti elemeire utaló nyomok (cölöplyukak, oszlophelyek és 
alapárkok) nagy számban és többféle variációban kerültek elő, csak ritkán adódtak 
pontos és egyértelmű alaprajzok és metszetek. A cölöplyukak közt a kerek, ill. 
ovális formák az általánosak; a kis méret és a homogén, kevéssé kevert betöltés 
miatt leginkább ezeknél ütközött nehézségekbe a pontos körülhatárolás. A 
nagyobb oszlophelyek közt találunk egy oszlop számára ásott, többnyire ovális, 
szűkülő aljú gödröket (37. kép 3), ill. többes oszlophelyeket, melyek hosszúkásak, 
alapárokszerűek (37. kép 2, 7 – jobb oldal). Gyakori a hosszúkás vagy piskótalakú 
oszlophely, mely egy oszlop számára készült; ezek hosszanti metszetére jellemző, 
hogy egyik végük lankás, sekély, a másik cölöplyukszerűen lemélyed (37. kép 4-6). 
 A házak alapárkok (37. kép 7 – bal oldal) hosszú és keskeny beásások; az 
épületekhez tartozó alapárkokban a cölöplyukak helye nem volt olyan 
egyértelműen meghatározható, mint a paliszád részét alkotó alapároknál (30. kép 
4). Egy kisebb, valószínűleg gazdasági rendeltetésű épület28 alapárkának alja 
egészen elkeskenyedő metszetet mutatott. A házak falszerkezetére nézve a 

                                                
28 20. sz. ház (26. kép 6); Sopot kultúra. 
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támasztó elemeken (cölöpökön, gerendákon) kívül csak a lenyomatos paticsok, ill. 
egy-két deszkalenyomat alapján következtethetünk.  
 
III.3.2.3. Anyagnyerő- és/vagy hulladékgödrök 

 A leggyakoribb objektumfajta, változatos alakban és méretben. Méret és 
rendeltetés szempontjából két alapvető fajtájuk különböztethető meg. Legtöbbször 
jól meghatározhatóan valamelyik házhoz, házhelyhez tartoznak, ami alátámasztja, 
hogy eredetileg a házfal tapasztásához szükséges agyag bányászására 
szolgálhattak, majd később váltak hulladékgödrökké. Ezeket nevezhetjük 
háztartási anyagnyerő- és/vagy hulladékgödröknek.  
 Jól elkülöníthető ezektől az anyagnyerő gödrök egy kisebb csoportja, melyet 
olyan, extrém nagyméretű objektumok alkotnak, melyek létesítése a körárkok 
kialakításával lehet összefüggésben29. A két sormási lelőhelyen összesen négy, 
biztosan ebbe a kategóriába sorolható objektum közül egy, Sormás-Török-földek 23. 

objektuma tartozik a lengyeli kultúra formatív fázisa idején létesített I. körárok-
rendszerhez, annak 2. sz. (déli) kapujához (29. kép 1). A 23. objektum felülrétegzi a 
II. körárok-rendszer 58/A és 65/A szakaszait, ami egyértelmű stratigráfiai 
bizonyítéka annak, hogy az I. körárok-rendszer fiatalabb a Sopot kultúra idején 
létesített II. körárok-rendszernél.  
 Az objektumba a középső rézkor idején kisebb objektumokat ástak bele, 
melyeket a leletanyag egyértelműen a Balaton-Lasinja kultúrához köt, s nagy 
valószínűséggel ehhez a kultúrához kapcsolható az a teljes emberi váz is, amely a 
23. objektum alján feküdt.30 
 
III.3.2.4. Kultuszgödör 

 A legtöbb, a profán szférán túlmutató tárgy és jelenség a körárok-
rendszerekhez kapcsolódik; ebből a szempontból csak néhány objektum jelent 
kivételt. A disszertáció törzsanyagát képező területről31 a 93. és talán a 11/A 
objektum értékelhetők kultuszgödörként (38. kép 1; 38. kép 5a-b).  
 A 93. objektum (38. kép 1-4; 75-78. tábla) az I. körárok-rendszer belsejében 
fekszik, esetében az értelmezés a réteges, feltűnően sok hamut és faszenet, 
paticsdarabokat és gazdag leletanyagot tartalmazó betöltésén, továbbá egy 
bukránium jelenlétén alapszik. A gödör strukturált szerkezete, faszenes-hamus 
rétegzettsége (38. kép 2, 4), gazdag leletanyaga, egyedi vagy különleges leletei, pl. 
antropomorf plasztika (75. t. 2); aszkosz (17. ábra; 77. t. 10); a bukránium (38. kép 
3) többször ismételt, égetéssel járó rituális cselekményre utalhatnak. Az objektum 
településen belüli elhelyezkedésére jellemző, hogy az I. körárok 1. (déli) kapuján 
átvezető út mentén helyezkedik el. A leletek nagy részét tette ki a vörös és sárga 
festésű kerámia. Tĕšetice-Kyjovice-ben, a körárok belsejében szintén tártak fel olyan, 
feltűnően sok festett kerámiát tartalmazó objektumokat (pl. 151., 79, 187. 
objektumok), melyekkel kapcsolatban az ásató különleges rendeltetésre 
következtetett. Az egyik (151.) objektumban a sajátos sárga-fehér és vörös-sárga 

                                                
29 Részletesen ld. a II.6.2. alfejezetben. 
30 A csontváz embertani vizsgálatának eredményét ld. a V.3.1.1. alfejezetben. 
31 Továbbá a 638. objektum, a II. körárok-rendszer 2005-ben feltárt területéről. Ez az objektum a II. körárok-

rendszer 2. kapuján átvezető út mellet fekszik, tehát a 93. objektummal a településen belüli elhelyezkedését 

tekintve ugyanúgy hasonlóságot mutat, mint strukturált szerkezete és a gazdag leletanyaga révén. 
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festett kerámia mellett egy nagyméretű női figura töredékei is előkerültek. Ezzel a 
gödörrel összefüggésben emberi koponyát is feltártak, ami tovább hangsúlyozza a 
gödör potenciális kultikus jellegét (Podborský 1988, 86; Abb. 105; 2004, 279). 

 

 
17. sz. ábra: 1: Aszkosz rekonstrukciója Bicske-Galagonyásról (Makkay 1975, 43. kép után) 

 2: Aszkosz-töredék rekonstrukciós kísérlete (Rekonstrukció: Bicskei József), 
 3a-b-c: A 79.93.1.31. ltsz. töredék, Sormás-Török-földekről  

 
 A 11/A objektum, az I. körárok-rendszer külső árkának közvetlen közelében, 
egy aknaszerűen lemélyedő, megközelítőleg kerek alaprajzú, meredek falú 
objektum, mely a 11. objektum északi részén mélyült le. A 11. objektum egy 
szürkésbarna, elmosódó szélű folttal jelentkező nagyobb, sekély gödör volt (38. 
kép 5a-b). A festett vállas edény (105. t.) töredékei a 11/A gödörben, ill. annak 
szájának környékén feküdtek, szabálytalan szóródásban (38. kép 6). Az objektum 
betöltésében faszén foltokban és kisebb-nagyobb morzsák formájában jelentkezett, 
de rétegzettség nem volt megfigyelhető. Az objektumból előkerült további 
leletanyag: egy kiegészíthető bomba alakú edény, szűk szájjal és rövid nyakkal 
(XX. típustábla 6), pattintott kőeszközök, köztük egy bifaciális nyeles nyílhegy32 
(34. ábra), ill. őrlőkő-töredék. A 11/A objektummal kapcsolatban elsősorban a 
festett kultuszedény révén merülhet fel, hogy áldozógödör lehetett: az edény, egy 
nagyméretű, vállas edény, gazdag vörös-sárga figurális és geometrikus 

díszítésével, a lelőhely legdíszesebb edénye (105. t.; XXIII. típustábla 1-3). Az 
edény maga és a nyeles nyílhegy is butmiri kapcsolatokra utal.  
 
III.3.2.5. Egyéb, azonosítatlan funkciójú telepjelenségek: „Schlitzgrube”, kis 
árkok, cölöplyuk-csoportok  
 

 A tapasztott (?) aljú gödrökről33, tűzhelyekről a Sopot település bemutatása 
kapcsán már volt szó; ezért ezekre itt most nem térünk ki. Valószínűleg számos 
további objektum (cölöplyuk, oszlophely, alapárok) tartozhatott olyan épületek 
tartószerkezetéhez, amelyek alaprajza nem rekonstruálható. Két olyan jelenséget is 
megfigyeltünk azonban, amelyek ebből a szempontból kivételt jelentenek, minden 
valószínűség szerint nem épületek szerkezeti elemei voltak.  
 
 

                                                
32 Részletesen ld. az V.1.2.alfejezetben. 
33 Részletesen ld. a II.6.4. alfejezetben. 
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 Kis árkok. Több, meglehetős biztonsággal rekonstruált házhely közvetlen 
közelében került elő olyan kisméretű, keskeny, sekély árok, mely biztosan nem 
épület alapárka volt. Ilyen az 1042. sz. objektum a 28. sz. ház DK-i oldalán (31. kép 

11); az 1131. obj. a 30. sz. ház D-i előterében (31. kép 7); 1170. objektum (31. kép 6). 
Az árkok funkciójára nem találtunk magyarázatot, mint ahogyan arra a kérdésre 
sem, hogy a közvetlen környezetükben többnyire megtalálható cölöplyukakkal 
van-e valamilyen kapcsolatuk, s ha igen, milyen természetű. Átlag 2-2,5 méteres 
hosszukhoz kb. 0,4-0,5 m-es mélység társul34. Hasonló sekély árkokat Tĕšetice-
Kyjovice-ből is említenek, melyek ott rendkívül nagy számban kerültek elő; több, 

mint százat tártak fel belőlük (Kázdová 2008, 92). 
 Schlitzgrube. Néhány, a vonaldíszes kerámia telepein35 is gyakori, az 
alakjukra utaló német szakkifejezéssel Schlitzgrube-nak nevezett objektumokhoz 
hasonló lekerekített sarkú, megközelítőleg téglalap alakú objektumot Sormás-
Török-földeken is feltártunk. Faluk felül enyhén ívelt, alul erősen leszűkül. Leleteket 

alig tartalmaztak (pl.: 1040, 1179. obj.: 31. kép 3, 5). A fentebb említett kis árkoknál 
szélesebbek és jóval mélyebbek is, átlagos H= 2 m, Sz= 0,5-1 m. Elsősorban a II. 
körárok-rendszer körzetében kerültek elő. A „Schliztgrube‖ kategóriába sorolt 
objektumok egyes feltételezések szerint áldozati gödrök, az élelem hűtésére 
szolgáló objektumok, vadcsapdák, munkagödrök szövéshez, esetleg a bőr 
kikészítésére, cserzésére szolgálhattak, tehát az első lehetőség kivételével inkább 
gazdasági, ipari rendeltetésük volt. Számunkra legfontosabb párhuzam az 
ausztriai, szintén körárkos lelőhely, Kamegg, ahol a körárok közelében, a területen 
elszórtan helyezkedtek el hasonló objektumok (Doneus-Trnka 2005, 31). A 
törökbálinti rézkori telep hasonló, erősen szűkülő, ívelt oldalú mély gödreiről Rajna 
András a természettudományos vizsgálatok36, a lelőhely földrajzi elhelyezkedése 

és a gödrök egymáshoz való viszonya alapján feltételezi, hogy bőrcserzésre 
szolgáltak (Rajna 2009, 331). A sormási és a törökbálinti objektumok közt a formai 
hasonlóságon túlmenően további párhuzamok nem állapíthatók meg: a sormási 

példák ugyanis nem különülnek el térben a lakott területtől. Kétséget kizáróan 
cserzőgödörként való azonosításuk már csak azért sem lehetséges, mert a gödrök 
töltelékföldjének természettudományos vizsgálatára nem került sor. 
 Cölöplyuk-csoportok. Ismeretlen rendeltetésű oszlopok csoportjaira utalnak 
azok a hármasával jelentkező oszlophelyek, melyek szintén több esetben jól 
azonosítható házhelyek közelében, de maguktól a házaktól függetlenül kerültek 
elő. Ilyen pl.: a 14. sz. ház Ny-i oldalán a 181, 167. és 166. objektumok, a 18. sz. 
háztól ÉNy-ra az 1090, 1089. és 1088. objektumok, a 29. háztól ÉK-re az 1133, 1096. 
és 1097. objektumok, a 29. sz. háztól D-re az 1137, 1136. és 1135. objektumok. 
Ezeken kívül még legalább öt hasonló, hármas oszlophely került elő a lelőhelyen. 
Nem házak tartószerkezetének részei, de valamilyen módon a házhelyekhez 
kapcsolódnak, ugyanis csak a II. körárok belsejében fordulnak elő – tehát ott, ahol 
a házak is. A kis árkok ezzel szemben a II. körárkon kívül is megtalálhatók, az I. 
körárok-rendszer belsejében viszont nem. 

                                                
34 A 18. és 19. házak közt húzódó kis árok (1020. obj., 31. kép 4) mélysége miatt talán már közelebb áll a 
„Schlitzgrube” kategóriához, helyzete szerint azonban inkább a kis árkokkal mutat hasonlóságot. 
35 Pl.: Köln-Lindenthal, Sallmansberg, Köfering (Rajna 2009, 329). 
36

 A kérdéses objektumokból vett földmintákon szemcseméret-, karbonát-, pH és ásvány-kőzettani 

vizsgálatokat végeztek, különös tekintettel a nem ásványi eredetű szemcsék azonosítására (Rajna 2009, 330). 
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 Leletanyag nélküli gödrök, betöltésükben faszénnel és hamuval. Ezek az 
objektumok csak a lelőhely egy jól körülhatárolható részén, a domb keleti lejtőjén 
fordulnak elő, a Földdepó névvel jelölt Starčevo-telep környékén (pl. 509. obj., 32. 

kép 5), ezért valószínűsíthető, hogy nem késő neolit korúak. 
 
III.4.1. Az árokrendszerek általános jellemzése 
 
A késő neolitikus körárkok az őskori Európa talán legtalányosabb földművei, 

melyekre nézve, mintegy fél évszázados kutatástörténetük ellenére, a mai napig 
nincs olyan definíció, amely általános érvényű lenne. Tulajdonképpen ahány 
körárok ismert, annyi alaprajzi, szerkezeti variációval számolhatunk, mégis a 
neolitikus világ egy jellegzetes és sajátos jelenségcsoportját alkotják. Közös 
szerkezeti elemeik, közös vonásaik vannak, közös elvek alapján építették őket és 
időrendi helyzetük is megegyezik. A kutatók által megfogalmazott eltérő 
meghatározások az egyes vonások és szerkezeti elemek, pontosabban ezeknek a 
körárok arculatát meghatározó szerepének megítéléséből adódnak.  
 
III.4.1.1. Definíció, szerkezet  
 

 A körárkok meghatározása, definíciószerű jellemzése, változatosságuk miatt 
nehézségeket vet fel. Az egyértelmű, hogy nem minden őskori földmű tekinthető 
körároknak, de hogy pontosan mi tekinthető annak, az már nem. Az eddigi 
tipológiai felosztásokat ugyanis sem kronológiai, sem földrajzi értelemben nem 
lehet abszolút érvényűnek tekinteni (Podborský-Kovárník 2006, 47). A sormási 
árok-rendszerek vizsgálatához ugyanakkor első lépésként elengedhetetlen e 
fogalmak tisztázása, egymástól való elhatárolása.  
A fogalmak körülhatárolásának lényege, hogy megkülönböztessük a legkorábbi, 
különböző formájú erődítéseket, melyek a teljes telepet bekerítik azoktól a kör 
vagy megközelítőleg kör alakú földművektől, melyek a telep egy különleges 
részletének határait jelölik. A különbségtétel nem magától értetődik, lévén a 
szerkezeti elemek mindkét esetben ugyanazok: árok, paliszád, esetenként sánc 
(Podborský-Kovárník 2006). A kétféle létesítmény nem zárja ki egymást; egy 
lelőhelyen a két típus egyszerre is létezhetett, pl.: Hluboké Mašůvky, Seloutky, 
Schmiedorf, Künzing-Unternberg, Kothingeichendorf (Podborský-Kovárník 2006, 50, 
Fig.4.6, 7, 10-11). Mint látni fogjuk, végső soron Sormás-Török-földek is ide 
sorolható, mivel az itt feltárt két árokrendszer is a földművek két eltérő típusát 

képviseli.   
 A telep egy különleges részletének határait jelölő vagy akár attól független 
földművek a szakirodalomban a „körárok‖, „körtemplom‖, „emlék- és 
kultuszhely‖ elnevezések alatt fordulnak elő. Ezekre az egységes meghatározás 
céljából a Poysdorf-i konferencián a rondella megnevezést javasolták. Angol 

megfelelője a „circular enclosure‖ kifejezés. Egyes kutatók (pl. G. Trnka) azonban 
nem fogadják el ezt a megjelölést, inkább a körárok vagy körárok-rendszer 
kifejezést használják (Kuzma 1997, 48). 
 Földművek (sáncok, árkok és árok-rendszerek, halmok). Sajátságos 
megjelenésük és sokszor monumentális méreteik miatt a neolitikus földművek 
korán felkeltették a régészeti kutatás érdeklődését, már az 1920-as években sor 
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került az első teljes mértékű feltárásra a németországi Köln-Lindenthal lelőhelyen 
(Buttler-Haberey 1936).  
 A földmű („enclosure‖) egy igen tág, összefoglaló elnevezés, melybe a VK 

teknős aljú (Sohlgraben) árkokkal határolt földművei ugyanúgy beletartoznak, 
mint a különböző halmok (pl.: long barrows), de akár a késő neolitikum lösz- vagy 
homoktalajokba ásott V-metszetű árkai is (Kuzma 1997, 46). Tulajdonképpen 
földműnek tekinthető minden földből épített emberi alkotás. Gyakran közelebbi 
meghatározás nélkül, ill. következetlenül használják a megnevezést, ami sok 
félreértésre ad alkalmat. Az erődítés („fortification‖) és a körárok szűkebb 
fogalom, mely csak bizonyos kritériumok megléte esetén alkalmazható. Az 
erődítés fogalma feltételezi a védelmi funkciót, mivel éppen ez a 
megkülönböztetés alapja: a földművek és erődítések az emberi csoportok közti 
kölcsönhatások különböző megnyilvánulásai, a földmű a békés, az erődítés az 
erőszakos viszony kifejeződése (Parkinson-Duffy, 2007, 127). 
 P. J. R. Moddermann kísérletet tett arra, hogy olyan szabályt állítson fel, ami 
alapján el lehetne dönteni, hogy egy árok védelmi vagy szociális célokat látott-e el. 
Szempontjait az alábbiakban foglalta össze (18. ábra), melyeket azonban ő maga 
sem tekintett megkérdőjelezhetetlen érvényűnek s megállapította, hogy nincs 
döntő szabály (Moddermann 1983-84, 350). 
 

  Védelmi: Szociális: 

Árok: V-metszetű 
 

+ - 

Szélesség Sz.<1,5 m  - + 

Sz.>3 m + - 

Mélység M.<1,0 m - + 

M.>2 m + - 

Sánc 
 

Belső oldalon + - 

Külső oldalon - + 

Földhidak 
 

Sok  - + 

Tájolt - + 

Alaprajz Kör alakú  - + 

Magaslati fekvésű + - 

Telep 
 

Belül  + - 

Kívül - + 

 
18. ábra: A védelmi és szociális jellegű árok-rendszerek legfőbb jellemzőinek összehasonlítása  

( P. J. R. Moddermann 1983-84, 350 után) 
 

 Az általános értelemben vett őskori földművek funkcióinak lehetséges irányait 
J. Petrasch (1990, 369, 371) a következőkben jelölte meg: 

1. erődített helyek (védelmi alakulatok) 
2. menedékek („Fluchtburgen‖, mentsvárak) 
3. állatkarámok  
4. téli szállások vagy marhavásárok terei 
5. erődített karámok 
6. neolitikus elöljárói rezidenciák 
7. kultikus ceremóniák színterei 
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8. temetkezési szertartásokhoz kötődő helyek 
9. központi találkozóhelyek gazdasági, társadalmi ás kultikus funkcióval 
10. régiók közti találkozóhelyek, melyekben közösségi ünnepeket tartottak 

 
Ezeken belül azonban meg kell különböztetni két alapvető csoportot, a 
teleplésekhez való viszonyuk alapján: 1, kerítőárkok (surrounding) és 2, internal 
enclosures (belső árkok) (Podborský-Kovárník 2006, 44). 
 A földművek és erődítések Európában a neolitikum során, kb. 6500-3000 BC 
közt kezdtek megjelenni (Parkinson-Duffy, 2007, 99, Fig. 1.). A földművek, 
erődített (fallal, árokkal övezett) települések és árkokkal határolt területek Európa 
nagy területein az első paraszti közösségektől származnak, így DK-Európában és 
Anatóliában már a korai neolitikumtól kimutathatóak (Sesklo, Dimini kultúra, ill. 
Haçilar). A Dimini kultúra korai fázisából példaként említhetjük a névadó lelőhely 
több fázisú, valódi erődítésrendszerét. A középső és késő Dimini kultúrában az 
erődítéseket árkok övezik, vagy árok, sánc és paliszád kombinációja. Ilyeneket 
Arapi Magula, Argissa Magula, Otzaki Magula lelőhelyeken tártak fel. A települések 
középpontjában megaron, kultikus jellegű épület áll, melyben gerendák, oszlopok 
vagy kultusztárgyak együttese utal a szakrális funkcióra. A Romániában feltárt 

korai településeken is hasonlókat figyeltek meg (Lazarovici 1990). 
 Tsountas korai tanulmánya (1908) óta sokat vitatták a Sesklot és Diminit övező 
falak funkcióját. Egy újabb tanulmány szerzői szerint a falak nem egyetlen 
kizárólagos célt szolgáltak, hanem a településhatárok más-más szerepet töltöttek 
be béke, ill. szorongatottság idején. A görög Macedóniából említett öt lelőhely közül 
négy esetben árok alkotja a területi határt, egy esetben pedig fal (Kokkinidou-
Nikolaidou 1999). 
 Bulgáriában, a Karanovo II–III kultúrától kezdődően jelennek meg az árkok a 
településeken (pl.: Čavdar). A települést vagy árok keríti, vagy földfallal kísért árok 
vagy kőfal. Előfordul földsánc is, paliszáddal: pl.: Jaša tepe, Ruse lelőhelyeken. A 
középpontban – mint a görögországi lelőhelyeken – itt is kultikus épület van, néha 
templom, pl.: Polianica, Ovčarovo (Lazarovici 1990, 114). 

 Körárok („roundel‖, „circular enclosure‖). A kör vagy körhöz közelítő 
alaprajzú, megközelítőleg szimmetrikusan elhelyezett kapukkal megszakított egy 
vagy több árokból álló földműveket soroljuk ide. Nagyon fontos ismérvük, hogy 
egységes kulturális időhorizontot képviselnek, egy közös közép-európai körárok-
eszme megnyilvánulásai (Kalicz 1998). 
 Egy egységes, mindenki által elfogadott és minden körárokra maradéktalanul 
teljesülő definíció még nem született. Ez részben azzal is magyarázható, hogy 
noha a legtöbb körárok figyelemre méltó egyezéseket mutat, nincs köztük két 
olyan, melyek minden részletükben megegyeznének (19. ábra). A rendkívül nagy 
méretbeli ingadozás (d= 35-300 m) tovább nehezíti az egységes meghatározást, s 
nem tudni, hogy a nagyon eltérő méreteik mennyiben függnek össze a funkcióval. 
 A körárkok különböző formákban lépnek fel, de vannak közös elemek. 
Petrasch összefoglalta azokat a szempontokat, melyek alapján a késő neolitikus 
körárkokat az egyéb földművektől meg lehet különböztetni (Petrasch 1990, 418-
419). Véleménye szerint akkor beszélhetünk körárokról, ha az alábbi szempontok 
közül több és a kör vagy körhöz közeli alaprajz egyidejűleg teljesül: 
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 kör vagy megközelítőleg kör alakú alaprajz, 

 a létesítmény relatív nagy területén belül egy kicsi, szabad belső felület, 

 egy vagy több paliszád, leletmentes belső terület, 

 több koncentrikus kör vagy paliszád, 

 az árkok mélyebbek, mint 1,7 m, 

 az árkok V-metszetűek, 

 az árkok külső átmérője 35 és 150 m közt változhat 

 telepnyomok a körárkon kívül 

 további paliszádok a körároktól távolabb. 
 
Más kutatók még további feltételeket is megjelölnek, G. Trnka az alábbiakat látja 
meghatározónak (Trnka 2005, 12-14): 

 többé-kevésbé koncentrikusan futó árkok, melyek formájára nincs földrajzi 
vagy építészeti magyarázat 

 1-4 árok 

 mindig V-metszetű árkok 

 a többszörös árkok szélessége nem egyforma és általában belülről kifelé 
csökken 

 1 vagy több kapu, leggyakrabban 2 vagy 4, földhidak vagy az árok 
megszakadásának formájában 

 1 vagy több, a belső árkot kísérő paliszád, melyek kapuinak iránya 
megegyezik a körárkok kapuival 

 egy szabad, településmentes központi terület 

 összefüggés nagy, nyílt telepekkel, melyen belül a körárok egy 

megkülönböztetett terület, melynek sajátos jellegét a paliszád is hangsúlyozza 

 egységes kulturális időhorizont (a középső neolitikum korai szakasza, i.e. V. 
évezred első fele) 
G. Trnka továbbá ezek közt is megkülönböztet elsődleges fontosságú 
szempontokat és olyanokat, amelyek csak másodlagos jelentőséggel bírnak: 
Fő jellemzők: 
1. Egy egységes időhorizont, melyben a körárkok regionálisan vagy 
überregionálisan közös jellemzőkkel együtt terjedtek el. 
2. A V-metszetű árkok lefutása többé-kevésbé koncentrikus. 
3. Egy vagy több a (belső) árok belső szegélyét kísérő paliszádárok, melyek 
nyílásai megfelelnek a bejáratoknak, esetleges hiányuk későbbi eróziónak tudható 
be. 
 A fentiek mellett csak másodlagos fontosságúnak tartja, hogy a belső terület 
lakatlan-e, kimutatható-e kapcsolat nagy nyílt vagy erődített teleppel, a kapuk 
számát és irányultságát, a tájban való elhelyezkedést, az árkok számát, méreteit és 
a felszíni leleteket. A G. Trnka által elsődleges fontosságúnak tartott jellemzők 
fontosságát a zalai árok-rendszerek is tanúsítják, de Trnkával szemben 

véleményünk szerint néhány olyan további szempont is meghatározó, melyek 
szerinte csak másodlagos jelentőségűek (lakatlan-e a belső tér, ill. hány és milyen 
irányultságú kapuval rendelkezik a létesítmény). 
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19. ábra: A késő neolitikus körárkok néhány jellemző alaprajzi variációja, osztrák, szlovák, morva 

és német példák alapján (Trnka 2005, Abb.1.11. után) 

 
 Az említett két legtöbbet idézett meghatározás is jó példa arra, hogy noha sok 
szerzőtől sokféle definíció létezik, ezek részben megegyeznek vagy csak kis 
részletekkel egészítik ki egymást. Tovább bonyolítja a kérdést, hogy van 
bizonyíték négyzet alakú neolitikus létesítményre is, pl.: Eching-Vieht, Bajorország 
(Podborský 2004, 279; Abb. 5,8; Podborský-Kovárník 2006, Fig. 4.6), mely szellemi 
hátterében a körárkokkal rokonítható. A Rösseni kultúra földművei közt a 
klasszikus rondella (Bochum-Harpen) mellett megtalálható a négyszögletes forma is 
(Bochum-Laer) (Lüning 1983-1984, Fig, 4,5; Podborský-Kovárník 2006, 50). Ismert 
két gyújtópont körül megszerkesztett, szabályos ellipszis alaprajzú árok is 
(Meisternthal, Bajorország). 
 Összegezve a mondottakat: a legtöbb körárok a fenti feltételek közül többnek 
is megfelel, de minden részletükben azonos körárkok nincsenek, s előfordul, hogy 
némely feltétel nem teljesül. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ahány körárok 
ismert, annyiféle. Alaprajzi sokféleségüket jól illusztrálja a 19. sz. ábrán bemutatott 
példák. Közös vonásaik és közös elemeik vannak (kör vagy körhöz közelítő 
alaprajz, megközelítőleg szimmetrikusan elhelyezett kapuk, egy vagy több árok és 
paliszád), közös elvek alapján építették őket, melyek közül egy az asztronómiailag 
meghatározott tájolás. Nagyon fontos ismérvük, hogy egységes kulturális 
időhorizontot képviselnek a Kr.e. V. évezred kezdetén, egy közös közép-európai 
körárok-eszme megnyilvánulásai. 
 
III.4.1.2. Eredet 

 
 A közép-európai körárkok eredetére nézve korábban megoszlottak a 
vélemények egyrészt az idegen (balkáni, anatóliai) eredet, másrészt a helyi 

előzményekre visszavezethető fejlődés között. Mára az Ex Oriente Lux- és a 
migrációs elméletek elvetését követően eldőlt a kérdés, így csak kutatástörténeti 
jelentősége van, hogy korábban többen (J. Neustupný; Höckmann 1990) DK-
Európa (Balkán), ill. a Közel-Kelet felől érkező kultúrhatásként értékelték a körárok-
jelenséget, s megjelenését elsősorban migrációhoz kötötték. Ezeken a területeken, 
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elsősorban a Balkánon és Szlavóniában azonban más az árokrendszerek és a telepek 
egymáshoz való viszonya, mint Közép-Európában; az árkok itt ugyanis sűrűn lakott 
telleket öveznek (Todorova 1978; Höckmann 1975, 284-289, Kat Nr. 22-77). Ezt a 
Butmir-kultúra nagy felületen és komplex módon kutatott tellje, Okolište 

(Kujundţič-Vejzagič et al. 2004; Hofmann et al. 2007), ill. a Sopot kultúra névadó 
telljének újabb ásatásai (Krznarić-Škrivanko 2000, 2002, 2003; Krznarić-Škrivanko-
Balen 2006) is igazolták.  
 A helyi fejlődés mellett érvelők arra hivatkoznak, hogy Közép-Európában már 
a legidősebb vonaldíszes kerámia időszakában megjelentek az árkok, pl.: 
Aldenhover-Platte a Rajna-vidéken (Lüning1983-84). Kalicz Nándor szintén a 

körárkok helyi kialakulása mellett érvelt, hangsúlyozva a körárkok elterjedési 
területe és a vonaldíszes szubsztrátum egybeesését, továbbá a vonaldíszes 
kerámia kultúrájában fellelhető és előzményként felfogható árkokat (Kalicz 1983-
84, 277). Magyarországon először az Ačkovy-Flomborn fázisnak megfelelő időben, 

azaz a fiatalabb vonaldíszes fejlődési fokozatban jelennek meg a teknős aljú árkok 
(Kalicz 1983-84), míg máshol, pl.: Németországban, már a legidősebb fázisban, pl.: 
Eisleben (Kaufmann 1990). 
 Árokrendszerek nagyobb számban azonban csak a legfiatalabb vonaldíszes 
időszaktól kezdve vannak jelen, amelyek nagyobb telepekhez, ill. kisebb telepek 
csoportjaihoz tartozhattak (Petrasch 1990). Már a legkorábbi neolitikumtól37 
kezdve kimutatható valamiféle törekvés a települések védelmére, árkok, fa 
paliszádok, esetleg földsáncok formájában. A korai vonaldíszes kultúrából hat 
olyan lelőhely ismert, melyeket árkokkal erődítettek, pl.: Eisleben, Eitzum, Brno-
Nový Lískovec. A fiatalabb vonaldíszes kultúrában már jóval nagyobb számban 
fordulnak elő földművek a telepeken, elsősorban a határvidékeken, pl.: az Alsó-

Rajna-vidéken (Podborský-Kovárník 2006, 44). A Dunántúlon ide sorolhatjuk 
Becsehely I. korábbi árkát is (Kalicz 1983-84, 287, Kalicz et al. 2007), Balatonszárszó-
Kis-Erdei-dűlőt (Oross 2004, 2004a), de a lényeges méretbeli különbség ellenére 
akár Becsehely II-t is (P. Barna 2004). Sormás-Török-földek legkorábbi árka, a II. árok-
rendszer által később részben elfedett DVK-korú keskeny árok (38. objektum) 
említhető még itt (28. kép 1, 3), mely teknős aljú és egyenes futású volt, tehát az 
alaprajz semmiképp sem lehetett kör alakú38. 
 Morvaországban hat lelőhely tartozik ide, ezek közül főleg Vedrovice méltó 

figyelemre, ahol a három különböző árok-rendszer közül kettő már a lengyeli 
kultúrába (korai, ill. korai klasszikus MBK-ba) tartozik. A legkorábbi, a 
vonaldíszes kultúra árkának lapos fenekű profilja lényegesen eltér a későbbi, 
hegyes aljú árkoktól (Podborský-Kovárník 2006, 44-45, Fig. 4.1, A-B). Ausztriában 
Schletz (Windl 1994, 2001), Pulkau, Gorßrußbach-Weinsteig (Lenneis et al. 1995, 32) 
telepeit kerítik hasonló árokrendszerek. Ez utóbbi lelőhelyen a lekerekített téglalap 
alaprajzú árok a telep egészét bekeríti, melyen soros elrendezésben álltak a 
hosszúházak (Trnka 2005, Abb. 1.8.). 
 A fiatalabb vonaldíszes kultúra árokrendszerei közt különböző megfontolások 
mentén Kaufmann 3 csoportot különített el: 1, a Köln-Lindenthal-, 2, a Darion-, ill, 
3, a Langweiler-típust (Kaufmann 1997). Ez utóbbi típusú árkokról feltételezte J. 

                                                
37 Német terminológia szerint, nálunk a vonaldíszes kultúra a középső neolitikumot jelenti. 
38 Ld. a VII.2.2. fejezetben. 
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Petrasch, hogy a későbbi valódi körárkok előfutárai lehetnek. Petrasch arra 
alapozta hipotézisét, hogy ezek az árokrendszerek inkább kultikus helyekként 
szolgálhattak, melyre a tűzhely-, szenült gabona és őrlőkő leletek utalhatnak, 

ugyanakkor belsejükben nincs nyoma sem paliszádnak, sem pedig állandó emberi 
megtelepedésnek. Közös jellemzőjük, hogy alaprajzuk ovális, szabálytalan vagy 
trapéz alakú, a többnyire hegyes aljú árkok száma egy vagy több (Petrasch 1990, 
489, 490.). A Langweiler-típusú lelőhelyek közül is elsősorban azok tekinthetők a 
lengyeli körárkok előfutárainak, amelyek a vonaldíszes kultúrán belül késői 
keltezésűek és legalább formai hasonlóságot mutatnak korai lengyeli lelőhelyekkel 
(Podborský-Kovárník 2006, 47, Fig. 4.2, 1, 3). 
 A Stichband-kerámia telepein: Pavlov, Plotištĕ nad Labem lelőhelyeken egy 
aránylag nagy, szabálytalan, ovális területet övez árok, melynek belső területén 
házak állnak. Az ausztriai Frauenhofen-ben, Horn k. (Alsó-Ausztria) feltárt kisebb, 
ovális földmű viszont települési objektumoktól távol helyezkedik el, ezért a 
későbbi késő neolit rondellák prototípusának tekinthető (Podborský-Kovárník 
2006, 50). 
 A települések védelmének szándéka az emberi pszichéből fakadó általános 
törekvés, mely már a korai neolit kultúrákban is általános érvényű, ezért az árkok 
a legnagyobb valószínűség szerint több helyszínen is megjelenhettek (Podborský-
Kovárník 2006, 47). Vallástörténetileg kimutatható, hogy a lakott helyek és 
városok védelme olyan, mágikus céllal emelt árkok, bástyák és labirintusok 
építésével kezdődött, melyek az ártó szellemektől védték a települést (Eliade 1957, 
2009). Ezen egyetemleges képzet jelei világszerte számos archaikus (primitív) 
vallásban kimutathatók, így a policentrikus kialakulás elmélete vallástörténetileg 
is alátámasztható. 

 
III.4.1.3. Időrend, fejlődés 

  
 A késő neolitikus körárkok létesítésének szokása egy relatív szűk (kb. 100-200 
éves) időszakra jellemző. A „körárok-idea‖ gyorsan terjedt el Közép-Európában, 

több kultúrában nagyjából egy időben, a Kr.e. V. évezred első felében. A folyamat 
gyorsaságára utal, hogy a jelenség felbukkanását Morvaországban, a MOG 
legkorábbi (Ia) időszakában (4700-4500 BC) a Középső-Duna medencei neolitikus 
körárkok ―nagy robbanásának‖ nevezik (Podborský-Kovárník 2006, 53). 
 Az elterjedés időszaka kulturális fokozatokkal kifejezve: Dunántúl és D-
Szlovákia korai lengyeli kultúra (Lengyel I.), K-Ausztria és D-Morvaország MOG I, 
K-Németország és Csehország StbK IVa, É-Rajna-Westfáliá Rössen I, Közép-Frakföld 
Großgartach kultúra, DK-Bajoroszág Oberlauterbach csoport és a SOB39 I-II 
(Petrasch 1991, 482-483; Trnka 2005, 14).  
 Több közös vonás ellenére, melyek pl.: az alaprajzban, ill. az asztronómiailag 
meghatározott tájolásban mutathatók ki, a kb. 1800 évvel fiatalabb, késő neolitikus 
brit Henge-emlékekkel (Stonhenge, Woodhenge, Avebury) nincs közvetlen 
kapcsolatuk (Neubauer-Trnka 2005, 9). 
 A lengyeli kultúra legkorábbi, de már a klasszikus formát mutató körárkainak 
a séi (Kalicz 1983-84, 276-277) és a sormási körárkok tekinthetők, a kultúra formatív, 

                                                
39 SOB = DK-Bajorországi középső neolitikum 
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ún. séi fázisából, ezek alapján feltehető, hogy a Dunántúl nyugati sávja részét 
képezte a körárok-jelenség kialakulási területének. Az utóbbi években a K-
Dunántúlon nagyobb számban felfedezett lengyeli körárkok (Bertók-Gáti 2011) 

közül egyik sem datálható ilyen korai időszakra, ami alátámasztani látszik a 
kialakulási területtel kapcsolatos feltevést. Az osztrák kutatás a MOG A0-A1 
horizont körárkait (Falkenstein, Unterpullendorf) tartja a legkorábbinak. Ma már 
Közép-Európában kb. 120 lelőhelyet ismerünk, egyharmad részük azonban Alsó-
Ausztriában van, tehát továbbra is ez tekinthető központi területnek (Neubauer-
Trnka 2005, 4). 
 Fejlődésüket illetően – úgy tűnik – nem igazolódott be egy korábbi hipotézis, 
miszerint az egyszeres, kisebb körárkok a korábbiak és a többszörös, nagyobb 
körárkok a későbbiek (Petrasch 1991, 485-486). Nem lehet ilyen egyértelmű, tiszta 
fejlődési sorrendet felállítani, amint azt számos ellenpélda mutatja: Fiebritz 1-ben a 
korábbi körárok a kettős, Sormás-Török-földeken pedig a lényeges méretbeli (és nem 
jelentős időbeli) különbség ellenére mindkét körárok kettős. Sé és Sormás-Török-
földek I. sz. körárka egyaránt kettős és viszonylag nagyméretű, márpedig ezek a 
ma ismert legkorábbi valódi, lengyeli rondellák. Korábban már G. Trnka is 
elvetette ezt az evolúciós elméletet (Trnka 1991).  
 A körárkok szerkezetükben és formájukban a legnagyobb hasonlóságot a 
Dunántúlon, DNy-Szlovákiában és Alsó-Ausztriában mutatják egymással, vagyis a 
lengyeli kultúra feltételezett kialakulási helyén. Térben és időben távolodva egyre 
nagyobb az eltérés a „klasszikus‖ korai lengyeli formától (Zalai-Gaál 1991, 20). Ezt 
a megállapítást nagyon jól alátámasztja az a tény is, hogy a séi körárok és Sormás-
Török-földek I. sz. körárkának K-i kapujának tájolása fokra pontosan megegyezik; 
mindkettő 15˚-ra tér el É felé a pontos K-i iránytól (20. ábra; Pásztor-P. Barna 2009, 

206, 2. kép 1; P. Barna-Pásztor 2010, 123). Szerkezetüket tekintve is hasonlóak: 
mindkettő koncentrikus, kettős körárok (Kalicz 1983-84, 276-277; P. Barna 2007, 
369-370). A lengyeli kultúra körárkainak éppen ez a kanonizált, szigorú 
szabályokat tükröző sajátossága az egyik legjellemzőbb vonása. Ez a szinte 
kanonizált forma a korai lengyeli kultúra idejére alakul ki, s csak a korai fázisra 
jellemző. 

 
 

20. ábra: A séi és Sormás-Török-földek I. sz. körárok K-i kaputengelyének eltérése a csillagászati 

kelettől (Pásztor-P. Barna 2009 után) 

 
 Nem klasszikus rondellák, de a hasonló elvek alapján épült ún. paliszád-
rondellák (palisaded rondels): Žlkovce, Szlovákia (Pavúk 1991, 1992, 1998) Quenstedt 
és Inden, Németország (Behrens 1981), ill. már torzult vagy módosult alaprajzú 
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körárok-szerű szerkezetek az említett szűk időhatárokon túl, a lengyeli kultúra 
későbbi fázisaiban is megtalálhatók, akár a feltételezett kialakulási területen is. 
Példaként a Sormáshoz hasonlóan szintén Zala megyei Balatonmagyaród-

Hídvégpusztát említjük, a kultúra II-III. fázisából (Bánffy 1996b). G. Trnka nem 
fogadja el, hogy a paliszád-rondellák vagy körpaliszádok evolúciós kapcsolatban 
lennének a körárkokkal, melyek meghatározásánál alapvető fontosságúnak tartja a 
kör alaprajzot (Trnka 1991). 
 A „körárok eszme‖ továbbélése, módosult formában, még a rézkorban is 
kimutatható, a lengyeli kultúra elterjedési területén túl is, pl.: Szarvas (Makkay 
1980-81), Füzesabony (Sz. Kállay 1988; Kállay 1990). A lengyeli rondellák mint a 

településtől topográfiailag elvált szakrális helyek szellemisége a rézkor során 
ezekhez hasonló, szerkezetileg módosult létesítményekben él tovább, melyek 
általában kisebb méretűek, de szimbolikus tartalmuk, funkciójuk hasonló lehetett, 
mint a körárkoknak. Vésztő-Bikerin kb. 70 m átmérőjű, hármas árokrendszer, ill. 

paliszád vette körül a települést, melyen egy időben több ház állt (Gyuha-
Parkinson 2004, 292; 2004a, 317; Parkinson–Gyucha 2007; Gyuha 2010, további 
irodalommal). Ez azokkal a rézkori létesítményekkel, ún. rondella-szerű 
szerkezetekkel (rondeloid structures) rokonítható, melyek többnyire paliszád 
jellegű építmények. Jellemzően Közép-Európa határvidékein fordulnak elő 

(Podborský-Kovárník 2006, Fig.4.8).  
A fentieket összegezve, a valódi körárok, a – meghatározott szerkezeti elemekből, 
bizonyos elvek alapján, de egymástól kisebb-nagyobb részletekben eltérő 
kivitelben épült – lengyeli rondellák építésének szokása egy jól körülhatárolható, 
relatív szűk időhorizontra korlátozódó jelenség. Egyet értünk azokkal a kutatókkal 
(Trnka 1991, Kalicz 1998), akik a körárkok definíciójában az egységes időrendi 

helyzetet is kritériumnak tekintik. A rondella, ill. körárok megnevezések nem 
használhatók sem a korai lengyeli kultúra (ill. kortársainak) valódi körárkainál 
idősebb, sem pedig azoknál fiatalabb létesítményekre. 
 
III.4.1.4. Elterjedés, környezeti feltételek 

 
 Klasszikus késő neolitikus körárkok Közép-Európában, nagyjából a Tisza és a 
Rajna-folyók közti hatalmas területen, a lengyeli kultúrában és a lengyeli 
komplexumhoz tartozó késő neolitikus40 kultúrákban fordulnak elő. 
Megtalálhatók mindenhol, ahol a késő neolitikus kultúrák – lengyeli, Rösseni, 
Oberlauterbach, tűzdelt barázdás díszű kerámia (StbK) – a vonaldíszes kultúra 
alapjain jöttek létre (Kalicz 1983-84, 281-282). A lengyeli kultúra nagy településeire 
jellemzőek, elsősorban annak I. szakaszában (SYMPOSIUM POYSDORF 1983; 
Kaufmann 1990; Trnka 1990, 1991; Neugebauer-Maresch 1995; Daim-Neubauer 
2005, Podborský-Kovárník 2006). A jelenleg ismert legnyugatibb elhelyezkedésű 
körárok Ippesheim, ÉNy-Bajorországban (Schier 2005, 234). A legkeletibb 
előfordulást a legutóbbi időkig ÉK-Magyarországról ismertük: Polgár-Csőszhalom, a 
Felső-Tiszavidéken (Raczky et al. 1994: 1994, 1996, 2002, 2005) lelőhelyről. Az 
elterjedési terület határai azonban még napjainkban  is változnak, ahogyan azt a 

                                                
40 Német terminológia szerint középső neolitikus. 
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Romániában felfedezett újvári körárok-rendszer esete is mutatja (Schier-Draşovean 
2004). 
 A körárkok koncentrációja Alsó-Ausztria É-i részén, DNy-Szlovákiában és 

Morvaországban a legnagyobb, ezért régebben itt feltételezték a kialakulási területet 
(Trnka 2005, 10; Kuzma 1997, 50-51). A legfőbb előfordulási területhez tarozik még 
Alsó-Bajorország és Csehország is. 
 J. Petrasch megfogalmazása szerint az elterjedési terület a Rajnától K-en az 
északi Bugig terjed, északi határa az É-Német-Lengyel Alföld D-i pereme, déli határa 
pedig valahol Magyarország és a volt Jugoszlávia határán húzódik (1990, 430). Az 

1990-es években még nem lehetett ennél pontosabban körülhatárolni, mivel a 
kutatás területenként (országonként) eltérő lehetőségei egyenetlenségekhez 
vezettek, esetenként (pl.: a Dunántúlon is) regionális forráshiányt okoztak. DNy-
Szlovákia ill. a legutóbbi időktől akár a Dunántúl (Bertók é.n; Bertók et al. 2008, 
Bertók et al. 2009; Bertók-Gáti 2011) is jó példa arra, hogy a szisztematikus 
kutatással, többnyire légifotózással végzett felderítés megsokszorozza a körárkok 
számát, ahogyan korábban Ausztriában és Bajorországban is, minek következtében 
lényegesen kiterjedt az elterjedési terület. Számuk csak tág keretek közt becsülhető 
meg, mivel a légifotózással azonosított körárok (földművek?) egy része 
régészetileg még nincs hitelesítve41. Az 1990-es években a korábbi „fehér folthoz‖ 
képest a volt NDK területén is változott a helyzet (Kuzma 1997, 46, 49-50). A K-i 
blokk felbomlása és a katonai célú légifotók „felszabadulása‖ következtében ma 
már Sachsen-Anhalt, D-Lengyelország és Magyarország területéről is vannak adatok.  
Magyarországon némileg sajátos a helyzet: az utóbbi időben itt is egyre több 
körárkos létesítményt fedeztek fel, részben a nagyfelületű feltárásokhoz 
kapcsolódóan, részben légi felderítéssel. 

 
 A körárkok földrajzi környezetére jellemző, hogy többnyire lankás 
hegyoldalak teraszain, magasabb dombok déli lejtőin fekszenek. Ennek elsősorban 
környezeti, klimatikus okai lehetnek (szárazabbá váló időjárás), s összefügghet 
azzal az általános tendenciával, hogy a lengyeli kultúra települései addig nem 
lakott, magasabban fekvő, csapadékosabb, s a korábban kedvelt csernozjom 
talajoktól eltérő környezetben is megjelentek, amely lényegesen különbözik a 
megelőző középső neolitikum végi települési struktúrától (Pavúk 1991, 354-355). A 
délkelet-dunántúli körárkok közös vonása, hogy a tájból nem jelentős mértékben 
kiemelkedő, patakvölgyekkel szegélyezett platón fekszenek, löszös talajon 
(Bertók-Gáti 2011, 24). A nagy telepekhez kapcsolódó körárkok földrajzi 
környezetének megválasztását tehát elsősorban maga a települési hely 
kiválasztása szabta meg, emellett azonban további szempontok is szerepet 
játszhattak a létesítményeknek a tájban való elhelyezésénél. Gyakorlati 
megfontolásból a túlságosan meredek lejtésű hegyoldalak gondot jelenthettek 
mind a körárkok kitűzése, mind pedig karbantartásuk során. Jó példa erre 
Falkenstein-Schanzboden idősebb építménye, melynek legmagasabban, ill. 
legmélyebben fekvő szakaszai közt 20-35 m-es szintkülönbség volt, így az árkokat 
a folyamatos megújítások ellenére sem tudták megőrizni az esőzéseket követő 

                                                
41 Az 1990-es évek végéről származó adat (Alsó-Ausztriában a számuk kb. 40, D-Moravországban és 

Szlovákiában kb. 15-15) (Kuzma 1997) mára jócskán megnövekedett. 
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feltöltődéstől. Ezért, nem messze az első létesítménytől, egy másik, jóval kisebb 
körárkot építettek, ezúttal szerencsésebb fekvéssel (Neugebauer-Maresch 1995, 
89). A körárkok K-i kapuinak a felkelő Nap irányához való igazítása a létesítmény 

térbeli elhelyezésének tudatosságát jelzi; de ennek a megfontolásnak inkább 
hitvilágbeli okai lehettek. Ráadásul a dombtetőkön, ill. a déli lejtőkön elhelyezett 
építmények ily módon azt is biztosították, hogy a legtökéletesebb kilátás nyíljon a 
horizontnak arra a részére, ahol a Nap hajnalonként megkezdi égi útját (Pásztor et 
al. 2008; Pásztor-P. Barna 2009, 207).  
 A Dunántúlon jelenleg 23 körárkot ismerünk (21. ábra42), ezek túlnyomó 
többségét (16 db) a DK-Dunántúlról, elsősorban Baranya (14 db), ill. Tolna megyéből 

(2 db) (Zalai-Gaál 1990; Bertók-Gáti 2011). Itt egy célzott kutatási program 
eredményeként megsokszorozódott a korábban ismert (Zalai-Gaál 1990a, 1990b; 
Czajlik 2004) körárkos lelőhelyek száma (Bertók é.n; Bertók-Gáti 2010 on line; 
Bertók-Gáti 2011). Külön is meg kell említeni Belvárdgyulát, ahol a körárok-

rendszert és a hozzá tartozó települést egyaránt ásatással is kutatták (Bertók et al. 
2009), továbbá Szemely-Hegyest, ahol két körárok-rendszert is azonosítottak, s 
egyikük (I.) méreténél és alaprajzi összetettségénél fogva is kiemelkedik a többi 
közül. A lelőhely, mely a lengyeli kultúra II. fázisára datálható, min. 13 ha 
kiterjedésű lehetett (Bertók et al. 2008; Bertók-Gáti 2011). Sormás-Török-földek 

becsült minimális kiterjedése szintén ugyanennyi (7. kép). 
A Ny-Dunántúlon mindössze négy igazolt és két feltételezhetően lengyeli körárok 
ismert, Sé (Vas megye) kivételével mind Zala megyéből – szembetűnő tehát az 
aránytalanság. A köztes területről, Somogy megyéből az egyetlen (!) körárkos 
lelőhely Szólád-Kisaszó. Itt egy 150 m átmérőjű, félköríves füllel kiegészített 
körárok-rendszer részletét tárták fel (Honti et al. 2004, 61, XX. tábla 3). 
 A lengyeli kultúra körárkainak dunántúli elterjedése jelenleg nem annyira 
településtörténeti, elterjedési differenciálódást, mint inkább a kutatottság állapotát 
tükrözi, így a körárkok térbeli megoszlásából messzemenő következtetéseket 
egyelőre nem lehet levonni. Annyi azonban már most leszögezhető, hogy a 
Dunántúl két szélső sávjában intenzívebb az előfordulás, mint a középső területi 
csoportban, ahol egyelőre Szólád az egyetlen ismert körárok. 
 
III.4.1.5. A késő neolitikus körárkok kutatástörténete 
 

 Tudományos közleményben legkorábban 1885-ben találkozunk a körárkokkal 
a csehországi Křpy kapcsán, de jelentőségét ekkor még nem ismerték fel. 
Thüringiában 1889-től kezdve kutatták az őskori földvárakat, ezek későbbi 
folytatása volt Wallendorf (Merseburg k.) kutatása, 1941-ben (Kaufmann 1990, 7-8). 
Az első régészeti ásatások közt említhetők az alsó-bajorországi Zeholfing-
Kotchingeichendorf-ban 1919 és 1924 között zajlott feltárások (Podborský-Kovárník 
2006, 53, Fig.4.6, 7,7a). A korai feltárások sorában említhetjük az 1937-es ásatást 
Mühlbach am Manhartsbergben (Alsó-Ausztria). Ezekről a korai ásatásokról nem 
maradt fenn dokumentáció.  
 A szakszerű régészeti kutatás, az ún „körárok régészet‖ („roundel 
archaeology‖) kezdete a morvaországi Tĕšetice-Kijovice melletti, Sutný lelőhely 

                                                
42 Ld. a fejezet végén. 
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1967-es felfedezéséhez, majd azt követően, 10 éven keresztül (1968-1978) zajló 
ásatásához köthető. Ez volt az első teljesen feltárt körárok Közép-Európában 
(Podborský-Kovárník 2006, 44), mely kiindulási alapul szolgált a további körárok-

kutatásokhoz. Az eredmények és általában a körárkok problematikájának első 
összefoglalását Podborský 1988-ban jelentette meg.  
 A lelőhely 3 ha-nál nagyobb kiterjedésű, tengerszint feletti magasság: 265-290 
m Bf. A körárok négy bejárat által megszakított főárokból áll, melyet 3 paliszád 
kísér (kettő belülről). A körárok a telepen belül helyezkedett el, oly módon, hogy a 
körárkot a harmadik paliszád kívülről övezte, kb. 30-35 m távolságból. A körárok 
és a paliszád közti területen sosem álltak házak (Podborský 1988). 
 A településen több mint 1400 cölöplyukat, 24, részben az MBK-hoz tartozó 
cölöpszerkezetes ház alapját, mintegy 100 sekély árkot és 26 temetkezést tártak fel. 
A legtöbb régészeti jelenség a vonaldíszes kerámia, a Stichband kerámia és morva 
festett kerámia (MBK) hagyatéka, továbbá néhány késő rézkori (badeni kultúrába 
tartozó) és bronzkori (Horákov kultúra, Hallstatt-periódus) objektum is előkerült 
(Kazdová 288, 92, Fig. 1-2). A lelőhely azon kevesek közé tartozik, ahol a település, 
a temetkezések (5 sír) és a körárok egy területen koncentrálódnak. 1986-97 közt, J. 
Kosturík vezetésével, a körároktól É-ra és ÉK-re intenzív vonaldíszes telepet tártak 
fel, házakkal. 
 A rondellák kutatásában viszonylag hamar általánosan elfogadottá vált, hogy 
a geofizikai mérések megbízhatóak, jól tükrözik a körárkok szerkezetét (Kaţdová-
Weber 1990, 159; Kuzma 1997, 47; Trnka 2005, 10-12). További előnye az ásatással 
szemben, hogy roncsolásmentes beavatkozás, mely nem jár visszafordíthatatlan 
következményekkel. A légifotózás is egyre nagyobb szerepet kap a körárok-
kutatásban, főleg a felderítésben, bár az így nyert adatok geofizikai és régészeti 

hitelesítése korlátozott. A régészetileg is kutatott körárkok száma még ma is 
viszonylag kevés. A jelenleg ismert körárkok száma kb. 115 (Podborský-Kovárník 
2006, 53). 
 Tĕšetice-Kijovice melletti a legfontosabb morvaországi körárkok: Běhařovice, 
Křepice, Mašovice (dupla körárok), Němčičky, T-K, Vedrovice (Znojmo k.) és 
Rašovice (Vyškov k.) (Podborský 1988, 1992; Podborský et al. 1999; Kovárník 1997; 
2004; Ćiţmář 2002; ill. további irodalom ld.: Ĉiţmář-Kalábková-Kazdová-Kovárník 
2008). 
 Szlovákiában Nitriánsky Hrádok volt az első lengyeli lelőhely, ahol árkok 
részleteit tárták fel (Točik-Lichardus 1966, Točik 1987), a feltárás azonban csak kis 
részletét érintette a körárkoknak, így egy cölöpszerkezettel való összefüggése sem 
volt tisztázható. A két legrészletesebben kutatott körárkos lelőhely, Szőgyén 
(Svodín)-Busahegy (1971-1983) és Ružindol-Borová feltárása V. Nĕmejcová-
Pavúkovának köszönhető. Szőgyén (Svodín)-Busahegy egy patak fölötti lapos, lösz 
teraszon, barna talajon fekszik, 200 m körüli magasságban. A lelőhelyen két 
körárok-rendszer is előkerült, nagyjából a település közepén (Nĕmejcová-
Pavúková 1986, 1986b). A lelőhelyen, mely a lengyeli kultúra I. szakaszának első 
felére keltezhető, a körárok-rendszerek mellett egy település és egy nagy, 161 síros 
temető is előkerült. A két körárok-rendszer nem egyidős, a kisebb (I.) a korábbi, 
Sormás-Török-földekhez is ez áll közelebb időben. Átmérője 61 m, egy árok és két 
paliszád alkotja. J. Pavúk a „fortification, fortified settlement, fort‖ kifejezéseket 
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használja erre a körárokra is, noha ő maga is kiemeli, hogy semmiféle építmény 
nyoma nem került elő a belsejében (Pavúk 1991, 348). Ellenben a körárkon kívül, 
ahhoz sugárirányba igazodva, több cölöpszerkezetes hosszúház maradványait 

tárták fel, amelyek építészeti egységet alkotnak a körárokkal (Nĕmejcová-
Pavúková 1986, 148). A II., nagyobbik körárok átmérője kb. 160 m, két árokból és 
azon belül három paliszádból áll. Építmények ehhez az árokhoz is kapcsolódtak, 
de a többnyire egymást metsző alaprajzok nehezen értelmezhetők. Az árkok 
mélysége eléri az 5 m, szélességük 4 és 8 m közt változik. J. Pavúk véleménye 
szerint, amennyiben földsánc is föl volt halmozva a paliszádok közt, ez az 
építmény ténylegesen is betölthette egy erődítmény szerepét (Pavúk 1991, 349). 
 A Ružindol-Borová-i körárok átmérője 160 x 110 m. A körárok egy két patak 
közti teraszon, barna talajon épült (Pavúk 1991, 350). A létesítmény építése – 
feltehetőleg egy ellenséges támadás miatt sosem temetődött be (Nĕmejcová-
Pavúková 1997). 
 A Bučany-i körárok (Bujna-Romsauer 1986) valamivel fiatalabb, mint Svodín II. 
körárka, de még a kultúra I. szakaszába tartozik. A lelőhely a Vág folyó egyik 
magas lösz teraszán, csernozjom típusú talajon fekszik. A körárok közelében 
feltárt nagy területen számos nagy gödör került elő, de építmények nyomai nem 
voltak azonosíthatók, az ásatók szerint ezek feltehetőleg nem sokkal a telep 
felhagyása után az eróziónak estek áldozatul. A körárok belsejében, az árkot 
kísérő paliszád mentén azonban egy nagyméretű, megaron típusú épület 
alaprajzát azonosították, mely minden bizonnyal egy időben létezett a körárokkal.
 Horné-Otrokovce lelőhelyen légifotózással fedeztek fel egy kettős körárkot. 
Átmérője kb. 80 m, a felszíni leletek alapján Lengyel I. korú. Egy dombhát DNy-i 
lejtőjén, barna talajon fekszik, 223 m magasságban (Pavúk 1991, 350). 
 Žlkovce paliszád építménye a lengyeli kultúra II. szakaszára datálható. A 
lelőhely közelében fekvő Bučany-i körárok Lengyel I korú, így a két létesítményt 
időben a Santovka-fázis választja el egymástól, ami az MBK Ib fázisnak felel meg 
(Pavúk 1981). Žlkovce a Vág folyó és a Kis-Kárpátok közti lösz fennsíkon fekszik. A 
lelőhelyen leletmentése során kb. 50000 m²-nyi, bár nem összefüggő felület43 került 
feltárásra; a teljes kiterjedés 900 x 500 m-nyire becsülhető. A település egyes részei, 
csakúgy, mint a paliszád által övezett területen, számos hosszúház alaprajzát 
sikerült tisztázni, ezek közül egyidejűleg kb. 50 állhatott (Pavúk 1986a, 218). A 
település közepén egy paliszád erődítés állt, s a települést magát is paliszád 
övezte; a két paliszád-konstrukció és a telep egyetlen építészeti és társadalmi-
gazdasági egységet alkotva. Az egész egységes konstrukciót legalább egyszer 
megújították. Házalapok a paliszáddal övezett területen kívül is kerültek elő, de 
egyelőre nem tudni, hogy a paliszád használata korábban véget ért-e, mint a telep 
élete. Bejárat nem került elő a feltárt kb. 200 m-es szakaszon. A paliszád maximális 
átmérőjét 400 m, a telep valamikori teljes kiterjedését pedig 30 ha-ra becsülik 
(Pavúk 1991, 350-351). A létesítmény tájolását a Hold mozgásával hozták 
kapcsolatba (Karlovský–Pavúk 2002, 2002a). A telepen belül egy ház élettartamát 
20-25 évre becsülték (Pavúk 1991, 353). Žlkovce a feltételezések szerint egy 
egységes terv szerint épült, legalább 200 éven keresztül létezett; ez idő alatt a 
központi paliszád létesítményt többször megújították, de egyszerre valószínűleg 

                                                
43 Megközelítőleg akkora felület, mint Sormás-Török-földeken. 
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mindig csak egyetlen épület állt a belső térben. J. Pavúk szerint Žlkovce kielégíti 
egy akropolisz, azaz fellegvár ismérveit. Sormás-Török-földeken a II. körárok-
rendszer és a telep hasonló módon szerves egységet alkot, ezért ebben az esetben 

is feltehető, hogy újonnan érkező betelepülők egy egységes, előre eltervezett 
rendszer alapján létesítették. 

Az Alsó-Ausztriában folyó körárok-kutatásokról átfogó képet ad a 2005-ben 
megjelent Heldenberg-i kiállítás katalógus (Daim–Neubauer 2005). Az osztrák 
körárok-kutatás 1979-ben, ill. 1981-ben kezdődött Friebritz 1 (Friebritz-Süd) és 
Kamegg ásatásával, de szintén korainak számít G. Trnka 1985-ben végzett hitelesítő 
ásatása a már említett Mühlbach am Manhartsberg lelőhelyen. A körárkok 

szisztematikus felmérése H. Friesinger vezetésével kezdődött, a bécsi egyetem 
(Institut für Ur- und Frühgeschichte) szervezésében, 1979-ben és tkp. még ma is 
tart. Céljául azt tűzték ki, hogy az összes ismert, alsó-ausztriai körárkot felmérik 
magnetométeres módszerrel (Neubauer–Neugebauer-Maresch 2005, 21). A 
kutatásokat az 1990-es évek elejétől kezdve légifelderítés is kiegészíti. Ennek a 
programnak az eredményei alapján készült a Heldenberg-i kiállítás, ill. katalógus. 

Az 1979-ben felfedezett Friebritz 1 lelőhelyen 1981-ben intenzív légifotózási 
kutatást végeztek, majd az ott nyert légifotók segítségével készített alaprajz 
nyomán kezdték meg a célzott ásatásokat 1981-83, majd 1985-1988 közt. Összesen 
1 ha, azaz a felület majdnem 56 %-a lett feltárva: az árkok által kerített belső 
részekből nagy felületek, 3 kapu É, K, és D felé. Kiderült, hogy Ny-on nem volt 
kapu a körárkon. Friebritz 1 az egyik legnagyobb kétszeres körárok Alsó-
Ausztriában (Neubauer–Neugebauer-Maresch 2005, Abb.1.29)44. 

Egy másik nagyon fontos lelőhely Kamegg, ahol G. Trnka folytatott éveken 
keresztül feltárásokat, a kerámia leleteket pedig M. Doneus (Doneus 2002) 

dolgozta fel, egyúttal finomítva a MOG belső kronológiáját. 
 A késő neolitikus körárkokhoz kutatásában történt előrelépésekről, az éppen 
aktuális súlyponti kérdésekről időről-időre egy-egy konferencia, ill. a hozzá 
kapcsolódó konferenciakötetek adnak számot. Ezek jól tükrözik a jelenség 
általános megítélését is. 

 Poysdorf 1983: „Mittelneolithische Grabenanlagen (Kult- / 
Befestigungsanlagen) in Zentraleuropa‖. Poysdorf – Laa/Thaya (Niederösterreich) 

 Nové Vozokany 1984: „Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur‖. 
1986-ban jelent meg a kötet szlovák és osztrák közös kiadásban (Nitra-Wien), 
melynek nem kimondottan az árokrendszerek volt a témája, de néhány fontos 
esettanulmány, ill. összefoglalás révén hangsúlyosan jelen van ez a kérdéskör is 

(Bálek-Hasek 1986; Bujna-Romsauer 1986, Kovárník 1986, Nĕmejcová-Pavúková 
1986; Neugebauer 1986; Trnka 1986; Weber 1986). Ebben a kötetben a bemutatott 
körárkoknál már előtérbe került a tájolás szempontja is, így például a csillagászati 
vonatkozások is.  

 A Halle-ban 1988-ban „Befestigte neolithische und äneolithische Siedlungen 
und Plätze in Mitteleuropa‖ címmel tartott tematikus konferencia anyaga 1990-
ben (Jschr. mitteldt. Vorgesch. 73) jelent meg (Kaufmann 1990). Több általános 

                                                
44 Az alsó-ausztriai körárkok közül többre (Glaubendorf, Kamegg, Kleinrötz, stb.) többször is hivatkozunk 

még a feltárás során, ezért ezeket itt nem részletezzük. 
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összefoglalást ad, vizsgálja a telepek és az árok-rendszerek viszonyát, az 
erődítéseket; a jelenség kezdeteit és fejlődését., ill. társadalmi-gazdasági 
vonatkozásait. 

 Enclosures and Defences in the Neolithic of western Europe (Burgess et al. 
1988):  ez a kötet tulajdonképpen az előbb említett Halle-i kötet nyugat-európai és 
skandináviai megfelelője. A könyvről írt recenziójában Makkay J. (Acta ArchHung 
44, 1992, 433-435) még meglehetősen szkeptikusan nyilatkozik a kognitív 
megközelítésről. 

 Goseck, 2004: Neolitische Kreisgrabenanlagen in Europa. A konferencia kötete 
F. Berthemes, P. F. Biel és H. Meller szerkesztésben még megjelenés alatt van. 
 Harding, A.- Sievers, S. and Venclová, N. (eds.): Enclosing the Past. Inside and 
Outside in Prehistory. J.R. Collis Publications. 2006 – Ennek a kötetnek a központi 

gondolata, hogy Európa körülkerített (enclosed) őskori lelőhelyeiben - a sokféleség 
ellenére - közös vezérfonal a kint és a bent, a kívül lévők és a bent lévők 
fogalmának megkülönböztetése. Mikor mi szabta meg, hogy ki melyik oldalon áll? 
Miért voltak fontos ezek a megkülönböztetések különböző helyeken és időkben? 

 Kraków 2006: Kozłowski, J.-Raczky, P. (eds.): The Lengyel, Polgár and Related 
Cultures in the Middle/Late Neolithic in central Europe. Kraków (2007). Csak 
egy-egy lelőhely (pl.: Sormás-Török-földek, Petrivente-Újkúti-dűlő, Polgár-Csőszhalom, 
Kaposvár-Várdomb) ismertetése révén, a lengyeli kultúra szempontjából jelenik meg 
ebben a kötetben ez a kérdéskör. 
 
 Magyarországon a körárkok kutatásának története több fázisra osztható:  
 Az első magyarországi körárok felfedezése 1976-ban Sé-Malomi dűlő lelőhelyen 
indította el a kutatást, a körároknak azonban csak kis része és egyetlen kapuja 
került feeltásásra (Károlyi 1983-84). Az 1986-87 során feltárt füzesabonyi, rézkori 
szakrális hely a körárkok továbbélését és funkcióját is jól példázza (Sz. Kállay 
1988, 1990). 
 Az első szisztematikus, légi felderítéssel végzett kutatás Zalai-Gaál I. nevéhez 
fűződik, az 1980-as évek második felében. Kutatásai során, melyek a DK-
Dunántúlra koncentrálódtak, több körárkos lelőhely vált ismertté (Villánykövesd, 
Vokány, Mórágy); noha nem mindegyik esetben lehetett igazolni a megfigyelt 
földmű körárok voltát (Zalai-Gaál 1990, 1990a). Nagyjából ugyanebben az időben 
a DNy-Dunántúlon is előkerültek körárkok: Balatonmagyaród-Hídvégpuszta (Bánffy 
1996b) és Nagykanizsa-Palin lelőhelyeken. E lelőhelyek anyagai nem kerültek 
feldolgozásra, a Nagykanizsa-Palinban 1998-ban feltárt hármas körárok-rendszerről 

még alaprajz sem jelent meg. A lelőhelyet csak rövid említésekből (pl.: Horváth 
2000, 10) ismerhette a szakma, ezért ekkor még nem is vált igazán ismertté. 
 A körárkok kutatásának jelentős mérföldköve az 1990-es évektől meginduló 
nagyfelületű beruházások, főleg autópálya építkezések, ill. az ezeket megelőző 
feltárások. Az ekkor feltárt árok-rendszerek sorába olyan jelentős lelőhelyek 
sorolhatók, mint Polgár-Csőszhalom (Raczky et al 1994), Sormás-Török-földek (P. 
Barna 2007), Kaposújlak-Várdomb (Honti et. al. 2004, ; Somogyi 2007), Szólád-Kisaszó 
(Honti et. al. 2004, 61-62) vagy Nagykanizsa-Palin, Anyagnyerő hely (Tokai 2008, 
2010), mely utóbbi lelőhelyen 2006 és 2007 közt végzett Tokai Z. M. az M7 
autópálya project során teljes felületű feltárást. A hármas körárok-rendszer 
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jellegzetességét a középső árkok kapuinak külső oldalán kialakított bástyaszerű 
fülek adják. Mindhárom körárkon a kapuk nagyjából a fő égtájak felé nyílnak, de 
kialakítottak néhány további, ÉK és DNy felé néző kaput is. 
 Ennek az időszaknak kiemelkedő kutatástörténeti állomását képezi a Baranya 

megyében végzett Late Neolithic Landscape Project (Bertók é.n.; Bertók et al. 2008, 
Bertók et al. 2009, Bertók-Gáti 2010). Az őskori földművek, első sorban késő 
neolitikus körárkok felkutatását és felmérését végző szisztematikus project során 
eddig több mint 30 (részben korábban is ismert) lelőhelyen végeztek többnyire 
roncsolásmentes felmérést (légifotó, mágneses talajellenállás mérés). A fontosabb 
lelőhelyeken (Szemely, Belvárdgyula) kisebb szondázásra is sor került. A lelőhelyek 
sorából kiemelkedik Szemely-Hegyes (Bertók et al. 2008). 
 
III.4.1.6. A késő neolitikus körárkok rendeltetése 

 
 Ahogyan a körárkok definíciója is vitatott mind a mai napig, ugyanúgy nem 
született megegyezés a funkció kérdésében sem; s egyelőre nem létezik 
támadhatatlan meghatározás a neolitikus társadalomban betöltött szerepükről, 
jelentőségükről. Az árkokból származó leletek feltehetően utalnak a belső térben 
lezajlott eseményekre, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy csak bizonyos 
anyagok maradnak meg, tehát hiányosak a források. A részletező megközelítések 
helyett újabban többen is tágabb – kultúrák feletti s Európán is túlterjedő – 
dimenziókban vizsgálták a kérdést, s megpróbálták nagy területeken hosszú 
időintervallumok keretében tanulmányozni az árok-rendszereket, köztük a 
körárkokat is (Parkinson-Duffy 2007, 112). Az idők során a körárkok értelmezése 
többször, jelentősen változott; eleinte a gyakorlati funkciót (kereskedelmi 
központ, védmű) tartották valószínűbbnek, s az építésbe befektetett munka 
politikai vonatkozásait hangsúlyozták, később a szimbolikus (szakrális) jelleg 
került előtérbe, pl.: a körárkokat a vidékre gyakorolt szimbolikus szerepükön 
keresztül láttatták. A tágabb vizsgálati kontextust előnyben részesítő kutatók úgy 
vélik, hogy egy térben és időben egyaránt ennyire kiterjedt jelenség mögött nem is 
lehet egyetlen kiváltó okot feltételezni, s az osztályozási kísérleteket ugyancsak 
értelmetlennek tartják. Véleményük szerint az eddigi körárok kutatások 
konklúziója legfeljebb annyi lehet, hogy nincs levonható konklúzió, s a korábbi 
általánosító modellek helyett az elméleti megközelítést helyezik előtérbe (Darvill-
Thomas 2001). Többen fektetnek hangsúlyt a körárkok és a társadalmak 
fejlődésében megmutatkozó bizonyos szabályszerűségek közti kapcsolatra. A. 
Whittle olyan kulturális jelenségként értékelte a körárkokat, melyek funkciója a 
kulturális hagyomány változásával megváltozhatott; de térben és időben 
meghatározottak, így egy adott kulturális kontextusban megjelenő társadalmi 
megnyilvánulásnak tartja (Whittle 1996). Ezt hangsúlyozza Parkinson és Duffy is: 
a fejlődés szabályszerűségét látják abban, hogy az európai őskori halmok 
(barrows) és megalitikus sírok nagyjából ugyanazt az időszakot képviselik, mint a 
kontinensen a földművek és erődítések, és földrajzi elterjedésük kiegészíti azokét – 
azt sugallva, hogy hasonló társadalmi folyamatoknak az eredményei (Parkinson-
Duffy 2007, 98; 112; 128). 
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 A kognitív megközelítés hívei emlékezetrögzítő jelként (token) vagy a külső 
szimbolikus információtárolás egyik objektumaként interpretálják a körárkokat. 
Ilyen megközelítésben a telleknek is hasonló funkciója lehetett, ezt a feltevést 

erősíti, hogy a tellek és a körárkok földrajzi elterjedése nagyjából kiegészíti 
egymást (22. ábra). A délkelet-európai tellek komplex jelentéstartalommal bírnak 
(települési emlékmű, tér-idő és emlékezetrögzítő hely, a szociális érintkezésben 
szerepet játszó különlegesen strukturált tér, e jelentéstartamok közül némelyik 
valóban a körárkokban is fellelhető (Raczky-Anders 2008, 2009, 78-79). 
 

 
 

22. ábra: A közép-európai körárkok (szaggatott vonal) és a délkelet-európai tellek (piros vonal) 

elterjedése (Raczky-Anders 2009, 5. kép után) 

 
 A körárkoknak a szociális érintkezésben betöltött szerepének egy sajátos 
megközelítése felveti annak lehetőségét, hogy elkerített közösségi játéktérként is 
értelmezhetők ezek a létesítmények, a közép-amerikai indián magas kultúrák 
intézményesített labdajátékait, azok helyszíneit, valamint a rétegzett 
társadalomban játszott szerepét véve párhuzamul. P. Kvetina hipotetikus 
interpretációjában a játék mint társadalmi jelenség szociális funkcióját hangoztatta, 
melyre eddig nem fektetett hangsúlyt a kutatás az őskori társadalmak 
vizsgálatában. Számos késő neolitikus körárkok formai és méretadatait 
hasonlította össze és elemezte német, osztrák, morva és szlovák területekről vett 
példák alapján, s az értelmezéshez történeti-etnológiai párhuzamokat használt fel 
(Kvetina 2009). 
 A körárkok funkciójának meghatározása más jellegű viták, pl. az őskori 
háborúkról folytatott polémiák függvényében is változott. Különösen a 

vonaldíszes kerámia Köln-Lindenthal-típusú lelőhelyei (pl.: Schletz) vetik fel ezt a 
kérdést (Kaufmann 1997, Podborský-Kovárník 2006, 47). Általánosságban 
megfogalmazva: a földművek (köztük a körárkok is) és az erődítések a csoportok 
közti kölcsönhatások különböző arcai, az egyik a békés, a másik az erőszakos 
viszonyok tükröződése (Parkinson-Duffy 2007, 127). A legtöbb körárok méretei 
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nem igazolják, hogy ezek a létesítmények mentsvárak vagy fellegvárak lettek 
volna, az árkok dimenziói inkább szimbolikus méretűek, s a túl sok kapu is 
gyengíthette a védelmi potenciát. Ezzel az érvvel szemben azonban meg szokták 

említeni, hogy neolitikus viszonyok közt egy ilyen létesítmény épp annyi ideig 
állította meg az ellenséget, amíg a védők harci fölényhez jutottak (Bánffy 1996b).  
 Némely kivételes esetben, mint pl. Svodín II. körárka, az árkok tekintélyes 
szélessége és mélysége45, a paliszád felépítménye, továbbá a folyósó-szerűen 
kialakított, hosszú és keskeny bejáratok együttesen azonban – elvileg – lehetővé 
tehették, hogy a körárok létesítménye valódi erődítésként szolgáljon (Nĕmejcová-
Pavúková 19995, 213-216; Pavúk 1991). A korabeli erőszakos támadás konkrét 
bizonyítékaként említik DNy-Szlovákiából Ružindol-Borová lelőhelyet, ahol egy 
egyszeres, két kapus körárok árkában min. 18 ember maradványait tárták fel: a 
leletek közt újszülöttek, gyerekek, férfiak és nők vázrészei egyaránt előfordultak; 
az antropológiai vizsgálat a csontokon be nem gyógyult törésnyomokat és 
állatharapásokat mutatott ki. A holttestek nem kerültek azonnal az árokba, egy 
ideig temetetlenül feküdtek, majd fokozatosan temetődtek be – akárcsak a már 
említett Schletz-i esetben is. A körárok építését Ružindol-ban sosem fejezték be, az 
élet nem folytatódott a lelőhelyen, valószínűleg az egész falu lakosságát kiirtották 
(Nĕmejcová-Pavúková 2007).  
 Az erőszak vagy az erőszak általi fenyegetettség a neolitikus élet velejárója 
volt, a támadások gyakoriak lehettek. A harcok, konfliktusok, konkurens 
viszályok oka a települési területért, az élelemért, asszonyokért vívott harc, 
magasabb szociális vagy gazdasági helyzetért való küzdelem lehetett. Ezeket a 
konfliktusokat azonban többnyire társadalmilag, a közösség rituális gyakorlatain, 
a vérrokonságon, ajándékokon és paraszti termékek kereskedelmén keresztül 

szabályozták, és csak ritkábban erőszak alkalmazásával (Whittle 1990, 452). 
 Konkrétan a lengyeli kultúra körárkait illetően, V. Podborský először három 
funkciót tételezett fel: védelmi, gazdasági és kultikus46, majd később még egy 
negyedik, szociális funkciót is (1976; 1988, 307). Az általa megnevezett funkciók 
mellett további lehetséges funkcióként említi a körárkok fontos személyek 
temetkezési helyeként való használatát, két osztrák példa, Fiebritz és Wilhelmsdorf 
alapján, ahol kis sírcsoportok kerültek elő a körárkok belsejéből (Podborský 2004, 
278; Lenneis–Neugebauer-Maresch–Ruttkay 1995, 96; Abb. 43-44). W. Schier az 
Ippesheim-i körárkot szintén egyfajta temetkezési helyként is értékelte, a közepén 
felfedezett, emberáldozatként értelmezett lelet kapcsán, s az egyedülálló 
temetkezési mód és a különleges hely miatt kizárja a véletlen egybeesés 
lehetőségét. Ippesheim-ben a körárok geometriai középpontjában egy halála után 
feldarabolt, 30-35 éves nő holttestének maradványai kerültek elő, egy aknaszerű 
gödörből. Ez a leletkontextus (fejjel lefelé egy szűk, vállszélességű gödörbe való 
függőleges temetés) páratlan a közép-európai neolitikumban, de más őskori 

időszakból sem ismerünk ezzel összevethető leletet. A temetkezésnek a körárok 
közepére való helyezése közvetlen jelképes vagy rituális összefüggésre utal, 
melyre az ásató kétféle magyarázatot tart lehetségesnek: a lelet vagy a körárok 

                                                
45 Sz= 7 m; M= 5 m.  
46 Egyik utolsó munkájában a mágikus jelzőt használja a kultikus helyett (Podborský-Kovárník 2006,47), 

mely mögött az őskori vallásos gyakorlat újszerű megközelítése húzódik.  
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szerepével vagy éppen annak későbbi megváltozásával van kapcsolatban (Schier 
2005). Végső soron, a temetkezési rítusokon keresztül az Ippesheim-i, ill. a további 
említett temetkezéseket is a körárkok szakrális szerepkörét támasztják alá, 

akárcsak az emberi testrészekkel, maradványokkal végzett szándékos 
manipuláció. Az antropophagia egy kétségtelen esete Rosenburgból, Ausztriából 

ismert, ahol a körárokban két egyén, egy idősebb és egy fiatal férfi koponya- és 
állkapocsrészei kerületek elő, mindkét esetben peri mortalis sérülések voltak 
megfigyelhetők. Az idősebb férfi állkapcsát – a nyomokból ítélve – félbetörték, s 
csak az egyik fél került elő47 (Teschler-Nikola 2005, 232, Abb. 9.11). 
 A hiányos adatok miatt nem bizonyítható, de elképzelhető, hogy a Sormás-

Török-földek I. számú körárkában, két különböző helyen feltárt (31/A1 és 56/E 
objektumok) emberi vázrészlet, ill. koponya szintén szándékos manipuláció 
eredményeként került hiányos állapotban az árkok betöltésébe (P. Barna 2010, 99; 
7. kép 2, 6). A 31. obj. A1 szakaszán feltárt, nagyon rossz megtartású, töredékes 
váz (39. kép 6), ill. az 56/E szakasz48 alján előkerült koponya (39. kép 2) egy 
egyénhez tartozása nem igazolható, mivel ez utóbbi antropológiai vizsgálata még 
nem történt meg. Konkrét tények hiányában nem állíthatjuk, pusztán 
lehetőségként vethetjük fel, hogy amennyiben egyetlen, több darabra vágott 
emberi test részeiről lenne szó, melyeket a körárok-rendszer különböző pontjain 
temettek az árkokba, nagyobb valószínűséggel állíthatnánk, hogy a leletek rituális 
kontextusban kerültek eltemetésre. (Akár a rítus jellegére – építési áldozat? 
helyettesítő emberáldozat? – nézve is meg  lehetne kockáztatni feltevéseket)49. A 
házak alapárkaiba temetett emberi maradványok, koponyák általános nézet 
szerint építési áldozatként foghatók fel (Raczky 1974; Bánffy 1985; Kalicz-Raczky 
1984; Podborský 2004, 280). A rendelkezésre álló sormási adatok birtokában 

azonban nem dönthető el, hogy a leletek másodlagos temetkezés, koponyakultusz, 
antropophagia vagy áldozat nyomai-e, annyi azonban bizonyos, hogy nem 
szokványos temetkezések, így a fentebb említett példákkal együtt szintén inkább 
szakrális jellegűnek tűnnek. Az ausztriai Mühlbach am Manhartsbergben, az árok 
eredeti „csúcsának‖ alján, kerámia és állatcsontok kíséretében egy 
gyermekkoponya részei is előkerültek. A Mühlbach-i körárok egy egyszeres 
körárok, melyet egyszer megújítottak, de az árok csúcsa nem pontosan az eredeti 
helyére esik (attól kb. 0,5 m-re). A gyermekkoponya az eredeti árokcsúcsban került 
elő, tehát feltehetőleg a körárok létesítésével egy (vagy közel egy) időben került az 
árok aljára (Neubauer-Neugebauer-Maresch 2005, 20). 
 Ami a gyakorlati, gazdasági funkciót illeti: a körárkok talán a háziállatok 
elkerítése, védelme révén tölthettek be gazdasági funkciót, de az nem valószínű, 
hogy a csere lebonyolítására vagy bizonyos termékek (kő, textil) előállítására 

                                                
47 Ennek a fajta manipulációnak az egyik legegyértelműbb példáját adják a Berglitz bei Gusen-i neolitikus 
leleteket (Pertlwieser 19 75). Itt öt különböző helyen különösen deponált emberi vázrészeket találtak, 

összesen 8 egyéntől. Mindig ugyanazok az anatómiai részek kerültek elő, de egész csontváz egyik esetben 

sem. A csontokon erőszakra utaló jeleket is felfedeztek ütés- és vágásnyom formájában, melyek 

egyértelműen bizonyítják, hogy az egyes végtagokat leválasztották a törzsről, ill. szétdarabolták. A lelet 

különösségét hangsúlyozzák azok, a Rosenburg-ban feltárthoz hasonló alsó állkapcsok, melyek középen, az 

állcsúcsnál vannak ketté törve és minden esetben csak az egyik fél került elő, továbbá a többi lelet is: 

amulettek, szájjal lefelé fordított edények töredékei, kőpakolás (Pertlwieser 1975, 302 –303).  
48 Az embertani leletek leírását ld. a V.3.1.2. alfejezetben. 
49 A helyettesítő emberáldozatról ld. a III. 2. alfejezetet és a 15. ábrát. 
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specializálódott helyek lettek volna, mivel erre többnyire nincs régészeti 
bizonyíték (Parzinger 1992). Kivételt jelentenek ebből a szempontból egyes Duna-
közeli körárkok, pl.: Ölkam (Felső-Ausztria), Künzig-Unternberg (Alsó-Bajorország) és 

Szőgyén/Svodín (DNy-Szlovákia), ahol nagy mennyiségben találtak tűzkövet, s ezért 
feltételezhetően a távolsági kereskedelem elosztóhelyeiként működtek. A 
Flintsbach-ban és Arnhoven-ben azonosított tűzkőbányák és a Künzingben 
összpontosuló feldolgozás egymástól kb. 100 km-es térbeli távolságát a Dunán 
keresztül bonyolódó közvetlen kapcsolat hidalta át, s a dunántúli raidolarit és az 
obszidián is ezen a vízi útvonalon keresztül érkezett Linz körzetébe. Az Ölkam-i 

körárok ezek elosztásában, továbbításában játszhatott szerepet (Binsteiner 2006, 
Abb. 9). Svodínban egy valószínűleg cserének fenntartott tárolóból került elő olyan 
magkő-depot, mely egyrészt kőnyersanyaghoz kapcsolódó specializációról 
tanúskodik, másrészt pedig utalhat kereskedelmi kapcsolatra (Kaczanowska-
Kozłowski 1991; 2001, 13). 
 A körárkok feltöltéséből, ill. a hozzájuk kapcsolódó telepek állatcsont 
maradványainak vizsgálata nem váltotta be azt a reményt, hogy a vizsgálati 
eredményekkel sikerül tisztázni a körárkok funkcióját. Az eddigi adatok alapján 
nincs közvetlen kapcsolat a körárkok és az ott talált állatcsont maradványok közt 
(Pucher 2005, 135). 
 A körárkok lehetséges funkciójáról, az emberi közösségek életében betöltött 
szerepéről eddig mondottakból leszűrhető, legnagyobb valószínűséggel 
megfogalmazható végkövetkeztetés nem túlságosan konkrét; nem lehet egyetlen 
határozottan körvonalazható funkciót sem kiemelni a sok lehetséges és 
valószínűsíthető hipotézis közül, s ez mindenképp az összetett, több funkciós 
feltevéseket erősíti: a szigorúan szabályozott forma mögött minden jel szerint 

nagyon sokrétű funkció rejlik. Az egyik leginkább valószínűsíthető, bár szintén 
elég általános megfogalmazás szerint egy vagy több, nagyobb létszámú közösség 
tagjainak rituális50 és egyéb közösségi célból végzett cselekményeinek színterei 
lehettek a körárkok. Napjainkra ez az elképzelés vált elfogadottá (Kovárník 2008, 
28; Kalicz 2009, 55).  
 
III.4.1.7. A késő neolitikus körárkok asztronómiai vonatkozásai 

 
 A kutatók egy része spekulatívnak tartja, mások viszont egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek a szociális funkció mellett, ill. azt kiegészítve a lehetséges 
asztrológiai vonatkozások vizsgálatának (naptárépítmény, csillagászati 
megfigyelési központ, naptemplom) (Neubauer-Trnka 2005, 9). A körárkok 
háromdimenziós számítógépes rekonstrukciójával, ill. a létesítmények virtuális 
bejárásával végzett – főként osztrák – kutatások tették nyilvánvalóvá, hogy a 
kapuk eltérő tájolása még nem döntő érv a csillagászati megfigyelések ellen, 
csupán a körárok közepén (a kaputengelyek metszésében) lévő, egyetlen 
megfigyelési pontot lehet kizárni (Gervautz-Neubauer 2005, 73). Ugyanígy, a 

                                                
50 Konkrétabban fogalmazott Ruttkay E., aki Svodín 2 estében valószínűsítette, hogy a D-i kapu körzetében 

előkerült sok anthropomorf szobortöredék valamilyen módon kapcsolódik a körárok kapujához. Véleménye 

szerint a kapu környékén a körárok működése idején kultuszhely létezhetett. Az anthropomorf szobrok a 

körárokkal egyidősek, azaz szintén a 3. építési fázisba datálódnak (Ruttkay 2004). 
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körárkok kapuinak tájolásában mutatkozó, területenként változó eltérésre is lehet 
magyarázatot találni (ld. alább). Korábban a csillagászati tájolás ellenérveként arra 
hivatkoztak, hogy ezek a tájolások nagy ingadozásokat mutatnak: Morvaországban 

20° alatt marad az eltérés, de Ausztriában már meghaladja a 30°-ot, Szlovákiában 
pedig három esetben is 40° a fő égtájaktól való eltérés mértéke (Kaţdová-Weber 
1990, 166). Ezen a téren a sormási árokrendszerek tájolásának vizsgálata új 
eredményeket hozott, amelyek alapján következtetéseket tehetünk a lengyeli 
kultúra népességének kognitív képességeit illetően is: igazolódott, hogy a korai 
lengyeli kultúra népessége bizonyos, tapasztalati úton, megfigyeléssel szerzett 
asztronómiai tudással, továbbá geometriai ismeretekkel rendelkezett, elsősorban a 
Naphoz kapcsolódóan, amit a körárkok megtervezésénél, kitűzésénél, a tájban 
való tudatos elhelyezésénél alkalmazott.  
 Sormás-Török-földek lelőhelyen feltárt két körárok-rendszer archaeo-
asztronómiai vizsgálata a Nap és a körárkok közti lehetséges kapcsolatot támasztja 
alá (Pásztor et al. 2008; P. Barna–Pásztor 2010). Ha feltételezzük, hogy a Nap 
fontos volt a közösség számára és figyelemmel kisérték a mozgását, bizonyára már 
korán észrevették, hogy tél közepétől nyár közepéig a napfelkelték helye a 
horizonton egyre északabbra tolódik, majd a nyári napforduló után az egész 
folyamat megfordul. Így a Nap ugyanabban az irányban – kivéve a téli és nyári 
fordulópontokat – kétszer kel föl az év folyamán. Először észak felé haladva, 
másodszor pedig a visszafordulás után dél felé mozogva. 
 Megvizsgálva Sormás-Török-földek lelőhelyen a már feltárt kapuk és a Nap 
kapcsolatát, a következő érdekes eredményeket kaptuk. Az északi, I. sz. körárok-
rendszer 1. sz. kapuja 15º-ra tér el észak felé a valódi keleti iránytól, s szinte 
ugyanez az értéke (14°) a déli, II. sz. körárok-rendszer 1. kapujának, csak a nyugati 

iránytól észak felé mérve (40. kép). Ez azt jelenti, hogy amikor az egyik irányban 
felkel a Nap (I. sz. körárok 1. sz. kapu), a másik irányban (II. sz. körárok 1. sz. 
kapu) szinte ugyanazon a napon nyugszik le. A mai naptári hónapok segítségével 
kifejezve, ez az esemény április közepén és augusztus végén következik be. Mivel 
ugyanaz a két dátum szerepel mind a két körárok rendszerben, ez egyúttal azt is 
jelzi, hogy a két körárok rendszert azonos elvek alapján tűzhették ki. Ennek az 
iránynak, vagy dátumnak a jogosultságát támasztja alá a séi körárok rendszer 
egyetlen feltárt kapuja is, melynek iránya kelethez képest szintén 15º észak felé 
(40. kép; 20. ábra). 
 A II. sz. körárok rendszer 8. sz. lehetséges kapujának51 az iránya (40. kép 1) 
szintén érdekes csillagászati/naptár eseményhez kötődik. Ebben az irányban 
nyugszik le a Nap november és február első hetében, azaz az ún. negyednapok 
(mid-quater-days) időszakában. A kora középkori ír irodalomban található 
leírások alapján állítják, hogy a brit szigeteken korábban használatban volt egy ősi 
pán-kelta naptár, mely szerint az év négy részre osztása a negyednapok 
segítségével történt52. G. Zotti e naptár használatára következtet a körárkok 
tájolásából. A Mittersommer (Midsummer) kifejezés a nyári napforduló 

                                                
51 A kapuk szimmetrikus elhelyezkedése alapján kiszerkesztett helyen a későbbi feltárás során nem a 

szokványos kaput találtuk, hanem egy fából épített, cölöpszerkezetes híd nyomait (P. Barna 2007, 369; T. 

Bíró-Markó 2007, 15). Részletesen ld. a III.4.2.1. alfejezetben. 
52 Samhain jelezte november 1-jét, Imbolc február 1-jét, Beltane május 1-jét, és Lughnasadh pedig augusztus 

1-jét. 
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megnevezésére, pl. egy ilyen régi felosztás relikviája, melynek megléte a korai 
kultúrákban bizonyított, s mely Zotti szerint már a körárkok idejében 
kialakulhatott. Ezen ősi naptár szerint a napfordulók és a napéjegyenlőségek az 

évszakok közepét jelzik, nem pedig a kezdetét. Egy így meghatározott 
(„alternatív‖) nyár május elejétől augusztus elejéig tart, a tél pedig november 
elejétől februárig53 (Zotti 2005, 76–77). Talán ezt a feltételezést erősíti a Sormás-
Mántai-dűlő lelőhelyen részben feltárt körárok kapujának az iránya is, amely 
nagyon hasonló a Sormás-Török-földek II. sz. körárok rendszer 8. sz. kapujának 
irányához: 12° dél felé nyugattól mérve (Pásztor-P. Barna 2009, 2. kép 2). Eszerint e 
két kapu tájolásában éppen az „alternatív‖ tél kezdetének és végének dátumai 
ismerhetők fel. A vizsgált 51 körárokból 18-nak (tehát több mint a harmadának) 
van olyan kapuja, amely egy negyedelő nap napnyugtájának vagy keltéjének az 
irányába mutat (Pásztor 2008, 1.1-1.4. kép). 
 A Sormás-Török-földek I. körárok-rendszer 2. sz. kapuja szintén fontos irányt 

jelzett a település lakói számára (40. kép). A déli irány az, ahol a Nap és minden 
égitest napi látszólagos pályájának csúcsára ér, ereje teljében van. Ez az irány jelzi 
a Nap évi pályájának legmagasabb pontját is a nyári napfordulókor; könnyű 
pontosan kitűzni, hiszen a Nap minden nap megmutatja. Az É–D-i irány 
fontossága tükröződik Sormás-Török-földek két körárka egymáshoz viszonyított 

elhelyezésében is (40. kép). A középpontjukat összekötő képzeletbeli egyenes 
szinte pontosan É–D-i irányú, és metszi az I. körárok déli kapuját54 (P. Barna 2007). 
 A sormási kettős körárkok egymáshoz viszonyított elhelyezése, a kapuk 
elrendezése tudatos tervezésre utal, melyben jelentős szerepet játszhatott a Nap. 
Ez mutatkozik meg véleményünk szerint az építmények helyszínének 
kiválasztásában is. Dombok tetején, ill. azok déli lejtőjén helyezkednek el, hogy 

ezáltal is a legtökéletesebb kilátás nyíljon a horizontnak arra a részére, ahol a Nap 
megkezdi napi útját fölfelé az égen és halad a legmagasabb pontja felé. 
 A Sormás-Török-földek körárok-rendszerében felfedezett Naphoz fűződő 
kapcsolat megerősítése érdekében elvégeztük 51, a lengyeli kultúrához tartozó 
körárok adatainak összehasonlító elemzését (Pásztor 2008; Pásztor-P.Barna-
Roslund 2008). Azokat a lengyeli kultúrához tartozó körárkokat vizsgáltuk meg, 
melyeknek alaprajza mutatja a jellegzetes közös vonásokat55. Az egyes kapuk 
tájolását a következő alapfeltevés alapján határoztuk meg: mivel a körárkok 
középpontjában semmilyen maradvány nem jelzi, hogy a geometriai középpont 
jelentőséggel bírt volna, véleményünk szerint a szabályos alaprajz és kapuk célja 
nem az volt, hogy a megfigyelő egy pontosan kijelölt helyen állva figyelhesse meg 
a kívánt jelenséget egy adott kapu irányában. Ezt bizonyítja az is, hogy pl. a 
többszörös körárkok geometriai középpontja gyakran nem esik egybe, így a 
különböző tengely-találkozási pontokból nem mindig lehet a körárok minden 
kapuján „átlátni‖. Jó példa erre Kamegg esete, ahol a két körárok középpontja 

                                                
53 A régi terminusokat a kereszténység részben átvette, és számára fontos időpontokat jelölt vele: 

Mindenszentek (nov.1.), Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.). Május 1. (=majális) ünnepe is ilyen régi 

nyárkezdetre megy vissza. 
54 Részletesen ld. a III.4.2. alfejezetben. 
55 Az ausztriai körárkok adatainak nagy részét a NÖ Landesmuseum 2005-ben kiadott katalógusából vettük 

(Daim-Neubauer 2005). 
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egymástól kb. 8 m távolságra esik (Doneus 2005, 59)56. A valóban szabályosan 
koncentrikus, többszörös körárkok nagyon ritkák. Ha a kapukat egyáltalán 
tájolták valamilyen irányba, feltehetően csak a kapu/földhíd tengelye által kijelölt 

irány lehetett a fontos. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a többszörös 
körárkok esetében megtartották a kapuk irányát (a közös tengelyt), még akkor is, 
ha az árokrendszer alakját megváltoztatták, pl. Žlkovce esetében (Pavúk–Karlovskў 
2004). Ebből a meggondolásból az irány meghatározásakor a kapuk, illetve a 
hozzátartozó földhidak tengelyét húztuk meg és az északi iránnyal bezárt szögét 
mértük meg. 
 A kaputengelyek meghatározhatósága azonban nem mindig egyértelmű, ami 
2–3 fokos hibalehetőséget okoz a mérésben, melyet a szélesebb földhidak tovább 
ronthatnak. Több kapu, vagy a kapu(k)hoz tartozó földhidat esetleg 
párhuzamosan szegélyező árkok segítették a mérés pontosságát. A középpont és 
az egyértelműen kijelölhető kaputengelyek hiánya miatt az egy árokkal 
rendelkező építmények kapuinak tájolási értékei csak fenntartással vehetők 
figyelembe. 

 

 
23. ábra: A II. körárok-rendszer két fő tengelyének kapcsolata a teleppel (P. Barna-Pásztor s.a., Fig. 

12.3 után) 

 
 Az alaprajz és a kapuk elhelyezése alapján úgy tűnik, hogy az építéskor 
törekedtek a szimmetriára. Ha négy kapuval rendelkezik az építmény, akkor 
általában a kapuk tengelye közel merőleges egymásra, ha két kapus, akkor a 
tengely egyúttal, jó megközelítéssel, a kör átmérője is. A körárkoknak ezt a 
szimmetria tulajdonságát használtuk ki az egy árokkal rendelkező építmények 
kaputájolásainak meghatározásakor. A szimmetriára való törekvésből következik, 
hogy az építmény kitűzésénél feltehetően csak egyetlen kapu irányának betájolása 
bírhatott jelentőséggel az építtetők számára, a többi kaput már csak ezt 
felhasználva, „szerkesztéssel‖ jelölték ki. A körárkok építésének folyamata a keleti

                                                
56Ez a K-Ny-i kaputengely néhány méteres elcsúszását eredményezte. M. Doneus szerint, ha valóban 

csillagászati megfigyelésekre használták volna a körárkot, akkor a középpont helye nem merülhetett volna 

feledésbe, sőt, ellenkezőleg, egy könnyen felismerhető, speciálisan megjelölt helynek kellett volna lennie. A 

szabályos alaprajz torzulásában tehát Doneus a csillagászati funkció megdöntésének bizonyítékát látja. 
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kaputengely kitűzésével kezdődhetett, amit a Napnak a napfelkelte pillanatában a 
horizonton való felbukkanásának iránya jelölt ki57. Valószínűleg csak ezt az egy 
irányt tájolták csillagászatilag, az É-D-i irányt a K-Ny-i tengelyre való merőleges 
állításával jelölték ki, amint azt Sormás-Török-földek II. körárkának két fő tengely 
egyértelműen igazolja (23. ábra). Ha két kapus a körárok, akkor egyszerűen 
meghosszabbították ezt az irányt az ellenkező irányba, ha négy kapusra tervezték, 
akkor a két kapu közti távolság felezőpontjára merőlegesen húzták meg a másik 
átmérőt, ami másik két helyen metszette a kört. A merőleges irány 
„szerkesztésére‖ bizonyítéknak tűnik továbbá az a tény is, hogy a négykapus 
körárkok esetében az északi és déli kapuk kelet–nyugati iránnyal bezárt szöge a 
legtöbb esetben nem függ a keleti és a nyugati kapuk pontos tájolási értékétől, 
vagyis jó megközelítéssel 90º-90º (Pásztor-P. Barna 2009). 
 A három és több kapus körárkok léte sem mond ellent a merőleges-állítással 
való szerkesztés feltevésének, és a kapuk gyakori szimmetrikus elrendezése 
szintén a szerkesztési elméletet támogatja, bár a kapuk számára ebben az esetben 
nehezebb értelmezést találni. Minden esetben van azonban olyan kapujuk, amely 
megfelel a fenti elvárásnak. A leghíresebb háromkapus körárok, a németországi 
Goseck — bár nem a lengyeli kultúrához tartozik —, szintén támogatja feltevésünk: 

délkeleti és délnyugati kapuja i.e. 4800 téli napforduló napkeltéje és napnyugtája 
felé mutat (Berthemes–Schlosser 2004). 
 A Nap mozgásával kapcsolatos égtájak közül a kelet lehetett a legfontosabb, 
mely a néprajzi hagyományokban és szokásokban is mindig jelentőséggel bír. 
Feltételezhetjük, hogy a körárkok kapuinak kitűzésében is a napkelte játszott 
szerepet. Ezt támasztja alá, hogy a két-kapus körárkok kapui a kelet-nyugati 
tartományban találhatók és ezt erősítik azok az esetek is, amikor a körárok 

rendszeren belüli paliszádnak csak két bejárata van és az kelet–nyugati, pl. 
Glaubendorf 2. esetében. Ebben a körárokban a kapukon keresztül a 
napéjegyenlőség idején a naplementét lehetett látni, s ez indokolhatja kapuinak 
tájolását (Neubauer 2005, 56). 
 Ha a keleti tartományba eső kapuk irányának kitűzéséhez a kitűzés napjának 
napkeltéjét használták fel, akkor a kapuk pontos iránya az adott helyen a téli és 
nyári napforduló keltéi közti tartományba kell, hogy essen. A 48,5º földrajzi 
szélesség esetében (ezt az átlagot véve a szlovák, a dél-morva és az osztrák 
körárkokra) ez jó közelítéssel ± 38º jelent a valódi kelethez képest, a 46,5º földrajzi 
szélesség esetében (Sormás, Magyarország) pedig ± 36º közé eső értékeket. 
 A vizsgált körárkok országonkénti megoszlása: az alábbi számok a 24. sz. 
táblázatra, ill. az eredeti publikációban (Pásztor-P. Barna-Roslund 2008) megjelent 
térkép számozására vonatkoznak: Ausztria: 1-15; Morvaország: 26-30; Szlovákia: 
31-40; Magyarország: 41-44, Polgár-Csőszhalom és Csehország: Bylany, Lochenice. 
 A tanulmányozott 51 körárokból 46 keleti kapuja e határok közé esik (24. 
ábra). Öt körárok (Sormás-Török-Földek-II., Altruppersdorf, Ružindol-Borová, Svodin 1 
és 2) keleti fele nincs feltárva, ill. felmérve. A szokásos szimmetria alapján 
feltételezhetjük, hogy Svodin 2 esetében a keleti irányba eső kapuk tájolása, két 
másik körárokkal (Cifer-Pác, Rosenburg) együtt, kívül esik a 128º–on (ami a 

                                                
57 Érdekes megemlíteni, hogy a vizsgált kétkapus földművek esetében az átlagos tájolás szinte pontosan K–

Ny-i, ami azt jelzi, hogy a kitűzést a tavaszi vagy az őszi napéjegyenlőség körüli időszakban végezhették. 



 
149 

nagyjából ehhez a szélességi körhöz tartozó téli napfordulópont szöge). Ez a 
három körárok (Svodín 2(?), Cifer-Pác és Rosenburg), úgy tűnik, nem a Nap 
segítségével tájolt. 

 Ezekre a körárkokra ezért a Hold járásához való tájolás kérdését vetették föl, 
elsősorban a szlovák kutatók (Gervautz–Neubauer 2005, 73–74; Karlovský–Pavúk 
2002, Pavúk–Karlovský 2004). Bár a Hold mind a néprajzi, mind pedig a történeti 
források szerint szintén fontos szerepet játszott és játszik az emberi kultúrákban, a 
mozgásához — keltéhez, nyugtához — való tájolás sokkal nehezebb, annak 
bonyolult és gyors volta miatt. Így egy olyan társadalomban, ahol az emberek 
aktív élete alig több mint két vagy három ilyen holdciklus, és az írás ismerete még 
nem könnyíti meg az emlékezést, nem túl nagy a valószínűsége annak, hogy a 
Hold egy építmény tájolásának célpontja legyen. A felsorolt körárkokon kívül 
azonban a szlovák kutatók állítása szerint ebbe a csoportba tartozik még, pl. a 
szlovákiai Horné Otrokovce és Žlkovce lelőhely is (Pavúk–Karlovský 2004). Ez 

utóbbi bonyolult alaprajzának értelmezésével kapcsolatban feltételezik, hogy a 
települést egyetlen, előre megtervezett ütemben létesítették újonnan érkezett 
letelepülők, és az alaprajzot a Hold járásához tájolták (Karlovský–Pavúk 2002). 
Žlkovce, bár nem a klasszikus értelemben vett körárok, hanem a körárok 

hagyományokat folytató paliszád-építmény, a legbelső, kissé ovális létesítmény 
szerkezete és a kapuk a szokásos szimmetriát mutatják. Az északi és keleti kapuk 
mellett — megtartva a kapunyílások eredeti irányát — az árokrendszert 
megtöbbszörözték, így a kapuk tájolása nagy biztonsággal megállapítható (Pavúk–
Karlovský 2004, Obr. 3). A szimmetria elve alapján a többi kapu értékei is jó 
megközelítéssel megadhatók. Ezek alapján Žlkovce egyértelműen a napmozgással 
kapcsolatba hozható tájolású körárkokhoz tartozik, Horné Otrokovce keleti kapuja 

pedig a napfordulóponton belül van (Pásztor-P. Barna 2009). 
 A vizsgálatba bevont körárkok adatai alapján az alábbi állítások 
összegezhetők a lengyeli kultúra körárkaira, melyek a legszabályosabb formát 
mutatják az összes között (Zalai-Gaál 1990, 20): 1; Ha a keleti irányba eső kapuk 
tájolási értékét grafikonon ábrázoljuk, jól elkülöníthető csoportosulásokat 
figyelhetünk meg az adatokban (41. kép 1.), ami azt jelzi, hogy a kapuk kitűzését 
bizonyára meghatározott időszakokban — feltehetőleg bizonyos ünnepekkor — 
végezték. 2; A vizsgált 51 körárokból látszólag csak háromnak a tájolása nem 
magyarázható az aktuális napkeltével, de teljesen ezeknél sem zárhatjuk ki a Nap 
felé tájolás lehetőségét, vagyis azt, hogy nem pontosan a Nap felkeltekor, hanem 
kicsit később végezték a kitűzést, mivel a kapuk a délkeleti tartományba esnek. 3; 
Lehet, hogy a körárkok kapuit építőik felhasználták arra, hogy az évszakokat 
jelezzék — egy földművelő közösség számára ez elfogadható feltételezés lenne —, 
ez azonban egyértelműen nem bizonyítható és a történeti–néprajzi források sem 
adnak biztos támogatást. A bizonyítás azért is nehéz, mert az évszakok kezdete a 
körárkok idejében még biztosan nem kötődött pontos időponthoz, ezért nem 
tudjuk, hogy mekkora szórással számolhatunk. 4; Így a legtöbb, amit az 51 
körárok csillagászati vizsgálatával állíthatunk, hogy a lengyeli kultúra 
hitvilágában a Nap, és nagy valószínűséggel a napkelte, olyan fontos szerepet 
játszott, hogy közösségi/szakrális építményeinek létrehozásában is döntő 
jelentőségű volt. 
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Négy kapus  °N °E °S W  Reference 

1. Würnitz-
Hornsburg  

353 86 179 262 
 

Daim & Neubauer 2005 

2. Friebritz 1  10 91 191 - 
 Trnka 1991; Daim & 

Neubauer 2005 
3. Stiefern 352 65 138 250  Daim & Neubauer 2005 
4. Velm   70    Daim & Neubauer 2005 
5. Gauderndorf  341  169   Daim & Neubauer 2005 
6. Immendorf  14 101 206 281  Daim & Neubauer 2005 
7. Kamegg  7 101 187 276  Daim & Neubauer 2005 
8. Gnadendorf  - 105 190 289  Daim & Neubauer 2005 
9. Mühlbach am 

Manhartsberg 
13 106 197 300 

 
Daim & Neubauer 2005 

10. Kleinrötz  25 115 209 295  Daim & Neubauer 2005 
11. Pranhartsberg  32 120 214 296  Daim & Neubauer 2005 
12. Steinabrunn  34 120 198 284  Daim & Neubauer 2005 
13. Plank am 

Kamp 
8 118  277 

 
Daim & Neubauer 2005 

14. Rosenburg    147  327 
 Trnka 1991; Daim & 

Neubauer 2005 

26. Němčičky  359 85 179 265 
 Pavúk & Karlovskў 

2004 

27. Rašovice  350 70 160 250 
 Pavúk & Karlovskў 

2004 

28. Vedrovice  354 80 174 260 
 Pavúk & Karlovskў 

2004 
29. Tešětice-

Kyjovice  
355  82 178 262 

 
Petrasch 1990 

30. Běhařovice  12 102 192 282 
 Pavúk & Karlovskў 

2004 

31. Cifer-Pác 57 143 239 338 
 Kuzma & Tirpak 2002; 

Pavúk & Karlovskў 
2004 

32. Ruţindol-
Borová  

25   - 
 Němejcová & Pavúková 

1997 
33. Bučany 20 115 199 295  Petrasch 1990 

34. Ţlkovce 343 75 163 255 
 Pavúk & Karlovskў 

2004 
35. Horné 

Otrokovce 
45 120 (218) 314 

 Pavúk & Karlovskў 
2004 

36. Podhorany-
Mechenice  

10 114 193 294 
 Pavúk & Karlovskў 

2004 
37. Ţitavce  352 82 ? 262  Kuzma & Tirpák 2003 
38. Šurany  5 95(?) 185 280  Točik 1987 
39. Svodín 1  55 (151) 231 335  Petrasch 1990; 
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40. Svodín 2  45 (135) 225 313 
 Němejcová & Pavúková 

1995; Pavúk & 
Karlovskў 2004 

41. Sé   75   
 Károlyi 1983-84; Kalicz 

1998 
42. Sormás–

Török-földek-I.  
 75 180  

 
Barna & Pásztor 2007 

44. Nagykanizsa- 
Palin  

 108   
 

Tokai unpublished 

Bylany  350 80 170 260  Trnka 1991 
Lochenice  347 77 167 257  Trnka 1991 
Polgár-

Csőszhalom  41 124 203 295  Raczky 1997; 2005 

 
NE 
angle 

ES angle EW 
angle 

 
 

 
Átlag 89.2° 89.6° 179.7    
Három kapus I. II. III.    
15. Porrau  347° 113° 218   Daim & Neubauer 2005 
16. Oberthern  323° 100° 187°   Daim & Neubauer 2005 

Két kapus °E °W     
11. Pranhartsberg 121 310    Daim & Neubauer 2005 
17. Puch  63 239    Daim & Neubauer 2005 
18. Hornsburg (2) 108 278    Daim & Neubauer 2005 
      Hornsburg (3)  71 259    Daim & Neubauer 2005 
19. Michelstetten  70 240    Daim & Neubauer 2005 
20. Schletz  75 245    Daim & Neubauer 2005 
21. Simonsfeld  78 256    Daim & Neubauer 2005 
22. Strögen  103 278    Daim & Neubauer 2005 
23. 

Moosbierbaum  
102 271   

 Daim & Neubauer 2005 

24. Karnabrunn  105 295    Daim & Neubauer 2005 
25. Ölkam 118 294    Daim & Neubauer 2005 

 
EW 

angle 
   

 
 

Mean 177.9°      
Több kapus I. II. III. IV. V.  

16. Glaubendorf 
2  

329° 82° 142° 198° 268° Daim & Neubauer 2005 

17. 
Altruppersdorf  

318°   225°  Daim & Neubauer 2005 

43. Sormás-
Török-földek II.  

340° 7°  255° 284° Barna & Pásztor 2007 

  
24. ábra: A vizsgált lengyeli körárkok adatainak összehasonlító táblázata (Pásztor-P. Barna-

Roslund 2008, Table 1. után) 
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 Ez a szerep nyomon követhető a régészeti leletanyagban is (Pásztor–P. Barna–
Roslund 2008). Csak a legszebb és leginkább egyértelmű példát említjük: a Polgár-
Csőszhalmon előkerült kultikus együttes napkorongjait (Raczky et al 1996). A 

kerámiát díszítő motívumok között is ott az egyértelmű napszimbólum, pl. Sé, 
Sormás-Török-Földek, Falkenstein, stb. lelőhelyeken (105. t.; Pásztor–P. Barna–
Roslund 2008, Fig. 8-9). 
 A nap fontossága nyomon követhető a lengyeli kultúrával kapcsolatban álló 
déli népcsoportoknál is. Obre II-ről (Butmir-kultúra) ismert két korong alakú, 
felfüggeszthető tárgy, melyeket A. Benac napszimbólumként (Pásztor-P. Barna 
2009, 2. kép 5) határozott meg és a hozzájuk kapcsolódó napkultuszt a település 1. 
és 2. fejlődési fázisára tartotta jellemzőnek (1973, 82-84, Pl. XXVIII, 8). A. Benac a 
butmiri napszimbólumokat és velük együtt a kultusz eredetét a Danilo-kultúrára 
vezette vissza, ahol hasonló tárgyak ismertek (Korošec 1959, T. XLVII, 6) (Pásztor-
P. Barna 2009, 2. kép 6). A tárgytípus Mórágy-Tűzkődombról előkerült darabjai 
kapcsán a Közép- és DK-Európából ismert példányokat Zalai-Gaál I. elemezte (Zalai-
Gaál 2006). 
 A Nap szerepet játszhatott a lengyeli kultúra halotti kultuszában is. A 
halottakat általában arccal dél felé, vagy esetleg kelet felé temették el. Ezt 
tapasztalhatjuk a kultúra ismert temetőiben, pl. Mórágy-Tűzköves (Zalai-Gaál 2002, 
42), Lengyel, Zengővárkony, Aszód (Kalicz 1985, 35-36) és Veszprém (Regenye 2006, 
14) esetében is. Napszimbolizmus felbukkan a kultúra építészetében is. Polgár-
Csőszhalom esetében, az öt árokkal körülvett belső szakrális térben az épületek 
főtengelyei sugárirányban vették körül a központi építményt. A körárkon kívüli 
egyrétegű település házainak átlag tájolása korrelációt mutat a körárok délkeleti 
kapujának irányával, amely úgy tűnik, hogy a téli napforduló napkeltéjéhez tájolt 
(Raczky et al 1997; Raczky et al 2005, fig. 3. Raczky-Anders 2008). Hasonlóan 
sugárirányú a Svodín kisebb körárka körüli házak elhelyezkedése is (Němejcová-
Pavúková 1986, 148). 
 Az 51 körárok között egyetlen egy sincs, melynek tájolását ne lehetne a Nap 
mozgásának segítségével értelmezni. Ha ezt összehasonlítjuk a csekély számú (1–
1) feltételezett csillagtájolással (Gervautz-Neubauer 2005) és az ugyancsak 
bizonytalan (talán 3 eset) holdtájolással (Pavúk-Karlovskў 2004), valamint ismerve 
a Hold megfigyelhetőségének nehézségeit, állítjuk, hogy csekély a valószínűsége 
annak, hogy a Napon kívül más égitest lett volna a tájolások célpontja a lengyeli 
kultúra körárkainak létrehozásában. Nem lehet a kapuk közül mindig azt az egyet 
kiválasztani, amelyik valamilyen égi jelenség felé tájolt, hiszen az 51 körárok 
átlagosan 3 kapuval számolva több mint másfél száz irányt jelöl ki a horizonton. 
Az említett hibalehetőségekkel együtt, melyeket csak több adat 
összehasonlításával lehet megbecsülni, nyilvánvaló, hogy egyetlen, vagy kevés 
számú objektum tájolásának vizsgálata ritkán nyújt valóban hasznos információt 
(Pásztor-P. Barna 2009). 
 A körárkok kapuinak tájolásából levont következtetések alapján úgy véljük, 
hogy a körárkok csillagászati megfigyelőhelyként való értelmezése téves, de 
ahhoz nem fér kétség, hogy építésükben asztronómiailag – a legtöbb esetben a 
Nap mozgása által – meghatározott elvek jelennek meg. A körárkokat nem azért 
létesítették, hogy kapuikon keresztül égi jelenségeket tanulmányozzanak, hanem 
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minden bizonnyal éppen fordítva: mivel megfigyelték és ismerték az égitestek, 
elsősorban a Nap mozgását, ezt a tudást felhasználták a számukra valamilyen 
szempontból fontos építmények tájolásában. Ha egyszer majd sikerül tisztázni a 

keletelt kapukkal rendelkező körárkok58 funkcióját, talán arra a kérdésre is választ 
kapunk, hogy miért éppen a napfelkelte bírt meghatározó erővel a körárkok építői 
számára. 
 A körárkok kapuinak tájolásával kapcsolatban többször felmerülő lehetőség, 
hogy az irányok kiválasztásában a körárok földrajzi környezetének meghatározó 
tájelemei is szerephez jutottak, pl. Bučany (Szlovákia) vagy Ippesheim (Németország) 
esetében. A Szemely határában felfedezett többszörös körárok-rendszer egyik, 

közel É-D-i irányú tengelye pontosan (1‖-nél kisebb eltéréssel) a 18,8 km-re délre 
elhelyezkedő markáns, háromszög körvonalú Szársomlyó-hegy csúcsára mutat. A 
körárok közepén állva és a D-i kapun kitekintve pontosan a hegy csúcsát lehetett 
látni. Kérdés, hogy a hegycsúcs önmagában bírt-e jelentőséggel vagy pedig egyéb, 
pl. csillagászati jelenség irányát határozta-e meg (Bertók et al. 2008, 95). 
 Végül megjegyezzük, hogy a lengyeli kultúrával kortárs, balkáni kultúrákban 
(Hvar, Butmir) megjelennek olyan ábrázolások, amelyeket feltűnő égi jelenségek: 
üstökös, félhold megjelenítéseként értékelnek, ezek nyomán Petrić felvetette, hogy 
Dalmácia és Hercegovina népei tanúi lehettek valamilyen feltűnő égi esemény 

bekövetkeztének, ami olyan hatással volt rájuk, hogy azt ábrázolásaikban 
megörökítették (Petrić 2002). Talán valami hasonló eseménynek lehetett része 
abban is, hogy a középső és késő neolitikum fordulóján az emberek figyelme a 
föld felől az ég felé fordult, s ez a fókuszváltás tükröződhet a körárkok 
asztronómiai irányultságában is. 
 Az égi jelenségek beépítése a szakrális tudásba és gyakorlati felhasználása a 

fentiek értelmében általánosnak mondható. A keleti irány megkülönböztetett 
szerepe utalhat egyfajta alapítási szertartásra, s összefüggésben állhat a körárkok 
vallástörténeti értelemben vett Középpontként59 való felfogásával. A Sormás-
Mántai-dűlői árok kapujának tájolási iránya jelzi, hogy a körárkok építészetét 
meghatározó elvek és szokások egy része már a Sopot kultúrában is ismert 
lehetett. 
 
III.4.1.8. A rondellák és a telepek kapcsolata a lengyeli kultúrán belül 
 
 Részletesen kell foglalkoznunk a településszerkezetet meghatározó árkok, 
körárkok, és a települések egymáshoz való viszonyával. A körárkok nem 
magukban állnak, hanem telepekhez vagy települési övezetekhez kötődnek; a 

                                                
58 Egyetértünk azokkal a kutatókkal (Darwill-Thomas 2001), akik szerint naivság lenne az összes őskori 

(kör)árokrendszer esetében egy konkrét, közös funkciót feltételezni, ugyanakkor a több alapvető közös 
vonást felmutató létesítmények kisebb, jól körülhatárolható csoportjai esetében a közös jellemzők mégiscsak 

utalhatnak közös építési elvekre, melyeket a létesítmények funkciója befolyásolt. 
59 Itt a M. Eliade által leírt Középpontra gondolunk, mely az archaikus vallások felfogása szerint a 

Mindenség középpontjában áll és a három világ (a felső világ, a mi világunk és az alsó világ) tengelyét 

képezi. Legelterjedtebb szimbólumváltozata a Világfa. Ez az a hely, ahol a három világ egy közös tengely 

által átjárhatóvá válik, itt lehetséges átjutni a profán szférából a szentbe. A Világfa további, széles körben és 

számos archaikus kultúrában elterjedt szimbólumai még: Kozmikus Hegységek, omphalosz, a négy folyó, a 

Fa, a spirál, a létra (Eliade 2009). E gondolat részletes kifejtése a tárgya egy készülő tanulmánynak, ezért 

jelenleg ezt a gondolatmenetet nem követjük tovább. 
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lengyeli kultúrában az idősebb fázis nagyobb lelőhelyeihez kapcsolódnak, mint Sé 
(Kalicz 1985 14-15) és Sormás-Török-földek. A lengyeli körárkok nem a telepet 
kerítik, sokszor akár teljesen függetlenek is attól, ezért fontos megkülönböztetni 

őket a lengyeli kultúra telepein is előforduló kerítőárkoktól, kerítésektől, pl. 
Keszthely-Fenékpuszta (M. Virág 1986), Veszprém-Jutasi út (Regenye 2007) vagy 
Alsónyék (Zalai-Gaál-Osztás 2009, 246). 
 Alsó-Ausztriában az összes eddig magnetométeresen felmért körárok telephez 
kapcsolódik (Neubauer 2005, 55). A legtöbb telep a körárkokon kívül esik, s 
többnyire nagyméretű, Alsó-Ausztriában a méretük 20 ha-ig terjed. Néha két 
körárok is tartozhat egy telephez: Puch / Kleedorf, Glaubendorf, Pranhartsbeg, 

Hornsburg. Egyedülálló a németországi Kyhna, ahol – 70 ha területen – 5 körárok 
fekszik, 200-300 m-re egymástól (Neubauer-Trnka 2005, 6-8).  
 A kutatás korábban főleg azt hangsúlyozta, hogy a körárkok belseje üres, 
lakóépületektől és egyéb telepjelenségektől mentes (Petrasch 1990, 495-496). 
Ugyanakkor már korábban is felfigyeltek „ellenpéldákra‖: pl. Bučany (Bujna-
Romsauer 1986), vagy ahol a lelőhelyen a körárkot egy sűrűn lakott telep veszi 
körül vagy a körárok a telep peremén helyezkedik el (ún. internal ditch system), 
pl.: Svodín (Nemejcová-Pavúková 1995), Kleinrötz (Ruttkay 2005, 197-198, Abb. 8.6), 
Villánykövesd (Zalai-Gaál 1990a, 1990b); Zengővárkony (Bertók-Gáti 2011, Abb. 5,d). 
Sormás-Török-földek és Belvárdgyula (Bertók et al. 2008) esetében is ez utóbbi 
megállapítás tekinthető érvényesnek. 
 A középső és késő neolitikum fordulójára datálható, dél-zalai lelőhelyek, 
Sormás-Török-földek mellett Becsehely I-II, Petrivente és Sormás-Mántai-dűlő 
árokrendszerinek és a telepek szerkezetének változása jól tükrözi azt a folyamatot, 
amelynek során a nagy telepeken különböző, szimbolikus, szakrális cselekvések 

nyomait őrző árokrendszerek jelennek meg, ugyanakkor a mindennapi élettér és a 
szakrális tér még nem különül el. A jelenség a Kárpát-medence K-i felén is 
kimutatható, pl.: Polgár-Ferenci hát lelőhelyen (Raczky–Anders 2009, 76–77). Ezzel 
szemben a késő neolitikus lengyeli kultúra körárkai már a szakrális tér 
elkülönülését testesítik meg.  
 A figurális ábrázolások, elsősorban antropomorf szobrok koncentrációja – 
mely jelenségre már korábban felfigyeltek a körárkokkal kapcsolatban –, a 
rítushoz köthető leletek Sormás-Török-földeken is dokumentált bősége szintén 
ehhez a folyamathoz kapcsolható (P. Barna 2004; 2007, 371; 2009, Fig. 1.). Az 
antropomorf szobroknak a körárkok körzetében jelentkező koncentrációjára 
vonatkozó megállapítást az utóbbi időkben megkérdőjelezték, elsősorban a 
Belvárdgyulán tapasztaltak alapján. Ezen a lelőhelyen ugyanis a telepnek a 
körároktól távolabb eső részein, sőt még a telep szélén is, számos ilyen lelet látott 
napvilágot (Bertók et al. 2008, 6).Véleményünk szerint ez az eltérő kontextust két 
módon is értelmezhető: egyrészt adódhat Belvárdgyula eltérő földrajzi és 
kronológiai helyzetből. Másrészt, mint végül is kiderült, Sormás-Török-földek II. 

körárka esetében nincs sok értelme ilyen megkülönböztetésnek, hogy ―a körárkon 
belül/kívül‖, ill. a ―körárok közelében / attól távol‖, tekintve, hogy az egész 
település a körárkon belül helyezkedett el (P. Barna-Pásztor s.a.). 
 A zalai neolitikus lelőhelyekkel e fejlődési folyamat minden fázisa jól 
illusztrálható; jól tükrözik azt a folyamatot melynek során az árkokban egyre 
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nagyobb számban jelennek meg szimbolikus vagy szakrális cselekvések nyomai, 
de az árkok még funkcionálisan és térben is a lakott területhez kapcsolódnak (34. 
kép 2-8). A középső neolitikum időszakából példaként említhetjük a két becsehelyi 

lelőhelyet. Becsehely II-n a DVK Keszthely-csoport idején feltehetően egy 
egyszeres, szabálytalan alakú és teknős aljú árok (ún. Sohlgraben) övezte a telepet, 
melynek csak kis szakaszát tárhattuk fel (34. kép 2). Becsehely I-en (34. kép 3) 
szintén a DVK késő fázisában létesült az első árok (Kalicz et al 2007, 31). A 
középső- és késő neolitikum fordulóján, a Sopot kultúra településein, pl.: 
Petriventén (34. kép 4) már kétszeres árok-rendszerrel találkozunk, amelynek 

alaprajza lekerekített sarkú téglalaphoz hasonlít. A Sopot kultúra árkai már 
mindig hegyes aljúak (ún. Spitzgraben) (Kalicz et al 2007, 31. Abb. 2a-d). A 
településeket, pl. a Mántai-dűlőit a mindennapi élettér és a szakrális tér egysége 
jellemzi, a telepet kerítő árok gyakorlati funkciója — a szakrális tevékenységekre 
utaló leletek (antropomorf szobor, bukránium, szájával lefelé fordított edény az 
árok alján) ellenére — kétségtelen, akárcsak Petrivente vagy Becsehely esetében. 
Ezekkel ellentétben azonban a Mántai-dűlői árok (34. kép 5; P. Barna 2009, 18-19, 6. 
kép 1-2) — szabályos, köríves alaprajza és kapujának tájolása miatt — már előre 
vetíti a későbbi változásokat. 
 Sormás-Török-földeken a II. körárok (34. kép 6) a fejlődés valamivel későbbi, 

átmeneti fázisát képviseli: ez a rendkívül nagyméretű, enyhén ovális, szintén 
kettős árok-rendszer egyértelmű kapcsolatot mutat a belsejében feltárt 
objektumokkal, lakóházakkal. A körárok ebben az esetben még a telepet keríti 
ugyan, tehát kerítőárok („sorrounding ditch‖), de kialakításában (alaprajz, tájolás) 
már a későbbi rondellák (azaz a valódi körárkok) elvei is megjelennek, s maga a 
létesítmény is szoros kapcsolatot mutat az I. számú körárokkal. Az átmenetiséget a 

leletanyag is alátámasztja, a 3b települési fázisban. 
 Sormás-Török-földeken az I. körárok (34. kép 7) nem sokkal később már egy igazi 
rondellaként, a szakrális tevékenység térben is elkülönült helyszíneként jön létre: a 
településhez kapcsolódóan, de már a lakott területen kívül (mint láttuk, az 
árkokon belüli objektumok nem egyidősek az árkokkal). Az I. és a II. körárok-
rendszerek egymással való szoros kapcsolatát, időbeli közelségét mutatja a térben 
egymáshoz igazított elhelyezkedésük. 
 A körárok és telep térbeli elkülönülésének következő fokozatát példázza a 
Nagykanizsa-Palin, Anyagnyerő-helyen feltárt hármas körárok-rendszer (Horváth 
1998, 11; Horváth 2001, 157–158; Tokai 2007, 2008a). A lelőhelyen a Horváth László 
által 1998-ban végzett leletmentést követően teljes felületű feltárásra 2006-2007-ben 
került sor, Tokai Zita Mária vezetésével. Az itt feltárt hármas körárok-rendszer azt 
a stádiumot képviseli a vázolt fejlődési folyamatban, amikor a körárok mint önálló 
kultuszhely létezett, s a hozzá tartozó településtől — mely a szomszédos dombon 
helyezkedett el — fizikai értelemben már teljes mértékben elszakadt. Az árkok 
által övezett belső tér üres volt (34. kép 8). A hajdan itt végzett rítusok kellékei 
lehettek a jellegzetes, geometrikus agyag oltárkák, melyekből több példányt is 
találtak. A lengyeli kultúra klasszikus fázisára datálható körárok alaprajzában már 
jelentős torzulások jelentkeznek a korai fázis sokkal szabályosabb rondelláihoz 
képest, bár az alaprajzi deformálódást részben a domboldal meredek lejtése is 
okozhatta. A nagyjából a négy fő égtáj felé tájolt kapuk mellett létesített további 
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bejáratok már szintén az eredeti alapelv módosulására utalnak, akárcsak a 
középső árok kapui előtt bástyaszerűen elhelyezkedő félköríves árkok.  
 A klasszikus rondella-szerkezet további torzulását mutatja a Balatonmagyaród-

Hídvégpuszta lelőhelyen Horváth László által 1986-ban részleteiben feltárt ovális, 
80 x 120 m átmérőjű, paliszáddal ellátott, kettős körárok-rendszer, melyet Bánffy 
Eszter munkájából ismerünk (Bánffy 1996b, 21–22). A V-metszetű árkok szélessége 
és mélysége átlagos volt. A feltételezhető négy kapuból kettőt tártak fel, ezek 
nagyjából a fő égtájak felé irányulnak. A D-i kapu közelében egy ház 
cölöpárkának maradványai kerültek elő, tehát itt is azzal a ritka kivétellel 
találkozunk, amikor nem üres a körárok belseje. A legjobb példa erre a szlovákiai 
Bučany-ból ismert (Bujna–Romsauer 1986). A Bučany-ban feltárthoz hasonlóan a 
balatonmagyaródi ház is magányos építmény lehetett, tehát ez az árok sem kerítő 
árok volt. Az árok-rendszer a lengyeli kultúra klasszikus és kései — tehát már a 
korai rézkori — szakaszára keltezhető (II-III. fázis). A szabályostól eltérő alaprajza 
egyrészt azt tükrözi, hogy a kései lengyeli időszakra a kultúra korai szakaszát 
jellemző, szigorú, kanonizált formát eredményező szabályok már eltűntek, az 
eredeti építési elv fellazult; másrészt azonban tanúsítja a körárkok-eszme rézkori 
továbbélését is. 
 A Dunántúlon az a folyamat tehát, melynek eredményeként a lengyeli kultúra 

időszakában már topográfiailag is elkülönül a települések szakrális és valós 
központja, a középső és késő neolitikum váltásakor, a Sopot kultúra településein 
kezdődik el. Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek II. árok-rendszereinél már a 
körhöz közelítő alaprajz is megjelenik. A két lelőhely árokrendszerei fontos 
adalékokkal szolgáltak a késő neolitikus körárkok kialakulási folyamatának 
tanulmányozásához. 
 A DK-európai településeken a telep valós központja egyben szakrális 
központként is funkcionál60. A Kárpát-medence az a terület, ahol egy bizonyos idő 
után a körárok elválik a teleptől, azaz a valós települési és a szakrális központ 
különválik; ez egy olyan jellemző, amely A. Whittle szerint a Kárpát-medence mint 
földrajzi régió átmeneti jellegét tükrözi. A Tisza-vidék késő neolitikus árkait és 

erődítéseit vizsgálva Horváth F. is arra a következtetésre jutott, hogy ezek 
átmenetet képezhetnek a balkáni erődítések és a VK, ill. a lengyeli kultúra 
szakrális, kommunális központjai közt, mivel a két kulturális régió határán 
fekszenek (Horváth 1988, 148-149). A Kárpát-medence K-i felében is lezajlott ez a – 
Raczky Pál szóhasználatával élve –„demarkációs‖folyamat; az átmenti időszakot 
pl.: a Polgár-Ferenci-hát (Raczky-Anders 2009, 76-77) és Polgár-Nagy-Kasziba 

lelőhelyek képviselik, a Vinča B1–B2 időszakból (AVK tiszadobi-bükki csoportja). 
A Sopot-kultúra árkaihoz hasonlóan ez a kettős árok sem szabályos kör alakú 
még, de V-profilú és bejáratok is megszakítják. Méretéből adódóan feltehetőleg 
szimbolikus szerepe lehetett, akárcsak a Polgár-csőszhalmi körárkoknak. Ezt a 

feltevést erősíti az árkok betöltéséből származó presztízs jellegű, vörös alapon 
fekete festésű, esztári-típusú árú jelenléte is. Polgár-Nagy-Kasziba-i árok a csőszhalmi 
tell árkainak lehetséges előzménye (Raczky et al. 1997, 47; Raczky 2000 , 407, Fig. 
3). 

                                                
60 Ld. a III.4.1.1.1. alfejezetben. 
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 A szimbolikus központok topográfiai elkülönülése a lakott területtől a 
körárkok rézkori továbbélése során is megfigyelhető. Ezek a létesítmények (pl. 
Füzesabony, Szarvas) szerkezetileg módosult formát mutatnak, méretük általában 

kisebb, de szimbolikus tartalmuk, funkciójuk hasonló lehetett, mint a 
körárkoknak.  
 
 Az árokrendszerek jellemzői és a településhez való viszonyuk alapján 
lényeges eltérés Sormás-Török-földek két létesítménye között, hogy míg a II. (Sopot) 
körárok-rendszer egyértelműen a kerítő árok („sorrounding ditch‖) kategóriába 
tartozik, addig az I. körárok belső („internal ditch)‖ kategóriába való besorolása 
már nem ilyen egyértelmű. Csak olyan értelemben lehet belső ároknak tekinteni, 
hogy noha a telep éppen nem lakott részén létesítették, végső soron mégis a 
telephez tartozik. A lakóházakhoz való viszonyát tekintve azonban kívül esik a 
településen: egyetlen lakó építmény nyoma sem került elő a belsejében. Az I. 
rondella nem igazodik a lengyeli település objektumaihoz. A település objektumai 
K-i, D-i és Ny-i irányban is átlépik a rondella által övezett területet, több esetben 
metszve is az árkokat. A település É-i határáról nem rendelkezünk adatokkal, 
mivel a feltárás széle nem érte el, s felszíni leletek alapján sem lehet következtetni 
rá, ugyanis a területet erdő fedi. A belső árkok egy fontos jellemzője, – hogy ti. a 
telepet kerítő külső árkokon belül találhatók (ld. Künzing-Unternberg vagy Szemely 
I.) (Podborský-Kovárník 2006), – nem teljesül az I. körárok esetében.  
 Sormás-Török-földeken a két árokrendszer egymással való kapcsolata ilyen 
szempontból speciális eset, mivel a térbeli viszonyt a két árok-rendszer közt nem a 
külső – belső kategóriák határozzák meg, hanem egy közös É-D-i tengely létesít 
köztük kapcsolatot61. Nagyon hasonló helyzet jellemzi a két szemelyi árokrendszert 

is, ahol a fő tengely a pontos É-D-i iránytól minden valószínűség szerint a 
Szársomlyó-hegyhez való tájolás miatt tér csak el. 
 
III.4.2. Körárok-rendszerek Sormás-Török-földeken 

 
Sormás-Török-földek két körárok-rendszerének jellemző adatait az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze. 
 

 I. körárok II. körárok 

Forma: kör vagy enyhén ovális kör 

Külső átmérők: 160 és 146 m 276 és 260 m 

Kapuk száma: 4 3 feltárt földhíd, 1 fahíd; 
összes feltételezhető:12(?) 

Árkok metszete: V-metszetű V-metszetű, néhol Y 

Árkok szélessége: 1,65 és 2,40 m közt 1,3 – 2, 25 m 

Árkok mélysége62: 0,90 – 1,3  m 1,0 – 1,1 m 

Az árkokhoz 
tartozó 

Belső árok: 31; 111; 400. 
obj.  

Belső árok; 65, 158, 359; 358 
Külső árok: 360, 361, 296, 58, 36 

                                                
61 Részletesen ld. a III.4.2. alfejezetben. 
62 A lehumuszolt felszíntől mérve. Figyelembe véve a lelőhelyen a humuszréteg vastagságát, ami helyenként 

megközelítette a 2 m-t is, ezek az adatok korántsem tükrözik az árkok eredeti méreteit. 



 
158 

objektumok: Külső árok: 29; 56; 401. o.  Kiegészítő (egyenes) árok: 38. o 

Paliszád nincs a belső árok belső oldalán 

Szuperpozíciók: Belső: 39, 52; 156, 157;  
 
Külső: 27, 47. obj. 
a horizontális stratigráfia 
elve szerint: 970. obj. 
 

A két árok közt: 54, 149. 
o. 

Belső: 1002, 135, 23, 328 (az 1. 
sz. kapuban), 304/A; 
az árokra épített paliszád 
objektumai: 273, 305, 306, 307, 
334, 335, 336, 338, 339, 340. obj. 
Külső: 20, 23; 107; 299, 300, 301; 

A két árok közt: 337. obj. 
Az egyenes árokszakaszon (38. 
obj.): 100,  

Feltöltődés: Homogén betöltés, ami 
arra utal, hogy a 
feltöltődés gyors volt, ill. 
hogy már csak az árok 
legalsó betöltése volt 
megfogható. Planírozás? 

Megújítás: a 38/A és B közti 
kapu helyett: 65, 158 
(megújítás). Lassabb, hosszan 
elhúzódó feltöltődés.  

Datálás: lengyeli kultúra formatív 
fázisa, 4a települési fázis 

Sopot-kultúra (3a1-a2 
települési fázis); átmeneti fázis 
(3b települési fázis),  
lengyeli kultúra formatív fázisa 
(4a települési fázis) 

 
25. ábra: Sormás-Török-földek I. és II. árok-rendszerének jellemző adatai 

 
 Teljes feltárás, magnetométeres felmérés, ill. értékelhető légifotó hiányában a 
körárkok alakját és szerkezetét illetően részben feltételezésekre vagyunk utalva. 
Mindkét körárok esetében lehetséges azonban egy viszonylag megbízható 
alaprajzi és szerkezeti rekonstrukció, mivel mindkettőnek közel fele került 
feltárásra. Jelenleg a Nagykanizsa-palini (Tokai 2008) körárok-rendszer után a 
sormási körárkok az országban a legnagyobb mértékben feltárt ilyen jellegű 

építmények. A II. körárok pedig felfedezésekor, 2002-ben a legnagyobb ismert 
körárkok közé tartozott a maga 276 m-es átmérőjével, a ma ismert árokrendszerek 
közül Szemely I. a legnagyobb, a kb. 380 x 450 m átmérővel (Bertók et al. 86). 
 Figyelemre méltó a két körárok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése is: az 
É-i rondella É-i és D-i kapuján át húzott kaputengely meghosszabbítva kis híján 
metszi a II. rondella geometriai középpontját (mindössze 3,65 m távolságra esik 
attól, K felé). Ez a távolság a 276 m-es átmérőt tekintve elhanyagolható (az átmérő 
1,32 %-a). Gyakorlatilag tehát a két körárok-rendszer egy É-D-i tengelyen fekszik 
(a pontos É-D-i iránytól való eltérés mindössze 1,6 º). Ez az elhelyezkedés 
semmiképpen sem lehet véletlenszerű, s környezeti feltételek sem indokolják (pl.: 
a rendelkezésre álló hely szűk volta). Magának a rondelláknak az égtáji tájolása 
tudatosságra és bizonyos fokú csillagászati ismeretekre utal, s egyúttal bizonyítja, 
hogy a két létesítmény – legalábbis részben – egykorú. A két körárok-rendszer 
egymáshoz való igazítása, építésük összehangolása abból a tényből is kitetszik, 
hogy a körárkok által kerített területek aránya 1 : 3, az I. rondella (kiszerkesztett, 
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teljes) területe ugyanis 20 096 m² (≈ 2 ha), a II. rondelláé pedig 59 798 m² (≈ 6 ha). A 
körárkok átmérőjének, valamint a körárkok kapui és a nagy anyagnyerő gödrök 
távolságának méretadataiban felsejlő szabályszerűség egy (egyelőre közelebbről 

nem meghatározható) mértékegység használatára enged következtetni. 
 Összegezve tehát a sormási körárkok építészeti sajátosságairól gyűjtött 
adatokat, a következő kognitív képességek meglétére következtethetünk a korai 
lengyeli népességnél: a fő égtájak meghatározására alkalmas bizonyos 
asztronómiai ismeretek, alapvető geometriai ismeretek (a kör megszerkesztése, 
merőleges állítás), ill. bizonyos algebrai ismeretek (egy adott érték többszörösének 
mértékegységgel való meghatározása, aránypár állítása) feltételezhető. 
 
III.4.2.1. II. körárok-rendszer 
 
 Nagyméretű, kettős körárok-rendszer; a belső árok egy szakaszon két ágra 
válik. A két fő árok – az I. sz. rondellától eltérően – koncentrikus kör alakú, de 
legalábbis a feltárt szakaszok két kiszerkeszthető koncentrikus körre pontosan 
ráillenek. A két fő árok63, azaz a külső és a belső árok párhuzamos futású, míg a 
harmadik, a legbelső, kiegészítő árok (38. obj.) vonala indulásánál a belső fő 
árokkal (65. obj.) hegyes szöget zár be (3. kép, 15. kép). A kiegészítő ároknak 
mintegy 78 m-es szakaszát tártuk fel, ami nem a teljes hossza, hiszen még tovább 
is folytatódik. Legnagyobb távolsága a belső ároktól kb 7,5 m. Ezen a megváltozott 
szakaszon a két főárok némileg lecsúszik a szabályos körformáról. A külső árok 
esetében az eltérés mértéke mintegy 5 m, ami a körárok külső átmérőjéhez 
viszonyítva 2 % alatt marad. Ilyen mértékű eltérés véleményünk szerint még 
elfogadható ahhoz, hogy továbbra is kör alakú alaprajzot rekonstruáljunk, de 
elvileg az ovális alaprajz sem zárható ki.  

A J. Petrasch által megfogalmazott, az átmérők arányát illető „mértani‖ feltétel 
a II. körárok-rendszer esetében is teljesül, azaz meghaladja a 0,90-es értéket: ez 
esetben 0,94. A körárok egyéb feltárt részein nem találunk kiegészítő árkot, 
mindenhol máshol csak a két főárok van meg.  
 Az árkok profilja döntő többségben V-alakú (28. kép 6; 42. kép 3), ill. ívelt 
oldalú, hegyes aljú (28. kép 5a) volt64. Az árkoknak sokszor csak az alja, aig több, 
mint az árok csúcsa jelentkezett egyértelmű kontúrokkal, a felső kb. 1/3 a legtöbb 
esetben alig vált el a bolygatatlan talajtól. A kevéssé kevert, leletszegény betöltés 
mellett ebben nagy szerepet játszott az erózió is. Hasonlóan a V. Nĕmejcová-
Pavúková által Svodín 2 (fiatalabb) körárkának metszetein tett megfigyelésekhez, 
a legtöbb esetben az árkok legfelső betöltési rétegét egy lejtős, sötét, nagyon fiatal 
üledékréteg képezte, ami az eredeti feltöltődéssel nem függ össze (A). Ez alatt 
következett egy barna, tömött réteg a legtöbb lelettel (B), ezalatt fekszenek az 
utolsó ároktisztítás nyomai, egy, az előbbinél valamivel világosabb  barna, szürke, 
foltos réteg (C) és ez alatt megint egy nagyon finom rétegződés, ami a legidősebb 
feltöltődés nyomait mutatja (D) (Ruttkay 2004, 333). Sormás-Török-földeken a 

                                                
63 Az egyes árkok és szakaszok számozását ld. a 15. ábrán, ill. az összesítő térképen. 
64 Csak a körárok-rendszer Ny-i, ÉNy-i szakaszán jelentkezett egy két esetben Y-alakú profil, pl. a 359/L 

szakaszon, ahol a körárok íve is deformálódott. Ez a szakasz kívül esik a disszertáció által feldolgozott 

területen. 
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rossz megfigyelési lehetőségek miatt az A és B rétegek csak ritkán váltak el 
egymástól egyértelműen. A problémát legtöbbször az okozta, hogy sokszor már 
maga az A réteg betöltése is nagyon rosszul rajzolódott, így az árkok szélessége 

sem volt minden esetben egyértelműen meghatározható a lehumuszolt felület 
nyesése során. A B rétegben meglehetősen váltakozó intenzitással jelentkeztek 
leleltek. A C réteg már szinte mindig egyértelmű és határozott kontúrokkal 
jelentkezett, függetlenül attól, hogy volt-benne lelet vagy sem. A D rétegben, bár 
többnyire szintén éles kontúrral jelentkezett, nem mindig lehetett a rétegzettséget 
megfigyelni; amennyiben igen, az mindig finom rétegzettség volt. 

 

 
 

26. ábra: A II. körárok-rendszer betöltési rétegei 
 

 A II. körárok-rendszer betöltése helyenként finom, halvány és sűrű 
rétegződést mutatott (42. kép 4a-b). A rétegződést a csapadék által a hosszabb 
ideig nyitva álló árokba bemosott rétegek egymásra rakódása eredményezhette, 
mindebből lassabb, hosszan elhúzódó feltöltődésre következtethetünk. A II. 
körárok-rendszert hosszú ideig használtak, ez egyrészt az alsó rész határozott 
betöltéséből (az árok csúcsos alja), s többszöri kitisztításból látszik, másrészt pedig 
az árkok részben teljesen errodált oldalából. Hasonló helyzetet figyeltek meg 
Kamegg belső árkában is (Doneus 2005, 58). A feltöltődés a 4a települési fázis idején 
már biztosan megkezdődött, amit az árok felső bontási szintjéből származó, séi 
típusú leletanyag mellett az is bizonyít, hogy a belső árok feltöltődését követően 
nagyjából az árok vonalát követve kerítést vagy paliszádot létesítettek. Ennek 
objektumai: 273, 305, 306, 307, 334, 335, 336, 338, 339. és 340. objektumok. Méretes 
oszlophelyeiből ítélve ez a paliszád vagy kerítés szemmel láthatólag masszív 
szerkezetű volt. A 2. és 4. sz. házak É-i végében húzódott, talán a telekhatárt 
jelölhette. 
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27. ábra: A 3b települési fázisban létesített paliszád részlete a II. körárok-rendszer 358/E 
szakaszának belső oldalán (Fotó: P. Barna J.) 

 

 Valószínűleg egy, a faszerkezetű kapukhoz tartozó konstrukció részét képezte 
két további, az előbb említettnél kisebb oszlopokból épített paliszád, melynek két, 
külön álló szakaszát a belső árok belső oldalát kísérő cölöplyukak, ill. alapárkok 
sora rajzolta ki. Egyik szakasza (27. ábra) a belső árok (358/E) belső oldala és az 1. 
sz. ház Ny-i oldala közt került elő (841-850. objektumok). Ez a paliszád, bár 
stratigráfiailag nem igazolható, valószínűleg még a 3. települési fázisban, tehát a 
II. körárok aktív használata idején létesült és a 9. sz. kapu déli előterében 
húzódott. A másik, hosszabb szakaszt a 11. háztól délre, a 32. háztól nyugatra 
sikerült feltárni. Ennek része a 8. sz. kapuhoz vezető út két oldalán feltárt kettős 
paliszád-szakasz is (30. kép 4). A 8. sz. kaputól délre, a belső árkon belüli65 

paliszád részleteinek: oszlopok (805-807, 818, 814, 816, 825, 1236-1239, 1254-1258. 
objektumok) és alapárkok (811-813. objektumok) sorát közel 50 m-en keresztül 
sikerült követni és feltárni.  

A paliszáddal ellentétben sáncra utaló konkrét nyomot nem találtunk, de 
közvetett adatok alapján feltételezhető a megléte. A többszörös, egyidejűleg 
kialakított körárkok egyes árkai közti terület rendszerint üres, aminek az lehet az 
oka, hogy a kiásott földet földfalként az árkok mentén felhalmozták (Kaţdová-
Weber 1990, 166). A két fő árok közti terület – leszámítva a nem egykorú 
objektumokat – itt is üres. A belső fő árok és a kiegészítő (egyenes futású) árok 
közti területen azonban több objektum is előkerült, ezek egy része Sopot, más 
részük már a lengyeli kultúra hagyatéka. Ez utóbbiak némelyike szuperpozícióban 
is van a II. körárok-rendszer árkaival66. 

A kiegészítő árok egyenes szakasza, lévén a legkorábbi, a Sopot kultúrához 
köthető, V-metszetű árok Sormás-Török-földeken, bizonyítja, hogy a legkorábbi 
létesítmény (3a1 fázis idején) még nem volt kör alakú. Később, amikor a körárok-
rendszert kiigazították szabályos kör alakúra, a 3a2 fázis idején először a 
kiegészítő szakaszt is beépítették a II. körárok-rendszerbe. Más lelőhelyről is van 
adat régi árok felhasználására, pl.: Vedrovice, (Morvaország), ahol egy, a vonaldíszes 
kultúra idején létesített, korábbi árkot hasznosítottak (Kaţdová–Weber 1990, 165). 

                                                
65 A 11. háztól délre, a 32. háztól nyugatra. 
66 Ld. a VI.1. alfejezetben. 
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A 3b fázis idejére azonban ez a kiegészítő árok már feltöltődött (vagy feltöltötték), 
így áshatták részben rá a gödröket. 

Mivel a körárok-rendszerek építési fázisainak tisztázása nélkülözhetetlen volt 

a település egyes fázisainak szétválasztásához, az árokrendszer, ill. a telep egyes 
fázisait sem lett volna célszerű egymástól elválasztva tárgyalni. A II. körárok-
rendszer egyes építési fázisainak bemutatása a települési fázisok ismertetésekor 
már megtörtént, ezért ennek megismétlésétől itt eltekintünk. 

A lelőhely különböző részein, így a II. körárok-rendszer árkainak betöltéséből 
is kerültek elő a DVK Keszthely-csoportjába sorolható leletek (P. Barna 2005, 5.-6. 
kép). A II. körárok-rendszer árkaiban legnagyobb számban a 58, 38, ill. a 36. és 
158. sz. árokszakaszokban találtunk DVK leleteket. A 38. árok egyes szakaszain, 
pl.: az 38/A2 szakaszon (28. kép 1) jól megfigyelhető volt egy, a V-metszetű Sopot-
árkoknál korábbi, teknős aljú árok, melyet a Keszthely-csoport leletei alapján a 
DVK-hoz kötöttünk. A II. körárok-rendszer 38. árkának több szakaszán is követni 
lehetett ezt a teknős aljú árkot, a vele nagyjából párhuzamosan futó 158. árkon, 
metszetben több helyen megfigyeltünk hasonló, teknős aljú árkot (pl. a D. és E 
szakaszokon), de alaprajzi tisztázására nem nyílt módunk. A korábbi vonaldíszes 
árokszakasz felhasználása, beépítése a II. körárok-rendszer egyes szakaszaiba, a 
fent említett Vedrovice-i példa analógiájaként képzelhető el. 

Bizonytalan a II. körárok-rendszer kapuinak száma: ha a feltárt kapuk száma 
és a szimmetria elve alapján kiszerkesztjük a kapuk helyét, összesen 12 kaput 
kapunk (3. kép), ez a szám azonban meglehetősen nagynak tűnik. Ebből (és még 
néhány további) szempontból a villánykövesdi árokrendszer tűnik hasonlónak: itt is 
magas a bejáratok száma (a felmért szakaszon 6 vagy 8), továbbá ez is kettős 
árokrendszer, ahol az árkok párhuzamosan futnak (Bertók-Gáti 2011, 3; Abb. 3. a-
c). Az ÉNy-bajorországi Ippesheim egyszeres körárkán 6 kaput tártak fel, ami szintén 
meghaladja a kapuk átlagosnál számát. Ezt leszámítva azonban ez a létesítmény is 
a szokásos formát mutatja (szabályos kör alak, Y-metszetű árkok, belső paliszád), s 
építésének kora (i.e. 4900-4800) is megfelel a késő neolit körárkok 
időhorizontjának (Schrier 2005, 234). A szimmetria elvén alapuló elméleti alaprajzi 
rekonstrukció során feltételezett 8. sz. kapu helyén (a külső árok 360/H szakaszán) 
nem szakadt meg az árkok folyamatossága, földhíd tehát biztosan nem állt itt, 
ellenben egy fahíd jól értelmezhető nyomai kerültek elő (30. kép 1-2). A belső 
árkon, a fahíddal szemközt masszív kapuépítmény nyomai (30. kép 3); az árok 
belső partján, a kapuhoz vezető bejárat két oldalán pedig kettős paliszád (30. kép 
4) feltételezhető (P. Barna 2007, 369). Hasonló fakonstrukciós kapuépítmény 
feltételezhető továbbá a 9. (30. kép 5) és a 10. sz. kapukban (30. kép 6) is. A 9. sz. 
átjáró fa szerkezetére a 852-855. objektumok, a 10. sz. átjáróéra pedig az 1003-1007. 
objektumok utalnak. A 9. sz. kapu déli előterében a paliszád nyoma is felszínre 
került (27. ábra).67 Egy fahíd megléte ugyanúgy utal a kapu helyére, mint egy 
szokványos földhíd, mindössze a szerkezete más; így véleményünk szerint 

                                                
67 Az árokrendszer korábbi fázisaiban (valószínűleg már a 3a1 települési fázis idején) egy földhíd keresztezte 

a 358/E szakaszon a belső fő árkot, a későbbi paliszád közelében (42. kép 6), nem messze az idealizált 

alaprajzi rekonstrukció során a 9. sz. kapu helyeként azonosított ponttól. Az, hogy egy korai földhidat később 

fa konstrukcióra cserélnek és helyét néhány méterrel északabbra helyezik, mutatja, hogy a körárok alaprajzi 

tökéletesítése a későbbi fázisok (3a2 és 3b) során zajlott. A 9. sz. kapu és környéke kívül esik a disszertáció 

által tárgyalt területen. 
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pusztán a földhidak hiánya a 8. és 9. sz. kapuk helyén még nem elég indok arra, 
hogy elvessük a 12 kapus, szabályos, szimmetrikus alaprajzi rekonstrukciót, amit 
azonban egyértelműen bizonyítani sem lehet. Ezt a kérdést tehát nyitva kell 

hagynunk. 
 Figyelemre méltó, hogy a szabályos körívtől való legnagyobb eltérés pontosan 
a 8. sz. kapu körzetében tapasztalható: itt ugyanis az árkok íve egy közel 30 
méteres szakaszon éppen a normálissal ellenkező irányú. Ennek egyik 
magyarázata lehet a körárkok kitűzéséhez használt módszer. Galubendorf 2 
körárka esetében rekonstruálták a létesítmény építését. A szerkezetet minden jel 
szerint egy 54,5 m hosszú kötéllel alakíthatták ki, amelyet 6 részre osztottak. Az 
egyes árkokat, ill. a paliszádot a középpontból 3, 4, 5 ill. 6 egységnyi (teljes 
hosszúságnyi) kötéllel jelölték ki oly módon, hogy a kötél egyik vége a rondella 
geometriai középpontjában volt rögzítve, az árkok nyomvonalát pedig a másik 
vége mentén, egy körpályán jelölték ki. Mészporral vagy agyaggal jelölhették ki a 
kört az építkezés idejére, ehhez nem volt többre szükség, mint egy nyílásánál 
összefogott állati bőrre. Tartósabban csak fával vagy kővel lehetett megoldani. Egy 
felmerülő probléma ennél az eljárásnál: sima terepen nem nehéz, de egyenetlen, 
dombos területen torzuláshoz vezethet. Minél nagyobb volt a létesítmény, annál 
nehezebben lehetett ellenőrizni a kijelölt nyomvonalat (Neubauer 2005, 55-56). 
Hasonló eljárásra következtetnek Tĕšetice-Kyjovice esetében is (Kaţdová-Weber 
1990, 164-165).  
 A fent leírt módszernek éppen az volt az egyik gyengéje, hogy a dombos terep 
egyenetlenségei a szabályos formához képest torzulást eredményeztek (Neubauer 
2005, 55). Ráadásul, az építmény kitűzésének pontossága a méretétől is függött: 
minél nagyobb volt a létesítmény, annál nehezebb volt az ideális formát kitűzni és 

ellenőrizni. A külső árkot valószínűleg csak egyes pontokban tűzték ki, egy n-
sokszög formájában, ahol a szögeket egyenesekkel kötötték össze. Így az egyes 
szakaszokban az egyenes görbült vagy megtört (Kaţdová-Weber 1990, 164-165), 
mint pl. a II. körárok egyes szakaszai68, a Ny-i részen. Ezt a módszert látszik 
igazolni Szemely I. árok-rendszerének 6-szöghöz közelítő formája is (Bertók et al. 

2008, 92, 5. kép; Bertók-Gáti 2011, 12, Abb. 8.), mely sugallja a feltételezést, hogy a 
„körnek‖ mindössze hat pontját tűzték ki pontosan, majd ezek összekötésével 
szándékozták a kívánt kör alakú alaprajzi formát elérni, mely ily módon 
természetesen jócskán torzult. V. Podborský véleménye szerint az egy és 
ugyanazon a körárkon belül található némiképp eltérő profilok talán arra 
vezethetők vissza, hogy az árkok és egyéb elemek, pl. paliszád kitűzését és 
kialakítását valószínűleg több különböző felkészültségű csoport végezte 
(Podborský 1988, 66). Ez akár az alaprajzban is okozhatott kisebb-nagyobb 
pontatlanságokat. Sormás-Török-földek II. körárkának a szabályos alaprajztól 
történő, a 8. sz. kapu környékén tapasztalt eltérését továbbá eredményezhette a 
belső árkon feltárt oszlophelyek alapján rekonstruált kapuépítmény is. 

Az árkok betöltéséből származó leletanyagból válogatott jellemzőbb 
darabokat a 101.-103. táblákon mutatjuk be. 

                                                
68 358/G és 361/G; 360/G és H; 359/G; 359/J szakaszok. 
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III.4.2.2. I. körárok-rendszer 
 
 Déli szomszédjával ellentétben csak látszólag koncentrikus kettős rondella, a 
külső és a belső körárkok középpontjai közt azonban 1,05 m-nyi távolság van. 
Petrasch meghatározása (1990, 418) szerint a körárkok egyik jellemzője, hogy a 
legnagyobb és a legkisebb átmérő aránya több, mint 0,9069. Sormás-Török-földek I. 
körárok esetében az arány 0,91, tehát megfelel a kritériumnak. 
 Alaprajz. A teljes forma kiszerkesztését illetően elvileg három lehetőség 
kínálkozik: 

1. Ha szabályos kör alakúnak szerkesztjük ki a létesítményt, abba a 
problémába ütközünk, hogy a D-i és a K-i kapukat a geometriai 
középponton szimmetrikusan áttükrözve, a 4 kapu elhelyezkedése nem 
szimmetrikus, tehát eltér a szabályostól. Sok más körároknál is 
tapasztalható azonban kisebb-nagyobb eltérés a szimmetrikus alaprajztól, 
mivel a szimmetriára való törekvés, nem pedig a mindenkori megvalósulás 
mondható szabályosnak. 

2. A feltárt szakaszok szinte teljesen ráillenek egy körívre, így az ovális forma 
nem valószínű, de elvileg ez sem zárható ki. 

3. A Glaubendorf 2. körárok (Neubauer 2005, 53 – 54) analógiájára elképzelhető 
még egy megoldás: a sormási I. körárok ívében a K-i oldalon érzékelhető 

törés egy alaprajzilag betervezett, de el nem készült kapu helye lehet. A 
kapu szimmetrikus elhelyezkedésének elvét figyelembe véve ez azt jelenti, 
hogy a sormási I. körárokra építői nem 4, hanem min. 6 (esetleg 8) kaput 
terveztek eredetileg, melyek közül azonban legalább egyet már sohasem 
építettek meg. Ennek a meg nem épült kapunak a helyét jelezheti az árkok 
ívében, nagyjából a 29/A3 és A4 szakaszok közti tanúfal vonalában 
tapasztalható törés. 
 

 Amennyiben elfogadjuk, hogy a II. körárok-rendszer tárgyalása kapcsán 
ismertetett technikát alkalmazták az I. körárok nyomvonalának kitűzése során is, 
akkor ez közvetve a települési objektumok és a körárok időrendi viszonyának 
megítélésére is befolyással van. A módszer nyilvánvalóan csak terepakadályoktól 
megtisztított, fa- ill. bozótmentes területen alkalmazható, s egyidejűleg kizárja azt 
is, hogy a körárok területén a kitűzés időpontjában a földfelszín fölé magasodó 
épületek álltak volna. Értelemszerűen paliszád70 sem állhatott még ekkor; gödrök 
jelenléte ugyanakkor elvileg nem zárható ki. 
 Néhány objektum (80, 86, 91. és 126. obj.71) az I. körárok-rendszer belsejében 
különösen gazdag leletanyagával tűnik ki, s itt található a kultuszgödörként 
értelmezett 93. objektum is. Hasonló jelenséget más körárok esetében is 
megfigyeltek (pl. Kamegg, Doneus 2005, 58). Egyelőre nem tudjuk megítélni, hogy 
milyen kapcsolat áll fenn – ha egyáltalán van – a gazdag objektumok és a körárok-

                                                
69 Kivétel ebből a szempontból Fiebritz 2, a szóban forgó arány ugyanis némileg elmarad a határértéktől 

(0,86). 
70 Az I. körárok-rendszer esetében nem találtunk paliszádra utaló nyomokat, a II.-nél viszont igen. 
71 Ezek az objektumok a 2002-2003. során feltárt, tehát a törzsanyagot képező területen helyezkedtek el, de a 

későbbi feltárás során is került elő kiemelkedően gazdag leletanyagú objektum (624. obj). 
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rendszer közt. Felmerül a kérdés, hogy szokásos telepobjektumokról 
(hulladékgödrökről) van-e szó. 
 A rondella és a lengyeli település egymáshoz való topográfiai helyzetéről már 

több helyen esett szó, ezért itt most az időrendi viszonyukat vizsgáljuk. Az I. 
körárok-rendszer létesítését a szórványos DVK leletek mellett túlnyomó 
többségben jelentkező a lengyeli kultúra formatív (4a települési fázis) és a korai 
szakaszba való átmenet (4b települési fázis) leletanyaga egyértelműen a lengyeli 
kultúra kezdetére datálja. Az árkok legalján is ennek a fázisnak a leleteit találjuk. 
A rondella használatának időtartama ezen belül valószínűleg csak a 4a fázis 
idejére korlátozódott, ugyanis több esetben a 4b települési fázis korai lengyeli 
leleteket tartalmazó objektumai rétegezték felül.  Ebből a tényből ugyanakkor arra 
is következtethetünk, hogy a lengyeli kultúra települése Sormás-Török-földek 
lelőhelyen legalább két települési fázist megélt.  
 Az I. rondellát, mint láttuk, a lengyeli településnek a rondella körzetére való 
kiterjedése előtt létesítették. Sormás–Török–földek lelőhelyen a középső neolitikum 
idején csak egy kisebb mértékű betelepülés bizonyítható: a lelőhely ÉK-i részén, 
éppen az I. rondella területén szórványosan jelentkező DVK-gödrök kerültek 
napfényre. Öt zárt, csak a Keszthelyi-csoport leletanyagát szolgáltató objektumot 
tártunk fel (28, 72, 76, 78. és 140.), további 34 objektumban, valamint mindkét 
árokrendszer árkaiban pedig kisebb-nagyobb számban, másodlagos helyzetben 
fordultak elő DVK-leletek. A DVK-gödrök pont egy hosszúház helyét rajzolják ki. 
Ez a házhely, ill. a szórványként máshonnan származó, a Keszthely-csoport 
hagyatékát képező leletek jellemzik a 2. települési fázist. A házhely D-i végét 
vágják a rondella árkai (3. kép; P. Barna 2005, 1. kép). Ez a vertikális stratigráfiai 
adat bizonyíték arra, hogy az I. árokrendszer csak a DVK Keszthely-csoportját 

követően létesült, a körárok egyes szakaszaiból származó DVK leletek másodlagos 
helyzetűek. A 2. települési fázist egy ismeretlen időtartamú, de minimum a 3. 
települési fázist felölelő települési hiátus követte; az I. körárok létesítésére csak ezt 
követően került sor. 
 A rondella belsejében lévő objektumok esetében hiányoznak a rétegtani 
adatok, amelyek alapján relatív időrendi helyzetüket meg lehetne állapítani. 
Vertikális stratigráfiai adat csak abban a kevés esetben áll rendelkezésre, amikor 
az egyes objektumok az árkokat vágják. Az árkokon belüli objektumok egy 
részében és az árkot metsző, tehát az ároknál fiatalabb objektumokban is a lengyeli 
kultúra korai szakaszának leletei kerültek elő, melyek Svodín 1. építési fázisának 
(Němejcová-Pavúková 1986a), ill. az antropomorf plasztika tanúsága szerint az 
Oladi-plató anyagával (Ilon 2007, Kalicz 2009) mutatnak hasonlóságot.  
 Az I. körárok-rendszer esetében gyors feltöltődésre, valószínűleg szándékos 
planírozásra utal a homogén betöltés, ill. a nagyszámú másodlagos leletanyag is. 
Az árkok elplanírozása mellett szól továbbá, hogy lengyeli gödrök, a 4b települési 
fázis objektumai rétegzik felül. Ebben talán szerepe lehetett annak is, hogy nem túl 
szerencsésen választották meg a körárok helyét: a keleti oldalon nagyon meredek 
a domb lejtése72, itt a lezúduló csapadék többször el is mosta az árkokat. 
 

                                                
72 Ld az 1. ábrát. 



Kat. 
szám 

Lelőhely neve Megye A fő 
árkok 
száma 

Paliszád Átm.: (kb. átm.; 
m) 

kapuk 
száma* 

Kor Kapuk eltérése az É-tól, fokban Irodalom 

É K D Ny 

1 Györe Tolna 2     nincs adat Lengyel I         Zalai-Gaál - Ódor 
2008, 536, Fig. 2 

2 Mórágy-Tűzkődomb Tolna                   Zalai-Gaál 1990 

3 Zengővárkony Baranya 2                     
(több 

megújítás) 

  külső: 170, belső: 
100 

3 Lengyel I-II 
(?) 

        Zalai-Gaál 1990; 
Bertók-Gáti 2011  

4 Feked-Lapos Baranya                   Bertók-Gáti 2010 
Bertók-Gáti on line;                

5 Geresdlak-Hosszúhát 
K II. 

Baranya                   Bertók-Gáti 2010 
Bertók-Gáti on line;                

6 Geresdlak-Hosszúhát 
K I. 

Baranya                   Bertók-Gáti 2010 
Bertók-Gáti on line;                

7 Nagykozár-Zámárúj-
dűlő 

Baranya                   Bertók-Gáti 2010 
Bertók-Gáti on line;                

8 Magyarsarlós-
Kerekes-dűlő 

Baranya                   Bertók-Gáti 2010 
Bertók-Gáti on line;                

9 Szemely-Hegyes I. Baranya 3                     
(több 

megújítás) 

1                      
(átm.:= 75 m) 

külső: 550 x 450, 
középső: 200; 

belső: 100 

4 Lengyel II** 344 90 163 270 Bertók et al. 2008; 
Bertók-Gáti 2011  

10 Szemely-Hegyes II. Baranya 4                     
(több 

megújítás) 

  külső: 170 x 156, 
középső: 114 x 

125; belső: 75 x 90 

4 Lengyel II kb. 0 kb. 90 kb. 180 kb. 270 

11 Kökény-Temetői-dűlő Baranya                   Bertók-Gáti 2010 ,  
Bertók-Gáti on line;  

12 Belvárdgyula-
Szarkahegy 

Baranya 2   külső: 203 x 213, 
belső: 137 x 150 

4 Lengyel I kb. 0 kb. 
83,4 

kb. 173,4 kb. 263,4 Bertók et al. 2008; 
Bertók-Gáti 2011  



Kat. 
szám 

Lelőhely neve Megye A fő 
árkok 
száma 

Paliszád Átm.: (kb. átm.; 
m) 

kapuk 
száma* 

Kor Kapuk eltérése az É-tól, fokban Irodalom 

        É K D Ny  
13 Vokány-Faluvégi-

rész 
Baranya 2                 Zalai-Gaál 1990; 

Bertók-Gáti 2011; 

14 Palkonya-Gréci-dűlő Baranya                   Bertók et al. 2009; 
Bertók-Gáti 2011  
  

15 Villánykövesd-
Jakabfalusi-út-mente 

Baranya 2 2 (3?) külső: 300, belső: 
200 

8 Lengyel I-
II***  

        Zalai-Gaál 1990, 9-
14; 7-9. kép;  
Bertók-Gáti 2011  

16 Harkány-Szilágy Baranya                   Bertók-Gáti 2010  
Bertók-Gáti on line 

17 Szólád-Kis-aszó Somogy 2     2 (4) Lengyel I         Honti et al. 2004 

18 Kaposújlak-
Várdomb-dűlő 

Somogy         Lengyel I         Somogyi 2007 

19 Sé-Malomi-dűlő Vas 2        formatív 
lengyel 

  75     Károlyi 1983-84,  
Kalicz 1998 

20 Sormás-Török-földek 
I. 

Zala 2 nincs 124 2 (4?)  formatív 
lengyel 

  75 180   P. Barna 2007;  
P. Barna-Pásztor 
2010 

21 Sormás-Török-földek 
II. 

Zala 2 1 276 3 (8 vagy 
12) 

Sopot / 
formatív 
lengyel 

      285 P. Barna 2007;                                       
P. Barna-Pásztor 
2011 

22 Nagykanizsa-Palin-
Anyagnyerőhely 

Zala 3     4/5/4** Lengyel II-III.         Tokai 2008 

23 Balatonmagyaród-
Hídvég 

Zala 2     2 (4) Lengyel III.         Bánffy 1996 

24 Becsehely-
Gesztenyés 

Zala 2 (?) nincs adat külső: 220, belső: 
100 

nincs adat nincs adat         Közöletlen, Göcseji 
Múzeum Adattára,  

25 Gétye-Gyomgyállós-
lejtő 

Zala 1 (?) nincs adat 90 nincs adat nincs adat         Közöletlen, 
Balatoni Múzeum 
Adattára,  

 

21. ábra: Késő neolit földművek és körárkok a Dunántúlon 
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IV. A LELETANYAG 

 
IV.1. Kerámialeletek. Típustáblák. 

 
 Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyről a DVK és a Sopot kultúra kb. 500 objektumának 
kerámialeletei kerültek beleltározásra, az objektumok nagyobb része tartozott a 
Sopot kultúrába1. Sormás-Török-földek lelőhelyen több, mint 400 objektumból kb. 44 
000 db kerámiát leltároztunk be, a Sopot és a korai lengyeli kultúrákból. Tekintettel a 
leletanyag rendkívül nagy mennyiségére, hagyományos leletkatalógust nem 
mellékeltünk a disszertációhoz; a kerámia bemutatása mindkét lelőhely esetében 
típustáblák és egyedi leletek, valamint a leltárkönyvek adatai alapján történt. 
 A típustáblákat nem a két lelőhely, hanem a vizsgált kultúrák – tehát a Sopot, 
ill. a korai lengyeli kultúrák – szerint állítottuk össze; mindkét kultúrából összesen 
13-13 típustáblát. A lehetőségekhez képest igyekeztünk kiegészített példányokon 
keresztül megjeleníteni egy-egy formát. A változatosság illusztrálására, ha 
módunkban állt, egy formából több méretet is bemutattunk. 
 A típustáblák az alább felsorolt csoportosításban mutatják be a főbb 
kerámiaformákat. Az edénytípusok és formák meghatározásánál elsősorban a két 
lelőhely leletanyagának jellegzetességeit vettük figyelembe, a lehetőségekhez képest 
szem előtt tartva2 a hazai kutatásban használt csoportosítást. 
 
Sopot kultúra kerámialeletei: 

I. Finom kerámia: tálak (I. típustábla). 
II. Finom kerámia: talpas tálak, talpas pohár, szalagtalpú edény (II. típustábla) 

III. Finom kerámia: csészék, palackok. (III. típustábla).  
IV. Miniatűr edények (IV. típustábla) 
V. Házi kerámia: fazekak, csuprok (V. típustábla ) 

VI. Házi kerámia: durva tálak, lábas edények (VI. típustábla). 
VII. Házi kerámia: tárolóedények (VII. típustábla) 

VIII. Házi kerámia: puttonyedények (VIII. típustábla)  

IX. Kis tárgyak: Kanalak, orsókarikák, orsógombok, nehezékek (IX. típustábla) 
X. Rítushoz köthető emlékek: antropomorf figurák (X. típustábla). 

XI. Rítushoz köthető emlékek: zoomorf ábrázolások, csillag alakú tárgy, absztrakt 
állat alakú oltárok (XI. típustábla) 

XII. Idegen eredetű kerámia, díszítések (XII. típustábla) 
XIII. A Korenovo kultúra importjai (XII. típustábla) 
 
Formatív és korai lengyeli kultúra kerámialeletei: 

I. Finom kerámia: tálak (XIV. típustábla). 
II. Finom kerámia: csőtalpas tálak (XV. típustábla). 

III. Finom kerámia: poharak, csészék (XVI. típustábla). 
IV. Miniatűr edények (XVII. típustábla). 

                                                
1 Három évadban, 2002-2005 között összesen 37300 nm² felületen 844 objektum került feltárásra, hét 

különböző, de döntő többségében (kb. 80 %) neolitikus kultúrából (Straub 2008). A törzsanyaghoz itt is csak a 

2002-2003. évi feltárás anyaga tartozik; ez 23700 nm²-t érintett és hat korszak 554 objektumát eredményezte. 
2 Itt főként Kalicz N., Makkay J. (Kalicz-Makkay 1972; Makkay et al. 1996; Kalicz 1985, Kalicz 1998) és 

Regenye J. (1994, 1996) munkáira gondolunk.  
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V. Házi kerámia: durva tálak (XVIII. típustábla). 
VI. Házi kerámia: fazekak (XIX. tábla).  

VII. Házi kerámia: puttonyedény (XX. tábla). 

VIII. Házi kerámia: tárolóedény (XXI. tábla). 
IX. Házi kerámia: amfóra (XXII. tábla).  
X. Butmir- vagy vállas edény (XXIII. tábla).  

XI. Rítushoz köthető emlékek - 4a települési fázis (XXIV. tábla). 
XII. Rítushoz köthető emlékek – 4b települési fázis (XXV. tábla). 

XIII. Egyéb agyagtárgyak: kanál, fedő, orsógomb, orsókarika (XXVI. tábla). 
 
IV.1.1.  A Sopot kultúra kerámialeletei 
 

 A Sopot kultúra sajátos, a középső és a késő neolitikum váltásakor a 
Dunántúlon megjelenő leletanyaga átmeneti jellegével a rá következő lengyeli kultúra 

kerámiaformáinak szerves előfutára (Kalicz 1998, 33). A lengyeli kultúrával mind az 
edényformák, mind pedig a díszítések terén több közös vonás mutatható ki, ezeket, 
ill. az eltéréseket az alábbiakban részletesen tárgyaljuk. A kerámiagyártásban egy, a 
fiatalabb vonaldíszes kerámia óta megfigyelhető kettőség: a finom és a durva 
kerámiaminőség egymással párhuzamos alkalmazása jellemző. Ez a tradíció nem 
csak a Sopot, hanem még a lengyeli kultúra fazekasságában is tovább élt (Kalicz 
1998,34; P. Barna 2007, 370).  
 A finom kerámia többnyire nem tartalmaz sem szerves, sem szervetlen 
soványító anyagot, legfeljebb homokot,3 finoman iszapolt, simított és gyakran 
polírozott felületű. A felület gyakran kopott, így a fényezés, s feltehetőleg a festés egy 
része is gyakran megsemmisült.  
 A durva kerámiát a kavicsos és kőzúzalékos soványítás következtében 
gyakran durva, egyenetlen felszín jellemzi, de a simított felület is gyakori. A szitált 
kavicsos soványítás általánosabb, de előfordul a nagy kavicsszemcsékkel való 
soványítás is. Pelyvást nem alkalmaztak (Kalicz-Makkay 1972, 6). Mindkét kerámia 
vastag falú; a lengyeli kultúra jellegzetesen vékony – néha tojáshéj vékonyságú – 

kerámiáját a Sopot kultúrában még nem használták, de a legkésőbbi anyagokban már 
megjelenik egy, az átlagosnál jóval vékonyabb falú kerámia (pl.: 4. t. 8; 13. t, 2; 14. t, 2, 
14; 15. t. 9). Általános a sötét kerámiaszínt eredményező redukciós égetés (Kalicz 
1998, 34; Marković-Botić 2008, 18). A Sopot kultúra finom kerámiájában az uralkodó 
sötétebb árnyalatok mellett előfordul egy jellegzetes, sárga, fényezett felületű 
kerámia, mely a fiatalabb fázis jellemzője (Regenye 1994, 2002), a két sormási 
lelőhelyen csak kis számban. A vöröses, barnás árnyalatokat produkáló oxidációs 
égetés inkább csak a nagyobb formáknál és a durva edényeknél, ill. kisebb 
agyagtárgyaknál (oltárok, figurális plasztika) fordul elő. A Brezovljani-típus 
jellemzője a foltosra égetett, ún. black-topped kerámia (I. típustábla, 1, 6-11, 13, 15, 
18-19; XI.típustábla, 3; XII. típustábla 11, 12 a-c), ahol a foltok díszítő motívumként 
jelennek meg, nem az égetési technológia elégtelenségét jelzik (Marković 1994, T. 14, 
6).  
 A Sopot kerámia sok déli, a Vinča kultúrából eredeztethető jellegzetességgel 
bír, ezek azonban nem egyforma mértékben jutottak érvényre a kultúra két területi 

                                                
3 Ld. Novi Perkovci (Marković-Botić 2008, 18). 
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csoportjában: a K-i csoportban sokkal erősebben, közvetlenebb módon, a Ny-iban 
viszont a Közép-európai (Dunántúli) Vonaldíszes Kultúra hatása dominál (Kalicz 
1988a, 110, 114; Regenye 2002, 31). Ez az eltérő hatás a kerámiakészítésben is 

megmutatkozott. 
 A gazdag leletanyag ellenére a két sormási lelőhely anyaga még együtt sem 
fedi le teljesen a Sopot fazekasság forma- és díszítésvilágát teljes mértékben; hiányzik 
pl.: a szögletes edényforma (Marković-Botić 2008, T. 8,6), a fedő, füles tál 
kiöntőcsőrrel; az áttört csőtalp (Marković 1994, T. 8, 7; T. 9, 2; T. 10, 3), arcos edény4,  
a bagolyfejes fogó (Marković 1994, T. 10, 2.), a beszurkálásokkal kitöltött karcolt 
spirálszalagok (Marković 1994, T. 8, 9-10), a háromszög-sávok (Marković-Botić 2008, 
T. 8, 2), plasztikus girlandok (Marković-Botić 2008, T.4,1), könyök alakú fül 
(Marković-Botić 2008, T. 7,6). A hiányok egy részét nem magyarázza a lelőhelyek 
kronológia helyzete. 
 
IV.1.2. Sopot kerámiaformák. Edények. 
 

 A Sopot kultúra jellemző edényformáit a különböző tálak, talpas tálak, 
csészék, poharak, tálkák, palackok (korsók), amfórák, durva tálak, fazekak, csuprok, 
lábas edények, tárolóedények, puttonyok, szalagtalpú edények, fedők és miniatűr 
edények alkotják. 
 Az egyéb kerámiatárgyak közt a rituális élethez köthető tárgyakat 
(antropomorf és zoomorf plasztikák, oltárok) és profán rendeltetésűeket (kanalak, 
orsógombok, - karikák) egyaránt találunk. A csillag alakú (ún. Vinča-) tárgyak 
besorolása ebből a szempontból vitatott (ld. alább). A feltehetően agyagcsüngőből 
vagy csörgőből származó töredék a tárgytípus behatárolásának bizonytalanságától 
függetlenül inkább rituális rendeltetésű lehetett. 
 
IV.1.2.1. Tálak, talpas tálak, szalagtalpú edények  
 
 A finom kerámia kategória leggyakoribb és legváltozatosabb formacsoportját 
a tálak alkotják, két alapvető kategóriájuk a bikónikus (I. típustábla 1-4; 9-13), ill. a 
lekerekített oldalú (I. típustábla 5-8; 14-18), melyeknek szűk és széles szájú változatai 
vannak. Ezeken kívül gömbös aljú (I. típustábla, ill. gömbszelet alakú (I. típustábla 
20, 23-24), valamint csonkakúpos formák (I. típustábla 25) is fellépnek. A talpas tálak 
tálrészeinek formája megegyezik a tálak közt megtalálható alapformákkal, eltérés 
csak a talp meglétében jelentkezik. Anyaguk alapján a finom tálak közé soroltuk a 
szalagtalpú edényeket is, noha a teljes alakjuk nem ismert, mivel csak aljtöredékeik 
kerültek elő. 
 
A. Szűk szájú tálak:  
A.1. Szűk szájú, éles törésvonalú (bikónikus), homorú felső és domború alsó résszel 
(I. típustábla 1-3; 16. t. 1, 4; 27. t. 2, 6; 36. t. 3; 37. t. 8.). A kultúra egyik vezérlelete. 
Festett példányai is vannak (6. t. 3-4; 13. t. 6.), az előbb említett két töredéken 
függőleges, vörös és sárga sávozás váltakozik. 

                                                
4 Ld. a IV. fejezetben és Marijan 2006, 50, Abb. 7. 
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 Kiegészített példányokat ismerünk pl.: Szentendre (Kalicz 1998, Abb. 17, 1), 
Becsehely I. (Kalicz 1998, Abb. 16, 9), Petrivente (Kalicz et al. 2007, Abb. 3, 1-2, 6, 8.) 
lelőhelyekről is. Az edények éles válltörését Kalicz N. – S. Dimitrijević nyomán –

korábban a Sopot kultúra idősebb fázisára tartotta jellemzőnek (Kalicz et al. 2007, 
Abb. 8, 1-3, 6, 8. ).  
 
A.2. Szűk szájú, legömbölyített haséllel (I. típustábla 5-10.). Szintén nagyon 
jellemző, s egyben a leggyakoribb forma a finom tálak közt. Mindkét sormási 
lelőhelyen sok kiegészíthető, ill. töredékes példány került elő (I. t. 7; 14. t. 1-2; 16. t. 2-
3, 5, 7; 21. t. 4; 22. t. 4; 26. t. 10; 27. t. 3, 34. t. 5, 9.). Kisebb méretben is megjelenik, ld. 
tálkák: (pl.: 15. t. 2; 24. t. 5.). Azonosítható motívum: a peremen végigfutó 
keskenyebb vörös, majd alatta szélesebb sárga sáv (20. t. 8.).  
 Sok festett példány is van köztük (I. típustábla 7-8; 7. t. 7; 22. t. 4; 28. t. 1.); 
eredetileg valószínűleg kívül-belül festettek lehettek (21. t. 8.). Az egyszerű, 
geometrikus mintákat vörös, ill. vörös és sárga kombinációjával festették. A festés 
kívül-belül az edény vállát, de gyakrabban csak a belső oldalon, a perem alatti sávot 
(16. t. 3, 5, 7.) díszíti. Az edények vállán jellemző motívumok: függőleges (14. t. 1,5; 
16. t. 2) vagy ferde sávozás, csíkozás (28. t. 1.), keretszerű (metopéra emlékeztető) 
díszítés (I. típustábla 7.). Kiegészített példányokat ismerünk pl.: Becsehely I. (Kalicz 
1998, Abb. 16. 1-4; Abb. 17, 2) és Petrivente (Kalicz et. al. 2007, Abb. 3, 3.) lelőhelyekről 
is. 
 Ezen a táltípuson két tendencia is jól megfigyelhető. A Sopot kultúra 
legkésőbbi települési fázisába (3b) tartozó objektumokban5 a tálak profilja lágyabbá, 
lekerekítetté válik, miközben a felső rész továbbra is homorú (7. t, 8; 12.t, 4, 11; 14. t. 
11; 16. t. 4; stb.), s a festés motívumai is a korábbiakhoz képest valamivel 

összetettebbek lesznek. Ekkor jelenik meg a sűrű, vékony csíkokból álló ferde, olykor 
váltakozó irányú vonalköteg, ami szabályos kivitele miatt azt a benyomást kelti, 
mintha többágú, fésű-szerű eszközzel festették volna az edényekre (I. típustábla 7, 
14. t, 7, 11.). Ez a típusú festés hasonló profilú, kisebb csészéken is látható (28. t. 1; 29. 
t. 5). A motívum és a technika Petriventén is felbukkan (Kalicz et. al. 2007, Abb. 5, 6.). 
Sormás-Török-földeken kevert kontextusban, tehát Sopot és lengyeli jellegű 
anyagokkal, már inkább lengyelinek tűnő edényformán is került elő hasonló 
motívum (43. t. 1).  
 Új motívum továbbá az edény nyakán, ill. vállán vízszintesen elhelyezett 
többsoros, keskenyebb sávozás, mely a perem keskeny sávos festésével párhuzamos 
(7. t. 2, 6; 13. t. 1; 14. t. 9; 16. t. 2, 4). A ferde vonalköteg és a vízszintes csíkozás 
kombinációja egy edényen is megjelenhet (28. t. 1). Szélesebb, az edény egész 
felületét kitöltő vízszintes sávozásra is van példa (22. t. 4.). 
 
B. Széles szájú tálak: (I. típustábla 11-16, 25.). Szintén nagyon gyakori és jellegzetes 
tálforma; két fő variánsát az éles, ill. lekerekített válltörésű variációk alkotják. Lapos 
és mélyebb változata is van. Lévén szó kézzel formált, esetenként meglehetősen 
aszimmetrikus edényekről, nem mindig egyértelmű, hogy egy-egy darab melyik 
variációt képviseli (I. típustábla 19). 

                                                
5 Pl. 5. és 10. házak, ill. több ház a törzsanyagon kívülről, melyek leleteit itt nem tárgyaljuk. 
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B.1. Éles törésvonallal (I. típustábla, 11-19; 4. t. 6; 13. t. 4, 16. t. 10; 23. t. 4). A forma 
kisebb méretben, a csészék, tálkák közt is megtalálható (pl.: 4. t. 14.). A festés ezen a 
táltípuson is gyakori (13. t. 5, 7, 9; 17. t. 6; 25. t. 2; 34. t. 3, 10, 12; 36. t. 9.); a következő 

motívumok voltak felismerhetők: a perem belső oldalán futó sáv (13. t. 9; 34. t. 3.), 
párhuzamos, vízszintes csíkozás a tálak belsejében (36. t. 9.) valamint a belső oldalon, 
a peremről lelógó háromszög és ferde vonalköteg kombinációja (13. t. 5.). Ez utóbbi 
motívum ugyanilyen kivitelben megvan a petriventei anyagban is, Korenovo-jellegű 
karcolással kombinálva (Kalicz et al. 2007, Abb. 5, 2.). A tálforma párhuzamai 
megtalálhatók a közeli zalai lelőhelyeken, pl.: Becsehely I (Kalicz 1998, Abb. 16, 7.), 
Petrivente (Kalicz et al. 2007, Abb. 5, 4, 7- 9.) és Horvátországban (pl.: Slavča) egyaránt 

(Mihajlević 2006, 31).  
B.2. Lekerekített törésvonallal (I. típustábla, 17-19; 2. t. 7, 10; 4. t. 13; 12. t. 10; 18. t. 1, 
8, 10, 15; 22. t. 12; 32. t. 10; 37. t. 7.). A felsorolt példák száma is mutatja, hogy a széles 
szájú tálak közt a lekerekített profil sokkal gyakoribb, mint az előzőekben ismertetett 
éles törésvonalú. A tálformákhoz jó párhuzamokat találunk Becsehely I (Kalicz 1998, 
Abb. 16, 12; Abb. 17, 8.), Petrivente (Kalicz et al. 2007, Abb. 8, 21, 23), Baláca (Regenye 
1996, 3. kép 5). A festett minták közt vörös és sárga festést is találunk. A festett 
példányok többségén a minta nem ismerhető fel (7. t. 1, 3; 15. t. 10; 25. t. 1; 34. t. 10, 
12). A festés túlnyomó többsége vörös, egy esetben találtunk erősen kopott, sárga 
festéknyomokat egy tál külső oldalán (13. t. 7). A rekonstruálható motívumok a 
következők: a peremen futó csík vagy sáv (37. t. 7.); a belső oldalon a peremről lelógó 
háromszögek (13. t. 3.), ill. ennek variációi, az erősen nyújtott háromszögek (15. t. 
11.), továbbá a sűrű, függőleges csíkok, melyek szintén a belső oldalon, a peremről 
csüngenek le (15. t. 7). Ez utóbbi díszítések kisebb tálkákon láthatók. A belső oldalt 
egy esetben sűrű, ferde sávok díszítik, egy petriventei tálhoz hasonlóan (Kalicz et. al. 

2007, Abb. 5, 4.). A tálak külső oldalát esetenként függőleges sávok díszítik (37. t. 7), 
amihez jó párhuzamok idézhetők Becsehely I-ről (Kalicz 1998, Abb. 17, 9, 11.). A 
peremről lelógó háromszögek és az erősen nyújtott háromszögek analógiái szintén 
Becsehely I-en (Kalicz 1998, Abb. 17, 5; 3.) vannak meg, akárcsak a peremen futó csík 
vagy sáv (Kalicz 1998, Abb. 17, 10.). A peremről lelógó erősen nyújtott 
háromszögekből álló festés, azonos kivitelben, lekerekített hasélű, széles szájú tálkán 
a 8. sz. (lengyeli) ház leletei közt séi típusú antropomorf plasztikával együtt került 
elő (9. t. 15.). 
 Plasztikus díszek, melyek inkább a durva tálakon jellemzőek, ritkán ebben a 
kategóriában is megjelennek, bütykök (I. típustábla 17), ill. kettős bütykök 
formájában (12. t, 10; 18. t. 2). 
 
B.3. Rövid, homorú felső részű, kevésbé éles hasvonalú, magvastagított falú, 
alacsony tál. Ritka forma, Sormás-Török-földeken kevés meghatározható töredéke 

fordult elő: az egyik az I. körárok-rendszer belső árkának 31/A8 szakaszából6 
származik (I. típustábla, 27; 95. t. 2.), két további (99. t. 6.; 100. t. 3.) az I. körárok-
rendszer 111/A szakaszából7. Párhuzamot Horvátországból (pl.: Sopot - Kriznarić 
Škivanko 2006, 13, Fig.1), ill. Nemesvámos-Balácáról ismerünk (Regenye 1994, 4. t. 1.). 

                                                
6 Az I. körárok-rendszer 1. sz. kapujának közelében. 
7 Az egyik lelet az 1. bontási szintből, tehát a betöltés tetejéről került elő, egy pedig a 2. bontási szintből. Ez 

utóbbi példány vállát bütyök díszíti. 
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Ez a forma a Sopot kultúra Ražiste-típusára jellemző, mely egy területi csoport Közép-
Szlavóniában. Z. Marković korábban a Sopot IA-IB átmenetre keltezte a Ražište-típust 
(Marković 1985, 52), újabban valamivel későbbre: a Brezovljani- és a Bicske-típushoz 

hasonlóan a Sopot IB-II átmenetre helyezte (Marković-Botić 2008, 22). Ugyanezzel a 
profillal jelentkező kisebb edényeket (18. t. 15; 32. t. 8.) a tálkák közé soroljuk.  
 
C. Gömbös formájú tál. A különböző gömbös formák tartoznak ide. Vékonyabb 
falú, iszapolt anyagú és simított felületű, finom tálak és vastag falú, kavicsos, 
durvább soványítású és felületű tálak egyaránt készültek ebben a formában. Ide 
tartoznak a gömbszelet alakú (I. típustábla, 21, 24); a félgömbös (I. típustábla, 22, 23; 
17. t. 7; 19. t. 2, 4, 7; 21. t. 16; 33. t. 1; 35. t. 10; 38. t. 4, 11. 14.) és a háromnegyed gömb 

alakú tálak (1. t. 5; 13. t. 8; 23. t. 6.). Az egyik példány kívül-belül vörös festésű, de a 
minta nem rekonstruálható. Két esetben az erősen lekopott vörös festésnyomokból a 
peremről lecsüngő, ferde sávozásra lehet következtetni (19. t. 4, 7.). A félgömbös 
formákon szimpla, ill. kettős bütykök is előfordulhatnak (28. t. 11, 13; 31. t. 2; 36. t. 6; 
37.t. 3.). Nagyon általános formák, inkább vastag falúak, a házi kerámiát képviselik.  
 
D. Gömbös testű, rátett peremű tál. A két sormási lelőhelyen nem jellemző, 

mindössze egy-két töredék utal a forma jelenlétére (13. t. 11). Az említett példát 
vízszintes, sárga és vörös, sávos festés borítja. A Dunántúl más Sopot lelőhelyein is 
ritka, pl.: Ajka (Regenye 1994, 20. t. 1). A szlavóniai Sopot kultúrában a Vinča kultúra 
C fokozatának hatását tükrözi (Dimitrijević 1969. X, 6.;1968. T. III.7, T.VII. 8., XI:5.). 
 
E. Csonkakúpos alsó részű, hengeres nyakú tál. Ritka forma. Az egyik példány 
peremét háromszög alakú nyúlvány, továbbá a belső oldalon vörös festett sáv díszíti, 

a külső oldalról lekopott a festés (15. t. 6.). Mérete és arányai miatt elképzelhető, hogy 
talpas kehely (II. típustábla 3-4, 6.) letört tálrésze; ezt a háromszög alakú nyúlvány is 
megerősíti (ld. II. típustábla, 1.). 
 
F. Kónikus tálak 

Fordított csonkakúpos, mély tálak (18. t. 14). Egy töredék belső oldalát a peremről 
induló, függőleges, festett vörös sáv díszíti (102. t. 10.). A Sopot és a korai lengyeli 
kultúrában (pl.: 50. t. 12.) egyaránt meglévő forma, ezért a kevert kontextusú 
objektumokból (pl.: a körárkok betöltéséből) származó példányok kulturális 
besorolása nem is lehetséges (pl.: 93.t.4.). 
 

Talpas tálak (II. típustábla). 
G.1. A talpas tálak tálrésze leggyakrabban csonka kúpos aljú, hengeres felsőrésszel, 
négy, a vállvonalon szimmetrikusan elhelyezett bütyökkel (II. típustábla, 3-4, 6); 
gyakran kehely elnevezéssel illetik ezt a formát. A talpas tál a Sopot kultúra 
jellegzetes formája, mely a kultúra kezdetétől fogva része az edénykészletnek 
(Dimitrijević 1968, Sl. 5, 12; Sl. 6, 18-20; Sl. 7, 14-16; Sl. 8, 17-19). Már a korai neolit 
Starčevo-kultúrának is egyik vezérformája volt a talpas kehely (Marković 1984, T. 1, 
10; Kalicz 2009, 1. kép 7-9; Kalicz et al. 2007b, Kat. 2.). A korai lengyeli kultúrában is 
megvan (46. t. 4.). Mindkét sormási lelőhelyen több példánya került elő, köztük 

kiegészíthető darabok is. A talp mindig tömör vagy majdnem tömör. Egy esetben 
bütykök sora fut a vállvonalon (II. típustábla, 7.). Ritkábban széles szájú, éles 
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válltörésű a tálrész (II. típustábla, 1-2), az előbbi példány peremén háromszög alakú, 
felfelé álló plasztikus nyúlvány ül. Ennek az edénynek szinte pontos másolata kisebb 
méretben is előkerült (12. t. 8.). Egy másik példány talpcsöve letört, helyét 

lecsiszolták. A széles szájú forma megjelenik lekerekített haséllel és enyhén kihajló 
peremmel is (II. típustábla, 5a-b). A horvátországi talpas tálak tálrésze mindig csonka 
kúpos (Dimitrijević 1968, 35, Sl. 5-8; Kriznarić Škivanko 2006, 15, Fig. 6-7). A dél-zalai 
lelőhelyeken sok hasonló edényt került elő: Petrivente: Kalicz et. al. 2007, Abb. 4, 8; , 
Becsehely I.: Kalicz et. al. 2007, Abb. 4-11. Bicskén kiegészíthető edényt nem találtak; de 
a típustáblán közölt talpas tál (Makkay et al. 1996, Fig. 71a-b, Q) ttalpcsövének 
párhuzama Balatonmagyaród-Kápolnapusztán lengyeli környezetben került elő (P. 

Barna 2001, Pl. I,3). 
 A tömör vagy majdnem tömör, kiszélesedő aljú példányok a leggyakoribbak, 
ezeket sok töredékes példány képviseli (II. típustábla, 3-6, 8-10; 7. t. 10-11; 12. t. 15, 
18; 15. t. 12; 17. t. 9, 11; 19. t. 5, 17; 21. t. 6-7, 12-13; 22. t. 6; 28. t. 3-4; 31. t. 6-7; 33. t. 3). 
A teljesen tömör talpak a ritkábbak. A tömör, esetleg enyhén homorú aljú csőtalpak 
közvetlen déli (Vinča-) hatást mutatnak, a megelőző vonaldíszes kerámiában nem 
voltak jellemzőek (Horváth-Kalicz 2003, 19). A tömör vagy majdnem tömör talpak 
korai lengyeli leletekkel együtt is megtalálhatóak (pl.: a 9. sz. ház anyagában, 11. t. 
5.). 
 Ismertek az üreges csőtalpak irányába mutató, átmeneti formát képviselő 
darabok is (18. t. 7; 19. t. 12-13; 26. t. 7.); ilyenek a korai lengyeli leletekkel együtt is 
előfordulnak (pl.: 8. sz. ház anyagában, 10. t. 12). Egy-két teljesen üreges, feltehetőleg 
középmagas csőtalpból származó töredéket is említhetünk Sopot-kontextusból, pl.: 
15. sz. ház környezetéből8 (21. t. 5; 30. t. 6.). 
 A karcsú, szűk talpátmérőjű, tömör vagy majdnem teljesen tömör talpak (II. 

típustábla 8; 102. t. 3; 103. t. 12.) egy másik variációt képviselnek és a többségtől 
eltérő eredetűnek tűnnek. Hasonló, bár kissé magasabb talpak a ny-balkáni Butmir-
kultúrában voltak használatosak, pl.: Obre (Gimbutas 1974, Fig. 7/A) és Okolište 
lelőhelyeken (Hoffmann et al. 2007, Abb. 45, 11; Abb. 51, 9). 
 Teljesen egyedi példány egy külső oldalán megvastagított, majdnem tömör, 

alacsony talpcső (36. t. 1.), melyhez egyelőre nem találtunk párhuzamot. 
 Kevés kivételtől eltekintve a talpak díszítetlenek: egy-egy esetben előfordul 
beszurkált díszítés, körben a talpcsőn (33. t. 10; 34. t. 7.), ill. az üreges példányok 
belsejének vörös festése (II. típustábla, 14; 18. t. 4; 25. t. 2; 35. t. 2.) – az utóbbi egy 
középmagas példányon fordul elő, valamint a korai lengyeli leletanyagban is 
megjelenik (50. t. 13, 59. t. 5.). A beszurkált díszítést valamilyen üreges bottal 
(bodzaág?) vagy szalmavéggel készíthették; ez a díszítési mód is megvan lengyeli 
környezetben (43. t. 14; 74. t. 2.), de ott is ritkaság számba megy.  
 Egy talpcső töredéken9 egymásba kapcsolódó karcolt spirál fut körbe (XII. 
típustábla, 8.); hasonló motívum, szintén talpcsövön, a Danilo-kultúrában gyakori 
(Koroseč 1959, T. LXXV, 2, 3). A Butmir-kultúrában annyira jellemző karcolt 
spirálmotívum is a Danilo-kultúrából öröklődött át (Korošec 1964, 95; 102). Sormás-
Török-földekre is inkább butmiri kapcsolatok útján, nem pedig közvetlenül Danilo-

                                                
8 A 15. sz. házat túlnyomó többségében Sopot-leletek keltezik, de több, korai lengyeli lelet is előkerült innen, pl.: 

zoomorf (20. t. 2.) és antropomorf (21. t. 1.) plasztikák töredékei. 
9 79.19. obj. 
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hatásra juthatott el (P. Barna 2009). A talpcsőn megjelenő díszítés, akár karcolt, akár 
festett kivitelben, nem jellemző a Sopot kultúrára. A talpcső lábánál elkeskenyedő, 
majd fordított csonka kúposan kiszélesedő talpú változat (II. típustábla, 9; 36. t. 2.) 

formai párhuzamai szintén a Butmir kultúrában találhatók meg (Hoffmann et al. 
2007, Abb. 45, 11; 51, 9.), annyi különbséggel, hogy azok többnyire tömör vagy 
majdnem teljesen tömör talpak, míg a sormási példányok alja kissé üreges. 
 A talpcsöveken leggyakrabban megjelenő díszítés - az ovális vagy kör alakú 
áttörés, ami a kultúra II. szakaszától van jelen (Dimitrijević 1968, 35, Sl. 7-8; Marković 
1994, T. 8, 7; T. 9,2.), a két sormási lelőhely egyikén sem fordul elő. Sormás-Török-
földeken a díszített talpcsövek egyike, mint láttuk, a Butmir kultúrával hozhatók 

összefüggésbe, a festett darabok pedig a lengyeli kultúra irányába mutatnak. 
 
G.2. Közepes magasságú talp (II. típustábla, 12, 14.). A közepes magasságú talpak, 
elsősorban az üreges változat, a korai lengyeli kultúrára jellemző (Kalicz 1998, Abb. 
22. 20, 22-24, 26), de a Sopot fazekasságtól sem idegen. Ezekről fentebb, az üreges 
csőtalpak irányába mutató, átmeneti formáknál már esett szó. Külön említést 
érdemel egy kisebb példány (II. típustábla, 12.), melyen – a Gornji Brezovljani-ból 
ismert párhuzama (Marković 1994, T. 14, 13) alapján – egy egyenes falú pohár 
állhatott rajta. Ez az egyetlen töredék sorolható biztosan a talpas poharak típusához, 
de nem zárható ki, hogy a pohártöredékek egy része, melyeknek csak peremes 
nyaktöredéke maradt meg (pl.: 2. t, 6), szintén ebből a típusból származhat. 
 
H. Szalagtalpú edények. 

Mint említettük, ezt a formát párhuzamaik alapján soroltuk a finom tálak közé, mivel 
a két sormási lelőhelyen csak aljtöredékei ismertek (II. típustábla, 15), ezek kivétel 
nélkül díszíetlenek. A Török-földeken egy töredék egyértelműen Sopot-környezetből 
származik10 (23. t. 2.). Az edény formája – párhuzamai alapján – hengeres lehetett. 
Párhuzamait Hidasról és Vinkovci-Ervenica lelőhelyekről ismerjük; az előbbi alacsony 
lábakon álló példány felső része szintén töredékes; felületét beszurkált pontokkal 
kitöltött szalagos, karcolt meander díszíti (Dimitirjević 1968, XII. t. 4), s a Sopot 
kultúra II. fázisára datálódik. Ugyanez a forma megvan a korai lengyeli leletek11 közt 
is (76. t. 12.), s még később, a kultúra II. fázisában is, pl.: Kaposvár-Gyertyános 
lelőhelyen (Regenye 2003, 2. kép 2.). 
 
IV.1.2.2. Csészék, tálkák, bögrék, poharak 
 

A. Csészék, tálkák. Ez utóbbi megnevezést az indokolja, hogy sokszor a forma 
teljesen megegyezik egyes tálformákkal, csak kisebb méretben. Többnyire aránylag 
vékony falúak, simított felületűek és festettek, de durvább, kavicsos anyagú 
példányok is vannak köztük. 
Gömbös (III. típustábla 1.-12.), kettős kónikus (25. t. 7) és csonka kúpos formák (III. 
típustábla 18; 26. t. 2-3.) ismertek. Annak ellenére, hogy egyik sem tartozik a Sopot 
kultúra legjellegzetesebb formái közé, a horvátországi lelőhelyeken is megtalálhatók 
(Dimitrijević 1968, 35, Sl. 5. 7, 11; Sl. 6. 11-14; 17.). 

                                                
10 Több darab a törzsanyagon kívüli területen került elő. 
11 Ld. 93. obj. anyaga, az I. körárok-rendszer belsejében. 
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A.1. Gömbös formák (24. t. 7.). A legegyszerűbb, legáltalánosabb forma, nem kultúra 
specifikus. Variációi: Gömbös aljú, cilindrikus nyakú csésze (12. t. 9; 31. t. 7.), az 
egyik példányt (5. t. 4.) függőlegesen és vízszintesen festett csíkok díszítik. Rövid 

nyakú, gömbös vállú csésze, a perem belülről elvékonyított (25. t. 7.). Behúzott szájú, 
gömbös aljú (13. t. 12.). Egy nagyobb, kiegészített, rövid nyakú példány nagyobb 
bögre vagy csupor lehetett (26. t. 9.). 
 Egy karcolt díszű, háromnegyed gömb alakú csésze (12. t. 14.) minden 
bizonnyal idegen, déli, valószínűleg Adria-vidéki eredetű. Az élére állított rombusz a 
Danilo, a Butmir és a Hvar-kultúrában egyaránt ismert és gyakori motívum. A Hvar 
kultúra egy edénye (Petrić 2002, Sl. 6.) nem csak a karcolt motívum, hanem a forma 
tekintetében is nagyon közeli. Egy másik csészének12 csak az alja maradt meg, így 
formája nem rekonstruálható. A profilálatlan aljtöredék barna, homokkal és 
kerámiazúzalékkal soványított, közepes falvastagságú; fenékhez közel karcolt, 
folyamatos meander (futó kutya-motívum) díszíti. Kívül vörös festés nyomai 
látszanak (101. t. 16; P. Barna-Biró 2009, 5. ábra 13.). Díszítése alapján ez is idegen 
eredetű lehet, minden bizonnyal valódi import kerámia.  
 
B. Bikónikus. A tálakhoz hasonlóan itt is alapvetően két variáció különíthető el: az 
éles hastörésű, ill. a lekerekített hasélű csészék. 
B.1. Bikónikus, éles haséllel (28. t. 5.) Az egyik festett példány felső része enyhén 
homorú; a vállán váltakozó irányú ferde vonalkötegek vannak (29. t. 5. ). A hasélen 
esetenként bütykök ülhetnek. (4. t. 3; 16. t. 2; 22. t. 2.). Az egyik csészét függőleges 
csíkozás (16.t.1.), egy másikat ferde sávok díszítenek (16. t. 4.). Néhány esetben, a 
tálakhoz hasonlóan, a felső rész homorúan ívelt (25. t. 3; 28. t. 7; 32. t. 3.). 
B.2. Bikónikus, lekerekített haséllel. A váll enyhén homorú (16. t. 3; 22. t. 1; 24. t. 5; 

28. t. 8.). Néhány esetben kívül-belül vörös festéknyomok látszanak. Felismerhető 
motívumok: egy kívül-belül festett csésze peremén, belül vörös sáv van.  
 

C. Enyhén S-profilú csésze (18. t. 12; 26. t. 5; A korai lengyeli leletanyagban is 
megtalálható ugyanez a forma (11. t. 4.). Egyes darabokon kívül-belül festéknyomok 
látszanak; sárga és vörös szín egyaránt előfordul. 
 
D. Fordított csonka kúpos csésze (III. típustábla, 18; 12. t. 7; 26. 2-3.) A 
legegyszerűbb formák (38. t. 9-10.) mellett nyakkal ellátott formák is előkerültek: pl.: 
1, rövid, egyenes nyakkal (15. t. 4.). Az egyik töredék jó állapotú festéséből 
rekonstruálható a minta: a peremen futó sávot több, váltakozó szélességű vízszintes 
sáv kíséri (34. t. 4). Két esetben alacsony tálka peremén kiemelkedés ül (38. t. 9-10). 
 
E. Bögre. Vastag, ívelt falú, kisméretű edények (III. típustábla, 17; 33. t. 8.). Egy 
gömbös aljú, aránylag vastag falú bögre (16. t. 11.) töredékén az aljhoz nagyon közel 
félgömbös bütykök ülnek. 
 

F. Pohár. 
Nem túl gyakori forma. melynek több variációja különíthető el. 1, Meredek falú, 
behúzott szájú (2. t. 6.). A korai lengyeli anyagban is előfordul (11. t. 9; 101. t. 2.). 

                                                
12 II. körárok, 296/B szakasz 
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Kettős kónikus, rövid, homorúan ívelt nyakkal (6. t. 9; 12. t. 5.). A talpas pohárról (28. 
t. 2.) korábban már esett szó.  
 

Talpgyűrű. Az alacsony talpgyűrű kis poharakon vagy csészén, esetleg bögrén, 
ritkán fordul elő (III. típustábla, 16; 19. t. 16; 21. t. 15.), a teljes edényforma azonban 
nem rekonstruálható. Regenye J. Ajkáról közölt egy példányt, a késői fázisból 
(Regenye 1994, 20. t. 4.). A korai lengyeli kultúrában is megvan, de ott sem gyakori 
(10. t. 13.). 
 
IV.1.2.3. Palackok, amfórák (III. t. 19).  
 
Palackok (III. t./.19.).  
A kisebb, karcsúbb példányok a palackok, a nagyobb térfogatúak az amfórák; 
mérettől függetlenül valószínűleg mindkettő víz- (folyadék)tárolásra szolgált. A 
palack ritka edényforma, egyetlen kiegészíthető példány sem került elő. A sormási 

lelőhelyek egyikén sem került elő kiegészíthető darab, leginkább a nyaktöredékekből 
következtethetünk a formára. A bicskei leletek közt ezt az edényformát egy hengeres 
nyakú, gömbölyű hasú edény képviseli, négy kis bütyökfüllel, mely feltehetőleg 
vonaldíszes örökségként került a Sopot fazekasság formakincsébe (Kalicz-Makkay 
1972, 6, 2. kép 9). A palack nem jellemző Sopot-forma; a sormási darabok, idegen, a 

díszítésből ítélve butmíri hatásról tanúskodnak (III. típustábla, 19; XII. típustábla, 9-
11.). A palack bikónikus testű, cilindrikus nyakú; nyakát és vállát dupla vonalas, 
Butmir-jellegű karcolás díszíti: a perem alatt és a vállon egymásba kapaszkodó, fekvő 
spirálok futnak körbe, a váll viszonylag éles törésvonalát körbefutó vonalpár 
hangsúlyozza. Egy hasonló válltöredéken átfúrt bütyök ül a vállvonalon (XII. 
típustábla, 10.). Ezek a töredékek azonban nem tipikus Sopot leletek, díszítésük és 
anyaguk alapján is valószínűbb, hogy valódi butmiri importokról van szó.  
 
Amfórák.  

Amfórák darabjai valamivel gyakrabban kerülnek elő; legtöbbször nyaktöredékeik 
alapján lehet azonosítani ezeket. A formák hasonlósága miatt, nem mindig lehet 
egyértelműen eldönteni, hogy amfórákból vagy puttonyedényekből származnak-e. 
Horvátországban is meglévő forma (Dimitrijević 1968; Sl. 7, 7; Sl. 8, 9-10). A sormási 

lelőhelyek egyikén sem került elő kiegészíthető darab. A nyakkiképzés alapján 
többféle variációban fordulnak elő: 
A. Ívelt vállú és nyakú, enyhén kihajló peremmel (4. t. 5; 8. t. 5; 18. t. 9; 19. t. 1), az 
egyik példány festett; a peremet belül vörös sáv szegélyezi (16. t. 6.).  
B. Egyenes peremű, cilindrikus nyakú, nagyobb edény (19.t.1.), a fent említett 
bicskei példánynál karcsúbb, inkább a lengyeli kultúra amfóráihoz (pl. 65. t. 9) 
hasonló. 
C. Nagyméretű, enyhén tölcséres nyakú, gömbös vállú forma. Egy töredék formája 
szerint közelebb áll a puttonyedényekhez, de a jellegzetes csőrös fül helyén kiöntőcső 
töri át az edényfalat (VIII. típustábla, 2). A kiöntőcső a Sopot és a korai lengyeli 
kultúra (89. t. 9.) edényein ritkán található, s az eddigi adatok szerint nem kötődik 
egy adott edénytípushoz többféle típuson egyaránt megtalálhatók. Sormás-Török-
földeken, a II. körárok külső árkának betöltéséből került elő (103. t, 13) egy csonka 
kúpos tál pereme alatt helyezkedik el a félköríves kiöntőcsőr. Horvátországból 
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Vinkovci-ból , ill. Otok-ról ismertek hasonló kiképzésű kiöntőcsőrök (Dimitrijević 
1968, T. XIII, 5; Marković 1994, T. 10, 9; Dimitrijević 1968, T.XVII, 6), ez utóbbi kisebb 
méretű edényen, talán poháron volt. Tkalec-Ciglana lelőhelyről ismert még egy 

táltöredék, de ez nem áttört falú, hanem a megnyújtott pereme szolgált 
kiöntőcsőrként, maga a tálforma azonban hasonló lehetett a sormásihoz (Marković 
1994, T. 10, 13). Mindkét idézett párhuzam Sopot III. korú. A kultúra névadó telljének 
legalsó rétegéből közölt M. Kriznarić Škrivenko két kiöntőcsőrös tálat, melyeknek 
fülük is volt (2006, 13, Fig. 4-5). 
 
IV.1.2.4. Durva tálak (VI. típustábla).  

 
 Vastag falúak, és általában nagyobb méretűek. Jellemző a szitált kavicsos 
soványítás, többnyire díszítetlenek vagy bütykök, fogóbütykök díszítik. A 
horvátországi lelőhelyeken, pl.: Novi Perkovci-ban, a durva tálakon jellemző az egy- 

vagy kétsoros ujj- vagy körömbenyomkodás ( Marković-Botić 2008, 18, T. 2, 3, T. 9, 5; 
T. 8,5), a sormási lelőhelyeken azonban nem. Itt inkább vízszintesen átfúrt, ovális 
bütyökfül ül a tálak vállán (27. t.1; 28. t. 6.).  
A. Csonkakúpos formák. 

A.1. Csonka kúpos tál. Több darab képviseli a kónikus formát, cilindrikus nyakkal 
(17. t. 6-7). 
A.2. Lapos tál, csőrös füllel vagy felálló bütyökkel (VI. típustábla, 17-18; 21. t. 11; 23. 
t. 5). Az egyik példány peremén ívelt kiemelkedés, az oldalán pedig ferde 
bevagdosások láthatók (20. t. 6.). Horvátországban a Sopot kultúra II. fázisában jelenik 

meg (Dimitrijević 1968, 35, Sl. 7, 17). Regenye Judit megfigyelései szerint is inkább a 
késői időszakra jellemző, pl. a balácai anyagban (1994, 5. t. 3.). A korai lengyeli 
anyagokban a felhúzott bütykös változat él tovább, pl.: Sében (Kalicz 1983-84, Taf. 
6,23; Kalicz 1998, Abb. 6.).  
B. Gömbös formák (VI. típustábla 13-15).  
Egyszerű kidolgozású tálak, melyek szintén több variációban (gömbszelet, 
félgömbös, háromnegyed gömb alakban) fordulnak elő (1. t. 5), néha bütykök 

díszítik. 
 
IV.1.2.5. Fazekak, csuprok, lábas edények 
 

 A házi kerámia leggyakoribb edénytípusa a fazék. Többnyire díszítetlenek 
vagy bütykök, fogóbütykök, ill. fülek díszítik. A törzsterületen, pl.: Novi Perkovciban 

gyakori rajtuk az egy- vagy kétsoros ujj- vagy körömbenyomkodás (Marković-Botić 
2008, 18, T. 2, 3, T. 9, 5; T. 8,5) a sormási lelőhelyeken azonban körömbenyomkodás 
csak ritkán jelenik meg. Az alábbi típusok különíthetők el: 
A. Tojásdad alakú vagy gömbös testű, kihajló peremű (S-profilú) fazék (V. 
típustábla, 9-10; 40. t. 16). A has legnagyobb szélességén bütykök ülhetnek. Sormás-
Török-földeken kiegészíthető darabok (V. típustábla, 8.) és számos töredék (28. t. 10; 31. 
t. 3; 32. t. 9; 35. t. 8; 37, 4; 38, 4) került elő, a Mántai-dűlőben azonban nem jellemző. 
Ajkán, késő Sopot anyagban kerültek elő S-profilú fazekak töredékei (Regenye 1994, 
22. t. 1.). Becsehely és Sé anyagában a leggyakoribb fazéktípus (Kalicz 1988, Abb. 4,13-
14; Kalicz 1983-84, 7,1, 3.). A törzsterületen is megvan (Dimitrijevć 1968, 35, Sl. 6, 13 – 
Sopot IB;), Vinkovci-Sopot (Sopot III), Marković 1994, T. 7, 16). A lelőhely egyetlen 
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szűrőedény töredéke hasonló profilú edényből származik (22. t. 9.). Sormás-Török-
földeken az egyetlen szűrőedény töredéke egy S-profilú fazékhoz hasonló formájú 
edény peremes nyaktöredéke (22. t. 9.). A Mántai-dűlőben nem került elő ez az 

edényforma. Más Sopot lelőhelyeken sem gyakori típus, Balácán két kis töredék 
sorolható ide, az egyik perem-, a másik egy ívelt falú edényből származó 
oldaltöredék (Regenye 1994, 9. t. 4.). Bapskán kis peremtöredék képviseli ezt a típust 
(Dimitrijević 1968, Sl. 11, 11), Otok B horizontjából egy szűk szájú edény (Dimitrijević 
1968, T. VII, 1.), s Novi Perkovciból is mindössze egy kis töredék említhető, mely egy 
gömbös formájú edény has töredéke (Marković-Botić 2008, T. 7, 3). A kultúra 
lelőhelyein tehát általában csak egy-két kis töredék által képviselt edénytípusról van 
szó, s ezek alapján legfeljebb az állapítható meg, hogy különböző formákból 
származnak. Más dél-zalai lelőhelyen is előkerült ez a forma, pl.: Becsehely I-en 
(Kalicz et al. 2007, Abb. 4, 6-7).  
B. Hengeres nyakú, ívelt vállú fazék, kívülről megvastagodó peremmel (19. t. 10; 
15. t. 1). Nem tipikus Sopot-forma, inkább a lengyeliben jellemző, pl.: Sében (Kalicz 
1983-84, Taf. 7,2.) és Svodínban (Nemĕjcová-Pavúková 1986a, 1,18.). Regenye J. Ajkáról 
közölt ilyen fazekat (Regenye 1994, 21. t. 4.). Ez a fazéktípus a Sopot kultúrán belül 
késői típus, már a lengyeli kultúra hatását mutatja (Regenye 1994). Kevés töredék 
képviseli ezt a formát a lelőhelyen. 
C. Tojásdad alakú, szűk szájú fazék. Ritka fazékforma, kiegészíthető példánya nem 
is került elő (21. t. 18, 31. t, 10.). Ez utóbbi példány vállát rövid bekarcolások díszítik. 
 
Csuprok. A csuprok a fazekakhoz hasonló, esetenként azonos formát képviselnek, 
kisebb méretben, pl.: gömbös test (26. t. 9).  
 
Lábas edény. Mindkét sormási lelőhelyen jelenlévő edénytípus. Az egyik kiegészített 
példány homorúan ívelt felső és domború alsó résszel rendelkezik (VI. típustábla, 
16.). Kevés kiegészíthető példánya van, de a sok lábtöredék (2. t. 1; 4. t. 11-12; 6. t. 7; 
12. t. 17; 20. t. 3) arra utal, hogy nem lehetett ritka típus. A Mántai-dűlői négylábú 
edény alapján, bár felső része hiányzik, nem zárható ki, hogy némelyik egyúttal 
zoomorf edényként is értelmezhető (XI. típustábla, 4.), s mint ilyen, rituális 
vonatkozása is lehet. Az edény lábainak vége azonban egyszerű kialakítású13. A 
zoomorf edények nyilvánvaló rituális jellegével szemben a lábas edények 
valószínűleg a mindennapi használati tárgyak körébe tartoztak. Az edénytípus a 
Sopot kultúra kezdetétől, az IA fázistól részét képezi az edénykészletnek, pl.: 
Klokočevik B horizontjában (Dimitrijević 1968, Sl. 4, 6). A Dunántúlon is jellemző lelet, 
Becsehely I –en és Petriventén (Kalicz-Makkay 1972, 2. kép 7; Kalicz et al. 2007, Abb. 3, 
17-19, ill. 20). A formatív lengyeli kultúrában is megtalálható, azonos formában 
(Kalicz 1998, Abb. 22, 25), Sormás-Török-földeken szintén előfordul lengyeli 
kontextusban is (10. t. 2; 11. t. 10; 24. t. 2; 39. t. 8. 110. t. 4; 102. t. 13; 45. t. 11); a 
bizonytalan leletkontextusú lábtöredékek ezért nem köthetők kultúrához (pl.: 93. t. 
7.). 
Több variációja ismert: a három, ill. négy rövid lábbal ellátott  edény, továbbá létezett 
egy hosszú, magas lábakon álló változat is (ld. Kalicz et al, 2007, Abb. 17; 20. t. 4; 96. 

                                                
13 A korai lengyeli kultúra zoomorf edényeinek lábán (20. t. 2;XXV. típustábla, 6a-b) a lábujjak vagy paták 

jelölve vannak. 
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t. 15; 57. t. 3). Ez utóbbinak az arányai a balatonmagyaródi (P. Barna 1999; 2001) és 
györei (Zalai-Gaál 2007, Typologische Tafel 39, gy13.1) példányokéhoz hasonló, de a 
zoomorf edények lábával ellentétben itt sem találunk a láb részleteire utaló jeleket. 
 

IV.1.2.6. Tárolóedények (VII. típustábla) 
 
A durva kivitelű, nagyméretű és vastag falú házi kerámiához tartoznak. A legtöbb 
példány gömbölyded testű, széles szájjal (VII. típustábla,1, 3, 5) vagy rövid, 
cilindrikus nyakkal (VII. típustábla,4, 6). Az előbbiekre jó párhuzamokat találunk 
többek közt Petriventén (Horváth-Kalicz 2003, 5. kép, 11) és Becsehely I-en (Kalicz 2007, 
Abb. 8, 17). Elő került egy olyan tagolt nyaktöredék is, ahol a nyakvonal és a 
vállvonal is éles törésű; a nyak rövid és fordított csonkakúpos (VII. típustábla, 2). 
 
IV.1.2.7. Puttonyok (VIII. típustábla).  
 

Nagyméretű házi kerámia, mely elsősorban vízhordásra szolgálhatott. Jellegzetes, 
aszimmetrikusan elhelyezett fülei szerint a hátra felerősítve vitték. A korai 
neolitikumtól kezdve a rézkorig használt típus, de az edénytípuson a csőrös fülek 
(VIII. típustábla, 5) a Sopot kultúrához köthetők (Kalicz 2006, 36). Kétféle alapformája 
van: bikónikus testű és ívelt falú; sokszor azonban csak a jellegzetes, szarv alakú 
vagy csőrös fültöredékek utalnak a puttonyedényekre, így az edény forma nem 
mindig rekonstruálható. 
A. Bikónikus, lekerekített vállú, ívelt nyakú (VIII. típustábla, 1,5; 4. t. 15; 19. t. 15; 
35. t. 11.). Ez a forma már a Sopot kultúra kezdetén, az I. fázisban is használatban 
volt, pl.: Klokočevik-ben (Marković 1994, T. 7, 6). S. Dimitrijević az IB fokozatba sorolta 

(Dimitrijević 1968, 35, Sl. 6). 
B. Ívelt falú. Mindkét sormási lelőhelyen kerültek elő példányai, a Mántai-dűlőben 

jóval több, köztük kiegészíthető edények is (VIII. típustábla, 3; 6. t. 11; 20. t. 5; 29. t. 
1.). Egy feltűnően kisméretű edény (VIII. típustábla, 4) ezt a formavariációt képviseli. 
 
IV.1.2.8. Fedők (fogótöredékek)  
 

 Annak ellenére, hogy mind a Vinča kultúrában (Vasić 1933, 1933), mind a 
lengyeli kultúrában meglehetősen gyakoriak a fedők (Kalicz 1985, 59. kép, 1-9), nem 
ritkán plasztikus díszítésű fogókkal, a sormási lelőhelyeken nem tartoznak a gyakran 
megjelenő kerámiaformák közé. Egyetlen kiegészíthető példányuk sem került elő, 

csak a fedőfogók töredékei alapján lehet következtetni meglétükre. Két figurális 
ábrázolású fogó érdemel említést: Egyikük egy plasztikusan megformált fedőfogó 
töredéke, mely valószínűleg kemencemodellt ábrázol Sormás-Mántai-dűlőben került 
elő (XI. t. 7.). Vörösesbarna színű, kavicsos soványítású, ami arra utal, hogy házi 
kerámiáról törhetett le. Eredetileg lapos téglatest alakú, két sarkán sérült. A másik 
végén szegélye benyomkodásokkal tagolt, lapos tetején három, egy irányba mutató, 
karcolt V-alakú motívum van. Legjobb analógiái lengyeli környezetben fordulnak elő 
(Kalicz 1985, Fig. 12). A másik, szintén Mántai-dűlői darab homokkal soványított, 
barna és szürke foltos, erősen stilizált állat alakú töredék, feltehetőleg fedőről. Az 
állatfigura hegyes farka felfelé áll, testén hosszában egy kerek átmetszetű furat fut 
végig. Az ábrázolt állat fajtája nem azonosítható (XI. típustábla, 8a-c.). 



 
181 

IV.1.2.9. Miniatűr edények 

 
A miniatűr edények minden Sopot leletegyüttes tipikus darabjai, a törzsterületen és a 
Dunántúlon egyaránt. Rendeltetésükről megoszlanak a vélemények; rituális 
cselekmények kellékeitől kezdve profán jellegű gyerekjátékon át a fazekasok 
gyakorló darabjáig sokféleképpen határozzák meg őket. Többségben vannak 
azonban azok a kutatók, akik szerint ezek a tárgyak valamilyen rituális tevékenység 
kellékei lehettek (Podborský 2004), s erre utalnak azok a DK-európai 
szentélymodellek is, melyek belsejébe antropomorf figurákat és miniatűr 
berendezési, ill. és használati tárgyakat helyeztek, pl.: Ovčarovo (Todorova 1974, 1983, 
Nikolov 1998). 
 A sormási lelőhelyeken nagy számban kerültek elő (IV. típustábla). Szinte 
minden edényformának létezik a miniatűr változata. Ezt más Sopot-lelőhelyen, pl. 
Petriventén is megfigyelték (Horváth-Kalicz 2003, 18). Egy miniatűr puttony (IV. 

típustábla, 23) mellett talán a miniatűr lábas edények érdemelnek külön említést (IV. 
típustábla, 15-16). Ez utóbbi négy lábon áll, és ovális tálrészének két végén egy-egy 
lelógó bütyök van, elképzelhető, hogy állat alakú edény kicsinyített mása. 
 
IV.1.3. Egyéb agyagtárgyak 

 
IV.1.3.1. Önálló plasztikák (Rítushoz köthető tárgyak, I.) X. típustábla  
 

Antropomorf plasztikák. A két sormási lelőhelyről együtt összesen 18, kivétel nélkül 
töredékes példányuk került elő. Három típusuk ismert: 
 1, A leggyakoribb és a Sopot kultúrában a legtipikusabb az ülő, kanonizált 
testtartású forma (X. típustábla, 1—9a-b). Ide tartoznak a merev, függőlegesen ülő, 
lapos testű, többnyire gömbölyű fejű idolok, melyek kezüket a mell alatt vagy az 
ölükben tartják. Nemük  pusztán a mellek jelölése nyomán — nem állapítható meg, 
mivel a mell ábrázolása férfi és női jelleggel ellátott (hermafrodita?) szobrokon 
egyaránt megtalálható. A szobrok ülő testtartása Kalicz N. szerint a Vinča-kultúra 
legszembetűnőbb hatása (Kalicz 2007, 12).  
 2, Kevésbé tipikus és korábban csak lengyeli környezetből volt ismert az 
erősen stilizált, bikónikus, cserélhető fejű antropomorf plasztika. 3 db kiegészíthető 
példányát ismerjük a Mántai-dűlőből (P. Barna 2007a; Kat. 94.) (X. típustábla, 11-13a-
d), melyek mind egy objektumból, a 710.829. objektumból származnak. A Török-
földeken csak erősen töredékes darabok kerültek elő (30. t. 1; 23. t. 3.).  

 3, A legritkább az álló ember alakú szobrocska; melynek egy példánya a 
Mántai-dűlőben került elő (X. típustábla, 10a-e), egy másik, bizonytalan kontextusú 
darab pedig a Török-földeken14. A Sopot kultúra törzsterületén is ritka: egy durva 
megformálású példányt Novi Perkovci-ból közöltek (Marković-Botić 2008, T. 6,5), míg 
egy másik, Slavča-i lelőhelyű példány éppen a Mántai-dűlői darabbal való formai 

hasonlósága alapján sorolható a Sopot kultúra emlékanyagába (P. Barna 2009b), a 
korábbi rézkori (Kostolac) besorolás (Skelac 1997, T.3, 24) helyett. 
 Korábban úgy tűnt, hogy a Sopot kultúra önálló antropomorf plasztikája 
szegényes és csak a kultúra egy adott korszakára (IB fázis vége – II. fázis idején) 

                                                
14 Nem tartozik a törzsanyaghoz. A 32. sz. ház környezetéhez tartozó hulladékgödörből került elő. 
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jellemző. A szobrok stílusa a Vinča-hagyományokat tükrözi, főleg a 6,5-4,5 m közti 
réteg legegyszerűbb típusait; általában gyenge minőségűek és stilizáltak (Težak-
Gregl 1983-84, 43-44; Regenye 1994). A törzsterületről korábban ismert kevés példát 

(2 db Vinkovciból, 1 db Bapskáról, 3 db Pepelane lelőhelyről) Regenye J. 
disszertációjában áttekintette (1994). Azóta, ha van is némi gyarapodás, a 
törzsterületen lényeges változás nem tapasztalható. Az újabban közölt anyagokban 
antropomorf szobrokat említenek Slavča (Skelac 1997, T.3, 24) és Novi Perkovci 
(Marković-Botić 2008, T. 6,5) lelőhelyekről. Új elemként értékelhető az arcos edény 
felbukkanása a Sopot leletanyagban, melynek egy példáját Dubovo-Košno lelőhelyről 

közlik (Marijan 2006, 50, Abb. 7). 
 A Zala megyei lelőhelyeken tapasztalt helyzet alapján más kép rajzolódik ki: 
mint láttuk, egyedül a két sormási lelőhelyről 17 db (!) szobortöredéket mutathattunk 
be, s ez a szám még nem végleges. Sormás-Török-földek lelőhelynek azon részeiről, 
melyek leletei kívül esnek a disszertáció keretein, még további antropomorf 
töredékek is előkerültek, köztük néhány a Sopot kultúrát képviseli. Mivel ezeket a 
példányokat most nem vizsgáljuk, nem látjuk értelmét statisztikai szempontú 
elemzésekbe bocsátkozni. Így is jól látható azonban, hogy a Sopot kultúra önálló 
antropomorf plasztikáinak túlnyomó többsége a Mántai-dűlői lelőhelyről származik 

(a vizsgált anyagban 13 db), s csak kisebb részük (a jelenleg feldolgozott anyagban 
mindössze 4 db!) a Török-földekről. A két lelőhely közt tapasztalható szembetűnő 
mennyiségi eltérés sem kulturális, sem pedig földrajzi okokkal nem magyarázható, 
minden bizonnyal a két lelőhely kronológiai különbségére vezethető vissza.  
 Összegezve a fentieket, a disszertáció témáját, azaz a lengyeli kultúra 
kialakulását tekintve fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a lengyeli kultúra 
formatív fázisának séi típusú antropomorf plasztikájától való tipológiai eltérések 

mellett fontos közös vonásnak tarjuk az 1. csoportba sorolt szobrok kötött, kanonizált 
ábrázolásmódját, mely a vonaldíszes kerámia kultúrájára egyáltalán nem volt 
jellemző. Azt, hogy ezek az ábrázolások befolyásolták a séi típusú antropomorf 
plasztika kialakulását, alátámasztja, hogy a X. típustábla 2a-c szám alatt bemutatott 
szobor hátán a gerincet ugyanolyan módon, egy sekély vájat formájában ábrázolták, 
mint a séi típusú antropomorf plasztikákon, ill. edényeken15 (P. Barna s.a.a.). Ennek a 
darabnak még egy sajátossága van: bár a kartartása jellegzetes, a test előtt 
keresztezett; a kezek megformálása azonban, stilizáltságuk ellenére, sajátos: a 
tenyérrel felfelé, egymásba helyezett kézfejeket egy függőleges furat töri át, amiből 
arra gondolhatunk, hogy a szobor eredetileg talán tarthatott valamit a kezében, ami 
az átfúrásnál lehetett a kézhez rögzítve. 
 
IV.1.3.2. Oltárok 
 

 A disszertáció törzsanyagában egy példány képviseli ezt a tárgytípust, mely a 
Mántai-dűlőben került elő16 (P. Barna 2009, 2. kép 1.). Megközelítőleg téglatest alakú, 

barna színű, fekete és vörös foltos, anyaga homokkal és apró szemű kavicszúzalékkal 
soványított. Mind a négy lába letört. Az oltár előlapjának közepén, kerek lyuk van, 
mely a testbe mélyen benyúló üreg nyílása. A bemélyedés tengelye az oltár 

                                                
15 Részletesen ld. IV.2.1.11. alfejezetben. 
16 Ltsz: 710.372.1.9. 



 
183 

előlapjának síkjára merőleges. Az oltár tetejét szegélyező perem több helyen sérült. 
Az oltár tetején letört fogantyú indítása, egyik sarkán pedig átfúrás nyoma látható. 
Felületén összefüggő vörös festés maradványai figyelhetők meg. A lelet a Sopot 

kultúra egyik olyan objektumából származik, amely Malo Korenovo-kerámiát is 
tartalmazott (P. Barna s.a. IV. tábla 3-4.). Ma.= 6,8 cm; h.= 10,7 cm; sz.= 8,8 cm. 
 A törzsanyagon kívül még két további oltártöredék került elő ebből a típusból, 
mindkettő a Török-földeken (P. Barna 2009, 1. kép 1-2.)17. A három új sormási és a 
korábban számon tartott példányokkal együtt a tárgytípus jelenleg ismert 
darabjainak száma még mindig csak hat (esetleg hét), tehát ritka típusról van szó. Ez 
utóbbiakat a következő lelőhelyekről ismerjük: 1. Gornji Brezovljani (Horvátország), a 
Sopot kultúra Brezovljani-típusának lelete; díszítetlen oltár (Dimitrijević 1969, 19.t.7). 
Az előkerülési kontextusról nincs adat. 2. Tomašica-Ravnice (Horvátország): A 
Korenovo-kultúra oltára, jellegzetes vonaldíszekkel (Težak–Gregl 1993, 70; Pl. 18/1). 
Az előkerülési kontextusról itt sincs adat. 3. Petrivente-Újkúti-dűlő: A Sopot kultúra 
lelete, Korenovo-jellegű karcolt díszű oltár (Horváth–Kalicz 2003, 7. kép 4). Gödörből 
került elő (Tokai 2006, 13). 4. Bapska (Horvátország): a Sopot-kultúra II. fázisába sorolt 
oltártöredék, Korenovo-díszítésekkel. A töredékből a geometrikus formára és a négy 
lábra lehet következtetni (Dimitrijević 1968, Sl. 13,2), a többi jellemzőre azonban nem, 
így csak kérdőjelesen soroljuk ide. Házból került elő. 
 Az oltárok közös jellemzői: 1, kisméretű, geometrikus (megközelítőleg kocka 
vagy tégla alakú) test; 2, négy db — a testtől többé-kevésbé elkülönülő — láb; 3, a test 
elején található kerek lyuk, mely a testbe nyíló mélyedés szája; 4, maga a testbe 
mélyedő üreg, melynek tengelye az előlapra merőleges; 5, a tetején elhelyezett átfúrt 
fogantyú. Az oltárok a Korenovo-, a Sopot és a lengyeli kultúrákban fordulnak elő. 
Legjobb tudomásunk szerint (még) nem ismert olyan példány, amely kizárólag, 
színtiszta lengyeli kulturális közegből származna, de Sormás-Török-földek két leletének 
a lengyeli kultúrával való kapcsolata mégsem vitatható. Elképzelhető, hogy ez a 
típus a későbbi lengyeli fejlődésben már nem él tovább, ezért előbukkanása csak a 
legkorábbi, formatív fázisban várható (P. Barna 2009, 216). 
Az oltárokhoz további párhuzamokat, ill. lehetséges előképeket a Nyugat-Balkánon, a 
Kárpát-medencei késő neolitikummal részben egykorú Butmir-kultúrában találtunk, a 
kultúra Ib–II. fázisából (Fiala–Hoernes 1898, Taf. V, 2a–2b–2c; 4a–4b; P. Barna 2009, 2. 
kép 2–3). A butmiri leletekben még sokkal inkább felismerhető az állatábrázolás, a 
stilizáltság alacsonyabb fokán állnak, bár ezek sem realisztikus ábrázolások. A 
butmiri párhuzamokra alapozva véltük úgy, hogy az oltárok — bár a végletekig 
stilizáltak — állat alakú oltárokként értelmezhetők; s a lengyeli kultúra állat alakú 
oltáraitól (Zalai-Gaál 1993; Bánffy 1997) való megkülönböztetés céljából az absztrakt 
állat alakú oltár elnevezést javasoltuk rájuk nézve (P. Barna 2009). Az oltárok újabb 
fontos bizonyítékát adják annak az élénk kapcsolatrendszernek, amely a lengyeli 
kultúra formálódása idején a Dunántúl és a Nyugat-Balkán, ill. még annál távolabbi 
területek, az Adriai-partvidék és a Földközi-tenger K-i medencéje közt bontakozott ki, 

melynek útvonala régóta ismert, mozgatórugója pedig a tengeri kagylók, pl. a 
Spondylus (Kalicz–Szénászky 2001) vagy a tengeri só kereskedelme (Gimbutas 1974, 
11-13) lehetett. A Dunántúl és a Butmir-kultúra közt fennálló kulturális kapcsolatok 
több szinten: a tárgyi emlékanyag, a hitvilág, ill. a településszerkezet terén is nyomon 

                                                
17 Leírásukat ld. P. Barna 2009, 215. 



 
184 

követhetők. E kapcsolatokat igazoló, korábban részletesen ismertetett példák (P. 
Barna 2009, 217-219) külön jelentőséget kapnak azáltal, hogy a lengyeli kultúra 
legkorábbi horizontjában jelennek meg, ezért valószínű, hogy az a kulturális 

kapcsolatrendszer, mely ezeket közvetítette, hatással lehetett a lengyeli kultúra 
kialakulására is. 
 
IV.1.3.3. Kanalak.  
 

A Sopot kultúra emlékanyagához tartozó agyagkanalak a legkorábbiak a Dunántúlon. 

Méretükben, fejformájukban eltérőek lehetnek; jellemző a tömör nyelű változat (IX. 
típustábla, 1-3). A lengyeli kultúra nyéllyukas agyagkanalaitól ebből a szempontból 
térnek el. 
 Különböző nyélkiképzés figyelhető meg: vízszintes álló, ferdén felhúzott, lefelé hajló 
és aszimmetrikus, ami azt jelenti, hogy a nyél a kanálfej hossztengelyéhez képest 
oldalirányban elhajlik). 
 
IV.1.3.4. Csillag alakú (ún. Vinča-) tárgy 

 
 Ez a tárgytípus egyike a Sopot kultúra legjellegzetesebb tárgyainak – ezért is 
feltűnő, hogy a két sormási lelőhelyen mindössze egyetlen kiegészíthető példány 

került elő, s talán még két további példány töredékei (24.t.6; 42. t. 3.). A kiegészíthető 
darab ötkarú, egyik karja stilizált állatfejben végződik, közepe ferdén átfúrt (XI. 
típustábla,6 a-b.). Először a Vinča és a Sopot kultúra II. fokozatában jelennek meg 
nagyobb számban, később a lengyeli kultúrában csak szórványosan fordulnak elő 
(Makkay et al. 1996, 122-128; Kalicz 1998, Abb. 19.). Leggyakoribb a négy-, ill. 
hatkarú forma, de más variációik is ismertek, köztük stilizált emberalakra 
emlékeztetők. Mindegyik át van fúrva, egy srégen a tárgy közepe felé irányuló 
fúrással. Ez arra utal, hogy felfüggesztve használhatták (Kalicz 1998, 35).  
 A dél-zalai lelőhelyekkel ellentétben Bicske-Galagonyáson nagyszámban kerültek 

elő különböző csillag alakú tárgyak, ill. töredékeik (Makkay et al. 1996, 122-128; Fig. 
75-77; Kalicz 1998. Abb. 19). A csillag alakú tárgyak előfordulásának eltérő mértéke a 
kultúra különböző területein a Vinča–kultúra hatásának eltérő mértékű 
érvényesülésével magyarázható. Rendeltetésük nem tisztázott: Kalicz N. a szakrális 
szférához tartozónak véli a tárgytípust (Kalicz 1998, 35). Más kutatók, pl.: Marton E. 
profán rendeltetésű használati tárgyként azonosítják, mely a szövés-fonás kelléke, 
ún. fonalcsévélő volt, továbbá hímzéshez is használhatták: a minta kitöltésekor erre 
feszítették fel a textilt. Ugyanakkor nem zárható ki egyidejűleg a kultikus 
jelentőségük sem, mivel a szövés-fonás fogalomkörében mindig jelen van a szakrális 
jelentés is, nehezékként való azonosításukat azonban határozottan elveti (Marton 
2001, 131 Fig.1.).  
 
IV.1.3.5. Ismeretlen rendeltetésű agyagtárgyak 
 
Sormás-Mántai-dűlőben két olyan azonosítatlan rendeltetésű agyagtárgy került elő, 
mindkettő töredékes állapotban, melyek említésre méltóak: 1, Kerek, lapos, 
korongszerű agyagtárgy, melynek mindkét oldalán törésfelület van. Összesen négy 
lyuk töri át, egy középen, három pedig a szélei mentén, egymástól nagyjából 
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egyforma távolságra elhelyezve (IX. t. 6). Csüngő vagy csörgő töredéke lehet18. 2, 
Egyelőre formai párhuzam nélküli egy üreges agyagtárgy töredéke (IX. t. 8 a-c.), 
mely Sormás-Mántai-dűlő 369. objektumából került elő. Szürkésbarna, homokkal és 

kerámiazúzalékkal soványított, belül üreges, felülnézetből megközelítőleg 
háromszög alakú tárgy, mely mind a három csúcsán, ill. az átfogó közepén kerek 
nyílásban végződik. A töredéket hosszanti szimmetriatengelyére (ami a tompaszögű 
háromszög átfogójának felel meg) áttükrözve, a tárgy valamikori formáját a 
következőképpen rekonstruálhatjuk: felülnézetből nagyjából lekerekített sarkú 
rombusz alakú, üreges tárgy, melynek mind a négy sarkán és a tetején is egy-egy 
kerek nyílás van. A sarkok egyike csőrszerűen megnyújtott és felfelé húzott, így az itt 
elhelyezett nyílás szája a tárgy felső nyílásával került egy szintbe (IX. t. 9 a-d). A 
balácai nehezékkel (Regenye 1996, 23-41, Abb. 15; Marton 2001, Fig. 3a-c) való formai 
hasonlósága esetleg utalhat a felhasználási módjára19. 
 
IV.1.3.6. Orsógombok, - karikák 

 
A szövés-fonás kellékei; gyakorlati rendeltetéssel. Az orsókarikákat több esetben 
edényoldalból, másodlagosan alakították ki (3. t. 9; 9 t. 3), ez más Sopot lelőhelyeken 
is ismert gyakorlat, pl.: Novi Perkovci (Marković-Botić 2008, 19; T. 1.2). Általános a 

nyomott gömbös (IX. típustábla 5.) vagy többé-kevésbé bikónikus (függőlegesen 
átfúrt változat (IX. t. 6-7; 3. t. 14; 4. t. 2.). 
 
IV.1.3.7. Nehezékek.  
 
Átfúrt és átfúrás nélküli (9. t. 6) példányaik egyaránt ismertek. Formájukat tekintve 
gúla alakú (IX. típustábla, 9) és nyomott gömbtestű (9. típustábla, 10) és körte (11. t.4) 
alakú variációk fordulnak elő. Egy esetben kétszeres átfúrást alkalmaztak (8.t. 2). 
 Balácáról állatfejes nehezéket közölt Regenye Judit (Regenye 1996, 23-41, Abb. 
15; Marton 2001, Fig. 3a-c). Ez a darab azért is fontos, mert a rajta lévő, négy irányba 
néző nyílások alapján feltételezik, hogy szövésnél a szád nyílását volt hivatott 

biztosítani. A szád nyílásának biztosítására valóban alkalmas lehetett ez a nehezék, 
de a láncfonalak váltására nem, így neolitikus viszonyok közt továbbra sincs adat 
arra, hogy ezt a technikai problémát mi módon hidalták át (Marton 2001, 132). 
Lehetséges, hogy egy, a Sormás-Mántai-dűlőből származó ismeretlen rendeltetésű 
agyagtárgy (IX. t. 8 a-c), amelyik a rekonstrukció szerint szintén több irányba néző 
nyílásokkal rendelkezik, melyek közül négy a balácai nehezék nyílásaihoz hasonló 

elrendezésű (IX. t.11 a-c), szintén a szövés kelléke és a láncfonalak szétválasztására 
szolgált. 
 
IV.1.4. Sopot kerámiadíszítés 
 
IV.1.4.1. Festés.  

 A festés – színvilágát és mintakincsét tekintve - egyszerű; előfordulása a finom 
kerámián jellemző. A dunántúli Sopot kultúra élete vége felé gyakoribbá vált. Égetés 

                                                
18 Ltsz.: 710.388.1.10. 
19 Ld. a IV.1.3.7. pontban. 
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utáni, többnyire vörös, ritkábban és elsősorban a késői anyagokban sárga szín is 
előfordul; ez utóbbi megjelenése talán a Lužianky-csoport hatásának tudható be 
(Regenye 1994). A minták egyszerűek: vízszintes, függőleges vagy ferde, egyenes 

vonalú csíkok, sávok, peremről lecsüngő nyújtott háromszögek – tehát a 
legegyszerűbb geometrikus minták. Előfordul a megtört vonalú meanderre 
emlékeztető, keretszerű szalag-minta is (metope) (23. t. 7), ennek párhuzamát, más 
edényformán, Petriventén találjuk ( Kalicz et al. 2007, Fig.5,11). Az edény egész 
felületére kiterjedő festés a későbbi lengyeli edények vörös festésű alapjának 
előfutára (Kalicz 1998, 34). Az utóbbi években Slavča-n feltárt leletanyagban 
Brezovljani-típusú festett kerámiák kerültek el. A festés főleg a profilált hasú csészék 
felső részén (Kalicz-Makkay 1972, 6), továbbá a rítushoz köthető tárgyakon (oltárok, 
antropomorf és zoomorf plasztikák) gyakori. 
 A két sormási lelőhely egymáshoz viszonyított relatív kronológia helyzetének 
megítélése szempontjából rendkívül fontos, hogy a Mántai-dűlőben jóval kevesebb 
festett kerámia látott napvilágot, mint Sormás-Török-földeken, s a sárgával kombinált 
vörös festés mindössze egy-két esetben fordult elő (XII. típustábla, 13-14). Jól 
megfigyelhető egy tendencia, miszerint a legkésőbbi Sopot-anyagokban (pl.: 10. ház 
anyaga) a festés mintázata egyre finomabb vonalú, sűrűn elhelyezett, vékony 
csíkokból tevődik össze, (pl.: 14. t. 7; 11; 15. t. 7, 11; 16. t.1, 4; 28.t.1; 29.t. 5, 8, stb…). A 
leggyakoribb motívum a peremen körbefutó sávról lecsüngő, váltakozó irányú 
vonalkötegek (pl.. 29. t. 5.). Petriventén is megjelenik ez a fajta festés (Kalicz et al. 
2007, Abb. 5, 6.), s a lengyeli objektumokban is gyakori, pl.: 24. obj., 86. obj., 124. obj. 
(49.t.7, 68. t. 13; stb…). Ezekben a késői anyagokban egy-két esetben már felbukkan 
egy-egy igazán vékonyfalú kerámia is, némelyik megközelíti a legvékonyabb 
lengyeli kerámia vékonyságát (pl.: 13. t. 2; 14. t. 2; 8; 29. t, 8). A Mántai-dűlőben az 

ilyen vékony falú kerámia igazi ritkaság, csak nagyon szórványosan került elő egy-
két darab. 
 Figyelemre méltó egy, a 10. házhoz tartozó 353. objektumból származó csésze 
töredéke, melynek peremét kívül Butmir-jellegű karcolt spirál díszíti, a belső oldalt 
ugyanakkor széles, festett vörös sáv (14. t. 14). Ez a fajta karcolás teljesen idegen a 
Sopot kerámiaművességben; a festéssel való kombinációja egy és ugyanazon az 
edényen a saját és az idegen tradíciók olyasfajta keveredését jelzi, mint Petriventén a 
Korenovo-jellegű karcolások Sopot-festéssel való együttes előfordulása (Horváth-
Kalicz 2003, 6. kép, 14; Kalicz et al. 2007, Abb.5, 1-2, 16.). A Mántai-dűlő egyik leletén 
ugyanazon az oldalon alkalmazták a karcolást és a festést egyidejűleg – ebben az 
esetben a festés inkrusztáció-szerű (XII. típustábla, 9.). Hasonló megoldás Becsehely I.-

en is előfordul (Kalicz et al. 2007, Abb. 5, 17.). 
 
IV.1.4.2. Karcolás 

 
 Karcolás. A Dunántúlon ritka díszítési mód, Szlavóniában azonban 

kimondottan jellemző a kultúra II. fokozatától kezdődően, pl.: Bapska, Bogdanovici, 
Vinkovci, Sopot (Dimitrijević1968, XI.t. 11, XII. t. 6-7), Novi Perkovci (Marković-Botić 
2008, 20), stb… lelőhelyeken. A II. fázisban uralkodó motívumok a karcolt spirális 
sávok, szalagok, girlandok, meanderek, melyek közét beszurkált pontok és rovátkák 
töltik ki (Marković-Botić 2008, 15; T. 4., 4, 6, 8; T. 5. 3, 9; T. 6. 2, 3, 8, 10, T. 8, 6). A III. 
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fázisban új díszítőelemként jelennek meg a karcolt háromszögek, ill, ezek 
kombinációjából alkotott rombuszok, pl.: Sopotban (Dimitrijević1968, T. 16, 12) és 
Novi Perkovciban (Marković-Botić 2008, 15; 23; T. 5, 7; T. 8, 2). A vonaldíszes 

hagyományokat is felmutató Ražiste-típusban vagy csoportban20 szintén gyakori a 
karcolás, pl.: Podgorac, Vukojevci lelőhelyeken (Marković 1989, 80; Marković-Botić 
2008, 15; 22). 
 A két sormási lelőhelyen Sopot-kontextusban21 megjelenő karcolt díszítésű 
kerámiákon szinte kizárólag Butmir-jellegű spirális és vonalas mintákat találunk (1. t. 
4; 9. t. 5; XII. t, 7-10 a-b; 17. t. 1.), melyek részben utánzatok, részben eredeti importok 
lehetnek (P. Barna-Biró 2009, 2. ábra 13-15). A karcolás mély, éles határokkal, a 
vonalvezetés határozott. A karcolt mintát esetenként vörös inkrusztáció egészíti ki 
(XII. típustábla, 9.). Egy esetben egy kívül karcolt spirállal díszített tál peremét belül 
vörös festett sáv díszíti (14. t. 14). A Butmir-kultúra karcolt spirálisokkal díszített 
edényei – a Becsehelyről megismert darabokkal együtt (Kalicz et al. 2007, 42, Abb. 5, 
14, 16-17) – a Ny-Balkánról érkező kulturális és egyéb, pl. cserekapcsolatok legkorábbi 
példányai a DNy-Dunántúlon. A töredékekből egy edényforma rekonstruálható több-
kevesebb pontossággal: egy hengeres nyakú, bikónikus vállú amfóra (P. Barna-Biró 
2009, 2. ábra 2. ábra 15a-b). A felismerhető motívumokat egy- (30. t. 3.) vagy 
kétvonalas, egymásba kapcsolódó karcolt spirálok adják, melyek az edények pereme 
alatt és vállán futnak körbe, párhuzamos egyenesekkel, ill. átfúrt bütyökkel (P. 
Barna-Biró 2009, 2. ábra 14). 
 Szintén elsősorban Sopot leletekkel együtt fordul elő a Korenovo kultúra 
vékony vonalas karcolása is – ezek azonban egyértelműen import leletek mind a két 
sormási lelőhelyen22. 
 Ugyancsak import a Danilo- vagy Butmir-stílusban, karcolt spirállal díszített 

csőtalp-töredék, amelyet a talpas tálaknál már bemutattunk23. 
 
IV.1.4.3. Felületkezelés: fényezés. Foltos égetés (black-topped kerámia). 
 

 A fényezés nagyon gyakori, a finom kerámián alkalmazott díszítési mód (pl.: 
XII. típustábla, 9, 13 a-c), de megmaradását a talajviszonyok nagyban befolyásolják, 
ezért csak egy lelőhelyen belül érdemes vizsgálni a fényezett kerámia jelenlétének 
arányát (Regenye 1994). Mindkét sormási lelőhelyen gyakori lehetett, de – a festéshez 
hasonlóan – a legtöbbször csak foltokban maradt meg a felületen. Balácán a korai 
anyagban gyakori volt a fekete kerámián a fényezés, majd aránya lecsökkent; a késői 
szakaszban megjelenő sárga kerámiát azonban szintén gyakran fényezték. Regenye J. 
szerint ez a díszítési mód jobban jellemzi a lelőhely belső kronológiáját, mint a festés 
(Regenye 1994). 
 Kimondottan a Brezovljani-típus jellemzője a foltosra égetett, ún. black-topped 
kerámia (Marković 1994, T. 14, 4, 6, 8; I. típustábla, 1, 6-11, 13, 15, 18-19; XI. 
típustábla, 3; XII. t. 11, 12 a-c). Nem felületkezelési technika eredményeként, de a 

                                                
20 A Sopot-kultúra egyik területi csoportja Szlavónia középső részén a Sopot IB-II átmenet idején, amelyben a 

vonaldíszes elemek és a Sopot-kultúra elemi keverednek (Marković 1989, 80; Marković-Botić 2008, 22).  
21 Itt értelemszerűen nem térünk ki a Közép-európai Vonaldíszes Kerámia különböző csoportjainak (Keszthely-

csoport, zselízi csoport, Korenovo kultúra) karcolt kerámiájára.  
22 Részletesen ld. alább. 
23 Ld. a IV.1.2.1. alfejezetben. 



 
188 

kerámia felületén jelenik meg. A redukciós égetéssel elért sötétebb és az oxidációnak 
köszönhető világosabb foltok váltakozása díszítésként szolgál, nem az égetési 
technológia elégtelenségét jelzi; Dimitrijević szerint a festést helyettesíti. A durva 

kategóriában ugyanúgy előfordul, mint a finom kategóriában (VI. típustábla 1, 3). 
Tapasztalati úton, kísérletekkel igazolták, hogy a Brezovljaniban feltárthoz hasonló 
egyterű kemencében, szabad tűzhelyen vagy akár egyszerű földbe vájt 
gödörkemencében is el lehet érni ezt a hatást, kizárólag a levegő (oxigén) egyenetlen 
adagolásával. Zárt kemencében ugyanakkor nem érhető el hasonló felület és a mintát 
sem lehet szándékosan alakítani. Dimitrijević eredeti feltevése, az edények szerves 
anyaggal való burkolása sem igazolódott be, mivel a burkolóanyag gyorsan elégett és 
csak vékony, könnyen letörölhető elszíneződést eredményezett. A vörös agyag 
szintén nem vált be, csak redukciósan lett sötét színű, a kék agyag azonban 
oxidációsan szürkére égett, redukciósan viszont szürkésfeketére, tehát az eredeti 
őskori mintázathoz nagyon hasonló foltos felületet eredményezett (Težak-Gregl–
Šimić-Kanaet 1999-2000, 506). 
 

IV.1.4.4. Plasztikus díszítés. 
 

A. Különböző formájú és méretű bütykök. A finom és durva kerámián egyaránt 
előfordul. 
A.1. Kerek bütykök. A kisméretűek (12. t. 3; 16. t. 1.; 22. t. 2; 38. t. 13; ) inkább a korai 
lengyeli kultúrára jellemzőek. A Sopot kultúrában a közepes méretűek a gyakoribbak 
(4. t. 1; 12. t. 12-13; 13. t. 10; 18. t. 13; 22. t. 8; 32. t. 9; 33. t. 7; 37. t. 2-3, 5). Egy tál 
oldalát, mely feltehetőleg talpas tálból tört le, sorban egymás mellé rendezett 
bütykök díszítik (34. t. 11.). Több esetben találkozunk kettős bütykökkel is: a has 
törésvonalán, egymás alá (33.t.2) vagy egymás mellé (12. t. 10; 35. t, 3) elhelyezve. A 
bütyökdíszt egy durva tál oldalán ujjbenyomkodásokból kialakított sor egészíti ki 
(38. t. 3.). 
A.2. Kisméretű, körülárkolt („kicsípett”) bütyök24 (32. t. 12; 39. t. 3.). Horvátországban 
is ismert, pl.: Slavca lelőhelyen (Skelac 1997, T.2,2). A Mántai-dűlői anyagban sokkal 

gyakoribb25, mit a Török-földeken. 
A.3. Kisméretű, hosszúkás bütyök egy esetben került elő, egy festett csésze oldalán 
(26. t. 8.). A korai lengyeli kultúrában is használatban volt ez a fajta, pl.: a 11. obj. 
nagy festett kultuszedényén (105. t). 
A.4. Két oldalról vízszintesen átfúrt, kerek vagy ovális bütykök26 (21. t. 1, 5; 32. t. 4; 
38. t. 5, 12; 37. t. 6; 39.t.2, 7, stb.). A legáltalánosabb variáció, finom és durva kerámián 
egyaránt alkalmazták.  
A.5. Az edényfal megvastagításával kialakított bütyök. Ritka, atipikus változat (12. t. 
16.). 
A.6. Nyelvszerű, lelógó bütyök (28. t. 13.) egy esetben, egy félgömbös tál oldalán 
figyeltük meg. 
A.7. Egyedülálló példa egy belülről félig kinyomott bütyök, mely rovátkolással 
együtt egy edény (talán palack) vállát díszítette (33. t. 4). A korai lengyeli kultúrára 

                                                
24 Ltsz.: 79.7.16.4_2;  
25 Ltsz.: 710.001.1.6.1._1-2; 710.022.1.5._1-3, stb… 
26 Ltsz.: 79.7.17.5_3; 
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jellemző, nagy, félgömbös, belülről kinyomott bütyköktől méretén kívül abban is 
eltér, hogy az edény külső oldalán szinte alig emelkedik ki a felületből.  
 

B. Protomék. A viszonylag gyakori plasztikus díszek közt a legfeltűnőbbek a többé-
kevésbé stilizált állatfejes protomék27. Az erősen stilizált, éppen csak felismerhető, 
háromszög alakú, kicsi vagy közepes bütykök (26. t. 6.); ugyanúgy jellemzőek, mint a 
realisztikus megformálású, feltehetőleg kiskérődzőt ábrázoló fogók (XI. típustábla 1 
a-c; 2 a-c). Ez utóbbi két példány jó párhuzama ismert Vinkovci-ból (Dimitrijevic 1968, 
T. 12, 5), bár Z. Marković szerint a klasszikus Sopot kultúrában ritka az edények 
hasára applikált állatalak, annak ellenére, hogy mind a késői Sopotban (Pepelane-
típus), mind pedig a kora rézkori Seče-kultúrában28 is ismertek voltak (Marković-
Botić 2008, 20). Regenye J. megfigyelései szerint Balácán, a legkorábbi anyagban 
fordul elő (1994, 6. t. 2.). Ez összevág azzal a ténnyel, hogy a két sormási lelőhely 
közül a Mántai-dűlőben kerültek elő a realisztikusabb megformálásúak, míg a Török-
földeken csak erősen stilizált változataik. Horvátországból említhető párhuzamok: pl.: 
Novi Perkovci (Marković-Botić 2008, T.1. 3), és a Dunántúlról egyaránt: Nemesvámos-
Baláca (Regenye 1994, 6. t. 2); Bicske–Galagonyás (Kalicz-Makkay 1972, Makkay et. al, 
1996, T. 25, 4, 7, 8, 11-1). A plasztikus, állatfej alakú bütykök a Balkán nyugati részén, 
a Butmir kultúrában is általánosak. A butmiri példányok a Danilo-kultúrából 

eredeztethetők (Korošec 1964, 95; 102; T. 5. Abb. 1; T. 6, Abb. 1, 6, 7; T. 7; T.34, Abb. 1-
3; T. 46. Abb. 2.). Az állatfejes protoméknak dekorációs szerepük, s egyben 
valószínűleg szimbolikus jelentésük is lehetett, s némelyik (az átfúrt példányok) 
gyakorlati célokat is szolgálhatott (Korošec 1964, 91). 
 Itt kell megemlíteni egy szarv alakú protomét is (4. t. 4.), amely a hasonló 
alakú fülekkel (pl.: 20. t. 5.) ellentétben nincs átfúrva (P. Barna 2009c). 

 
IV.1.4.5. Bemélyített díszítés.  
 
Kannelúra. Bizonyos formák – pl.: a tömör talpcső, az ülő antropomorf szobrok, 
stb…) mellett a Sopot kultúrában az egyik legtipikusabb Vinča-örökség, ami azonban 
a Sopot kultúra Ny-dunántúli ágában – kevés kivételtől eltekintve, pl.: Petrivente-
Újkúti-dűlőben (Kalicz et al. 2007, Fig. 7, 12) – egyáltalán nem jellemző. A sormási 
lelőhelyeken egyetlen példája sem került elő. A K-Dunántúlon gyakrabban 
előforduló, a szlavóniai példákhoz hasonló módon jelentkező díszítési mód: Bicske-
Galagonyáson (Makkay et al. 1996, 134-137; Kalicz-Makkay 1972, 7; 3. kép 2, 10; 4. kép 
4; 6. kép 1-2, 6; Makkay et al. 1996, 134-137), Nemesvámos-Balácán, ill.–Nagykút 

lelőhelyen (Regenye 1994, 13. t. 2.; 14. t. 2-3).  
További bemélyített díszítési módok: ovális benyomkodott pontsor; csípett díszítés, 
ujjbenyomkodás, félhold alakú körömbenyomkodás, beszurkálás. Egy csőtalp alját 
körben beszurkált pontok díszítik (34. t, 7.), s hasonló díszítést láthatunk egy 
lekerekített hasú tál oldalán is (5. t. 2). A korai lengyeli anyagban változatlan 
formában van meg ez a díszítés (42. t. 14; 74. t. 2.), de ott is ritkaság számba megy. A 
Balkánon, a Danilo (Korošec 1959, T. XXXV, 5; T. XXXVI, 2; T. XXXVII, 9, 11.), majd a 

                                                
27 Pl.: 710.292.1.; 710.316.1.; 79.10.6.9.; 79.25.11.1. ;79.198.4.2. 
28 Mind a Pepelane-i két lelet, mind pedig a Koprivnicki Bregi darab (Seče-kultúra) nagyon hasonló a Mántai-

dűlői példányokhoz (Marković 1994, T. 17, 3, 6; T. 18, 9.). 
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Butmir (Radimský-Hoernes 1895, Taf. VII, 10-11; Taf. VIII. 8.) és a Vinča kultúrában 
viszont jellemző technikának számít. A Vinča kultúrának a Mántai-dűlőben előkerült 
importtöredékein is ilyen díszítést látunk (XII. típustábla, 5-6).  

F. Egy fazék vállán ferde, ujjbenyomkodásokból kialakított sor díszíti (28. t. 12). 
Egysoros, ujjbenyomkodásokból kialakított vízszintes sorok lekerekített hasélű 
tálakon fordulnak elő (12. t. 2; 21. t. 9). 
 
IV.1.4.6. Peremkiképzés. 

 Az edények peremén különböző, részben plasztikus (a külső él 
megvastagítása, a perem ferde levágása, peremen ülő nyúlványok), ill. bemélyített 
díszítéseket (szakaszos rovátkolás, ujjbenyomkodás, bevagdosás) alkalmaztak. A 
külső élén megvastagodó perem (pl.: 79.7.15_1;) a lengyeli kultúrában gyakoribb.  
 Az edények peremén nem túl gyakori, de jellegzetes díszítések a kis bütyök 
(III. típustábla 17; 3. t. 15; 15. t. 6), egy esetben pedig egy háromszög alakú 
kiemelkedés (113. t. 15.), ill. a hullámos peremkiképzés: Sormás-Török-földeken finom 

kerámiákon, tálakon (II. típustábla 1; 16. t. 8; 17. t. 8; 19. t. 11; 21. t. 3; 24. t. 7.); és 
durva tálakon egyaránt alkalmazták (20. t. 6; 21. t. 11;). Állatfej applikáció – amire 
Horvátországban van példa (Novi Perkovci, Marković-Botić 2008, 20; T. 1,3; T. 9,8) – a 
sormási lelőhelyeken az edények peremén nem, csak a hasán vagy fülén fordul elő. 
Ugyanez mondható a szarv alakú applikációra is (Novi Perkovci, Marković-Botić 2008, 

20; T. 6,6; T. 9,1). 
 Ujjbenyomkodás. A házi kerámia egyes formáinak (tálak, fazekak) peremén 
fordul elő, pl.: Sormás-Török-földeken pl.: félgömbös tálon (30. t. 7.), Balácán csonka 

kúpos tálon (Regenye 1994, 7. t. 6). 
 
IV.1.4.7. Fülek, fogók 

 
1. Vízszintesen átfúrt, kicsi hurkafül. Általános, gyakori típus.  
2. Csőrös fülek. 79.10.4.6. Függőlegesen vagy ferdén átfúrt csőrös fülek, melyek 
nagyobb házi kerámiákon, jellemzően puttonyokon (4. t. 15; 6. kép 11) találhatók. 
Sormás-Török-földeken Sopot-kontextusban egy olyan példány került elő, amelyik 
nincs átfúrva (4. t. 4), ez tehát inkább szarv- vagy stilizált emberi kar alakú protomé 
lehetett (P. Barna 2009c, 2. kép 9. ), nem pedig fül. Hasonló protomé egy korai 
lengyeli gödörből (61. kép 2; P. Barna 2009c, 2. kép 10.) is napvilágot látott – ez a 
protomé is tehát olyan típus, amely mindkét kultúra közös vonása – függetlenül 
attól, hogy elfogadjuk-e stilizált emberi karként való értelmezésüket. Ez utóbbi 
interpretáció a Szakálhát kultúra arcos edényeinek, ill. a Gradešnica-kultúra egy 
antropomorf edényén látható karral való hasonlóságon alapszik (P. Barna 2009c, 2. 
kép 11). 
3. Figurális fogók. A rítusokhoz kapcsolható tárgyaknál már szó volt róluk. 
4. Könyök alakú fül. Más lelőhelyeken, pl.: Bicske-Galagonyás (Kalicz-Makkay 1972, (8. 

kép 7), általában fazekakon található, a két sormási lelőhelyen viszont nem fordul 
elő. 
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IV.2.1. A formatív és a korai lengyeli kultúra kerámia leletei.  
 
 Sormás-Török-földeken a Sopot leletanyaggal ellentétben a lengyeli kultúra 

formatív fázisának, ill. a legkorábbi lengyeli kultúrának a leletanyaga jól 
érzékelhetően két, egymást követő fejlődési fázist képvisel, ezért a disszertáció 
tekintetében célravezetőbb, ha nem csak tipológiai szempontból, hanem települési 
fázisok szerint is áttekintjük a leleteket. A két fejlődési fázis (4a és 4b fázis) a 
település életében is nyomon követhető volt, bemutatásukra később29 kerül sor. A 
főbb kerámiaformákat típustáblákon, kerámiakategóriák és -formák szerinti 

bontásban mutatjuk be; ezeket a IV. fejezet elején már ismertettünk. 
 Az említett két fejlődési fázis közül a korábbi, az általunk 4a települési 
fázisnak nevezett korszak leletei kétséget kizáróan megfeleltethetők a lengyeli 
kultúra formatív fázisának, a korábban Protolengyel II. vagy séi horizontnak 
nevezett időszaknak, melyre utóbbi munkáiban Kalicz Nándor (Kalicz 2006) és J. 
Pavúk (Pavúk 2007) is a Lengyel IA megnevezést használja. Kalicz N. véleménye 
szerint a lengyeli kultúra formatív fázisán belül két horizont különböztethető meg: a 
korábbit Sé és Sormás-Török-földek képviseli, a fiatalabb horizontba Letenye-

Szentkeresztdomb, Zalaszentbalázs-Pusztatető, a szlovákiai lelőhelyek (Svodín, Hlohovec, 
stb.) és Friebritz sorolható. A fiatalabb horizontot a bikónikusabb formák és kisebb 

tipológiai eltérések jellemzik (Kalicz 2006). 
 A későbbi, s egyben Sormás-Török-földek neolitikus településtörténetében az 
utolsó fejlődési fázist a 4b települési fázis képviseli, mely időben megközelíti a 
Szombathely-Oladi plató (Ilon 2007, Kalicz 2007) által képviselt időszakot, de 
összességében mégis valamivel idősebbnek tűnik. A lelőhely kronológiai besorolását 
illetően két, némiképp eltérő vélemény született: Kalicz Nándor a korszak 
antropomorf plasztikáinak elemzése kapcsán ez utóbbi lelőhelyet a lengyeli kultúra 
kialakuló szakaszának második fokozataként határozta meg, mely a korai klasszikus 
fázisába való átmenetet képviseli (Kalicz 2007, 14-16). A korai klasszikus (Lengyel IB) 
fázisba Zengővárkony korai sírjait és Aszódot sorolta (Kalicz 2006). Tóth Zsuzsanna, a 
Gór-kápolnadombi lelőhellyel való összevetés során azonban az Oladi platót – 
kerámiaformái és a festés motívumai alapján – az ausztriai Kameg-gel hozta egy 

horizontba és már a lengyeli kultúra korai szakaszára helyezte (Tóth 2011). A 4b 
települési fázis Sormás-Török-földeken jól elkülöníthető a formatív fázis legkorábbi 
időszakától, de – mint látni fogjuk –, az Oladi plató által képviselt fázis összes 
jellemzője még nem teljesen alakult ki, ezért valószínű, hogy Sormás-Török-földeken az 
élet valamivel hamarabb vagy akkoriban érhetett véget, amikor az Oladi platói 

település indult, de annak virágkorát biztosan nem élte meg, legalábbis a lelőhely 
feltárt részének leletanyaga szerint. Sormás-Török-földeken azonban a legfiatalabb 
objektumok a lelőhely É-i, ÉK-i részén, azaz az I. körárok-rendszer körzetében és 
attól K-re helyezkedtek el, azaz a feltárt terület É-i szélén. Így nem zárható ki, hogy a 
lelőhelyen megfigyelt tendenciának megfelelően, miszerint a település magja idővel 
egyre északabbra tolódott, a lelőhely legészakibb, fel nem tárt részén az Oladi plató 
leleteinek megfelelő horizont is képviselve van. 
 
 

                                                
29 Ld. a VII.2.4. alfejezetben. 
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A kerámia főbb típusai és jellemzői:  

 
IV.2.1.1. Finom kerámia: tálak. 
 
A leggyakoribb tálforma a széles szájú, alacsony tál, ívelt oldallal (XIV. típustábla, 6-
7), mely nagyobb méretben, akár egészen nagy méretben is előfordul (XIV. 
típustábla, 13, ill. 18). Ugyanez a formai néha élesebben (XIV. típustábla, 14-15; 11. t. 
3; 81. t. 4, 11; 84. t. 1; 100. t. 11), többnyire azonban inkább csak enyhén bikónikus 
oldallal vagy egészen lágy profillal szerepel (XIV. típustábla 4-5; 9, 11-13, 17); ez a 

tálforma is megvan nagyobb méretben (XIV. típustábla 9, 17). A tálak pereme 
esetenként belülről párnásan megvastagított (XIV. típustábla, 15). Az ívelt oldalú 
tálak jellemző variánsa az alacsony hasvonalú forma (XIV. típustábla 8, 10a-b). Ez 
utóbbi példány kívül-belül festett. Eredetileg a legtöbb finom kategóriájú tál 
hasonlóan, kívül-belül festett lehetett, de a pasztózus festés sok esetben lekopott. A 
csak vörös színű festés gyakoribb, mint a vörös és sárga bikróm festés. A sávos, 
geometrikus minták a jellemzőek. Feltűnő a később, ill. máshol annyira jellemző 
bütykök hiánya, pl.: a 91. obj. egyik profilált táljának jó formai párhuzamát találjuk 
Györe 12. sírjában (Zalai-Gaál–Ódor 2008, Fig. 15,2), azzal a különbséggel, hogy ez 
utóbbin átfúrt bütyök is található. 
 A tálak közt egyszerű, gömbszelet alakú formákat is találunk, a kisebb 
példányokat tálkának vagy csészének is nevezhetnénk (XIV. típustábla, 1-3). 
 A mély, fordított csonka kúpos („virágcserép alakú”) tálnak egyetlen 
képviselője került elő, ez töredékes, pereme hiányzik (69. t. 6.). 
 Gyakori jellemző az omphaloszos alj, mely többnyire egyszerű kiképzésű. 
Egyedi eset az a nagyméretű, fényezett felületű töredékes tál, amelynek alján 
behúzott oldalú négyzet alakú omphalosz látható, a tál aljából kimetszve (XIV. 
típustábla 16a-b). Ez a motívum Sében a festés mintakincsében is szerepel (Károlyi 
2011, 30. t. 8), de gyakoribb bemélyítve vagy karcolva. A motívum a sormási példához 
hasonlóan, tál alján, omphaloszként a Danilo kultúrában és Sében is előfordul 
(Korošec 1964, T. 64, 1; Károlyi 2011, 30. t. 1-2), Friebritzben és Sében antropomorf 

plasztikán is, ágyékkötő30 stilizált ábrázolásaként (Károlyi 2011, 30. t. 3-4). Az 
omphaloszos aljkiképzés a formatív lengyeli kultúra sajátja (Ruttkay 1979, 746; Taf. 
III, 17). Az omphaloszos aljú tálak gyakran alul, az állófelületükön is festettek (85. t. 
6; 95. t. 12). 
 Szintén egyedi eset a tál belsejébe helyezett, vörösre festett applikált 

állatfigura, amelyik kis kérődzőt ábrázol (82. t. 7, 9). Az előbb említett tállal együtt ez 
a darab is az I. körárok-rendszer belsejében elhelyezkedő 126. objektumból 
származik, amelyik rendkívül gazdag leletanyagával kiemelkedik a lelőhely 
objektumainak sorából. Párhuzamként az alföldi késő neolitikumból, Gorzsáról 

említhetünk szórványként előkerült tálat (Horváth 1987, 20. kép; Horváth–Paluch 
2005, Nr. 91.). Horvát F. a tárgytípust az invokációs áldozatok során használt egyfajta 
pia frausként értelmezte, melyben az állatfigura élő áldozatot helyettesít (Horváth 
1987, 43). Ebből az aspektusból nézve a sormási példány jelentősége, hogy az ábrázolt 

                                                
30 Átvitt értelemben azonban valószínűleg a női ölet, magát az ágyékot, még rejtettebb szinten a női 
termékenységet szimbolizálja, így kerülhet szimbólumként az omphalosz (’köldök’) helyére, a tálak 
aljára.  
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(feláldozandó) állatfaj elég jó pontossággal meghatározható, azaz kecske vagy juh 
volt. A Sopot kultúrából Ajkáról, ill. Balácáról ismerünk tál belsejébe helyezett 
plasztikus applikációkat, melyek mindkét esetben kígyót ábrázoltak. A plasztikus 

kígyóábrázolásnak a késői vonaldíszes kultúrkörben vannak meg az előzményei 
(Regenye 1994, 25. t. 5; 2002, Fig. 5,4). 
 
IV.2.1.2. Finom kerámia: talpas tálak.  
 
Gyakori típus; a legkorábbiak még a Sopot kultúrára jellemző tömör vagy majdnem 
teljesen tömör csőtalpakon állnak (XV. típustábla, 1-3). Ez a forma Sében (Kalicz 1998, 
Abb. 22.) és a Lužianky-csoportban (pl.: Lužianky, Ábrahám) is gyakori, előfordul 
gazdag vörös-sárga festéssel is (Novotný 1962, Tab. XIII, 3; XLV, 4;). Később azonban 
a szintén alacsony vagy legfeljebb középmagas, de széles és üreges csőtalpak 
jellemzőek (pl.: 61. t. 8; 75. t. 8, 12; 81. t. 13, 93. t. 8, 13; 94. t. 15; 97. t. 7). A tálrész a 
már ismertetett tálak formáival egyezik meg (XV. típustábla, 5-9). Kivételt jelentenek 
a szögletesedő tálformák, melyek talp nélkül nem fordulnak elő (XV. típustábla, 1, 6). 
A csőtalpakat gyakran vörösre festették (XV. típustábla 8-9); némelyikük kívül-belül 
is (59. t. 5). A szögletesedő forma hatását esetenként négy, a peremről induló kis 
nyúlvány kölcsönzi az edénynek (Pavúk 1981a, 14). A két említett példa egyike 
tömör, a másik viszont üreges talpon áll. Az esztergályhorváti csőtalptöredék31 
átmeneti típust képvisel: formájában a Sopot-jellegű talpcsövekhez hasonlít, de belül 
üreges és a festés már inkább lengyeli jellegű (XV. típustábla, 4). Az alacsony vagy 
középmagas, széles és üreges csőtalpakon álló tálak közt előfordul hengeres és 
kónikus aljú variáció. Hasonló darabokat többek közt Sében (Kalicz 1998, Abb. 22, 20-
23, 26), Letenyén (Kalicz 2006, 7. kép 6) és Györe 12. sírjában (Zalai-Gaál 2007, Abb. 14, 

7; Zalai-Gaál–Ódor 2008) találunk. Svodínban (Pavúk 2007, Abb. 3, 6), Hlohovec-ben 
(Pavúk 2007, Abb. 4, 1, 7) és Friebritz-ben (Pavúk 2007, Abb. 5,6) a XV. típustábla 7. 
sz. alatt közölt darabhoz hasonló profilú, de magasabb formák fordulnak elő. A típus 
zengővárkonyi példáinak tipológiai eltérése azonban már nem csak a talp méretében 
jelentkezik (vö. Zalai-Gaál 2007, Abb. 13). A talp esetenként talpgyűrű-szerűen 
alacsony (XV. típustábla, 5; 54. t. 8; 91. t. 3). 
 Egy ívelt oldalú példányt mintába rendezett, kis bebökdösött körök díszítenek 
(74. t. 2). Ez a díszítés a Sopot kultúrában is megvan (pl. 34. t. 7.), de ott a 
bebökdösések nem mintát, hanem sort alkotnak. Egy esetben vékonyan és ferdén 
karcolt vonalköteg díszíti a csőtalpat (100. t. 5).  
 Valószínűleg a talpas tálak közé sorolhatjuk a zsámolylábú edényeket is (pl.: 
8. t. 9), de formájuk nem rekonstruálható, mivel mindig csak a tömör, trapézhoz 
hasonlító, ívelt oldalú lábtöredékek kerülnek elő. Sormás-Mántai-dűlőben is feltártak 
két töredéket (P. Barna 2007a, 92, az antropomorf szobor két oldalán látható egy-egy 
töredék)., ezek szerint ez az edénytípus is mindkét kultúra közös jellemzője. 
 
 
 
 
 

                                                
31 Részletesn ld. a III.1.2. alfejezetben. 
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IV.2.1.3. Finom kerámia: poharak, csészék. 
 
 A csésze32 a formatív lengyeli kultúra egyik legjellegzetesebb típusa. Az S-

profilú, három részes, hasán apró bütykökkel díszített, vékony falú, festett változata 
a Sopot kultúrában nem volt ismert (XVI. típustábla 4, 6). Az esztergályhorváti 

leletegyüttes festett csészetöredéke hasonló, de kicsit vastagabb falú edényből 
származhat (XVI. típustábla, 5). A csészék formája jól tükrözi azt a tipológiai 
változást, ahogyan a formatív fázison belül a profil a lágyabb S-formából az élesebb, 
bikónikusabb formák felé változik. A bikónikusabb formákon sokszor a nyak is 
élesebben profilált. Sormás-Török-földeken mindkét variáns előfordul: a bikónikusabb 

formák a 4b település fázisban jelennek meg (24. t. 8; 96. t. 16; 98. t. 8), viszont a 
lágyabb profil nem köthető egyértelműen csak a 4a települési fázishoz; még később is 
ezek vannak többségben. A lágyabb profilra Sében (Kalicz 1998,Abb. 24-26) és részben 
Friberitzben, a bikónikusabbra Letenyén (Kalicz 2006, 6. kép 1, 7-9), Friebritzben (Pavúk 
2007, Abb. 5, 3), Svodínban (Nĕmejcová-Pavúková 1986a, Abb. 2, 3; Pavúk 2007, Abb. 
3, 1-3, 5) találunk példákat. A dk-dunántúli, zengővárkonyi és mórágyi háromrészes 
poharak (Zalai-Gaál 2007, Abb. 18, 8-14) sokkal élesebben tagoltak, a sormási 
darabokkal közvetlenül nem, csak a Zalai-Gaál I. által is idézett Friebritz-i példákon 

keresztül hozható kapcsolatba (Zalai-Gaál 2007, Abb. 18, 1-7).  
 A lelőhelyen a lágy profilú csészén a vörössel festett létramotívum két esetben 
is megjelenik (XVI. típustábla 4.), a másik példány a már említett gazdag leletanyagú 
126. objektumból. Mindkét objektum a 4b települési fázisba tartozik. Gyakori a 
perem egyszeres (97. t. 8), ill. többszörös sávos festése (97. t. 2.). Sormás-Török-földeken 
csak kevés példáját találtuk az igazi, tojáshéj vékonyságú kerámiának. A kevés 
töredék azonban a 3 részes csészékből származik (54. t. 4; 59. t. 1; 7). Az egyik festett 

példányon ülő girland töredéke látszik, a peremen vízszintes sávozás van (60. t. 9). 
Az esztergályhorváti leletegyüttes kis palackjának vállán is ez a motívum szerepel 
(XXII. típustábla 1).  
 A csészék kisebb változata (XVI. típustábla, 1-3, 7-12) S-profillal, enyhén 
bikónikus változatban és gömbszelet alakú formákban is előfordul. Ez utóbbiak 
tulajdonképpen kis tálkák. A három részes csésze ebben a méretben is előfordul 
(XVI. típustábla, 2-3). 
 
IV.2.1.4. Miniatűr edények.  
 
Ahogyan a Sopot kultúrában, úgy a lengyeliben is, szinte minden normálméretű 
edényformának létezik miniatűr változata. Az egyik konkrét eltérés a két kultúra 
közt a vállas edényforma jelenléte (XVII. típustábla 10); a Sopot kultúrában a 
normálméretű formák közt is csak a nyak nélküli gomba alakú edény ismert, és az is 
csak nagyon ritkán (Sopot: Krznarić-Škrivanko 2006, 15; Becsehely I: Kalicz et al. 
2007, Abb. 5. 14). A másik eltérést egy miniatűr függeszthető edényke alkotja, melyen 
függőleges alagút fülek szolgáltak a felfüggesztő zsinór vezetésére (88. t. 1.). A 

                                                
32 A típus megnevezése nem állandósult, csésze és bögre néven egyaránt említik, németben a Becher 
kifejezést használják rá. Zalai-Gaál I. tipológiai rendszerében a „dreigliedrige Becher” név alatt 
szerepel (Zalai-Gaál 2007). 
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miniatűr edények konkrét rendeltetését illetően a lengyeli kultúra esetében sem 
tudunk többet mondani, mint a Sopot kultúra hasonló edénykéiről33. 
 
IV.2.1.5. Házi kerámia: durva tálak.  

 
A házi kerámia gyakori típusa a durva tál. Az edények fala jóval vastagabb, mint a 
finom kerámiánál, gyakori a homokos vagy apró kavicsos soványítás, néha 
kerámiazúzalékot is kevertek az agyagba. A Sopot kultúrára jellemző, durva, nagy 
szemű soványítást viszont nem alkalmazták. A felületkezelés, simítás ebben a 

kategóriában is jellemző, ritkán fényezésre is van példa (XVIII. típustábla, 2-3).  
 A leggyakoribb formák a félgömbös vagy gömbszelet alakú mély tálak, 
fogóbütykökkel (XVIII. típustábla, 4-5); a széles szájú formák alsó része fordított 
csonka kúpos (XVIII. típustábla, 6) vagy gömbös is lehet (XVIII. típustábla, 8). 
Nagyon hasonlóak a Sopot kultúra durva táljaihoz. Más lelőhelyeken gyakori a 
benyomkodásokkal tagolt perem, itt nem jellemző. 
 Ebben és a középfinom kategóriában is megjelenik a finom tálak közt is 
jellemző formát képviselő ívelt oldalú, alacsony hasvonalú forma (XVIII. típustábla, 
12-13). 
 A Sopot kultúrához hasonlóan a formatív lengyeli kultúra is ismerte a lapos, 

ovális, egyfülű tálformát (XVIII. típustábla,1; 3. t. 11; 76. t. 10-11; 97. t. 10). Egy-két 
példány pereme bevagdosásokkal tagolt (46. t. 11; 80. t. 3), egy esetben a tál oldalán 
találunk két sorba rendezett ujjbenyomkodásokat (59. t. 6). 
 Középfinom kategóriát képviselnek a kiöntő csőrös tálak, Sormás-Török-
földeken ritka, összesen két példány került elő belőle. Az egyik gömbös testű (VIII. 

típustábla 11); a másik töredék fordított csonka kúpos, széles szájú tálból származik 
(XVIII. típustábla 12). A Sopot kultúrában is ritka34. A sormási darabok egyike 
biztosan (423. obj. - 89.t.9.), a másik feltehetőleg (II. körárok-rendszer 360. szakasz – 
103. t. 10.) a 4b települési fázis hagyatéka. 
 
IV.2.1.6. Házi kerámia: fazekak, lábas edény 
 

A házi kerámia leggyakoribb típusát a fazekak alkotják, a legtöbb kerámiatöredék 
ezekből származhat. Jellemző formák az S-profilú vagy bikónikus testű, rövid 

kihajló nyakú fazekak. Egy gömbös testű, rövid nyakú fazék pereme duzzadt, 
kihajló (XIX. típustábla, 7). A gömbös forma nagyobb méretben, lekerekített 
peremmel párosul (XIX. típustábla, 10). Szinte mindegyik példány vállán bütyköket 
találunk. Az edények nyakán bütykök csak elvétve, a 4b fázisban jelennek meg, pl.: a 
461. objektumban (91. t. 4). Ezen az edényen a bütyök formája is eltér az általános 
kerek vagy kissé hegyes, néha lapos és középen benyomott formáktól: nyelv alakú és 
lefelé lóg. 
 A bikónikus testű, rövid kihajló nyakú forma lábakra állítva is előfordul (XIX. 
típustábla 5), az edény vállát lapos, középen benyomott bütyök díszíti, ami a 4b 
települési fázisban jelenik meg az edényeken, pl.: a 150. objektumban (85. t. 3; 58. t. 
5.). Miniatürizált változata is van (XIX. típustábla 6).  

                                                
33 Ld. a IV.1.2.9. alfejezetben.  
34 Ld. a IV.1.2.3. alfejezetben. 
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 A XIX. típustábla 14. sz., széles szájú és vállú, szűk aljú edénnyel35 szinte 
analóg formát ismerünk Séből, annyi különbséggel, hogy a séi példánynak fülei is 
vannak (Kalicz 1998, Abb. 23, 8). Sormás-Török-földeken csak kivételesen fordul elő fül 

a fazekakon, pl. egy tojásdad alakú, rövid ívelt nyakú példányon (XIX. típustábla 8). 
Az előbb említett séi fazékkal ellentétben a fülek nem az edény testének legnagyobb 
szélességén, hanem a legnagyobb szélesség és a nyak közötti távolság felénél 
helyezkednek el, ami meglehetősen szokatlan. Ugyanez a forma fülek helyett 
bütykökkel is megtalálható (XIX. típustábla 11). 
 A fazekakon többféle díszítés is megjelenik: karcolás a fazék vállán vagy a 
peremén (XIX. típustábla 2, 16), főleg a vállon elhelyezett benyomkodásokból (47. t. 
15, 17; 66. t. 4; 76. t. 5-6; 79. t. 5, 103. t. 8), ill. csipkedésekből (66. t. 2-3; 68. t. 6) 
kialakított sor. A karcolt minta kiterjedhet az edény egész felületére is  (66. t. 1.); egy 
elfordított E-szerű karcolásokkal díszített edénynek (84. t. 1.) a fenekét is karcolások 
borítják. Karcolt fenekű edények Sében (Károlyi 2011, 20. t. 2;) és Svodínban is kerültek 

elő (Nĕmejcová-Pavúková 1986a, Abb. 1, 22-23). A benyomkodott pontsor és a 
csípésekből kialakított sorok is társulhatnak vékony vonalas karcolással (66. t. 1; 66. t. 
5). Fazekak karcolt vonalkötegekkel és körömbenyomkodásokkal díszítve a 
Lužianky-csoportban is megtalálhatók (Novotný 1962 Tab. VIII, 5; Tab. XX/3). Az 
MBK-ban gyakorlatilag azonos edényformán, azonos kivitelben fordul elő a 
körömbenyomkodás, pl.: Mašoviceben, az MBK Ia időszakból származó körárok 
leletei közt (Čižmař 2008a, 131). Svodínból az S-profilú fazekak közt rövid 
rovátkolásokkal díszített példányt közöltek. Az edény nyakhajlatában négy irányból 
átfúrt kerek bütykök ülnek (Nĕmejcová-Pavúková 1986a, Abb. 2, 16). Hasonló 
bütyköt Sormás-Török-földeken egy esetben találtunk, ez edény hasát díszítette (99. t. 
8.). Egy szűk szájú fazék pereme alatt rácsmintába rendezett, kétvonalas karcolások 

díszítik az edényt (48. t. 2). 
 A csuprok többnyire ugyanazokat a formákat képviselik, mint a fazekak, csak 
kisebb méretben (XIX. típustábla, 8; 65. t. 2). Kivétel egy meredek falú, behúzott szájú 
darab (80. t. 8). Egy gömbös hasú, kisebb csupor (41. t. 8; 77. t. 7, 13) töredékeit vörös 
és sárga festéknyomokon kívül karcolt vonalkötegek díszítik. Szinte megegyező 
edényt közöltek az ausztriai Unterpullendorfból (Ohrenberger, 1969).  
 A három- vagy négylábú edények egy részét szintén a talpas tálak közé 
sorolhatjuk (11. t. 10). Többnyire azonban csak a rövid, zömök lábtöredékek kerülnek 
elő (pl.: 2. t. 1; 81. t. 3, 10); ezek gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek a Sopot 
kultúra hasonló töredékeitől (4. t. 11-12, 6. t. 7). Van köztük teljes egészében vörösre 
festett töredék is (45. t. 11). Egy kiegészített példány felső részét fazék alkotja (XIX. 
típustábla, 5). Miniatűr, modell-szerű változata is előfordul (XVII. t. 13). A lábas 
edények vinčai eredetűek, a lengyeli kultúrában Aszódon gyakoribbak, mint a D-
Dunántúlon. Az aszódi példányok félgömbös vagy fordított csonka kúpos tálrészűek, 
melyhez a láb néha tagoltan illeszkedik (Kalicz 1985, 47). 
 A lábas edények speciális és nyilván eltérő, nem profán felhasználású 
változata a négylábú állat alakú edény, mely típusnak Sormás-Török-földeken csak 
töredékei kerültek elő (XXV. típustábla, 6a-b). Ezek a lábtöredékek a balatonmagyaródi 
edény (P. Barna 1999, 2001) lábaihoz hasonlóak, az ujjakat jelző bemetszés szerint 
páros ujjú állat lábát ábrázolják, a balatonmagyaródi példány mintájára talán éppen 

                                                
35 A forma a vállas edények arányait idézi. 
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szarvasmarháét. A lengyeli kultúrában nem ritka a szarvasmarha ábrázolás. Egyik 
legszebb példája, egy borjú fejet ábrázoló applikált díszítés éppen Sormás-Török-
földeken került elő (82. t. 8; XXIV; típustábla 2a-c), belülről kinyomott bütyök 

formájában, mely kívülről állatfejet formáz. Egy miniatűr példány edényrésze a 
balatonmagyaródi zoomorf edény arányaihoz hasonlít (XVII. t. 12), ez arra utalhat, 
hogy még a rituális edényeknek is lehetett miniatürizált változata. 
 
IV.2.1.7. Házi kerámia: puttonyedény. A típus a neolitikum kezdete óta ismert, a 
jellegzetes, csőrös fülek azonban a Sopot kultúra újításai (Kalicz 2006, 36). A fülek 
vízszintes állásúak. Gyakori edénytípus, ennek ellenére egyetlen kiegészíthető 
példánya sem került elő (XX. típustábla 1-5). A forma nagyjából rekonstruálható: az 
edények teste többnyire tojásdad vagy bikónikus alakú, a nyak hosszabb-rövidebb 
lehet, fordított csonka kúpos vagy tölcséres (100. t. 2; 90. t. 3). A két alsó fül az aljhoz 
közel helyezkedik el (44. t. 3, 5; 67. t. 6). A fülek közt is van kevésbé (44. t. 3) és 
jobban felhúzott, hegyesebb, csőrösebb (44. t. 5; 95. t. 14) fajta. Ritkán vörösre 
festettek (64. t. 6). 
 A nagyméretű, tojásdad alakú edények, vállukon függőleges állású fülekkel 
méretük, falvastagságuk, űrtartalmuk alapján a puttonyedényekkel rokoníthatók 
(XX. típustábla, 2-3). Kisméretű, gömbös testű, szűk nyakú változatuk is létezik (XX. 
típustábla, 6). Séből kiegészíthető példányt is közöltek (Kalicz 1998, Abb. 23, 11). 
 Az egyik puttonyedény fültöredékében, az edényfalra, nehezen hozzáférhető, 
ill. látható helyre egy jelet karcoltak: egy felfelé mutató nyilat, melyet téglalap keretez 
(95. t. 14). Sormáson ez az egyetlen ilyen típusú, biztosan nem díszítési céllal készült 
jel. Sében nagyobb számban fordulnak elő karcolt jelek: pl.. ék, rács, kereszt, rombusz, 
egyszerű és bővített rombusz, M jel (Károlyi 2011). A hasonló neolitikus jeleket egyes 

kutatók proto-írásként értékelik;  elsősorban a tartariai leletekre alapozva. 
 
IV.2.1.8. Házi kerámia: tárolóedény.  
 
Nagyméretű, vastag falú, nagy űrtartalmú és széles szájú edények. Formájuk a 
fazekak formáit idézik, nagyobb méretben; a két alapvető formavariációt az S-profilú 
(XXI. típustábla, 3) és a bikónikus formák (XXI. típustábla, 1-2) adják. Ha van rajtuk 
fül, akkor az edény legnagyobb szélességén és függőleges állásban. A típus Sében is 
része az edénykészletnek, de kissé más formában (Kalicz 1998, Abb. 23, 9). 
 
IV.2.1.9. Házi kerámia: amfóra.  
 
Változatos formákban van képviselve a lelőhelyen, de leginkább csak a 
nyaktöredékei utalnak a típus jelenlétére. A leggyakoribb a tölcséres nyak (87. t. 5.; 
71. t. 3; 97. t. 1, 3; 98. t. 9, 12; 99. t. 4), továbbá előfordul egy-két hengeres 
nyakkiképzés is (pl.: 98. t. 7). A perem gyakran festett (60. t. 1; 68. t. 1; 98. t. 9), a vörös 
mellett ritkábban a sárga szín is megjelenik (98.t. 7; 99. t. 4). Az amfóráknál is 
megfigyelhető a finom tálaknál már említett párnás peremkiképzés (41. t. 20; 68. t. 12; 
96. t. 10; 98.t. 7). A nyaktöredékek egy része, a szélesebb szájúak vagy a vastagabb 
falúak, származhat vállas edényből is (pl.: 41. t. 19, 22), a durvább anyagúak pedig 
puttonyedényekből is. Az esztergályhorváti amfóra nyaktöredéke (XXII. típustábla, 4) 
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jó párhuzam a sormási példákhoz. Mindössze egy példány volt kiegészíthető (XXII. 
típustábla, 3), ez bikónikus testű lekerekített vállvonallal, rövid, fordított csonka 
kúpos nyakkal. Az amfórák párhuzamait pl. Györéről említhetjük (Zalai-Gaál Ódor 

2008, Fig. 11,1). 
 Az amfórához hasonló formájú, de lényegesen kisebb űrtartalmú edény a 
palack (XXII. 2). Az esztergályhorváti tömegsír kis palackja36 (XXII. típustábla, 1) még 
leginkább ehhez a formához hasonló37, de pontos analógiáját eddig még sehol sem 
találtuk. Egy aszódi kisméretű edény aránylag közeli párhuzamnak tekinthető, de 
nyaka rövidebb és zömökebb, s nem csak a hasán, hanem nyakhajlatában is bütykök 
díszítik (Kalicz 1985, 42. kép 2).  
  
IV.2.1.10. Butmir- vagy vállas edény („Schultergefäß”).  
 
A Sopot és a formatív lengyeli kultúra kerámiájában a formakincs ritka eltéréseinek 
egyike a vállas edényforma jelenléte (XXIII. típustábla); a Sopot kultúrában csak a 
nyak nélküli gomba alakú edény jelenik meg, azonban az is csak nagyon ritkán 
(Sopot: Krznarić-Škrivanko 2006, 15; Becsehely I: Kalicz et al. 2007, Abb. 5. 14). Ennek 
ellenére J. Pavúk a már kifejlődött lengyeli kultúra jellemzőjének tartja a nyak nélküli 
formát (Pavúk 2007), amit Sormás-Török-földek esete is cáfol, hiszen itt a gomba alakú 

edény nyak nélkül (59. t. 9; 62. t. 3; 72. t. 2.; 76. t. 1-2; 101. t. 10) is több példányban 
előfordul; ezeken a díszítőmotívumok közül az érintős korong ismerhető fel. A 
Butmir-edény típusának Sormás-Török-földek lengyeli anyagában összesen 18 
példányból származó töredékei kerültek elő, ebből 6 db vállas edényből, 5 db nyak 
nélküli változatból származik, a többi töredékessége miatt nem sorolható be. Aszódon 
is mindkét változat megtalálható (Kalicz 1985, 51. kép 8, 10). A nyakkal ellátott 
példányokat nevezte el Ruttkay Erzsébet vállas edénynek az Unterwölbling-i edény 
(Ruttkay 1979, Taf. II.) nyomán. A 79. 11. objektumból származó, geometrikus és 
figurális festéssel díszített edény a lelőhely legszebb, kiemelkedő darabja (XXIII. 
típustábla 1a-b, 2a-b; 105. t.), ennek hiányzó alsó részét az Unterwölbling-i edény 
arányai szerint rekonstruáltuk, az ismert párhuzamok közül ugyanis ez áll hozzá 
legközelebb időben. Egy másik példánynak csak a talprésze hiányzik (XXIII. 
típustábla 3); formai párhuzama Séből ismert (Kalicz 1998, Abb. 23, 13.), a vállát 
díszítő kúpos tetejű, nyeles, kerek bütykök párhuzamai pedig Svodínban vannak meg 
(Nĕmejcová-Pavúková 1986a, Abb.1, 21). A K-Dunántúl legkorábbinak tartott lengyeli 
lelőhelyének, a kultúra névadó lelőhelyének datálása is ezen a formán alapszik. A 
gazdag festett mintával díszített lengyeli vállas edény kapcsán Zalai-Gaál I. 
részletesen elemezte az ismert kiegészített példányokat (Zalai-Gaál 2011). A sormási 
11. objektum edénye nem csak a figurális festés38 tekintetében, de az egyes testrészek 
egymáshoz viszonyított arányában39 is eltér ezektől, amit kronológiai helyzete 
magyaráz. 

                                                
36Leírását és datálását ld. a III.1.2. fejezetben. 
37 Tkp. lehet, hogy miniatürizált amfórát képvisel. Ebben az esetben Friebritz 131. sírjában jó 

párhuzamát találjuk (ld. Zalai-Gaál 2007, Abb. 19, 3). 
38 Az edény festett motívumainak elemzése a témája egy készülő tanulmánynak, ezért erre itt most 
nem térünk ki bővebben. 
39 Főleg a száj és a nyak átmérőjének, ill. a nyak és a váll magasságának egymáshoz viszonyított 
aránya mutat eltérést. 
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 A sormási gomba alakú vagy vállas edények vállán nagyméretű bütykök 
ülnek, melyek közt különböző kiképzésűek vannak: belülről kinyomott, félgömbös 
bütyök (pl. a 11. obj. edénye vagy 47. t. 11, 100. t. 1b); kerek alapon kúpos tetejű, 

megnyúlt nyakú (XXIII. típustábla 3); kívülről rátett, tömör (92. t. 4.). Egy sajátságos 
bütyöktípus, melynek párhuzama Séből ismert (Kalicz 1998, Abb. 28, 4), szintén 
ehhez az edényformához kapcsolható: ennél nem az egész bütyök van kinyomva 
belülről, csak a bütyök közepén az edényfal van bemélyítve. A sormási példány lapos 
tetejű (100. t. 1), a séi félgömbös. 
 A festett minták közt az érintős spirál, sűrű spirál korong, az érintős korong 
ismerhetők fel. Ez utóbbi párhuzama Séből (Abb. 25, 7-8) és Unterwölblingből 

említhető (Ruttkay 1979, Taf. III, 11). A vörös alapon sárga háromszögek (trianguláris 
meander) (47. t. 6, 11) párhuzama többek közt Sében és Tĕšetice-Kyjovice-ben (MBK Ia) 
is megvan (Károlyi 2011, 34. t. 6). 
 
IV.2.1.11. Rítushoz köthető emlékek - 4a települési fázis. 
 
 Sormás-Török-földeken a rituális szférához köthető tárgyi emlékanyag 
különösen gazdagnak bizonyult: nem csupán darab számra, hanem a tárgytípusok 
tekintetében is. A legfontosabb és legtöbb darabot szolgáltató tárgycsoportot 
mindkét települési fázisban az antropomorf plasztikák alkotják. Különböző 
aspektusokból már eddig is sok munka vizsgálta ezeket részletesen (Kalicz 1998, 65-
70, Abb. 30-40; Kalicz 2006; 2007; 2009; Ilon 2007; Károlyi 2004; 65-70; Ruttkay 1992, 
2002; 2004; 2005; Podborský 1985, Čižmař 2008, stb.) Magunk is több tanulmányt 
szenteltünk Sormás-Török-földek antropomorf plasztikáinak ismertetésére (P. Barna 
2004a, P. Barna 2007b; P. Barna 2009c, P. Barna-Tóth 2005), ezért a következőkben az 

antropomorf plasztikákat és egyéb, rítushoz kapcsolható leleteket a települési fázisok 
szempontjából tekintjük át.  
 A 4a települési fázisra természetesen a séi típusú antropomorf plasztikák  és 
a miniatűr ember alakú edény a legjellemzőbb. Az anthropomorf és zoomorf 
edények gyakorisága a lengyeli kultúra K-i területi csoportjára, míg a Ny-i csoportra 
inkább az antropomorf plasztika gazdagsága a jellemző. Ez olyannyira tipikus, hogy 
csoportalkotó jegynek tekinthető és különösen igaz a formatív fázisban (Ruttkay 
2002, 259; Kalicz 1998, 73; 103, 107; Zalai-Gaál 2000, 7).  
 A séi típus jellemzője a gömb vagy háromnegyed gömb alakú fej, többnyire 
hosszú nyak, a valóságos arányoknál hosszabb, lapos törzs, a mellek realisztikus 
ábrázolása, a zsarfarúság. A lábak külön állnak, esetenként a térdet plasztikusan 
jelzik, de van példa egyben megformált lábra is. a karokat csak csonkok jelzik. A fej 
nagy gonddal kidolgozott, részletesen ábrázolták a hajviseletet, a szemet, orrot, 
füleket, de a szájat sohasem. A homlokot ívelt vonal határolja (Kalicz 2009, 57). A 
ruházat részeit is olyan részletességgel ábrázolták, ami alapján a korabeli női viselet 
rekonstrukcióját is megkísérelhettük (P.Barna 2004a; P. Barna-Tóth 2005). Ezeknek a 
jellemzőknek több lelet40 is megfelel Sormás-Török-földeken (XXIV. típustábla 5 a-d; 6a-
b; 8a-c; 11a-c; 12a-d, 13a-f, 14a-d) s előfordulásuk nagyban segített a 4a települési 
fázis objektumainak és építményeinek körülhatárolásában.  

                                                
40 A törzsanyagot képező leleteken túl a 2005-2006. évi feltáráson is kerültek elő séi típusú 
antropomorf töredékek. 
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 A XXIV. típustábla 15a-d sz. alatt bemutatott darabja a 126. objektum lelete, 
mely az I. körárok-rendszer belső területének leggazdagabb objektuma volt (82. 
tábla), s feltehetőleg rituális cselekmények során keletkezett hulladék tárolására 

szolgált. Innen került elő a már említett borjú fej alakú protomé (XXIV. típustábla 2a-
c) és a tál belsejében álló állat (9a-b) is. A XXIV. típustábla 15a-d sz. szobortöredéke – 
jellegzetesen megformált, szinte félgömbszerűen kidudorodó feneke révén – már 
inkább a fiatalabb horizont ábrázolásaival (pl.: 107. objektum, I. körárok-rendszer 
111. objektum) rokonítható. 
 A miniatűr ember alakú edény (XXIV. típustábla, 7a-b; 70. t. 1) bemutatása, 
rekonstrukciója és elemzése egy önálló tanulmány tárgyát képezte (P. Barna s.a.a.), 
mely megjelenés alatt van, ezért röviden összegezzük a legfontosabbakat: a Sormás-
Török-földek 90. objektumában feltárt miniatűr antropomorf edény a séi, nagyméretű 
antropomorf edény (Kalicz 1998, Abb. 38) szinte tökéletes miniatürizált változata, 
attól csak másodlagos jegyekben tér el, valószínűleg pusztán a kis méretből 
fakadóan. A két edény alapján már önálló csoportnak tekinthetjük a séi típust a 
lengyeli kultúra antropomorf edényein belül, a Svodín-i típus (Němejcová-Pavúková 
1986, Ruttkay 2002; Pavúk 2005) mellett41. Ezt V. Podborský már korábban 
feltételezte és számításba vette a séi edényhez hasonló darabok előkerülését (V. 

Podborský 2004, 276). A séi és a Svodín-i típus egyaránt a korai lengyeli kultúra 
sajátos edénytípusa (Ruttkay 2002).  
 A séi típusú antropomorf edény kialakulásában a helyi vonaldíszes alapoknak 
volt meghatározó szerepe: a vonaldíszes kerámia kultúrájában a naturalisztikus 
megformálású antropomorf edények, melyek két példánya Törökbálinton került elő 
(M. Virág 1998, 2000), s melyek bizonyos mértékig a séi típus előzményének 
tekinthetők, s a Szakálháti kultúrával fennálló kapcsolatok hatására jelentek meg (M. 

Virág 2000, 391). Raczky P. és Zalai-Gaál I. is a séi edény helyi, vonaldíszes gyökereit 
hangsúlyozta (Raczky 2002, 82; Zalai-Gaál 2009, 16). Emellett azonban kisebb 
mértékben a Sopot kultúra hatása is kimutatható a típus formálásában, amint azt egy 
Mántai-dűlői idol gerincábrázolása tanúsítja (X. típustábla 2a-c; P- Barna s.a.a. Fig. 2, 
2a-b): a Sopot kultúra jellegzetes szobortöredékén a gerincet egy sekély, függőleges 
vájat jelzi, a séi típusú antropomorf edényekkel megegyező módon. Ez a lelet egyben 
a két kultúra közti átmenet egyik tárgyi bizonyítéka is: időben egyértelműen 
megelőzi a lengyeli kultúra formatív fázisát, stílusában kétségkívül a Sopot 
kultúrához tartozik, ugyanakkor a séi típusú antropomorf edények és plasztikák 
egyik fontos formai jegyét viseli. Az átmeneti fázis másik konkrét tárgyi bizonyítékát 
a 69. objektumból származó szobortöredékben látjuk, mely szintén a Sopot kultúra 
jellegzetes darabja, ugyanakkor rendelkezik a séi típusú antropomorf plasztikák 
egyik legfontosabb formai jegyével: a gömb alakú fejjel (X. típustábla, 6a-e; 58. t. 1). 
 Sormás-Török-földeken nem csak a séi, hanem a Svodín-i típusú antropomorf 

edények töredékei is napvilágot láttak (XXXIV. tábla 3-4; 86. t. 1; P. Barna 2009c, 2. 
kép 1-3). Ezek a II. sz. Svodín-i típusba tartoznak, azaz a realisztikusabb, tenyérrel 
ellátott variációt képviselik. Hulladékgödörből, ill, a körárkok betöltéséből, azaz 
települési objektumokból kerületek elő, töredékes formában, normál hulladékként. 
Felemelt (imádkozó vagy adoráns) kéztartást imitálnak, tehát az ábrázolás tárgyát 

                                                
41 Azóta Somogyi Krisztinának sikerült egy harmadik csoportot is elkülöníteni az antropomorf 
edényeken belül a bátaszéki leletek alapján (Somogyi K. szóbeli közlése, melyet ezúton is köszönünk). 
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rituális tevékenység közben jelenítették meg. A Svodín-i típusú anthropomorf 
edények feltűnése a korai lengyeli kultúrában nem csupán egy új edénytípus 
megjelenését jelzik, hanem egy eszme terjedését tükrözik, csakúgy, mint a velük 

egykorú rondellák a „körárok-eszme” terjedését. Mindkét eszme egy jól 
körülhatárolható korszak, a korai lengyeli időszak újítása (Ruttkay 2002, 263). 
 
IV.2.1.12. Rítushoz köthető emlékek – 4b települési fázis.  
 
 Az előző települési fázishoz képest szembetűnő változás ment végbe az 
antropomorf plasztika terén: a tisztán séi típusú ábrázolások stílusjegyei 
megváltoztak s már a következő stílus, az Oladi plató antropomorf plasztikáinak 
stílusjegyei tűnnek fel, még ha a teljesen kiérett forma, a bikónikus, laposan elvágott 
fejű plasztika nem is jelent még meg. A séi és az oladi típusú ábrázolások részletes 
összehasonlítását Kalicz N. végezte el (Kalicz 20009). 
 Ennek a fázisnak az ember alakú szobrocskáinak a feje kettős kónikus, laposan 
elvágott, de  a hajviselt ábrázolása még olyan, mint a séi darabokon. A homlokot is 
ívelt vonalak határolják, de az arc részleteinek ábrázolása sokszor már elmarad. A 
száj itt is hiányzik. Ekkor jelenik meg az a fajta arcábrázolás, amikor a gömbölyded 
fejen az arcot előre húzták, s ezáltal az arc állatpofa-szerűvé válik. A szobrok 
felsőtestén gyakran karcolások valamilyen stólát vagy hajfonatot jelezhetnek. A 
karok sokszor ugyanolyanok, mint Sében, de már van példa könyékben behajlított 
kartartásra is (Kalicz 2009, 59-60). 
 Sormás-Török-földeken egy olyan fejtöredék került elő, amelyik kétséget 
kizáróan az állatpofa-szerű típust képviseli, ezt a VII. 2.4. alfejezetben mutatjuk be 
(65. ábra). Továbbá több olyan példa vált ismerté, amelyek párhuzamai Svodín 

vegyes (a keleti és a nyugati csoport hagyományait ötvöző) stílusú szobrai közt 
találhatók meg (Ruttkay 2004, Abb 6, 13). Ilyen a II. körárok-rendszer árkait 
felülrétegző 107. objektum lelete (79. t. 1; P. Barna 2007b, Kat. 71) és az I. körárok 111. 
árkából előkerült darab (98. t. 1; P. Barna 2007b, Kat. 72). A 7. objektumból származó 
keskeny, éles középvágással ellátott fenéktöredékének (39. t. 1), jó párhuzama van 
Svodínban (Ruttkay 2004, Abb. 4,7), továbbá Belvárdgyulán (Bertók et al. 2008, 4. kép 
6). A XXV. típustábla 4a-e töredékének (10. objektum, 42. t. 6) párhuzamait ugyanitt 
találjuk (Bertók et al. 2008, 4. kép 9-10). Az ülő testtartású szobrok kapcsán kell 
megemlítenünk a lelőhely egyetlen zsámoly vagy trón töredékét, a 461. 
objektumból42 (91. t. 10), melynek párhuzamai megint csak az Oladi plató felé 
mutatnak (Ilon 2007, kat. 186). Ebben a fázisban jelennek meg a kettős állatfejes 
fedőfogók, amelyeknek különösen sok példánya ismert az MBKb-an (Podborský 
1985). Három Zala megyei lelet kapcsán legutóbb Tokai Z. M. foglalkozott az 
állatfejes fogók kérdésével. Véleménye szerint sem időben, sem térben nem lehet 
lehatárolni az előfordulásukat, tekintve, hogy a korai szakasztól a későig, s a nagy 
kulturális egységen belül Morvaországtól Szerbiáig megtalálhatók (Tokai 2009, 200). 
Ezt a megállapítást a sormási adatok fényében annyiban árnyalnánk, miszerint 
jelenleg úgy tűnik, hogy a Sormás-Török-földek 4a települési horizontja által képviselt 
formatív fázis kezdetén még nem alakult ki e tárgytípus. Erre utalhat az is, hogy a 
fedők, fedőfogók töredékei nagyon alacsony számban kerültek elő a lelőhelyen, s 

                                                
42 A leletet korábban tévesen a Sopot kultúrába soroltuk (P. Barna 2007a, Kat. 98). 
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tudomásunk szerint Sében sem fordul elő kettős állatfejes fogó. Sormás-Török-földeken 
összesen két példányt43 találtunk, ezek a 4b települési fázishoz kapcsolhatók. 
 A rituális tevékenységekhez kapcsolható tárgyak további újonnan megjelenő 

típusait alkotják a geometrikus oltárok (vagy mécsesek), ill. a csizma modell (55. t. 5). 
Az előbbiekkel kapcsolatban némi fenntartással kell élnünk, ugyanis magukat az 
oltárokat nem találtuk meg, csak két lapos, négyzet alakú tárgy töredéke került elő 
(80. t. 4), melyek származhatnak geometrikus oltárokhoz tartozó fedőkből. A csizma 
modellnek (P. Barna 2004a; P. Barna-Tóth 2005, 57, 4. kép 5) eddig nem találtuk 
pontos párhuzamát . 
 
IV.2.1.13. Egyéb agyagtárgyak: kanál, fedő, orsógomb, orsókarika 
 
 Fedők. Sormás-Török-földeken alig egy-két példányuk került elő, így 
kimondottan ritkának mondható forma, akárcsak a Dél-Dunántúl más lelőhelyein. 
Aszódon (Kalicz 1985, 46) és Szombathely-Oladi platón (Ilon 2007, 148; Kalicz 2009, 59) 
ezzel szemben nagyon gyakoriak. A kettős állatfejben végződő fogók (XXVI. 
típustábla, 3a-c) és stilizált változataik alapján lehet következtetni a tárgytípusra. 
Egyes kutatók (pl.: Kalicz 1998, 69, Abb. 36, 6-7; szerint végletekig leegyszerűsített 
emberábrázolások, s párhuzamaik a Vinča kultúrában gyakoriak (Tasić 1973, Fig. 4, 
fent; Taf. 12, Taf. 27-29). Bánffy Eszter a kettős állatfejben végződő fogók 
leegyszerűsített altípusaként határozta meg a két hegyes bütyökben végződő fogókat 
(Bánffy 1998, 56-57, Fig. 2), tehát végső soron zoomorf ábrázolásoknak tekinthetők. 
 Kanalak. Már a Sopot kultúrában is gyakoriak voltak, tömör nyéllel. Az átfúrt, 
hengeres nyelű példányok Kalicz N. szerint a lengyeli kultúrával jelennek meg 
(Kalicz 2006, 36; 6. kép 10-11; 10. kép 4-6). A kanalak feje kerek vagy enyhén ovális, 
öblös (XXVI. típustábla, 4-9). A nyelek kiképzése változatosabb: hosszabb-rövidebb, 
keskenyebb, vaskosabb variációk fordulnak elő. Egy példánynak egészen sajátos 
megjelenésű nyele van (99. t. 3.). A 4b települési fázis emlékanyagában van olyan 
példány is, amelyiknek csak a nyele van, átfúrva a feje nem (75. t. 13; 81. t. 5). A nyél 
ferde állású is lehet (65. t. 5, 7). 
 
Összegezve a fentieket, a következő megállapításokat tehetjük: a bemutatott 
párhuzamok alapján Sormás-Török-földek 4a települési fázisa a következő 
lelőhelyekkel tűnik részben vagy egészben egykorúnak: 
4a települési fázis – Sé II. települési periódus (Kalicz 1983-84; 1998; Károlyi 2004); 
Lužinaky (Novotný 1962), Unterpullendorf (Ruttkay 1969), Unterwölbling 
(Ohrenberger 1969). 
 Az említett lelőhelyek kerámia anyagával kimutatható számos hasonlóság 
mellett több eltérést is találtunk: Sormás-Török-földeken nem fordult elő a textil-festés 
(vagy nem maradt meg), ez a technika Sében a II. települési periódus vége felé kezd 
gyakoribbá válni (Károlyi 2004,50 Tóth 2011, 50), továbbá Aszódon is alkalmazták 
(Kalicz 1985, 85. kép 4.); tehát ez az eltérés kronológiai jellegű lehet. Sormás-Török-
földeken nem találtunk fekete festést; a fekete szín Góron sem fordul elő (Tóth 2011, 
49), Sében is csak elvétve, sávok és vonalkötegek formájában (Károlyi 2011, 19. t. 2-3). 

                                                
43 A másik példány nem tartozik a disszertáció törzsanyagához. 
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Sormás-Török-földek 4b települési fázisa részben vagy egészben egykorú lehetett a 
következő lelőhelyekkel: Sé III. települési periódusa, Szombathely-Oladi plató (Ilon 
2007, Kalicz 2007), Kaposvár- 61. elkerülő út 2. lh. (Bárdoss 2000), Aszód legkorábbi 

leletei (Kalicz 1985), Györe (Zalai-Gaál– Ódor 2008) és Lengyel (Zalai-Gaál 2011). A 
szlovákiai lelőhelyek közül, a kevés közölt anyag ellenére, a legtöbb hasonlóság Svodín 
1. építési fázisának és a legkorábbi sírok anyagával ismerhető fel (Nĕmejcová-
Pavúková 1986a; Pavúk 2007), s talán még kisebb mértékben Hlohovec leleteivel 
(Pavúk 2007, Abb. 4.). 
 Más, egykorú lelőhelyeken (Letenye, Svodín) kimondottan jellemző és több 

kerámiaformán is fellelhető a durva kategóriájú edényeken (tálak, fazekak) a perem 
bevagdosása, tagolása, Sormáson alig egy-két esetben jelent meg. Sormás-Török-
földeken még a 4b fázisban is a lágyabb profilok vannak túlsúlyban, határozottan 
bikónikus profil a finom tálaknál és a csészéknél is csak egy-két esetben 
tapasztalható. 
 Sormás-Török-földek 4b települési fázisa a kerámiaforma és díszítési 
sajátosságok alapján jól összevethető Szombathely-Oladi platóval (Ilon 2007), de a 
lehetőségeket korlátozza, hogy erről a lelőhelyről a szokványos telepleletek helyett 
szertartási helyként értelmezett objektumok anyagait ismerjük. A lengyeli kultúra 
távolabbi területeit tekintve, Svodín, kisebb részt pedig Friebritz leleteihez találunk 
kapcsolódásokat, s ezeken keresztül a DK-dunántúli Lengyel Ia horizontjához (Zalai-
Gaál 2007). A tapasztalt eltérések okai nem csak a földrajzi távolságból adódhatnak, a 
különbségek hátterének tisztázásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy míg 
Sormás-Török-földek a lengyeli kultúra formatív fázisának települése, addig az 
összehasonlítható leletanyagok elsősorban temetkezésekből44 származnak. A 
kapcsolódási pontok részletes vizsgálata, csakúgy, mint a két sormási lelőhely pontos 

belső kronológiájának tisztázása és az egyes települési, ill. fejlődési fázisoknak 
megfeleltethető leletanyag részletes tipológiai elemzése még a jövő feladata. 
Véleményünk szerint az eddigiekben elvégzett munka, a két sormási lelőhely 
kulturális és kronológiai kereteinek körülhatárolása, egymáshoz való viszonyuk 
meghatározása megfelelő kiindulási alapul szolgálhat mindehhez. 

                                                
44 Zengővárkony a dunántúli lengyeli kultúra egyik legnagyobb sírszámú temetője, Friberitzben a 
körárok belsejében lévő, társadalmi szerkezetében különleges összetételű sírcsoportról van szó, Svodín 
esetében pedig részben a 11/65 temetkezési csoportról. A három lelőhely közül csak Svodínból 
rendelkezünk meglehetősen korlátozott mennyiségű telepről származó összehasonlító anyaggal 
(Nĕmejcová-Pavúková 1986a; Ruttkay 2004; Pavúk 2007). A Györéből közölt leletanyag ugyancsak 
temetkezésekből származik (Zalai-Gaál –  Ódor 2008). 
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1 Zengővárkony a dunántúli lengyeli kultúra egyik legnagyobb sírszámú temetője, Friberitzben a körárok 
belsejében lévő, társadalmi szerkezetében különleges összetételű sírcsoportról van szó, Svodín 
esetében pedig részben a 11/65 temetkezési csoportról. A három lelőhely közül csak Svodínból 
rendelkezünk meglehetősen korlátozott mennyiségű telepről származó összehasonlító anyaggal 
(Nĕmejcová-Pavúková 1986a; Ruttkay 2004; Pavúk 2007). A Györéből közölt leletanyag ugyancsak 
temetkezésekből származik (Zalai-Gaál –  Ódor 2008). 
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V. További lelettípusok értékelése 
 

 Az alábbiakban a két sormási lelőhelyen gyűjtött leletek különböző 

természettudományos vizsgálati eredményeit foglaljuk össze. Az áttekintéshez a 

vizsgálatokat végző kutatócsoport, ill. kutatók jelentései szolgáltak alapult, az egyes 

fejezetekben konkrétan is hivatkozunk a forrásokra. A környezettörténeti 

vizsgálatokat a Dr. Sümegi Pál vezette kutatócsoport végezte a Szegedi 

Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékén, eredményeiket egy 

zárójelentésben, kéziratos formában bocsátották rendelkezésünkre (Sümegi 2007). A 

kutatócsoport tagjai voltak Dr. Rudner Edina Zita anthrakológus (Helsinki Egyetem), 

Herbich Katalin karpológus, archaeobotanikus (Szegedi Tudományegyetem és 

Náfrádi Katalin anthrakológus, PhD hallgató (Szegedi Tudományegyetem). A 

környezettörténeti vizsgálatok részeként sor került a földmintákból nyert anyagok 

meghatározására, a flotált minták könnyű és nehéz frakciójának kiválogatására, a 

maganyagok, ill. a minták faszén anyagainak malakológiai meghatározására. Az 

archaeozoológiai vizsgálatokat Lichtenstein László és Tugya Beáta végezték, 

eredményeiket a két sormási lelőhelyről szintén egy-egy kéziratban foglalták össze 

(Lichtenstein – Tugya 2007; 2007a). A kőleletek vizsgálatát T. Biró Katalin (MNM) 

végezte, az eredmények egy kéziratban (Biró é.n.), ill. összefoglalóan egy tanulmány 

részeként érhetők el (P. Barna – T. Biró 2009). Az embertani vizsgálatokat Tóth Gábor 

(NyME Savaria Egyetemi Központ) végezte, eredményeit egy tanulmányban közölte 

(Tóth 2009). 

 

V.1.  Kőeszközök, nyersanyagok 

 

 Mindkét sormási lelőhely kőanyagát T. Biró Katalin dolgozza fel, eddig a 

kapcsolatjelző értékű proveniencia adatokat közölte (P. Barna-T. Biró 2009, 283-284, 

1. ábra, 1-2. táblázat, 6. ábra 1-12). A lelőhelyek kőanyagának részletes feldolgozása 

folyamatban van.  

 Sormás petroarcheológiailag kevéssé feldolgozott területek közelében 

helyezkedik el, ennek következtében – annak ellenére, hogy a csoportosítás a 

kőanyagon elvégezhető –, csak a leletanyag 57 %-át sikerült több-kevesebb 

biztonsággal nyersanyagforráshoz kötni. A két sormási lelőhelyről összesen 1285 

darab kőeszköz került elő. Ez mennyiségileg jelentős, de a feltárt felülethez képest 

koránt sem sok. Az összehasonlítható adatok2 alapján Sormás a nagy felület miatt sok 

kőeszközt adó, de alacsony intenzitású lelőhelyek között helyezhető el (P. Barna-T. 

Biró 2009, 283). A Mántai-dűlői, ill. a Török-földek lelőhelyekre vonatkozó adatokat 

(intenzitás, nyersanyagmegoszlás) az alábbiakban külön-külön adjuk meg, az 
                                                             

2 Felsővadász (2,0 db/ m2), Füzesabony, Gellénháza (1,88 db/ m2), Kompolt (1,54 db/100 m2), Litér (4,7 

db/100 m2), Szentgál-Füzikút (3,9 db/ m2), Szentgyörgyvölgy (0,71 db/ m2 ), (Biró 1994, Biró 2003 Table 1, 

Biró 2009, 1. táblázat és Biró in press Table 1.), 
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értékelés (Biró é.n. és P. Barna-T. Biró 2009 alapján) azonban, a két lelőhelyre 

együttesen vonatkozik3. 

 

V.1.1. Sormás-Mántai-dűlő kőanyaga 

 

 Sormás-Mántai dűlőről összesen 533 db kőeszköz került vizsgálatra4. A lelőhely 

kőeszköz „intenzitását” az 28. ábra mutatja: 

 

 Összes kőeszköz 

(db) 

Feltárt teljes felület 

(m2) 

kőeszköz intenzitás 

(db/100 m2) 

Sormás-Mántai-

dűlő 

533 25 000 2,132 

28. ábra: Kőeszköz intenzitás Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen (P. Barna-T. Biró 2009, 1. táblázat után) 

 

 Sormás-Mántai-dűlő lelőhely kőnyersanyag-megoszlását a 29. ábra foglalja össze: 

 

Nyersanyagtípus Sormás-Mántai-dűlő 

kód kifejtve db súly ("g") 

4 kékesszürke radiolarit   

904 kékesszürke radiolarit?   

9 szentgáli radiolarit 64 108,463 

909 szentgáli radiolarit? 6 123,035 

10 Úrkút-eplényi radiolarit 83 248,754 

910 Úrkút-eplényi radiolarit? 15 35,847 

11 hárskúti radiolarit 27 103,745 

911 hárskúti radiolarit? 17 19,9 

13 vörösesbarna J2R radiolarit 7 17,573 

913 vörösesbarna J2R radiolarit? 1 1,215 

15 egyéb J2R radiolarit 16 40,367 

915 egyéb J2R radiolarit? 3 2,725 

17 mecseki radiolarit 2 2,1 

917 mecseki radiolarit? 4 5,37 

21 egyéb radiolarit 1 0,396 

921 egyéb radiolarit? 4 9,27 

22 teveli tűzkő 15 87,615 

922 teveli tűzkő? 50 279,046 

23 krakkói jura tűzkő   

36 "cinopel" (vörös kovás hematit)   

                                                             
3 Ld. a VII.1.3.3. alfejezetet. 
4 Ezek katalógusát ld. a függelékben. 
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936 "cinopel" (vörös kovás hematit)?   

941 limnokvarcit?   

943 pruti kova (tűzkő)? 1 0,4 

945 Felső triász szarukő - Keszthely, Balaton-

felvidék? 

  

47 bazalt   

947 bazalt?   

49 zöldpala, metabázit 11 78,973 

949 zöldpala, metabázit? 11 146,992 

50 finom szemű homokkő   

950 finom szemű homokkő   

51 közepes szemű homokkő 9 1077,835 

951 közepes szemű homokkő 1 7,7 

52 durva szemű homokkő 1 785,4 

53 kvarcit 1 7,68 

953 kvarcit?   

956 mésszilikát szaruszirt (hornfels) 1 93,06 

57 egyéb vulkáni kőzet   

957 egyéb vulkáni kőzet? 3 86,044 

58 egyéb kavicsanyag 1 18,424 

958 egyéb kavicsanyag?   

60 "lengyeli" kvarcit   

960 "lengyeli" kvarcit 10 25,342 

969 nefrit?   

77 "becsehelyi" kova 8 25,019 

977 "becsehelyi" kova? 15 125,465 

80 szerpentinit   

980 szerpentinit? 1 70,35 

81 világos színű zöldpala (Felsőcsatár típus) 1 3,375 

981 világos színű zöldpala (Felsőcsatár típus) ?   

990 Lessini-kova?   

999 egyéb 141 751,045 

Összesen 533 4391,485 

29. ábra: Sormás-Mántai-dűlő lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 2009, 2. táblázat után) 
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30. ábra: Sormás-Mántai-dűlő lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 2009, 1. ábra 2 után) 

 

V.1.2. Sormás- Török-földek kőanyaga 

  

 A lelőhelyről 752 db kőlelet került begyűjtésre. A lelőhely kőeszköz „intenzitása” 

az 31. ábrán látható: 

 

 Összes 

kőeszköz 

(db) 

Feltárt teljes 

felület (m2) 

kőeszköz 

intenzitás 

(db/100 m2) 

Sormás-Török-földek 752 27 700 2,7148 

31. ábra: Kőeszköz intenzitás Sormás-Török-földek lelőhelyen (P. Barna-T. Biró 2009, 1. táblázat után) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
208 

 Sormás-Török-földek lelőhely kőnyersanyag-megoszlását a 32. ábra foglalja össze: 

 

Nyersanyagtípus Sormás-Török-földek 

kód kifejtve db súly ("g") 

4 kékesszürke radiolarit   

904 kékesszürke radiolarit?   

9 szentgáli radiolarit 28 270,826 

909 szentgáli radiolarit? 6 42,64 

10 Úrkút-eplényi radiolarit 129 663,54 

910 Úrkút-eplényi radiolarit? 5 36,147 

11 hárskúti radiolarit 31 196,009 

911 hárskúti radiolarit? 13 187,92 

13 vörösesbarna J2R radiolarit 2 6,99 

913 vörösesbarna J2R radiolarit?   

15 egyéb J2R radiolarit 16 124,915 

915 egyéb J2R radiolarit? 5 8,86 

17 mecseki radiolarit 1 2,52 

917 mecseki radiolarit? 17 105,158 

21 egyéb radiolarit 2 5,255 

921 egyéb radiolarit? 62 124,089 

22 teveli tűzkő 3 26,796 

922 teveli tűzkő? 38 432,826 

23 krakkói jura tűzkő 1 0,45 

36 "cinopel" (vörös kovás hematit) 5 73,2 

936 "cinopel" (vörös kovás hematit)? 1 0,99 

941 limnokvarcit? 1 4,2 

943 pruti kova (tűzkő)?  

945 Felső triász szarukő - Keszthely, Balaton-

felvidék? 

2 40,05 

47 bazalt 21 3605,026 

947 bazalt? 16 1250,309 

49 zöldpala, metabázit 15 344,18 

949 zöldpala, metabázit? 9 422,908 

50 finom szemű homokkő 1 5,4 

950 finom szemű homokkő 1 0 

51 közepes szemű homokkő 8 4920,595 

951 közepes szemű homokkő 3 86,86 

52 durva szemű homokkő 3 1071 

53 kvarcit 1 168 

953 kvarcit? 1 162,5 
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956 mésszilikát szaruszirt (hornfels) 1 4,312 

57 egyéb vulkáni kőzet 2 427,14 

957 egyéb vulkáni kőzet? 3 398,47 

58 egyéb kavicsanyag 1 4,41 

958 egyéb kavicsanyag? 1 7,7 

60 "lengyeli" kvarcit 15 49,898 

960 "lengyeli" kvarcit 4 13,8 

969 nefrit? 1 2,16 

77 "becsehelyi" kova 6 42,99 

977 "becsehelyi" kova? 32 330,875 

80 szerpentinit 3 137,265 

980 szerpentinit? 2 53,85 

81 világos színű zöldpala (Felsőcsatár típus) 3 53,25 

981 világos színű zöldpala (Felsőcsatár típus) ? 2 24,15 

990 Lessini-kova? 2 4,684 

999 egyéb 227 1348,259 

Összesen 752 17293,37 

32. ábra: Sormás-Török-földek lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 2009, 2. táblázat után) 

 

 
33. ábra: Sormás-Török-földek lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 2009, 1. ábra 3 után) 
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V.1.3. Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek kőanyagának értékelése 

 

 A két lelőhelyről előkerült kőanyag tekintélyes mennyiséget képvisel (Biró é.n.). 

A pattintott kőeszköz anyag meghatározó elemei a különféle „szürke tűzkövek”. 

Ezek közül biztosan azonosítható a Pápa környéki Nagytevel határából származó 

teveli tűzkő. Ezen kívül a leletanyagban még legalább 3 féle, tömegesen előforduló 

szürke „tűzkövet” lehet elkülöníteni, melyeknek nyersanyagforrása egyelőre 

ismeretlen. Ezek közül kiemelhető az ún. „Becsehelyi típusú” kova, amelyet a 

nyersanyag-azonosítási vizsgálatok korai szakaszában sikerült felismerni Becsehely 

és Sé anyagában. Feltehetőleg a Karavankákból származhat, tehát DNy–i kapcsolatokat 

tükröz (Bíró 1984, 52; 1984a; 2006, 78). Valószínű, hogy a Keszthelyi hegységből 

származó triász szarukő is felbukkan a pattintott kőeszközök nyersanyagai között, 

de leginkább déli (szlovén? horvát?) szürke kovakőzetek azonosítása várható. Ezek 

többféle változatai mindkét lelőhelyen lényegi komponenst alkotnak. Az a 

szürkészöld, sárgán átlátszó, nagyon jó minőségű tűzkőfajta, amely jelenleg csak a 

DNy-Dunántúl határvidékén ismert, biztosan D-i, DNy-i eredetű s talán távolsági 

nyersanyag (Biró 2006, 79). 

 Fontos kapcsolatjelző, ugyanakkor kor- ill. kultúra jelző értéke is van a 

mustársárga Urkút-Eplény típusú radiolaritnak, hiszen szinte kizárólag a Sopot-

kultúra kőiparára jellemző (középső – késő neolitikum fordulója). A Sopot-kultúrán 

kívül csak a legkorábbi lengyeli anyagokban szerepel jelentős mennyiségben. Az 

Alföldön leginkább a késő Szakálháti-kora tiszai (Tisza I.) anyagokban gyakori 

(Öcsöd, Szegvár) (Biró 1991).  

 A lelőhelyek nyersanyagellátásában jelentős a dunántúli és mecseki radiolaritok 

szerepe. A mecseki radiolarit források környékén ipari centrum alakult ki, melynek 

hatósugara a Dél-alföldi Gorzsa-csoportig, ill. még messzebb is ért: különböző 

(mályva, ill. kékesszürke) típusai az országhatártól délre is előfordulnak (Biró 2006, 

79). Jelentősebb mennyiségben való fellépése az Alföldön a Gorzsa-csoport idejére 

korlátozódik, majd visszahúzódik a Dunától nyugatra. A mecseki radiolarit azon a 

szárazföldi úton mozgott, amely a Dél-Alföldet (Szeged környéke) és a DK-Dunántúlt 

(Szekszárd környéke) kötötte össze, s amit pl. a tiszai kultúra Mórágyon lelt importjai 

(Zalai-Gaál 2001, 16; 2002), a Szekszárd-környéki Spondylus-leletek, ill. a Gorzsa–

csoportban kimutatható erős lengyeli hatások és valódi importok dokumentálnak 

(Horváth 1987; 2005). Ez volt egyben az erdélyi rézkereskedelem útvonala is, amely a 

Maros és Sió torkolat között húzódhatott (Kalicz 1985 : 71). A dunántúli középső júra 

radiolarit az egyik legjellegzetesebb hazai nyersanyag, legfontosabb lelőhelye 

Szentgál–Tűzköveshegy, s a legnépszerűbb variánsa az innen származó vörös színű 

tűzkő. Szentgál – Tűzköveshegy az ország legnagyobb tűzkő- (kova-) bányája, mely 

központi szerepet játszott a Dunántúl kovanyersanyag-ellátásában. A lengyeli kultúra 
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idején, főleg a késői szakaszban, egyedülálló településhálózat alakult ki körülötte 

(Biró–Regenye 1991; Regenye 2001, 71).  

 Biztosan számolhatunk déli (horvát? bosnyák?) radiolaritokkal is. A mecseki 

vonalat erősíti az ún. „lengyeli kvarcit” előfordulása is, amelyet újabb terepi 

vizsgálataink szerint a Monyoród környéki durva szemcsés kovakőzettel 

azonosíthatunk. Sormás-Mántai dűlő anyagában az egyedi jellegzetes nyersanyagok 

közé tartozik egy Gomolaván gyakori, „sokfázisú opálos” kova is, ami biztosan déli 

kapcsolatokat jelez; ill. a mecseki fonolit. 

 Sormás-Török-földek pattintott kőeszközei közt kiemelkedő fontosságú két kova 

nyílhegy (34. ábra), melyek formai párhuzamai a Ny-Balkán felé mutatnak. Mindkét 

nyeles nyílhegy felszíni retussal megmunkált, bifaciális példány 5. Az egyik darab 

ugyanabból a gödörből (11. objektum) származik, amelyből a lelőhely legszebb 

vörös-sárga festésű Butmir-edénye is6.  

 

 
 

34. ábra: Pattintott, nyeles kova nyílhegyek és félkész termék  

(P. Barna-T. Biró 2009, Fig. 6, 2 után) 

 

 A pattintott nyeles nyílhegyek megjelenése Sormás-Török-földeken, a korai lengyeli 

kultúra idején mindenképpen idegen eredetet mutat (P. Barna 2009, 218). A Kárpát-

medencei középső és késő neolitikum kőiparai – tipológiai alapon – a „Vinča-jellegű” 

technokomplexumhoz köthetők; olyan pengealapú kőiparok, melyekben főként 

vakarókat, csonkított eszközöket és fúrókat, esetenként geometrikus eszközöket 

találunk (Kaczanowska–Kozlowski 1991); a bifaciális nyílhegyek, akárcsak a többé-

kevésbé teljes felszíni retusálási technika, ismeretlenek. A korai lengyeli kultúrát 

megelőzően nyeles nyílhegyek használatban voltak a Vinča-kultúrában, ahol 

importként terjedhettek el7. A vinčai tellről egyetlen példányuk ismert, Vinča B 

környezetben (Radanović 1984, 53), továbbá Petnica lelőhelyről említik, Vinča B, 

illetve C rétegekből (Radanović 1986, 104). Az adriai területekkel való kapcsolatukat 

jól példázzák a dél-bánáti Banatska Subotica Vinča B korú lelőhelyen, rython edénnyel 

együtt előkerült nyílhegyek (Jovanović 1992, 37, Taf. V. 5-8). A Sopot-kultúrában az 

                                                             
5 1. sz. nyílhegy: nyélnyújtványos apró nyílhegy; drappos világos kovából, vörös érrel. Ltsz.: 79.011.20.02. 

H=24 mm; Sz=11 mm; M=5 mm; számított súly: 1.32 gr. T. Bíró K. meghatározása. 
6 Ld.: XXIII. típustábla. 
7 Marton é.n. 
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IB fázistól kezdve valamennyi fejlődési periódusból ismertek példányaik 

(Dimitrijević 1968, T. XIX, 10, 20, 29). A nyeles és rombikus hegyek legkorábbi 

elterjedése azonban a nyugat-balkáni és adriai területen a Danilo III–Butmir I időszakra 

tehető (GimbutaS 1974a, 26). A Hvar-Lisičići kultúrában szintén megtalálhatók: 

Grapčeva Spilja (Novak 1955, 344), Lisičići: (Benac 1958, 97). A Butmir kultúra 

lelőhelyein nem csak gyakoriak, de feltehető, hogy Butmir maga különleges szerepet 

is játszott: itt összesen 1883 db nyílhegy került elő, ami – tekintve a szintén nagy 

mennyiségű szilánkanyagot is – specializált műhelytevékenységre utalhat 

(Radimský–Hoernes 1895, Taf. XIII.- XIV;Fiala–Hoernes 1898, 4; Taf. XIX, 1-31). 

 A pattintott nyersanyagkészlet elsősorban regionális jellegű, a jellemző távolság 

a lelőhelytől 30-200 km közé esik. A távolsági nyersanyagok egy-egy, maximum 2 

darabbal képviseltek, amelyeknek kapcsolatjelző értéke viszont rendkívül fontos 

(Lessini kova, pruti kova, krakkói jura tűzkő). A Lessini kova azonosítása az M7 Zala 

megyei szakaszán feltárt lelőhelyeken az utóbbi évek egyik legjelentősebb 

eredménye: több változata (narancssárga, szürke) is előfordul, kiváló minőségben 

(Biró 2006, 79).  

 A Török-földeken is megjelenő krakkói jura tűzkő – a Volhyniai és dnyeszteri 

kovák mellett – egyike volt a herpályi kultúra népessége által fenntartott speciális 

kereskedelmi hálózaton8 keresztül mozgó távolsági nyersanyagoknak (Kalicz–

Raczky 1987, 122-124; Biró 1991, Lech 1991, 565). E kereskedelem Kárpát-medencén 

belüli kiinduló pontja Aszód és a Ny-szlovákiai lengyeli lelőhelyek voltak, innen a 

Kárpátokat megkerülve érték el Kis-Lengyelországot, a Samborzec-Opatów csoport 

területét (Kalicz 1985, 70; 1994, 275). Ezen az útvonalon az ellentétes irányú 

kapcsolatok is bizonyíthatók, pl. Ižkovce esetében (Vizdal 1986). Ezek a távolsági 

kapcsolatok a lengyeli kultúra, ill. a késő neolitikum előtt nem voltak jellemzők. 

 A csiszolt kőeszköz nyersanyagok között felismerhetőek nagy távolságból 

származó elemek is (Szakmány 2009). Ilyen a zöldpalák egyik csoportja (sötét 

grafitszürke, szálas-sávos mintázatú, feltehetően Brno környéki (Zelesice típus). A 

másik, jelentős távolságról érkező nyersanyag a mésszilikát-szaruszirt. A csiszolt 

kőeszközök nyersanyagában emellett jelentős a regionális elemek aránya: 

felsőcsatári zöldpala és bazalt, valószínűleg a szerpentinit is ennek tekinthető. A 

távolsági importok közé tartozik egy nefritből vagy jadeitből készült apró, 

többszörösen felújított véső is, melynek pontos származási helyét további 

vizsgálatokkal kell tisztázni (jadeit: Ny-Alpok, nefrit: vlsz. Jordanów-hegység). 

 A szerszámkövek körében meghatározó a homokkövek és a különféle vulkáni 

kőzetek aránya, valamint csiszolt kőeszköz formájú vörös festékanyag is van 

közöttük. A szerszámkövek anyaga túlnyomóan helyi, legfeljebb egy napi járóföldön 

belül begyűjthető.  Az „egyéb” nyersanyagok jelentős száma abból adódik, hogy 

                                                             
8 Ez a kapcsolat-rendszer a Kárpátok két oldala közti rendszeres cserekapcsolatokból állt: a lengyel kova 

folyamatos áramlása Ny–Szlovákia, Morvaország, É- és K-Magyarország lengyeli telepei, ill. a csehországi 

Stichband–kerámiás telepek felé bizonyítják ennek a kapcsolatnak az állandó rendszerét. 
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a lelőhelyhez közeli horvát határon túli területekről még nem ismertek a 

nyersanyagforrásokra vonatkozó alapadatok. 

 Összevetve a két lelőhely anyagát, megállapítható, hogy míg a Mántai-dűlőben 

jelentős a dunántúli származású nyersanyagok előfordulása (négyféle bakonyi és egy 

mecseki eredetű nyersanyag, összesen 55 %-os arányban), addig Sormás-Török-

földek anyagában a dunántúli komponens szerepe alárendeltebb (ugyanazok a 

nyersanyagok, a lengyeli kvarcittal kiegészítve, de csak 39 %-os arányban). A 

bakonyi nyersanyagokhoz hasonlóan a bazalt is nagy valószínűséggel északi 

kapcsolatot jelez (Balaton-felvidék, 47 %). Sormás-Török-földek anyaga 

változatosabb, több távolsági nyersanyag is előfordul benne (szerpentinit, nefrit v. 

jadeit, Lessini kova). Összességében a kőanyag Török-földek esetében erősebb déli, 

délnyugati kapcsolatokat mutat. 

 

V.2. Állatcsont. 

  Az értékelés mindkét lelőhely esetében csak a gerinces állatokra terjedt ki. 

 

V.2.1. Sormás-Mántai-dűlő állatcsont anyaga 

 

 A lelőhely objektumai közül 56 tartalmazott állatcsontokat, összesen 563 db 

leletet, melyek részben neolit, részben pedig késő vaskoriak (kelta korúak) voltak. A 

többség, azaz 46 objektum 292 db lelete, neolit korú. A csontok – kevés kivételtől 

eltekintve – rendkívül rossz megtartásúak, ami a savas talaj pusztító hatásával 

magyarázható. Nagyon kevés volt a csontok mérhető adata, az anyag 

nagymértékben töredezett (részben modern törésektől). A kis mennyiségű leletanyag 

alapján csak óvatos következtetés tehetők (Lichtenstein-Tugya 2007, 1-3, 8). 

 A neolit állatcsontoknak csak kis része, 14,4%-a (mindössze 42 db lelet) volt 

meghatározható9. Ezek faj szerinti megoszlása a következő (35. ábra):  

 Háziállatok: szarvasmarha (Bos taurus Linné 1758), juh/kecske10 (Ovis aries 

Linné 1758 / Capra hircus Linné 1758), sertés (Sus domesticus Erxleben 1777), ló 

(Equus caballus Linné 1758). Vadállatok: szarvas (Cervus elaphus Linné 1758) és őz 

(Capreolus capreolus Linné 1758). Egy festőkagyló (Unio pictorum) teknőjének 

töredéke, valamint egy rágcsáló csont volt még meghatározható, az utóbbi faj 

régészeti eredete azonban kérdéses (Lichtenstein–Tugya 2007, 4). A kagylót nem csak 

étkezési célra használták; készülhettek belőle kanalak is, vagy kisebb mennyiségű 

anyagokat, pl. festéket is tárolhattak benne – ez utóbb felhasználásra utal a 

festőkagyló elnevezése is (Füzes 1991, 268, 1. ábra). 

                                                             
9 A maradék 250 apró leletből 83-ról még azt sem lehetett megállapítani, kis- vagy nagytestű állat vázrésze-e 
(Lichtenstein–Tugya 2007, 3). 
10

 A leletanyag nem tartalmazott olyan csontot, amely lehetővé tette volna a juh- és kecskecsontok 

megkülönböztetését. 
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Sormás-Mántai-dűlő lelőhely neolit gerinces 

állatcsont leleteinek megoszlása (n=40 db)

42%

10%
10%

3%

15%

20%

Szarvasmarha (17 db)

Juh/kecske (4 db)

Sertés (4 db)

Ló (1 db)

Szarvas (6 db)

Őz (8 db)

 
35. ábra: A gerinces csontleletek fajonkénti megoszlása (Lichtenstein-Tugya 2007, 4. ábra után) 

 

 A háziállatok gyakorisági sorrendje: szarvasmarha – sertés/juh-kecske – ló. Az 

egyetlen lócsont előfordulása a 704. neolit objektumban kérdéseket vet fel, mivel mai 

tudásunk szerint a lovak csontjainak régészeti anyagban való kárpát-medencei 

megjelenése legkorábban a rézkorra tehető. Megjegyezzük azonban, hogy Balácán 

vadló maradványai is előkerültek (Vörös in Regenye 1996, 45). A vadállat (őz és 

szarvas) -csontok a csontanyag 35%-át adják (36-37. ábra). Ilyen nagymértékű arány 

elvileg arra utalhatna, hogy a vadászatnak nem csupán alkalmi szerepe lehetett. A 

lelőhely esetében ez azonban mégis kétséges, ugyanis az őzleletek mindegyike 

agancs (36. ábra), melyekre gyűjtögetés során is szert tehettek. Ezek jelenléte tehát 

nem bizonyítja kétséget kizáróan a vadászatot (Lichtenstein–Tugya 2007, 5). A 

kultúra más lelőhelyén, pl.: Bicske-Galagonyáson is nagy számban fordultak elő 

agancsleletek, köztük különböző formájú eszközök: kapák, ékek és fúrók. Makkay J. 

említi, hogy a Vinča kultúra egyes lelőhelyein (pl.: Divostin) az agancseszközök 

szintén fontos részét képezték az eszközkészletnek (Makkay et al. 244-257).  
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36. ábra: Őz agancsa (44.1.2.) 

(fotó: Lichtenstein L., Tugya B.) 

 

 
37. ábra: Szarvas agancsa ( 44.2.2.) 

(fotó: Lichtenstein L., Tugya B.) 

 

 Sormás-Mántai-dűlőben a feltárt állatcsontok alapján számított minimális 

egyedszám (MNI=Minimum Number of Individuals): 6. Az 1-1 egyedet kitevő 

szarvasmarha, ló és szarvas életkora nem volt megállapítható. A juh/kecske legalább 

subadultus korú, 2,5 évesnél idősebb állat volt. A sertés egy 1,5 éves, már ivarérett, 

de még nem kifejlett süldő volt. Ez a faj gyors szaporodású, ezért gyakori, hogy 

kifejlett koruk előtt levágják őket. A 1,5 éves állat levágásának ideje – kora tavaszi 

fialással számolva – kora őszre eshetett. Az őzbak, levetett agancsa alapján (36. ábra), 

már kifejlett egyed volt (Lichtenstein–Tugya 2007, 5). 

 A kutatók megvizsgálták az állatcsontleletek anatómai megoszlását is: minden faj 

1-1 vázrészét általában csak 1-1 csont képviselte. Kivételt a fogak, a 4 db 

szarvasmarha koponyatöredék, ill. az agancsok jelentettek. Az anatómiai 

csoportosításból a leletek kis száma miatt érdemi következtetéseket nem lehetett 

levonni (Lichtenstein–Tugya 2007, 6). 

 A nagyon apró, töredékes neolit leletanyagból, viszonylagos épségüknél fogva, 

kiemelkedik a 44/C. árok néhány csontja (38. ábra): az egyik a 1,5 éves sertés 

állkapcsa (39. ábra), a másik pedig egy szarvasmarha koponyatöredéke, a törött 

szarvcsappal (40. ábra; P. Barna 2009a, 6. kép 2).  

 

 
38. ábra: Sertésállkapocs és szarvasmarha koponyatöredéke a 44/C árok alján (Fotó: Straub P.) 
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 Felmerül a kérdés, hogy a lelőhelyről származó többi állatcsont-lelettől feltűnően 

különböző megtartás vajon összefügg-e a földbekerülés körülményeivel? A középső 

és késő neolitikum átmeneti időszakában, több nagy telepen megfigyelhető, hogy az 

árkokban megnő a rituális cselekményekhez kapcsolható leletek száma (Raczky-

Anders 2007, 37-38; 2009, 76; 2010, 145-146). Valószínű, hogy Sormás-Mántai-dűlőben 

az árkon átvezető kapu közelében feltárt sertés-, ill. szarvasmarha koponyák szintén 

valamilyen rituális célú tevékenység eredményeként kerültek az árok aljára. Ez már 

csak azért is valószínű, mert magát az árkot is több jellemzője a későbbi, egyértelmű 

rituális jellegeket (is) felmutató lengyeli rondellákhoz kapcsolja (P. Barna 2009a, 18; 

P. Barna-Pásztor 2011).  

 

 

              
39. ábra: Sertés állkapocs a 44. /C árok 

betöltéséből 

(fotó: Lichtenstein L., Tugya B.) 

 

 

 
40. ábra: Szarvasmarha koponyatöredéke a 

44/C árok betöltéséből 

(fotó: Lichtenstein L., Tugya B.)

 A Mántai-dűlői szarvasmarha szarvcsap-méretei (báziskörméret: 188 mm, 

nagyátmérő: 59,7 mm, kisátmérő: 51 mm) nagyobbak az összehasonlításul vett 

neszmélyi, ill. szigetszentmiklósi egyedek szarvcsap-méreteinél11. A közepes-nagy 

báziskörméret mellett a nagy- és kisátmérő viszonylag kicsi; a szarvcsap vékony falú, 

könnyű csont – mindezek alapján az állat egy nagyobb méretű tehén volt 

(Lichtenstein–Tugya 2007, 6). 

 

V.2.2. Sormás-Török-földek állatcsont anyaga 

 

 A lelőhelyen összesen 467 db állatcsont (fogak is), agancsok, valamint 10 csiga 

került elő, valamennyi neolit objektumokból. A csontok egy része jó megtartású, ép 

felszínű, az egykori időjárás viszontagságainak alig kitett, hamar földbe kerülhetett; 

több darab azonban ezen a lelőhelyen is rossz állapotú, gyenge megtartású volt. A 

törések egy része jelenkori (Lichtenstein–Tugya 2007a, 1-2). Általánosságban 

                                                             
11 Mindkét lelet a DVK-ba tartozik (Lichtenstein–Tugya 2007, 6). 
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elmondható, hogy a mélyebb objektumok, pl. az árkok alsóbb szintjeiben (41. ábra) 

maradtak csak meg az állatcsontok, de ott többnyire jó állapotban. 

 

 
41. ábra: Agancstöredék a 39. objektum alján, Sormás-Török-földek (Fotó: P. Barna J.) 

 

 A csontok közül csak kevésnek voltak a fizikai hosszúságon kívül mérhető 

adatai: összesen 76 leletről lehetett biometriai adatot felvenni. A legnagyobb fizikai 

hosszúság adatát minden töredékről levették. Kevés ép vagy közel ép csont került 

elő, ezek főleg fogak, csiga- és sarokcsontok. 

 Az anyag töredezettsége miatt a csontoknak a 78,4%-a, azaz 366 db lelet volt 

meghatározható12.  

 A csontleletek nem túl jó állapota ellenére a meghatározható leletanyag 

változatosnak mondható. A lelőhely környéke fajban rendkívül gazdag volt, mert a 

háziállatok mellett jelentős a vadállatok száma is. A következő fajok voltak 

meghatározhatók: 

 Háziállatok: szarvasmarha (Bos taurus L.), juh (Ovis aries L.), kecske (Capra 

hircus), sertés (Sus domesticus E.), kutya (Canis familiaris L.).  

 Vadállatok: őstulok (Bos primigenius B.), szarvas (Cervus elaphus L.), őz 

(Capreolus capreolus L.), vaddisznó (Sus scrofa L.), vadló (Equus ferus A.), barna 

medve (Ursus arctos L.), hód (Castor fiber L.). 

 A leletanyag részét képezi egy madárcsont is, pontos fajhoz sorolása nem 

lehetséges. Egy kérdéses korú rágcsáló karcsontja is előkerült. Ezt a fajgazdagságot 

az ausztriai körárkos, korai lengyeli lelőhelyek anyagaiban is kimutatták, s 

általánosan jellemző a holocén klíma optimum idejére (Pucher 2005, 133, 135). 

 A lelőhelyen talált több mint egy tucat állatfaj maradványai közül 3 adja a 

meghatározható csontleletek ¾-ét. Csökkenő sorrendben ezek a szarvasmarha (146 

lelet, 41%); a sertés (86 lelet, 23%) és a szarvas (48 lelet, 13%). A kiskérődző 

(juh/kecske) csontok gyakoriságát (4%) felülmúlja a vaddisznóké (7%) is. A madarak 

                                                             
12 95 db töredékről csupán az állapítható meg, hogy nagytestű vagy kistestű állatok vázrészei közé tartozik-e; 

6 db leletet pedig egyáltalán nem lehetett még az előző két kategóriába sem besorolni (Lichtenstein–Tugya 

2007a, 2). 
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és víziállatok csontjai Aszódon is hasonlósan kis számban kerültek elő, mint Sormáson 

(Kalicz 1985, 65). A harmadik leggyakoribb csontleletek egy vadállat vázrészei: a 

szarvashús fontos szerepet töltött be a lakosság élelmezésében, azonban leletei között 

sok az agancs is. Ez a vadászat jelentőségének megítélésében félreérthető lehet, e faj 

fontosságát eltúlozhatja (ld. fentebb)13 (Lichtenstein–Tugya 2007a, 3-4). Általában a 

korai lengyeli időszakban a vadászat szerepét jelentősnek értékelik; a vadhúst a 

táplálkozás alapvető elemének, a vadászat eszközeit (csont és agancs szigonyokat és 

hegyeket) pedig az eszközkészlet fontos elemeinek tartják (Pavúk 1991, 355; Kalicz 

1985, 103; 2001, 161; Ambros 1986). A vadászat arányának növekedése nem csak a 

korai lengyeli kultúra gazdálkodásában, hanem a részben egykorú Stichband-

kerámiában, ill. néhány érintkező területen is kimutatható, a körárkok elterjedésén 

kívül is (Pucher 2005, 133.). 

 Bizonyos lelettípusok, a vadkanagyar csüngők és állkapcsok megjelenése a 

gazdag férfi sírokban szintén a vadászat jelentőségét mutatják. A vadkanagyar 

lemezek nyersanyagához csak a vadkan elejtésével juthattak hozzá, ami azonban 

veszélyes vállalkozás lehetett. Az ételhulladékban általában kevés a vaddisznócsont, 

Sormás-Török-földeken pl. 7 %; ez is mutatja, hogy ez a nagyvad ritka és értékes 

zsákmánynak számíthatott. A vadkanagyar-ékszereket csak a legrátermettebbek 

(vadászok?) viselhették, ill. örökíthették másokra (Choyke 1997, 157). A vadállatok 

fogából, agyarából készült ékszerek szoros kapcsolatban állnak a vadászat 

jelentőségével, ami nem kizárólag csak gazdasági szempontból volt fontos. Erre utal 

egyrészt, hogy a szarvas szemfogak a késő neolitikumban a korábbi időszakhoz 

képest nagy számban jelentek meg, másrészt pedig, hogy a korszak végével szinte 

teljesen el is tűntek a leletanyagból, ez szintén a vadászat szerepének a korszakban 

megfigyelt növekedését jelzi (Vörös 2005; Bartosiewicz 2005). Valószínűleg 

vadásztrófeák voltak és így közvetve szintén a vadászat társadalmi megbecsülését 

tükrözik. A Kárpát-medencei késő neolitikumra – elsősorban az északkelet-

magyarországi régióra – sajátosan jellemző, hogy elsősorban nem felnőtt férfiak 

sírjaiban fordulnak elő, ahogy azt várhatnánk, hanem felnőtt nők, ritkábban 

gyerekek sírjaiban. A fogak szimbolikus és társadalmi jelentőségére, presztízstárgy 

szerepére utal, hogy Polgár−Csőszhalmon nagy számban csontból készült utánzataik is 

előkerültek, méghozzá kizárólag nők és gyerekek sírjaiból. A lengyeli körben 

utánzatok nincsenek; s szarvas szemfogak is csak kis mennyiségben fordulnak elő, 

(pl. Lužianky 1/1942. sír) (Novotný 1962, 111, 7. kép 15; Siklósi 2004, 33; 2010, 294-

296; 192. ábra).  

 A sertés vagy vadkan állkapocs, ill. a vadkan agyarból hasított és átfúrt 

lemezpárok az átfúrt csiszolt kőbaltákkal és lapos baltákkal, késpengékkel együtt a 

lengyeli kultúra temetőiben jellemzően a gazdagabb férfitemetkezések mellékletei14, 

                                                             
13 Ld. a VII.1.2.1. alfejezetben. 
14 Siklósi Zs. idéz egy-két bizonytalan adatot, melyek szerint az ékszer gyermek- és női sírból is előkerült: 

Mórágy-Tűzkődomb, 46. sír és 6. sír (Zalai–Gaál 2002, 85) és Zengővárkony, 59. sír (Dombay 1939, 23). 
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ezért valószínű, hogy személyes tetteikkel és tehetségükkel állhatott összefüggésben. 

Siklósi Zs. feltételezi, hogy talán nemcsak a vadászat terén nyújtott teljesítmény 

kifejezéséről lehet szó (2010,  A vadkanagyar sírba helyezésének szokása a késő 

neolitikum elején jelent meg a Dunántúlon és ÉK-Magyarországon egyaránt. A 

temetkezésekben az ékszerek a halott medencéje fölött, a gerinc mögött, párosával 

helyezkedtek el, valószínű hát, hogy a férfiak a vadkanagyar lemezpárt a nyakukból 

hosszú zsinóron csüngették le vagy övükre függesztették (Kalicz 1985, 40, 72). 

Szintén jellemző előfordulás párosával, a halott mellkasára fektetve (Raczky et al. 

1997a 39, Fig. 31). Aszódon szórt hamvasztásos temetkezés (208. sír) mellékleteként is 

tártak fel agyarlemez párt, melyet – az általános gyakorlattal ellentétben – nem 

égettek el a halottal együtt (Kalicz 1985, 35). 

 A vaddisznó állkapocs ritka lelet és szerepük valószínűleg megegyezett a 

hasított lemezekkel (Siklósi 2004, 35; 2010, 298), helyzetük a sírokban nem mutat 

szabályszerűséget (Kalicz 1985, 40). Polgáron pl. a koponya közelében és a lapocka 

mögött feküdt egy-egy (Raczky et al. 1997a, 48; Fig. 38). 

 A lengyeli kultúrában már a legkorábbi időszakba15 tartozó Lužianky-csoportban 

is csüngőként viselték a vadkanagyarból készült ékszert: a névadó lelőhelyen kívül 

Mlynárcében is (Novotný 1962, 217). Lengyelben több agyarlemez-ékszert16 is találtak 

(Wosinsky 1891, 1893), ezek közül kettő nagyon ritka lelettel (buzogány) került elő 

(Wosinsky 1890, 97, XI. t. 117; XIII. t. 129-132; 137, XV.t. 148-149). Zengővárkonyban 

összesen 12 sírban került elő ilyen ékszer, ebből 8 a leggazdagabb (IX.) sírcsoportba 

tartozott17. Dombay a koponya nélküli temetkezések legjellemzőbb mellékleteként 

említi. Kisméretű változatuk is ismert (Dombay 1960, 228). Ezt az ékszertípust a 

sertést (vadkant) ábrázoló plasztikákkal együtt Dombay a totemizmus tárgyi 

emlékeiként értékelte (Dombay 1960, 118), ezt a meghatározást azonban a későbbi 

kutatás elvetette. Ecsedy István például, nem vitatva a sertés/vaddisznó szakrális 

vonatkozásait, a társadalmi rangkülönbségek kifejeződését látja az ékszertípusban 

(Ecsedy 1973, 279-280). 

 Sertésállkapocs Zengővárkonyban (Dombay 1960, Taf. XCVI. 1-2) és Aszódon is 

egyaránt négy-négy sírból került elő (Kalicz 1985, 40).  

 Aszódon az „a” sírcsoportban két esetben mellékeltek vadkanállkapcsokat (100. 

és 180. sír), ezek közül az elsőként említett sír az egész temető leggazdagabb 

temetkezése, egy pár agyarlemez csüngővel és két vaddisznó állkapoccsal. A „b” 

                                                                                                                                                                                              
Megjegyzi, hogy ezek a példányok töredékesek voltak, így nem rekonstruálható a forma teljes biztonsággal. 
A mórágyi példákkal kapcsolatban azonban fontos különbség, hogy vadkan fogából, nem pedig agyarából 

készült ékszerekről van szó (ld. 15. lábjegyzet). 
15 A késő neolitikus példányok előzményei szórványosan a korai neolitikumban (Obre I, Starčevo-kultúra) és 

a középső neolitikumban (Bešenov, zselízi-kultúra) már kimutathatók (SIKLÓSI 2004 : 34). 
16 Wosinsky két töredéket „vadkan-agyarból hasogatott s élesre csiszolt vakaró késnek” határozott meg, de 

éppen töredékességük miatt nem zárható ki az sem, hogy agyarcsüngőkből származnának. A tárgyak 

párhuzamai közt átlyukasztott, „ függő díszeket” is említ (1890 : 25, IV. t. 33-34). 
17 Dombay 1960, Taf. XLII. 14, 16; Taf. XLV. 6-7, Taf. LII. 9-10; Taf. LIII. 6-7; Taf. LIV. 2-3, Taf. LV. 14-

15; Taf. LVIII. 12-13; Taf. LIX. 4-5, 9-10; Taf. LX. 7-8; Taf. LXI. 7-9;.Taf. XCVL. 3). 



 
220 

sírcsoportban három férfinak volt vadkanagyar-csüngője, s a szimbolikus sírban két 

pár is (Kalicz 1985, 32, Fig. 27. 2a-b; Fig. 33. 1-3). Karancsságon a két sír egyikében egy 

darab vadkanagyar csüngő volt, igaz, állatjárás által megbolygatva (Bácsmegi 2003, 

81, 1. kép 7). Az egyik legteljesebb mértékben feltárt, nagy temetőből, Mórágy-

Tűzkövesről nincs adat ilyen ékszer előfordulásáról18. Svodínban is a férfi sírok 

jellegzetes lelete a vadkanagyar-ékszer (Němejcová-Pavúková 1986, 145, Abb. 7, 19). 

A györei temetőben egyik lelettípus (tehát vadkan-, ill. sertésállkapocs, vadkanagyar 

csüngő) sem fordult elő a mellékletek közt (Zalai-Gaál-Ódor 2008). Alsónyéken is 

jellemző mellékletei a temetkezéseknek a vadkanagyar lemezből hasított és csiszolt 

tárgyak, azzal a sajátossággal, hogy a más temetőkben megfigyelttel ellentétben, itt 

mindig egy példányban mellékelték. A tárgyak minden esetben a koponyán 

feküdtek, mint a kőkések, ezért felmerül a kérdés, hogy viseleti tárgyak vagy 

eszközök voltak-e (Zalai-Gaál-Osztás 2009, 248). 

 A nagy temetők hiánya és a kevés ismert temetkezés ellenére még a lengyeli 

kultúra nyugati területi csoportjából is kimutatható a szokás. A MOG területéről 

Fiebritz 134. sírjából közöltek vadkanagyar-csüngőt (Neugebauer-Maresch 1995, Abb. 

34, 10). Eggenburgban hamvasztásos sírban sertés alsóállkapocs került elő (Urban 

1979, 15). Talán Mödling - Leinerinnen és Poigen sorolható még ide: Mödlingben egy 

kettes temetkezésben, Poigenben pedig egy koponya-depotban találták mellékletként 

– közelebbről nem meghatározott fajtájú állatok – alsó állkapcsait (Urban 1979, 10, 

14). 

 A késő neolitikum időszakában a kelet-magyarországi kultúrák férfi sírjaiban is 

megtalálhatók a vadkanagyar-ékszerek (Bándi et al. 1979, 27, Kalicz 1985, 40)19. 

Sokatmondó tény, hogy ezen a területen a szokás átöröklődött a rézkori tiszapolgári-

kultúrába is20. A lengyeli törzsterületeken ugyanakkor a vadkan-állkapocs, ill. -

agyarlemez melléklésének szokása a kultúra megszűntével eltűnik, pontosabban, a 

                                                             
18 A B1 sírcsoportban vaddisznó-fogakat, ill. lemezkéket egy fiatal nő és két kislány sírjába mellékeltek. Az 

ásató szerint ezek nem amulettek vagy hatalmi jelvények, hanem a viselet részét képezték (Zalai-Gaál 1986, 

141 - 142). A B2 sírcsoportban pedig egyetlen Spondylus-gyöngy képviselte az ékszereket, minden más fajta 

hiányzott (Zalai-Gaál 2001a, 30). 
19 Polgáron a férfi sírokban gyakori a vadkanagyar-lemez (Raczky et. al. 1997, 39, Fig. 31-32), a 

rendkívülinek számító szimbolikus sírba viszont vadkan alsó állkapcsát helyezték vörös okker és kis kőbalta 

társaságában mellékletként (Raczky et. al. 1997, 40, Kat.sz.: V/28, 32, 38). A vadkanagyar-ékszer a tiszai 

kultúrában is előfordul: Kökénydomb (Banner 1930, Korek 1989, 54), Battonya-Gödrösök (Goldman 1984, 

Abb. 15), Öcsöd (Raczky 1987, 77). A herpályi kultúrában vadkanagyar-csüngő a herpályi tellről nagy 

számban került elő (Kalicz–Raczky 1986, 106, 45. kép 3,7), de sírmellékletként nem ismeretlen a sertés 

állkapocs sem, pl. Berettyószentmártonban (Kalicz 1985, 40). 
20 Vaddisznóagyar-csüngő használatára mindössze két példát említhetünk a tiszapolgári kultúra „A” fázisába 

tartozó Polgár-Nagy Kasziba lelőhelyről (Raczky et. al. 1997a, Kat. sz.: VI/8), Tiszapolgár-Hajdúnánási út20 

, mivel a csak a szórványosan előforduló lelettípusok közé tarozik a kultúrában (Bognár-Kutzián 1972, 97-

98; 149). A vaddisznó állkapocs már gyakoribb lelet; sírmellékletként (ékszerként?) való használata a 

nyújtott csontvázas temetkezésekkel együtt a helyi hagyományok továbbélést bizonyítja, de uralkodóvá már 

egyik szokás sem vált a korai rézkorban (Bognár-Kutzián 1972, 220). Példákat a következő lelőhelyekről 

idézhetünk: Polgár-Nagy Kasziba (Raczky et. al. 1997b, Fig. 38; Kat. sz.: VI/13, 14), valamint több darab a 

Tiszapolgár-basatanyai20 temetőből (Bognár-Kutzián 1963 , 309-311). A sertés-állkapocs melléklése szintén 

a basatanyai temetőből ismert (Bognár-Kutzián 1963).  
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kora és középső rézkori temetkezések hiányában ez a kérdés nem ítélhető meg 

(Siklósi 2010, 299). Az alföldi továbbélés is arra utal, hogy nem a lengyeli kultúra 

etnikumához köthető temetkezési rítusról, hanem az egyes késő neolitikus kultúrák 

határain túlmutató szokásról van szó, szerte a Kárpát-medencében, sőt, azon túl is. A 

tárgytípus szerepének változása Tiszapolgári temetőben a bodrogkeresztúri fázisban 

figyelhető meg; ekkor ritkábban fordul elő, női sírokban is megjelenik, a 

gyereksírokból viszont eltűnik. A legfontosabb különbség azonban az, hogy ezek az 

állkapcsok már házi sertésből származnak (Siklósi 2010, 299). A vadkanagyar-

ékszereket a Kárpát-medencén kívül ismerték pl.: a Butmir-kultúrában, itt Obre II. 

lelőhelyen került elő néhány darab (Benac 1973, 105, Pl. 24, 8-11). Mindenesetre a 

szokás társadalmi-vallási gyökere a Lengyel-Herpály-Csőszhalom körben 

alakulhatott ki (Bándi et l. 1979,: 27).  

 

 Sormás-Török-földek lelőhelyen az egyéb állatfajokat (medve, hód, madár) 1-2 

csontjuk képviselte (összesen 8 db). Feltűnő, hogy a számos vadállat között 

viszonylag kevés az őstulok csontok mennyisége (8 lelet, 2%). Ennek egyik oka lehet 

a zalai tájnak az alföldi területekhez képest nagyobb fokú erdősültsége. Az őstulkok 

számára jobb élőhelyet jelentenek a sík területek, árterek, dús, hosszú füvű legelők. 

Ez nem jelenti azt, hogy a Nyugat-Dunántúlon nem éltek őstulkok, csak arányuk 

sokkal kevesebb (Lichtenstein–Tugya 2007a, 4).  

 

Sormás-Török-földek - a meghatározható 

állatcsontok megoszlása (n=366 db)
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42. ábra: A csontleletek faj szerinti megoszlása. (* a leletek közül kettő juhcsont) (Lichtenstein–Tugya 

2007a, 3. ábra után) 

 

 Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az őstulok 

húsmennyisége többszöröse volt a többi állatfajénak, még a szarvaséhoz képest is 
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(Kalicz 1985, 65). Egy kifejlett példány marmagassága meghaladta az ember 

magasságát. A Friebritz-ben feltárt őstulok szarvpár súlya 9 kg, a szarvcsap bázis 

körmérete majdnem 40 cm volt, a szarv ívének hossza pedig elérte a háromnegyed 

métert (Pucher 2005, 136). 

 Több Zala megyei őskori lelőhelyhez hasonlóan, Sormás-Török-földeken is a 

sertéscsont mennyisége és egyedszáma is megelőzi a kiskérődzők (juh-kecske) 

együttes arányát. Ennek oka az erdőkben gazdag környezet lehetett, mely a 

vaddisznóknak, sertéseknek egyaránt kiváló életteret biztosított, míg a kiskérődzők 

(főleg a juhok) számára kevésbé felet meg, Ezek ugyanis igénylik a megfelelő 

nagyságú réteket, a legeltetés során felügyeletet, télire elegendő mennyiségű 

takarmányt (füvet) (Lichtenstein–Tugya 2007a, 4). A kiskérődzők alacsony aránya az 

összes állatcsontot tekintve ellentétben van a kiskérődzők gyakori ábrázolásával a 

kerámia plasztikus állatábrázolásai közt (26. t. 6, 35. t. 9). Főként stilizált formában, a 

háromszög alakú bütykökön gyakori. A sertés kulturális szerepéről a 

sertésállkapcsok sírokban történő előfordulása kapcsán már szóltunk. A sertés 

ábrázolása ritka a lengyeli kultúrában, egy szobor töredéke Lánycsókon került elő 

(Ecsedy 1973). Ecsedy I. a lelet értelmezése kapcsán kifejtette, hogy az állat alakú 

plasztikák, így a sertés szobor is, a pia fraus elve alapján a véres áldozatokat 

helyettesítették. Ez utóbbiakat egylényegűnek veszi a zsengeáldozatokkal, melyeket 

a neolitikumban formálódó Gabonaanya (a későbbi Démétér) kultuszához kapcsolt 

(Ecsedy 1973, 279-280). 

 Csontleletek mennyisége alapján Sormás-Török-földeken a vad- és háziállatok 

aránya: 26% – 74% (Lichtenstein–Tugya 2007a, 4), azaz a Matolcsi-féle meghatározás 

szerint a lelőhelyen a vadászatnak fontos és nem csak kiegészítő szerepe volt a 

lakosság életében, elsősorban élelmezésében (Matolcsi 1982). 

 A csontleletekből számítható minimális egyedszám 26. A fajonkénti megoszlás az 

42. ábrán látható. A csontleletek gyakorisági sorrendjéhez képest nagy különbségek 

tapasztalhatók: a szarvasok egyedszáma a legnagyobb (5), amit a sertések követnek 

(4). A szarvasmarha, juh/kecske és a vaddisznó egyaránt 3-3 egyedet tesz ki. A kutya 

(2) kivételével a többi faj 1-1 példánnyal van képviselve. A vad- és a háziállatok 

aránya az egyedszám alapján 14 : 12, azaz arányuk 54 : 46 %. Az egyedszám alapján 

tehát a vadállatoknak ugyanolyan fontossága volt a lelőhelyen élt emberek életében, 

mint a háziállatoknak. Nem pusztán élelemmel látták el a lakosságot, hanem 

bőrüket, bundájukat, agancsukat is hasznosíthatták. A háziállatokra a vegyes (fiatal, 

közel kifejlett és kifejlett egyedek), a vadászottakra a közel homogén (kifejlett) 

életkori megoszlás a jellemző (Lichtenstein–Tugya 2007a, 4-5). 
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Sormás-Török-földek - a csontleletekből számítható 

legkisebb egyedszám
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43. ábra: A minimális egyedszám fajonkénti megoszlása (Lichtenstein–Tugya 2007a, 4. ábra után) 

 

 Figyelemre méltó lelet az egyetlen lócsont a 29. árokból21: egy kéztőcsont (felső 

kéztőcsont-sor, mediális helyzetű). Amennyiben fiatalabb korszak nem bolygatta az 

objektumot, akkor a lelet egy vadló csontja. A vadlovak viszonylag gyakoriak a 

mezolitikumban és a neolitikum második felében; eddig 13 alföldi lelőhelyről kerültek 

elő maradványaik (Vörös 2005, 215.). A bolygatás lehetőségét nagy valószínűséggel 

kizárhatjuk, tekintve, hogy a lelet az árok legalsó bontási szintjéből, az árok aljából 

került elő. A vadló az ausztriai körárkok anyagában is ritka, de nem példa nélküli 

lelet (Pucher 2005, 136). 

 A barnamedvét elsősorban bundája miatt ejtették el, de a nem zárható ki az sem, 

hogy húsát is fogyasztották. A hódnak nemcsak prémjét hasznosították, hanem 

alkalomszerűen ki is egészíthette az étrendet. Húsa ehető, a középkorban böjt idején 

a hal mellett a hód is táplálékul szolgálhatott (Lichtenstein–Tugya 2007a, 6). Vízben 

élő állatként a húsevési tilalom rá nem vonatkozott22 . 

 A lelőhely néhány csontlelete alapján lehetőség nyílt marmagasság számítására 

is. A közepes méretű, 44,4 cm-es marmagasságú eb megfelel az átlagos neolitikus 

kutyák 39,6 – 47 cm-es nagyságának. A 85 cm marmagasságú sertés magasnak 

számít. A kevés kifejlett házisertés csontméretei azt mutatják, hogy a neolitikum 

idején tartott sertések nagyméretűek volt, elérik a 90 cm-t is. Ennek okai között 

szerepelhet, hogy a házisertés könnyen kereszteződhet a vaddisznóval. Ez átmeneti 

nagyságú állatokat eredményez. A vaddisznók méretei is tekintélyesek, azonban a 

105 cm-es marmagasságútól nagyobb kanok is éltek a neolitikum idején (Vörös 2005, 

213; Lichtenstein–Tugya 2007a, 6).  

 A leletanyagban lévő nagyszámú a szarvasmarha- és a sertésfognak 

magyarázata, hogy az állkapocs és az állcsont összeroppant, nem tartotta tovább 
                                                             

21 29/A6 szakasz, 4. (legalsó) bontási szint. 
22 Bartosiewicz László szóbeli közlése. 
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egyben azokat. A lakosság húsellátásában fő szerepet játszó fajok csontleleteinek 

anatómiai megoszlása, ill. a Uerpmann (1973) által felállított minőségi kategóriákba23 

való sorolása az alábbi eredményeket hozta (44. ábra): 

 

 Sz.marha Juh/kecske Sertés Őstulok Szarvas Őz Vaddisznó 

A minőség 34 7 15 2 17 - 7 

B minőség 36 2 28 2 9 3 5 

C minőség 70 4 42 4 13 2 13 

Egyéb 6 - 1 - 9 - - 

44. ábra: A húsellátásban jelentős fajok minőségi kategóriák szerinti megoszlása 

(Lichtenstein–Tugya 2007a, 8. ábra után) 

 

 Figyelemre méltó, hogy bár a legtöbb állat esetén viszonylag egyenletesen 

oszlanak meg a leletek a három minőségi kategória között, s mindegyik faj 

csontleletei között van A, azaz legmagasabb értékű húst adó csont, addig az őz 

esetében ez utóbbi minőségi kategória hiányzik (Lichtenstein–Tugya 2007a, 7). Az őz 

legjobb minőségű húsának hiánya a telepleletek közt talán nem a húsfogyasztás 

szokásával, hanem az őz társadalmi/rituális megítélésével függhet össze. J. Pavúk 

véleménye szerint a vadhús nem a háziállathúst helyettesítette az étrendben, hanem 

a megváltozott időjárási feltételek miatt egyre csökkenő gabonatermést (Pavúk 1991, 

355). A földművelők közt a gabona a korai neolitikum óta szakrális tiszteletet 

élvezett; jól példázzák ezt a kéthelyi, ún. gabonaszemű istennőt ábrázoló oltár, 

melynek szemgödre a tönke lenyomatát őrizte meg (Füzes 1990; Füzes 1991, 286-287, 

T. IX. 3; Gyulai 2005, 265, 4. kép) vagy a Körös kultúra edényein gyakran feltűnő 

kalászmotívumok (Sági-Törőcsik 1991, 77). Elképzelhető, hogy a korábban a gabonát 

övező szkarális a tisztelet átszállhatott z étrendben a helyére lépő vad-, (őz-)húsra is, 

s ezzel magyarázható a megkülönböztetett bánásmód.  

 A lengyeli kultúrát megelőzően a szarvas elenyésző szerepet játszott a 

táplálkozásban, a lengyeli kultúrában, pl.: Aszódon, a szarvas nagyarányú jelenléte (a 

vadállatok 39,0 %-a, az összes állatcsont 22,4 %-a) mutatható ki (Kalicz 1985, 65). 

Ismert, hogy a lengyeli kultúra temetkezéseiben az átfúrt szarvas szemfog ritka 

presztízstárgy: a Délkelet-Dunántúlon mindössze öt sírban, nyakláncok, karkötők és 

övek részeként fordult elő; ezek férfiak és gyerekek sírjai voltak (Siklósi 2010, 254; 

Zalai-Gaál 2002b, 94. t. 1-2; 2001c, 194). Ebből a szempontból Alsónyék–Kanizsai-dűlő 

                                                             
23 Hans-Peter Uerpmann a főbb emlősfajok csontjait a rajtuk lévő hús értéke alapján 3 kategóriába sorolta (A-

C), a legjobb minőségtől a gyengébb felé haladva. A minőség: a legjobb értékű húsokat jelöli. Ilyenek a 

gerincoszlop csontjai (a farokcsigolyák kivételével), a lábszárak testközeli része, a váll- és a medenceöv 

csontjai. B minőség: a közepes értékű húsokat jelöli. Ide a koponya, az állkapocs, a borda és szegycsont, 

valamint a lábszárak alsó szelvénye sorolható. C minőség: alacsony értékű húsok, melyek közé az arc 

csontjai, a farokcsigolyák, a lábfejek a csánkizülettel sorolandók (Uerpmann 1973, 308-309). 

 



 
225 

lelőhely kivételesnek mondható, itt ugyanis nagyobb számban fordultak elő átfúrt 

szarvas szemfogból készült ékszerek (Zalai-Gaál 2008, 270).  

 A törzscsontok jelenléte helyben történő darabolásra utal. Ez látható a 

szarvasmarha, kiskérődző, sertés esetében. A nyúzáskor bőrben maradó húst alig 

vagy nem tartalmazó lábvégek előfordulása azt mutatja, hogy a feltárt 

objektumokban vagy azok környékén nyúzhatták meg a levágott/elejtett állatokat. 

Ez nem állítható az őstulok és a vaddisznó leleteinél (Lichtenstein–Tugya 2007a, 7-8).  

 

V.2.3. Sormás-Török-földek agancs- és csonteszköz leletei 

 

 Sormás-Mántai-dűlővel ellentétben, ezen a lelőhelyen agancsból és csontból 

készült eszközök egyaránt előkerültek. 

 

Leletek: 

 A leletek katalógusát az 45. ábra mutatja: 

 
Sorszám Kódszám Leírás Méret (mm) 

1. 79.23.152.2.  

(23. obj. DNy-i negyed, 

11. bontási szint) 

A szarvas agancs egyik felületét 

harántirányban vágták ketté, szélein 

kopásnyomokkal. Eszköz, valószínűleg balta 

törött része; a fanyél számára kialakított lyuk 

hiányzik a leletről.  

H= 163  

2. 79. 29.167.1.  

(29./A0 szakasz, 3. 

bontási szint) 

Agancseszköz nyelének töredéke, 

szerszámfoglalat. 

H= 142  

3. 79.56.26.1. 

(56/A. obj., 6. bontási 

szint) 

Elülső (dorsalis) felületén koptatott 

szarvasmarha orsócsont. Nagyobb felület 

simítására használt, alkalmi eszköz. 

H= 194 

4. 79.376.11.1.  

(376. obj., É-i fele) 

Nagytestű (szarvasmarha vagy szarvas) 

csontjá-  ból készült árszerű eszköz. Szépen 

kidolgozott, kifényesedett. Egyik vége 

elhegyesedő, másik lapított, tompa.  

H= 87 

45. ábra: Agancs- és csonteszközök, Sormás-Török-földek 

 

 A lelőhelyen előkerült agancs- és csonteszközök típusai: egy baltaszerű eszköz, 

egy agancsnyél töredéke, egy alkalmi simítóeszköz és egy szépen kidolgozott 

csontár. Agancsból készült a nyéllyuk nélküli balta (46. ábra), melyhez hasonló 

eszközök általánosak lehettek az őskorban, továbbá agancsszárból egy eszköz (47. 

ábra), melynek szivacsos középső felületébe lyukat vájtak s ebbe illesztették a kő- 

vagy csontpengét (Lichtenstein–Tugya 2007a, 8), tehát egyfajta szerszámfoglalatnak 

tekinthető. Aszódon az összes csont- és agancsszerszám 66,3 %-a származik 

szarvastól, 6 %-a őztől.; a csont- és agancsfeldolgozás rendkívül jelentős volt; sikerült 

azonosítani egy agancsfeldolgozó műhelyt is. Agancsból sokféle eszköztípust 
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készítettek: fokos, kalapács, fúró, tőr, szerszámfoglalat, eke, halászó nyílhegy, 

stb…(Kalicz 1985, 65-68).  

 Sormás-Török-földeknél valamivel fiatalabb település Gór-Kápolnadomb, melynek 

csonteszközeivel Tóth Zs. foglalkozott (Tóth 2011a). 

 

   
46. ábra: 1. sz. agancs eszköz, Sormás-Török-

földek,  

23. obj. (Fotó: Lichtenstein L.,Tugya B.) 

 
 

47. ábra: 2. sz. agancs eszköz, Sormás-Török-

földek, 29. obj. 

(Fotó: Lichtenstein L.,Tugya B.) 

 

  

 

 
48. ábra: 3. sz. csonteszköz, 56. obj. 

(Fotó: Lichtenstein L.,Tugya B.) 

 

 
49. ábra: 4. sz. csonteszköz, Sormás-Török-

földek, 376. obj.; (Fotó: Lichtenstein L.,Tugya 

B.) 

A szarvasmarha orsócsontjából készült alkalmi simítóeszköz (48. ábra), 

hulladékcsontnak tekinthető. Ilyen egyszerű, nem kidolgozott eszközök későbbi 

korszakok anyagában is gyakoriak. A nagytestű állat, szarvasmarha vagy szarvas 

csontjából készült árszerű eszköz szépen kidolgozott, részben a gyakori kézben 

tartástól, forgatástól kifényesedett (49. ábra) (Lichtenstein–Tugya 2007a, 9). A 

csontszerszámok (árak, hegyek, tűk, simítók) elsősorban bordacsontokból és kis 

állatok csontjaiból készültek, hasítással és csiszolással; Aszódon a táplálkozásban 

betöltött jelentéktelen szerepük ellenére a kiskérődzők csontjaiból készült eszközök 

aránya meghaladta a 10 %-ot (Kalicz 1985, 65, 68). 
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V.3. Embertani leletek. 

 

 Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen sem temetkezésből származó, sem más jellegű 

emberi maradvány nem vált ismertté. 

 Sormás-Török-földek lelőhelyen sem került elő szabályos temetkezés, sem a Sopot, 

sem pedig a lengyeli kultúrából. Az alábbiakban ismertetésre kerülő emberi 

maradványok tehát nem temetkezésekből származnak, hanem egyéb tevékenységek 

eredményeként kerültek földbe. E tevékenységek esetében a rituális háttér, azaz 

emberáldozat sem zárható ki. 

 

V.3.1. Sormás-Török-földek embertani leletei és vizsgálati eredményei 

 

V.3.1.1. Csontváz 

 A 23. és 65/A objektumok határán, a 23. objektum alján talált, jó állapotú, hason 

fekvő csontváz későbbi bolygatás eredményeként került a lengyeli kultúra 

objektumába (50. ábra). A bolygatás ténye egyértelműen meghatározható volt a 

beásás jól kirajzolódó elszíneződéséből. A csontváz Tóth G. megállapítása szerint egy 

18-20 év körüli nő maradványa (Tóth 2009, 240); feltehetőleg középső rézkori, a 

Balaton-Lasinja kultúrához köthető. A váz alatt jellegtelen neolit cserepet találtunk, 

de maga a csontváz melléklet nélküli volt, ezért csak feltételesen határozható meg a 

kora.  

 

 
50. ábra: Csontváz a 23. objektum alján (Fotó: P. Barna J.) 

 

A csontok a lelőhelyről származó többi emberi csontmaradványhoz képet feltűnően 

jó megtartásúak, ez szintén arra utal, hogy nem késő neolit korú. A feltárás során a 

munkások még a megtaláláskor kiszedték az alkarját, a többi csont azonban 

anatómiai helyzetben maradt. A csontváz maga enyhe dőlésszögben, a hasán feküdt, 

karjai hátra voltak „kötve”, csavarva. 
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 Az antropológiai vizsgálatok szerint a váz taxonómiailag a nordikus csoportba 

sorolható, a hosszúcsontok alapján számított testmagassága 154-158 cm. Patológia: a 

homlokcsont jobb oldalán horpasztott törés, mely a belső felszínen impressziós törés 

képét adja. A bal oldalon is van két hasonló törés, de ezek már nem okoztak 

benyomódást, csak a külső kompakt réteg deformálódott (Tóth 2009, 2. kép 3-4). 

Mindhárom sérülés kerek, 19 mm átmérőjű. Feltehetőleg ugyanaz az eszköz okozta a 

sérüléseket, ami talán egy kőből vagy rézből készült, kerek fokú balta vagy fokos 

lehetett. A sérülésekből repedések nem indulnak, gyógyulási nyom nincs; a sérülés 

valószínűleg halált okozott. A vázon régi törésfelszínek láthatók több helyen, 

amelyek gyógyulási nyomot nem mutatnak. Ezek vagy a halál előtt rövid idővel, 

vagy pedig azt követően keletkezhettek. Postmortem sérülésként is elképzelhetőek, 

de mivel a törések típusos helyeken helyezkednek el (mindkét lábszárcsont felső 

harmadában, ill. a bal combnyakon) feltételezhető a halállal kapcsolatos trauma. A 

csontváz elhelyezkedése, illetve a halált okozó - sérülések miatt felmerül az 

emberáldozat, vagy pedig a kivégzés lehetősége (Tóth 2009, 240-241).  

 

V.3.1.2. Vázrészlet 

 Az I. körárok-rendszer belső árkának 31/A1 jelű szakaszán, az árok alján, egy 

nagyon rossz megtartású vázrészlet feküdt (51. ábra). A töredékes vázból a 

medencecsontok és az alsó végtagok csontjai maradtak meg. Tóth G. véleménye 

szerint a juvenisek záródása alapján 17-20 éves, neme ebben az életkorban 

morfológia alapján nem eldönthető, de a medence erősen nőies jellegei alapján 

feltehetőleg nő (Tóth 2009, 241).  

 A földbekerülés körülményeit illetően, nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a 

lelet másodlagos temetkezés, antropophágia vagy emberáldozat nyoma-e.  

 

              
51. ábra: Emberi vázrészlet az I. körárok-

rendszer 31/A1 jelű szakaszának alján (Fotó: 

P. Barna J.) 

 
52. ábra: Emberi koponya és kisebb 

csonttöredékek az I. körárok-rendszer 56/E 

jelű szakaszának alján  
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V.3.1.3. Koponya 

 Az I. körárok-rendszer külső árkának 56/E jelű szakaszán, az árok alján feküdt 

egy erősen sérült emberi koponya (52. ábra), közelében néhány nagyon rossz 

megtartású további csonttal, melyek azonban a felvétel során szétporladtak. A lelet 

értelmezése kapcsán ugyanúgy nehézségek vetődnek fel, mint a fentebb említett 

vázrészletnél: nem egyértelmű, hogy másodlagos temetkezés, koponyakultusz vagy 

áldozat nyoma-e.  

 Az I. körárok-rendszer különböző szakaszain ugyan, de mindkét esetben az 

árkok fenekén megtalált emberi maradványok alapján felvetődik a kérdés, hogy nem 

egy és ugyanazon (feldarabolt) személy maradványairól van-e szó. Egy esetleges 

antropológiai vizsgálat igazolhatná a csontok összetartozását, s ebben az esetben 

megalapozott lenne a leletekkel kapcsolatban rituális háttér (emberáldozat?) 

feltételezése. Sajnos, a koponya antropológiai vizsgálata még nem készült el, így vele 

kapcsolatban további megállapítások egyelőre nem tehetők. 

 A fentieket összegezve megállapítható, hogy a Sormás-Török-földeken feltárt és 

biztosan a késő neolitikumra datálható embertani maradványok megtartottsága nem 

tette lehetővé az embertani típusba való besorolást. 

 

V. 3.2. Az esztergályhorváti leletegyüttes embertani leletei 

 

 Az emberi csontvázakat tartalmazó gödör24 száját egy vörös színű, erősen átégett 

agyagréteg szinte a teljes felületen teljesen lefedte. A már ledózerolt felszíntől mérve 

ez az agyagréteg 0,30-0,60 m mélyen jelentkezett. Az égésréteg összefüggő lehetett, 

de az árokásás során ezt is megbolygatták (ezért kerülhettek elő az csontok). Az 

égésréteg vastagsága 2-20 cm közt egyenetlenül változott. A munkások nem figyeltek 

fel az égett felületre, amikor áttörték. Az edények és a kerámia töredékek közvetlenül 

ezen a részben megbolygatott égett rétegen feküdtek (53. ábra), így nem kizárt, hogy 

néhány leletet a munkások megsemmisítettek.  

 
53. ábra: Az égett felületen fekvő kerámialeletek, részletfotó feltárás közben, (Fotó: P. Barna J.) 

                                                             
24 A lelőhely ismertetését ld. az I.1.2.2. és a III.1.1. alfejezetekben. 
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 Az égés feletti betöltésből, az ároktól keletre eső részről származnak az 

őrlőkövek, néhány kalcinált csonttöredék, valamint kevés paticstöredék. Egy 

nagyobb paticson áglenyomat látszik. A kerámia leletek25 a lengyeli kultúra 

legkorábbi, formatív fázisának jellegzetességeit mutatja (104. tábla). 

 
54. ábra: Részlet az objektumról, feltárás közben (Fotó: P. Barna J.) 

 

        
 

55. ábra: Részlet az objektumról, feltárás közben (Fotó: P. Barna J.)  

56. ábra: hason fekvő csontváz, hátrakötözött (?) karokkal (Fotó: P. Barna J.) 

 

 A tömegsír feltárt része a szó szoros értelmében tömve volt emberi csontvázakkal 

és vázrészekkel, melyek 25-30 egyénhez tartoztak, és teljesen kitöltötték a sírgödröt 

(54. ábra). A vázak számát csak utólagosan, az antropológiai vizsgálat során is csak 

feltételesen lehetett meghatározni, mivel a leletmentés már részletezett körülményei 

miatt nem állt módunkban az egyes vázakat teljes egészében, egyenként, egy-egy 

szintben kibontani. Ebből kifolyólag a vázak elkülönítését sem tudtuk minden 

                                                             
25A leletanyag a keszthelyi Balatoni Múzeum régészeti gyűjteményében a 94. 1. 1. - 94.1. 10. leltári számon 

van nyilvántartva. Részletesen ld. a tömegsír kísérőleleteinek leírását (III. 1.2. alfejezet).  
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esetben megoldani. A lágy részek elbomlása után a gödörbe dobált halottak csontjai 

egymásra zuhantak, s ezáltal megbomlott anatómiai sorrendjük. Ily módon minden 

külső bolygatás nélkül is keveredtek az egyes vázakhoz tartozó csontok, s sokaknak 

a hovatartozását már a helyszínen sem lehetett eldönteni. 

 A legtöbb váz Ny-K-i, ill. K-Ny-i irányban feküdt. Némelyik erősen zsugorítva, 

mások egyenes tartással feküdtek a sírgödörben, többnyire hason. Az egyik halott 

hátával a gödör Ny-i falának támaszkodott (55. ábra). Két esetben is megfigyeltük az 

ún. béka testtartást. Egy hason fekvő csontváz karjai könyökben behajlítva, a hátán 

feküdtek, határozottan azt a benyomást keltve, hogy a karok hátra voltak kötve (56. 

ábra).

 A magyarországi neolitikus kultúrák közül éppen a lengyeli kultúra temetkezési 

szokásait ismerjük a legjobban (Kalicz 1985, 21), s ezek meglehetősen változatos 

képet mutatnak – ennek ellenére az esztergályhorváti leletegyütteshez hasonló 

temetkezés nem ismert. A kultúra temetői, illetve nagyobb sírszámú lelőhelyei (57. 

ábra)26 elsősorban a keleti területi csoportból, a Dunántúl délkeleti területéről 

ismertek (Villánykövesd, Zengővárkony, Mórágy-Tűzkődomb), az észak- és nyugat-

dunántúli régióból azonban csak kevés és kis sírszámú temetkezés került feltárásra27 

(Köhler 2006, 37)28. Az utóbbi évek kiemelkedő fontosságú lelőhelye Alsónyék-

Kanizsa-dűlő ill. -Bátaszék, ahol a lengyeli kultúra több, mint 2500 sírja került elő. 

Jelenleg ez a kultúra legnagyobb, ismert temetője (Zalai-Gaál 2008, Zalai-Gaál–Osztás 

2009; Gallina et al. 2010, 18-27).  

 A lengyeli kultúra korábban feltárt Dél-dunántúli temetőinek eddigi vizsgálati 

eredményeit Zalai-Gaál I. nem régiben egy monográfiában foglalta össze, a dunántúli 

lengyeli temetkezések jelenlegi legteljesebb adatbázisával (Zalai-Gaál 2010). Siklósi 

Zs. a K-magyarországi késő neolitikus temetkezésekkel való összehasonlításban 

tárgyalta a lengyeli kultúra temetkezési szokásait, s ezeken keresztül a társadalmi 

differenciálódás nyomait (Siklósi 2010). 

 A lengyeli kultúra nyugati területi csoportjában, így a Dunántúl nyugati részén 

sem a telepeken belül, sem pedig azokon kívül nem ismertek nagy sírszámú temetők 

(Kalicz 1998, 56); itt főként egyes vagy különleges (rituális vagy áldozati jellegű) 

temetkezésekről tudunk. Jól példázza ezt Esztergályhorváti a kultúra formatív 

fázisából (P. Barna 1996), valamint jól beleillenek ebbe a képbe a sormási adatok is.  

 

                                                             
26 A lelőhelyek listája ma már nem tekinthető teljesnek; az ábrán feltüntetett lelőhelyeken kívül újabban 

ismertté vált, embertani leleteket is szolgáltató lelőhelyek: ld. következő jegyzet, továbbá: Györe-Ódor 

(Zalai-Gaál 2008), Alsónyék-Kanizsa-dűlő ill. –Bátaszék (Zalai-Gaál 2008, Zalai-Gaál–Osztás 2009, 246-

250; Gallina et al. 2010, 18-27). 
27 Papkeszi, Felsőőrs, Szentgál-Füzikút, Várpalota, Városlőd, Csabdi-Télizöldes, Veszprém 
28 Köhler Kitti (MTA Régészeti Intézet) készülő doktori disszertációjának témája a lengyeli kultúra 

népességének biológiai rekonstrukciója, melyet az Alsónyék-Kanizsai dűlő lelőhelyen feltárt temető 

vizsgálata alapján végez. 
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57. ábra: A lengyeli kultúra embertani leleteket szolgáltató lelőhelyei. 1: Aszód-Papiföldek, 2: Csabdi-

Télizöldes, 3: Esztergályhorváti, 4: Lengyel, 5: Lébény-Kaszásdűlő, 6: Mórágy-B1, Móráby B2, 7: Pári-Altacker, 

8: Tevel-Zsidóhegy, 9: Villánykövesd, 10: Zengővárkony (Zoffmann 2007, Fig.1. után) 

 

V. 3.2.1. Az esztergályhorváti leletegyüttes embertani leleteinek vizsgálati 

eredményei 

 

 Az esztergályhorváti tömegsír embertani vizsgálatát K. Zoffmann Zs. (MNM) 

végezte el29 (Zoffmann 2007), a vizsgálat eredményei a következők: 

 A tömegsírból származó embertani leletek igen rossz megtartásúak, a csontok 

vízkövesek és vetemedettek. A gödör jelenkori bolygatása, valamint csak részleges 

feltártsága miatt a vázak hiányosak, másfelől az antropológus nélküli gyorsütemű 

feltárás a csontok keveredését eredményezte. Az azonos vázhoz tartozó csontok 

beazonosítása utólag sok esetben – a vázak hiányossága folytán – nem volt 

egyértelműen elvégezhető. A gödör fölött húzódó égett réteg nagy hőfokú tűzről 

tanúskodik, ennek hatása a felső rétegben lévő csontokon is megfigyelhető. Az égett 

réteggel érintkező csontvázak, koponyák néhány csontja feketére, egy esetben kékes-

feketére égett. A tűz azonban nem volt elég intenzív ahhoz, hogy a gödörbe dobált 

testek csontjait deformálja; az égetés nem a hamvasztást célozta (Zoffmann 2007, 56). 

Minden bizonnyal rituális jellegű volt. 

 A leletanyagot az első embertani vizsgálat szerint mintegy 25-30 ember 

maradványa képezi, a pontos számot azonban nem lehet megállapítani. A későbbi 

vizsgálatok során Zoffmann Zs. min. 38-ra becsülte a gödörbe temetettek számát 

                                                             
29 A tömegsír első közlésekor (P. Barna 1996) még csak K. Zoffmann Zs. előzetes jelentése állt 

rendelkezésünkre az embertani vizsgálat eredményeinek ismertetésekor. 
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(Zoffmann 2007, 54). Az eltemetettek mind férfiak voltak, köztük 16 éven felüli 

juvenilisek, valamint adultus és maturus korcsoportba tartozó egyének találhatók 

(58. ábra). 

 

 
58. ábra: Az esztergályhorváti embertani leletek nem és életkor szerinti megoszlása 

 (Zoffmann 2007, 2. táblázat után) 

Az átlagos életkor 39,2 év. Az idősebbek gerincoszlopán néhány esetben mozgás-

korlátozással járó spondylosisos elváltozás figyelhető meg. Az eltemetettek a 

közösség egész férfi népességét reprezentálják, egyaránt időseket és fiatalokat, 

egészségeseket és betegeket, mozgáskorlátozottakat (Zoffmann 2007, 56). 

 A férfiak – kevés kivétellel – jóval robosztusabbak voltak, mint az eddig 

megismert D- és É-dunántúli temetőkből vizsgált egyének. Következtetéseket azonban 

ebből a tényből nem lehet levonni, mivel a koponyák hiánya miatt a taxonómiai 

elemzés nem volt kivitelezhető, s a DNy-Dunántúlon e korszak népessége sem ismert 

egyelőre (Zoffmann 2007, 56).  

 A gödörbe bedobált férfiak halálára vonatkozóan – már csak a leletanyag 

töredékessége miatt is – nehezen lehet érdemben nyilatkozni. Az egyetlen aránylag 

épen maradt koponyán, halált is okozható és a gyógyulás minden nyomát nélkülöző, 

ütéstől származó sérülés látható, két másik, de kevésbé erőteljes ütésnyom mellett. 

Az ütésnyomok valamilyen éles, 30 mm széles fegyvertől származhattak. Egy másik 

koponya töredékén előforduló ütésgyanús (?) sérülést leszámítva, más, halálokkal 

kapcsolatba hozható nyom nem volt észlelhető. A leletanyag igen nagyfokú 

töredezettsége azonban az ilyen irányú megfigyeléseket eleve erősen korlátozza. 

 

V.4.  A környezettörténeti (anthrakológiai, archaeobotanikai és malakológiai) 

vizsgálatok eredményei 

 

V.4.1. Sormás-Mántai-dűlő anthrakológiai és archaeobotanikai leletei 

 A lelőhelyről mindössze 22 db tölgy faszén került elő, ill. került megvizsgálásra. 

Ezek egy, maximum két nagyobb fadarab részei lehettek. Az értékelést ld. alább, a 

Sormás-Török-földek leleteinél30 (Sümegi 2007, 18). Feltűnő és egyben elgondolkodtató 

is az anthrakológiai anyag kis mennyisége, mivel a szomszédos Török-földek 

                                                             
30 Ld. a V.4.2. alfejezetben. 



 
234 

lelőhelyen majdnem 2 kg összsúlyban kerültek elő famaradványok, melyek közt 6 

különböző lombos fafaj maradványait lehetett megkülönböztetni. 

 Az archaeobotanikai jelentés nem részletezi külön a lelőhely leleteit. Összesen 31 

db, a Mántai-dűlőből származó paticsmintát vizsgáltak meg (56,2 kg), melyek egy 

részében pelyva, szár- és levéllenyomatok őrződtek meg. Némelyik paticsban 

Triticum monococcum (alakor) villájának (furca bicornis) lenyomata is látható volt, 

valamint pelyva vagy toklász epidermiszének (bőrszövet) maradványai is (Sümegi 

2007, 38). 

 

V.4.2. Sormás-Török-földek archaeobotanikai leletei 

 

 A lelőhelyről előkerült nagy mennyiségű anthrakológiai anyag döntő része neolit 

objektumokból származik31, mely nyomán 235 objektumból származó, több mint 

3000 darabból álló anthrakológiai anyag volt felhasználható a neolitikus környezet 

jellemzéséhez. A teljes előkerült és határozható faszén anyag lombos fákból áll, mely 

kb. fele-fele arányban megégett32, ill. korhadással fosszilizálódott maradványokból 

tevődik össze.  

 A határozható faszenek döntő részét (több, mint 90 objektumból előkerült 

anyagot) a tölgy (Quercus) alkotta, mely a lombos fa maradványok nemzetségre, 

fajra határozható részének mintegy 90 %-a (több, mint 1500 db faszén). Ez arra utal, 

hogy a lelőhelyet a neolitikumban tölgy dominanciával jellemezhető lombos erdő 

vette körül. Ez a vegetációrekonstrukció akkor is tarható, ha figyelembe vesszük a 

faanyag neolitikus hasznosításában az emberi szelekciót. Ismert, hogy a vizsgált 

területen a tölgy egyedülállóan domináns erdőállomány alkotó növény33. 

 A határozható lombosfákból 38 minta juharnak (Acer), 14 minta égernek (Alnus), 

27 minta kőrisnek (Fraxinus), 28 minta bükknek (Fagus) és 1 minta 

szelídgesztenyének (Castanea sativa) bizonyult.  

 A legnagyobb jelentősége ez utóbbi fajnak van. A 23. objektum betöltéséből34 

került elő az a szenült szelídgesztenye (Castanea sativa) maradvány, amely 

archaeobotanikai és makrobotanikai szempontból is egyedülálló lelet, mivel a 

szelídgesztenye őshonosságának, ill. betelepítésének kérdése a hazai botanika egyik 

rég óta vitatott kérdése. A faj recens elterjedése nem zárja ki az őshonosságot. Hazai 

jelenlétét eddig legkorábban a bronzkorból sikerült kimutatni (Ilon et al. 2006). A faj 

jégkori refúgiumai mindössze 600-800 km-re, Észak-Itáliában is megtalálhatók, s az 

ismert terjedési sebességek szerint innen 1000-2000 év alatt elérhette a DNy-

Dunántúlt. Sormás-Török-földektől mindössze 100 km-re, a szlovén-horvát határon 

                                                             
31 Más időszakot 4 késő bronzkori, ill. 7 azonosíthatatlan korú régészeti objektum képviselnek, az ezekből 

származó faszénanyagban csak tölgyet és lombos fákat lehetett kimutatni (Sümegi 2007, 17). 
32 Az átégett anyagból 46 minta bizonyult határozhatatlannak.  
33 Részletesen ld. a VII.1. alfejezetben. 
34 A faszén a 23/A objektum 4. bontási szintjéből került elő. 
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fekszik Dubravice, ahol a Krisztus előtti 7000 évnél már jelentős arányban kimutatták 

ennek a fajnak a pollenjét és erre alapozva állományalkotó fának is tekintették (59. 

ábra).  

 
 

59. ábra: A holocén korai szakaszából származó, a szelídgesztenye Kárpát-medencebeli őshonosságát 

jelző lelőhelyek elhelyezkedése és egymáshoz viszonyított távolságuk a Kárpát-medence térképén. 1: 

Sormás-Török-földek , 2: Dubravice (Sümegi 2007, 10. ábra után) 

 

Mindezek alapján a Kárpát-medence DNy-i peremén ez a faj már a neolitikum 

kezdetétől őshonosnak tekinthető, mivel ebben a korai időszakban a szelídgesztenye 

lokális megtelepedése nem történhetett tudatos emberi hatásra. A szelídgesztenyés 

erdők tehát a mezolitikumtól alárendelten, de mégis helyi állományalkotóként voltak 

jelen a térségben, ami azt bizonyítja, hogy ez az atlanto-mediterrán flóraelem 

természetes úton terjedhetett el a Kárpát-medencében. A későbbi korokban (bronzkor, 

császárkor), gazdasági jelentősége miatt, csak az állomány homogenizcióját és 

terjedését segíthették elő (Náfrádi in Sümegi 2007, 8-9; 15).  

 Ahhoz azonban, hogy a sormási faszénlelet megerősítse a Dubravice-i 

pollenanyag alapján levont, a faj lokális jelenlétére vonatkozó következtetéseket, 

tisztázni kell, hogy a lelet nem gyökérkorhadásból származik-e35. Sajnos, a lelet 

datálása, késő neolitikus keltezése sem egyértelmű. A 23. objektum, melyből a 

maradvány előkerült, a lelőhely legnagyobb anyagnyerő gödre, mely hosszú időn 

keresztül használatban volt, ráadásul DNy-i részén középső rézkori, a Balaton-

Lasinja kultúrához köthető bolygatást is dokumentáltunk36. A faszén azonban az éles 

kontúrokkal jelentkező a lengyeli kultúrához sorolt 23/A objektum mélyebb 

rétegéből került elő, tehát a rézkori bolygatás véleményünk szerint nagy 

valószínűséggel kizárható. Végül meg kell említeni, hogy a szelídgesztenye esetében 

a távolsági import lehetősége is fennáll; minden esetre az általa jelzett déli 

kapcsolatot jól tükrözik a kerámiaimportok (P. Barna-Biró 2009) és a kőanyag37 is. 

 Ugyancsak kiemelkedő archeobotanikai jelentősége van a bükkfa (Fagus) 

maradványoknak, mert a bükkösök, gyertyánnal, tölggyel kevert bükkösök 

                                                             
35 Az erre vonatkozó vizsgálatok még nem záródtak le. 
36 Ld. a V.3.1.1. alfejezetet. 
37 Ld. az V.1.2. és 3. alfejezetekben. 
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kialakulását jelzik a vizsgált területen. A bükkfa jelentős számban került elő a 

lelőhelyen, így lokális jelenléte bizonyítható. Szilárdága, kiemelkedő kalóriatartalma 

miatt kiváló építő- és tűzifaanyagot biztosított. A lokális bükkerdők jelenléte a 

holocén kezdetétől korábban csak pollenszelvények alapján volt ismert, ezért ezek a 

sormási makrobotanikai adatok teljes mértékben egyedülállóak a Kárpát-medencének 

ezen a területén. Az adatok soros korrelációt mutatnak a pollenadatokkal, amelyek 

szerint a Kr. e. 7000 és 8000 között – már a holocén kezdetétől, tehát jóval a 

neolitikum kezdete előtt – megindult a bükkösök terjedése a Dunántúli-

középhegységben, a preillirikus és prenorikus flórahatást mutató Alpokalján, a Zalai- és 

Somogyi-dombságban. A sormási bükkfa anthrakológiai anyag továbbá azért is 

jelentős, mert tisztázhatja a genetikai vizsgálatokban, hogy melyik refúgium 

területről kolonizált erre a területre a bükk, így felhasználhatók az európai bükkfa 

refúgium és expanzió térképezési projectekhez is. A bükk faszeneknek a lelőhelyen 

képviselt aránya alapján valószínűleg csak alárendelten, a legmagasabb 

dombhátakon, a kitettebb északi domboldalakon létezhettek más lombos fákkal 

kevert populációi ennek a fajnak (Sümegi 2007, 16-17). 

 Szintén jelentős számban voltak képviselve a lelőhelyen az éger (Alnus) 

maradványok.  

 Figyelembe véve a különböző fákból származó faszén maradványok dominancia 

eloszlását, egymáshoz viszonyított arányát, Sormás –Török-földek lelőhely természeti 

környezte gyertyános, juharral kevert szárazabb élőhelyként rekonstruálható 

(Sümegi 2007, 17). A települési hely megválasztásánál az egyik szempont a mélyebb 

fekvésű, magasabb talajvízzel jellemezhető, rosszabb, glejes, pangóvizes talajok 

elkerülése lehetett. Ebben a régióban az óceáni és a szubmediterrán éghajlati hatás 

nyomán a talajvíz, a tavak, lápok vízszintje kifejezetten magas volt; a megtelepedés 

elmozdulása a szárazabb területek irányában az éghajlati adottságokkal 

magyarázható (Sümegi 2007, 17). 

 A faszenek nyomán tehát kiegyenlített enyhébb, szubmediterrán jellegű téli félév 

és csapadékosabb, de enyhe nyarak rekonstruálhatók Sormás –Török-földek lelőhelyen 

a neolitikum idején. A nyári és a téli félév közötti hőmérsékleti különbségek 

lecsökkentek, a tenyészidőszak pedig hosszabb lehetett az elmúlt 100 év átlagánál. A 

júliusi közép-hőmérséklet 21-22 C fok között, a januári +2 és 0 C fok közötti lehetett. 

Az 5 C fok fölötti napok száma, amely a növénytermesztésben kiemelkedő 

jelentőségű, meghaladta a napjainkban tapasztalható értéket. Az időjárási 

feltételekben tapasztalható pozitív anomália kifejezetten kedvezhetett a termelő 

gazdálkodásnak, s általában a neolit közösségek és életmód terjedésének (Sümegi 

2007, 18). 

 Archaeobotanika (mag, termés és gyümölcsanyag meghatározások) eredményei. 

Az archaeobotanikai vizsgálatoknál fennáll a recens, vagy szubfosszilis anyagoknak 
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a régészeti objektumokba való keveredésének lehetősége, ezért különösen fontos 

ezek megbízható elkülönítése. 

 A lelőhely neolit objektumaiból alakor (Triticum monococcum), tönke (Triticum 

dicoccum), tönköly (Triticum spelta) és árpa (Hordeum vulgare) mag került elő, 

melyekből Sormás-Török-földeken jelentős gabonatermesztésre következtethetünk a 

neolitikumban. Ezeken kívül borsó (Pisum sativum) és lencse (Lens culinaris) 

szemtermés maradványok is utalnak a neolitikus növénytermesztési gyakorlatra 

(Sümegi 2007, 28). Az egyszerű búza két fajtája, az alakor és a tönke a korai 

neolitikum óta a legfontosabb gabonafajták Magyarországon, a Balaton környékének 

egyetlen, a lengyeli kultúrából származó maglelete is tönke, Balatonszentgyörgyről 

(Gyulai 2005, 266). Az árpamaradványok Aszódon és Zengővárkonyban is előkerültek, 

az utóbbi lelőhelyen tönköly is (Kalicz 1985, 63). Megszenesedett gabona- (búza- és 

árpaszemekről már Wosinsky M. is beszámolt a lengyeli sánc leletei közt (Wosinsky 

1890, 107).  

 Az élelemnövények maradványai mellett a közép-ázsiai rostlen (Linum 

usitatissimum) magvak kerültek elő a 412. és a 432 objektumból, annak jeleként, hogy 

a növénytermesztés nem korlátozódott kizárólag az élelemtermelésre (Sümegi 2007, 

28-29). A len háziasítása már a korai neolitikum elején lezajlott Elő-Ázsiában (PPNA-

B), s a belőle készült textilek kimutathatók már Kr. e. 7000 k. (Richter 2005, 130). 

Magyarországon a lengyeli kultúra névadó lelőhelyén kerültek elő először a növény 

termesztésére utaló len fonal, ill. len maradványok elő (Magyar Néprajzi Lexikon). 

Szintén késő neolitikus korú a tiszai kultúra Hódmezővásárhely-Gorzsa lelőhelyén, egy 

gyöngy belsejében talált len és csalán alapanyagú fonal (Horváth – Marton 1998, 249). 

Lenyomatok alapján azonban hazánk területén is már a korai (Körös-kultúra) és a 

középső neolitikumban (szakálháti kultúra) valószínűsíthető a rostlen (vagy a hozzá 

nagyon hasonló kender38) felhasználása textilek alapanyagaként (Richter 2005, 129; 

Füzes 1990, 157-158). Battonya-Parázstanya lelőhelyen (szakálháti kultúra) 

elszenesedett lenmagvak és fonalmaradványok is előkerültek (Hartyáni 1990, 50, 52, 

58). A sormási adatok alátámasztják, ill. területileg kiterjesztik a korábbi régészeti 

adatokat. Mindkét említett objektum a lelőhely ÉK-i részén, az I. körárok-rendszertől 

K-re helyezkedik el és a lengyeli kultúra fiatalabb települési fázisába (4b települési 

fázis) tartozik. Ezek értelmében – ha feltételesen is, de – tovább pontosíthatjuk a 

lennek a lelőhelyen való megjelenési idejét. 

 A termesztett növények mellett a bolygatott területeken, szántóföldek, utak, 

települések mentén terjedő gyomok közül a fehérlibatóp (Chenopodium album) és a 

fürtös bodza (Sambucus racemosa) maradványok kerültek elő jelentősebb tömegben. 

Különösen fontos két obligát gyomnövény: a gabonarozsnok (Bromus secalinus) és a 

sormási mintákból szintén előkerült szulánkpohánka jelenléte, ugyanis ezek olyan 

                                                             
38 A kender használata azonban kevésbé valószínű, mivel háziasítása valószínűleg csak Kr.e. 5000-4000 közt 

történt meg (Barber 1991, 18, idézi Richter 2005, 130). 
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szorosan kötődnek a gabonaföldekhez, hogy jelenlétük még a gabonafélék hiánya 

esetén is jelzi a gabonatermesztést (Sümegi 2007, 29). 

 Az extenzív, rideg állattartásra utal a lelőhelyen a jelentősebb arányban 

jelentkező tövises iglice (Ononis spinosa) megjelenése, mely az állattartási 

övezetekben terjed el a rágás hatására (ti. a legelő állatok kikerülik). Így a neolit 

objektumokból előkerült növénymaradványok a lelőhely környezetében nem csak 

növénytermesztésre, hanem extenzív állattenyésztésre is bizonyítékul szolgálnak 

(Sümegi 2007, 30).  

 Összesen 342 paticsminta (150 kg) került vizsgálatra, ezek alapján – noha a 

mintákban jelentős mennyiségű pelyva-, szár-, levél- és maglenyomat őrződött meg – 

csupán pázsitfüvek, ill. termesztett gabonák jelenléte volt kimutatható. Faji szinten 

egyedül a Triticum monococcumot (alakor) sikerült elkülöníteni, villájának 

lenyomata révén. Más paticsokban faszén, ill. a legkevésbé kiégett paticsoknál 

epidermisz (bőrszövet) maradványai őrződtek meg; ez utóbbiak feltehetőleg 

szilícium beépülése miatt maradtak fenn. Faji szinten való elkülönítésük nem volt 

lehetséges. A paticsok kisebbik, finom kaviccsal soványított részében szerves anyag 

maradványai nem láthatók (Sümegi 2007, 37). 

 

VI. A korai lengyeli kultúra új időrendi adatai  
 

VI.1. Relatív kronológia 

 

 A Sopot és a korai lengyeli kultúra egymáshoz viszonyított időrendi viszonyát tekintve 

a vizsgált lelőhelyek közül csak Sormás-Török-földek szolgáltatott adatokat. Ezek alapján 

lehetőség nyílt az időrendi kérdések lényegi tisztázására, annak ellenére, hogy a 

nagyfelületű, sokszor erőltetett ütemű gépi feltárás nem kedvezett a stratigráfiai 

adatgyűjtésnek. A vertikális stratigráfiai adatoknak csak töredékét sikerült rögzíteni, a 

legtöbb esetben ezek ugyanis megsemmisültek. Horizontális stratigráfiai adat is csak kis 

számban áll rendelkezésünkre, hiszen az átmeneti fázis kevert jellegű leletanyaga erősen 

korlátozta az ilyen jellegű megfigyeléseket. Ez a probléma elsősorban a II. körárok-rendszer 

területén jelentkezett, mivel a leletanyag egyértelművé tette, hogy itt mindkét kultúra 

települése megtalálható, még ha ezek objektumok szintjén történő elkülönítése nehézségekbe 

ütközött is. Valamivel egyszerűbb volt a helyzet az I. körárok-rendszer körzetében, ahol 

kimondottan, tisztán Sopot-jellegű leletanyag nem fordult elő. Ebből az alapvető 

megfigyelésből kiindulva a horizontális és a vertikális stratigráfiai adatokat első lépésben 

nem az egész lelőhelyre vonatkoztatva, hanem a két körárok-rendszer körzetében külön-

külön vizsgáltuk. A megfigyeléseket egy összehasonlító táblázatban összegeztük (60. ábra)39.  

 

 

                                                             
39 A 60. ábrát technikai okokból mellékletként csatoljuk. 
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A II. körárok körzete: 

 A legtöbb vertikális stratigráfiai adat innen került elő, hiszen ez az a része a lelőhelynek, 

ahol a Sopot és a formatív lengyeli kultúra települési objektumai egyaránt nagy számban 

fordulnak elő. A következőkben a 3. és a 4. települési fázisokhoz tartozó legfontosabb 

példákat ismertetjük: 

3a1 fázis: 

 A II. körárok rendszer előzménye: a 38. objektum, azaz az egyenes lefutású árok, 

melyet később kiegészítő árokként beépítenek a körárok-rendszerbe. Ennek földhíd 

által jelzett kapuját a 3a2 fázisban már megszüntették, szerepét a 3. sz. kapu vette át. 

 A 3. sz. ház Korenovo-importot tartalmazó egyik oszlopgödrét (244. objektum, XIII. 

típustábla, 10a-b) vágja a 2. sz. (lengyeli) ház.  

 A horizontális stratigráfia elve szerint a 3. sz. ház nem lehet egyidős a 4. sz. (lengyeli) 

házzal. 

 A 3. sz. ház déli vége megbontja a 3a2 fázisba tartozó 14(?), 15, 16, 17. és 21(?) sz. 

házak által alkotott házsort40. 

 

3a2 fázis: 

 Az 1, 2. és 3. sz. kapukat használják; közülük a 2. sz. kapun átvezető út volt 

meghatározó. Az út nyomvonalába eső objektumok nem tartozhatnak a 3a2 fázisba. 

Ezek a következők41: Cölöplyukak által jelzett hármas oszlopcsoport (1133, 1096. és 

1097. objektumok). Gödrök: 1095. és 975. objektumok. A 29(?) sz. házhelyet K-ről 

lezáró gödrök: 1091, 1104. és 1000. objektumok42. 23. sz. házhely.43 

 Az 1. sz. kapu földhídjába kisebb objektumokat (oszlophelyek?) ástak44 (328, 329, 330. 

és 332. objektumok). 

 Az 1. sz. kapun átvezető út nyomvonalát két lengyeli házhely (8. és 9. sz. házak, 4a 

települési fázis) zavarja meg. 

 909. és 970. objektumok: a II. körárok-rendszer 1., ill. 2. sz. kapujának előterében, a 

körárok építésével valamilyen módon kapcsolatban álló nagy anyagnyerő gödrök. 

Ezek a 3a2 fázisban létesültek, de valószínűleg sokáig nyitva voltak, a fázis életét 

                                                             
40 A kérdőjel a házhely bizonytalanságára utal. 
41 Ezek egyike sem tartozik a feldolgozott törzsanyaghoz, mivel a 2005-2006. év során feltárt pót-
kisajátítási területen fekszenek. 
42 Az 1000. objektum lelete egy oladi típusú, adoráns kartartású antropomorf plasztika töredéke, 
mely a 29. (?) sz. házhelyet a 4b települési fázisra datálja (a lelet kódszáma: 79.1000.21. – 
közöletlen). 
 43 Ezt a házhelyet utólagosan kérdésesnek ítéljük, tkp. csak a hozzá hasonló alaprajzok (25, 26. sz. 
házhelyek, ld. 27. kép 5-6) miatt gondoltuk házhelynek.  
44 Ez az eset nem egyértelmű stratigráfiai bizonyíték, mert a földhíd és az oszlophelyek 
egyidejűsége sem zárható ki teljesen. Hasonló szituációban W. Neubauer Glaubendorf 2 körárka 
esetében a földhídba ásott három cölöplyukat a kapuk kitűzésével hozta összefüggésbe (Neubauer 
2005, 56). 
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meghaladóan is. A 970. obj. a horizontális stratigráfia elve szerint nem lehet egyidős 

az I. körárok-rendszerrel. 

 A 38. objektumot a 3a2 települési fázis idején kiegészítő árokként „beépítették” a II. 

körárok-rendszerbe; a 38. objektum és a fő árkok (36. és 158. objektumok) közti terület 

ekkor még üres. 

 A 20. sz. házhelyet vágja a 20/A sz. házhely (valószínűleg megújítás). 

 

3b települési fázis: 

 A 8. számú kaput használják, a kapun átvezető út nyomvonalába esnek a 31, 32, 37.(?) 

és 38. (?) számú házak, melyeket a 3a2 fázishoz, kötöttünk. Ez az eset tehát a Sopot 

település két települési fázisának (3a2 és 3b) elkülönítésének konkrét stratigráfiai 

bizonyítéka.  

 Ugyanehhez úthoz való igazodása révén szintén ehhez a települési fázishoz soroltuk 

a 10. sz. épületet is; ennek egyik oszlophelyéből (376. objektum) radiokarbon adat is 

rendelkezésre áll (61-62. ábra, 9. sz. adat). 

 A 10. sz. ház nagy részét felülrétegzi a 8. sz. lengyeli ház (4a települési fázis). 

 A 4 x 3-as cölöpszerkezetes házak (27, 28, 34. sz. házak) homlokzatukkal egyöntetűen 

igazodnak a 8. sz. kapun átvezető úthoz. 

 A 27. sz. Sopot-ház vágott egy ismeretlen rendeltetésű kis árkot (1244. obj.)45, melyet 

viszont az 1208. objektum, a lengyeli kultúra egy gödre rétegez felül.  

 A 34. számú Sopot házhoz tartozó cölöplyuk (1259. obj.) és az azt vágó 1176. 

objektum (lengyeli gödör) (28. kép 2). 

 A kiegészítő árok (38. obj.) és a fő árkok (36. és 158. obj.) közti területre is kiterjed a 

település.46 

 A II. körárok-rendszert felülrétegző objektumok: 

1. A 38. objektumot vágja: 100. obj47.  

2. A 158. objektumot vágja: 135. obj48. 

3. A 36. objektumot vágja: 20. obj.49, (4b települési fázis, ld. 24. t. 8.). 

 A törzsanyagon kívüli területről meg kell említeni az 1008. objektumot, amely vágja a 

38. objektumot. Az 1008. objektum a közvetlenül tőle délre húzódó cölöpsorral (1003-

1007. obj.) együtt, alaprajzi megfontolások alapján, feltehetőleg a (feltételezett) 10. sz. 

kapu fa konstrukciós építményéhez50 tartozhatott, amelyet a 3 b fázisba soroltunk. 

Tehát a 38. objektum mint kiegészítő árok még a 3b fázisban is létezett. 

 

 

                                                             
45 Az 1244. objektum csak jellegtelen kerámiatöredékeket tartalmazott, közelebbi datálása nem 
lehetséges. Kívül esik a törzsterületen. 
46 Pl.: 592, 593, 590, 935, 1080, 929. objektumok, melyek azonban nem tartoznak a törzsanyaghoz, 
így datálásuk egyelőre nem végleges. 
47 Ezen kívül a törzsanyagon kívüli területről: 591, 594, 930, 974, 1081, 1008. obj.-ok.  
48 A törzsanyagon kívüli területről: 1002. obj. 
49 A törzsanyagon kívüli területről: 582. obj. 
50 A rekonstrukció a 8. sz. kapuban feltárt fa szerkezetű építményhez való hasonlóságon alapszik. 
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4. települési fázis: 

 Az 1244. obj. — a 27. számú Sopot-ház a 3b fázisból —1208. objektum (a lengyeli 

kultúra gödre) egymást metsző pozíciói (ld. fentebb). 

 Az 1176. sz. lengyeli gödör vágta a 34. számú Sopot házhoz tartozó cölöplyukat 

(1259. obj.). A két objektum jelentkezési szintje között 30-40 cm-es szintkülönbség volt 

(ld. fentebb).  

 A 38. objektum és a fő árkok közti területen feltárt objektumok egy része a 3b 

települési fázisba tartozik, más részük már a lengyeli kultúrához51. 

 A fő árok 296/C szakaszát vágják a 299, 300. és 301. objektumok, a 358. szakaszt 

pedig a 273. és 305. objektumok. 

 

4a települési fázis: 

 A 23. objektum (az I. körárok-rendszer 2. sz. kapujához tartozó nagy anyagnyerő 

gödör) felülrétegzi a II. körárok-rendszer 58/A és 65/A szakaszait. 

 A 8. sz. kapu előtt, a két fő árok közti sávban, a 359/G és 360/H szakaszok közt, egy 

oszlophely van (817. objektum). Ez azt jelenti, hogy a 817. objektum52 fiatalabb a II. 

árokrendszer említett szakaszinál, vagy valamilyen módon részét képezte a 8. sz. 

kapu felépítményének. 

 A két fő árok közti sávban, a 361/E és 358/E szakaszok közt  egy oszlophely van 

(749. objektum), amely fiatalabb a II. körárok-rendszernél. 

 A külső árkot (358. objektum) oszlophelyek vágják, melyek egy paliszád részei (273, 

305, 306, 307, 334, 335, 336, 338, 339. és 340. objektumok). 

 

4b települési fázis: 

 A 63. objektum (4b települési fázis) metszi a 23. objektumot (4a települési fázis). 

 A 107. objektum (4b települési fázis, ld. 79. t. 1-4) vágja a külső fő árok 58/B 

szakaszát. 

 A 8. sz. (és ez által a 10. sz.) házat vágja a 7. sz. ház, amely a 4b fázisba tartozik. 

 A 30. sz. házhelyet53 kerítő egyik árok-szerű objektum (1041. obj.) vágja a Sopot 

kultúra egy hulladékgödrét (791. obj.). 

 

Rézkori objektumok szuperpozíciói: 

 A 7, 23, 70. és 256. objektumokba beleásták a Balaton-Lasinja kultúra objektumait. 

 361/I és a 358. szakaszok közti sávban került elő a lelőhelyen a Tűzdelt barázdás 

kerámia egyetlen objektuma (337. obj.). 

 

                                                             
51 Egyik objektum sem tartozik a törzsanyaghoz. 
52 Kívül esik a törzsterületen. 
53 Kívül esik a törzsterületen. 
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Az I. körárok körzete: 

 

4a települési fázis: 

 Ekkor épült az I. körárok-rendszer, amelynek árkai (31/A0 és 29/A0 szakasz) 

felülrétegzik a feltételezett DVK házhely D-i végét. 

 970. obj. (ld. a II. körárok-rendszernél) a horizontális stratigráfia szerint nem lehet 

egyidős sem az I. körárok- rendszerrel, sem pedig a 971. objektummal. 

 Ugyanígy a 136. objektum54 sem lehet egyidős az I. körárok-rendszerrel. 

 A két körárok-rendszer közti terület — az I. körárok-rendszer D-i kapuja és a II. 

körárok-rendszer 1. és 2. számú kapujának környékén —települési objektumoktól 

mentes; ez a rész gyakorlatilag üres, amiből a két létesítmény közel egyidejű 

létezésére következtethetünk. 

 

4b települési fázis: 

 Az I. körárok-rendszer 31/D szakaszát vágja a 39. és 52. objektum. 

 27. objektum vágja az I. körárok-rendszer 29/A0 szakaszát. 

 A két fő árok 31/A5 és 29/A6 szakaszai közti sávban egy gödör fekszik (149. obj.), 

amelyik fiatalabb az árkoknál. 

 A két fő árok 31/A2 és 29/A2 szakaszai közti sávban egy cölöplyuk (54. obj.) fekszik, 

amelyik fiatalabb az árkoknál. 

 A két körárok-rendszer közti terület gyakorlatilag üres (ld. fentebb). Az itt található 

két objektum (37, 40. obj.) a 4b fázisba tartozik (ld. következő pont). 

 A 127. objektum, továbbá a 4055, 5156, 67, 8757. és 104. objektumok (gödrök) a 

horizontális stratigráfia szerint nem lehetnek egyidősek az I. körárok-rendszerrel. 

 47. objektum vágja az I. körárok-rendszer 29/A1 szakaszát. 

 48. objektum58 (4b fázis) vágja a korábbi DVK házhelyet. 

 A 2. sz. kapun átvezető, É-D-i irányú út nyomvonalát objektumok (102, 153, 624. ,59 s 

talán még a 94.  obj.) zavarják meg. 

 Az 1. sz. kapun átvezető, K,ÉK-D,DNy-i irányú út nyomvonalát vágja a 620. 

objektum60. Közelebbről nem datálható, de biztosan nem a 4a fázisba tartozik. 

                                                             
54Leletei alapján nem dönthető el kulturális besorolása (83. t. 9-10.). 

55 Ld. 54. t. 1-8. Leletei közül kiemelkedik egy vörös festésű, létramotívummal és apró bütykökkel 
díszített pohár (XVI. típustábla 4). 
56 Ld. 54. t. 9. 
57 Az objektum lelete egy ovális talpátmetszetű kis edényke (69. t. 2.). 
58 Ld. 58. t. 8, 10. 
59 A 624. objektum kívül esik a törzsterületen, de gazdag leletanyag miatt említést érdemel. Ebből a 
gödörből származik a lelőhely egyik kiegészíthető, érintős sűrű spirál koronggal és élére állított 
rombuszokkal díszített, vörös-sárga festésű gomba alakú edénye (Pásztor-P. Barna-Roslund 2008, 
Fig. 8b). A 4b települési fázis időrendi helyzetének tisztázásához alapvető fontosságú lelet, egy 
állatpofa-szerűen megnyúlt arcú antropomorf fejtöredék is innen származik. Közöletlen. (ld. 66. 
ábra). 



 
243 

Bronzkori objektumok szuperpozíciói: 

 A 31/A6 szakaszba ásták a késő bronzkorban a 157. objektumot, a 31/A7 szakaszba 

pedig a 156. objektumot. 

 

 A fentebb ismertetett rétegtani és településtörténeti adatokból levonható megfigyelések 

két egymástól független, „lebegő” sorozatot adnának, amennyiben nem lehetne őket 

összekapcsolni. Több adat is rendelkezésünkre áll azonban, amelyek egyértelmű és biztos 

kapcsolatot alkotnak a két körárok-rendszer közt, lehetővé téve ily módon az egész lelőhely 

egységes belső kronológiai tagolását: 

 1, A 23. objektum (az I. körárok-rendszerhez tartozó nagy anyagnyerő gödör) és a II. 

körárok-rendszer (58/A és 65/A objektumok) rétegtani viszonya.  

 2, Az I. körárok-rendszer külső árkának (56/F szakasz) és a 970. objektum (II. 

körárok-rendszer 2. sz. kapujához tartozó nagy anyagnyerő) viszonya (horizontális 

stratigráfiai adat). 

 3, A 4b települési fázis objektumai a II. körárok-körzetben is megtalálhatók. 

 4, Mindezeket kiegészíti a két körárok-rendszer egymáshoz hangolt térbeli viszonya, 

azaz a két létesítmény közös, É-D-i irányú tengelyen való elhelyezése. E mögött nem 

csupán a kitűzésüket meghatározó elv azonosságát sejthetjük, hanem a település 

folytonosságára enged következtetni, hiszen igazolja, hogy az I. körárok létesítésekor 

a II. körárok kitűzési pontja (geometriai középpontja) még nem merült feledésbe. Bár 

a két körárok-rendszer közül az I. körárok bizonyíthatóan fiatalabb a II.-nél, a fentiek 

értelmében valamiféle folytonosságot mégis feltételeznünk kell közöttük. Ugyancsak 

erre a következtetésre jutunk, ha figyelembe vesszük, hogy az I. körárok-rendszer 

létesítésének (4a települési fázis) idején a lakóházak ugyanúgy a II. körárok-rendszer 

területén állnak, mint korábban, s sehol nem lépik át annak vonalát. 

 

VI.2. Abszolút kronológia 

 

 A Sormás-Mántai-dűlő és Sormás-Török-földek lelőhelyekről nyert radiokarbon adatokat a 

61-62. ábrán foglaltuk össze61. A 9-15. sz. adatok a Sopot kultúrából származnak: 3 db 

Sormás-Mántai-dűlőből és 4 db Sormás-Török-földekről. A 1.-8. sz. adatok a lengyeli kultúra 

formatív fázisához tartoznak; 7 db az esztergályhorváti tömegsírból és 1 db Sormás-Török-

földekről. A Mántai-dűlőből származó, DVK-hoz tartozó mindkét adat, az idősebb fázisé (17. 

sz.) és a Keszthely-csoporté (16. sz.) is, lényegesen eltér a többi adattól és jó egyezést mutat a 

Bánffy E. és Oross K. által nemrégiben a DVK-ból közölt adatokkal (Bánffy-Oross 2009, 234-

235).  

                                                                                                                                                                                              
60 Kívül esik a törzsanyag területén.  
61 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Oross Krisztiánnak (MTA Régészeti Intézet), a 
radiokarbon adatok elemzésében nyújtott segítségéért! 
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 A Sopot kultúrára vonatkozó radiokarbon dátumokat összevetettük a kultúra közeli 

lelőhelyeiről, Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlőből és Petrivente-Újkúti-dűlőből, Kalicz N. és 

munkatársai által közölt adatokkal62 (Kalicz et al. 2007, 45), melyeket ezért újrakallibráltunk 

(18.-21. sz. adatok)63. Összehasonlításként egy horvátországi Sopot lelőhely, Novi Perkovci 

(Marković-Botić 2008, 16-17. után) két adatát is átkallibráltuk, a hazai adatokkal megegyező 

módon az OxCal 4.1. programmal és az IntCal 09. görbével, bár itt nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy a mérések más laboratóriumban készültek64. 

 Sormás-Török-földekről mindössze egyetlen olyan adat áll rendelkezésre, amely kétséget 

kizárólag a lengyeli kultúra formatív fázisához tartozik; ez az adat az I. körárok-rendszer 

belsejében található, a 4b települési fázishoz tartozó 93. objektumból származik (61. ábra, 8. 

sz. adat, VERA-3538). Két további minta (61-62. ábra, 11-12. sz. adat) esetében nem 

egyértelmű a lelet kontextus, mivel a 259. objektumból származnak, mely a 3a2 települési 

fázisba sorolt 5. ház (6 .t., 3-5, 8-9; 7. t.) egyik oszlophelye. Az 5. számú ház datálása azonban 

kérdéses; a 3a2 települési fázishoz sorolását csak az úthoz való igazodására alapozhatjuk. 

Ahogyan a házhelyhez köthető leletanyag is átmeneti, kevert jellegű (6-7. tábla), úgy a 259. 

objektum időrendi helyzete sem egyértelmű. Egy másik, biztosan a 3b települési fázishoz 

tartozó abszolút kronológiai adattal összevetve, mely egyértelműen fiatalabb, mégis 

elfogadhatjuk a 259. objektumnak a 3a2 fázishoz való tartozását. 

 A lengyeli kultúra formatív fázisára nézve az esztergályhorváti tömegsírból nyert 

radiokarbon adatokat használtuk összehasonlításra (Bronk Ramsey 1999, 202-203), mely 

szintén a formatív fázisra datálható (P. Barna 1996). A lelőhelyről 7 adatból álló, emberi 

csontokból készült sorozat áll rendelkezésre (Stadler-Ruttkay 2007, Fig. 1). 

 Ahogyan az egyesített grafikonon (62. ábra) is látható, a késő Sopot kultúra és a korai 

lengyeli kultúra sormási adatai nagyon közel esnek egymáshoz; s némelyikük átfedi egymást. 

Amint arra Kalicz N. többször felhívta a figyelmet, ez a probléma a DNy-Dunántúl más, 

hasonló korú lelőhelyein: Becsehely I.-en és Petriventén is jelentkezik (Kalicz et al. 2007, 44). 

                                                             
62 Az összehasonlításhoz csak azokat használtuk fel a közölt adatok közül, amelyek a sormásiakhoz 

hasonlóan a VERA laboratórium vizsgálataiból származnak. A vizsgálatokat Peter Stadler végezte, 
munkáját ezúton is köszönjük! 
63 Az újrakallibrált értékeket a 61-62. ábrákon foglaltuk össze. 
64 Éppen ezért nem láttuk értelmét az összes általunk közlésekből ismert, horvátországi 
radiokarbon adatot átkallibrálni. 
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Radiokarbon adatok, az OxCal 4.1. programmal és az IntCal 09. görbével kallibrálva 

 Lelőhely 

neve 

Kód BP Kallibrált kor  

(cal BC) 

Minta Obj. Irodalom 

1  

(68,2 %) 
(95,4%) 

1. Esztergály-

horváti 

OxA-6274 5730+/-80 4690-4490 4780-4370 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

2. Esztergály-

horváti 

OxA-6208 5900 +/-75 4900-4680 4960-4550 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

3. Esztergály-

horváti 

OxA-6273 5925+/-65 4900-4710 5000-4610 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

4. Esztergály-

horváti 

OxA-6271 5970+/-90 4960-4720 5210-4610 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

5. Esztergály-

horváti 

OxA-6275 5970+/-70 4950-4770 5050-4700 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

6. Esztergály-

horváti 

OxA-6367 6040+/-55 5010-4840 5210-4780 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

7. Esztergály-

horváti 

OxA-6272 5990+/-80 4990-4790 5210-4690 emberi csont tömegsír  Bronk Ramsey 

1999, 202 

8. Sormás-

Török-f. 

VERA-

3538 

5855+/-35 4780-4690 4830-4610 állatcsont 93. obj. P. Barna 2007, 

367 

9. Sormás-

Török-f. 

VERA-

3539 

5865+/-40 4790-4700 4840-4610 állatcsont 376. obj. P. Barna 2007, 

367 

10. Sormás-

Török-f. 

VERA-

3098 

5970+/-35 4910-4790 4950-4720 állatcsont 376. obj. P. Barna 2007, 

367 

11. Sormás-

Török-f. 

VERA-

3097 

5950+/-35 4900-4780 4940-4720 állatcsont 259. obj.  P. Barna 2007, 

367 

12. Sormás-

Török-f. 

VERA-

3535 

6065+/-45 5050-4850 5210-4830 állatcsont 259. obj. P. Barna 2007, 

367 

13. Sormás-

Mántai-d. 

VERA-

3101 

5985+/-35 4940-4800 4990-4780 állatcsont 202. obj.  P. Barna 2007, 

367 

14. Sormás-

Mántai-d. 

VERA-

3103 

6045+/-50 5010-4840 5200-4790 állatcsont 369. obj.  P. Barna 2007, 

367 

15. Sormás-

Mántai-d. 

VERA-

3102 

6115+/-35 5210-4980 5210-4940 állatcsont 316. obj.  P. Barna 2007, 

367 
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16. Sormás-

Mántai-d. 

VERA-

3099 

6200+/-35 5220-5070 5300-5040 állatcsont 53. obj.  P. Barna-

Pásztor s.a. 

17. Sormás-

Mántai-d. 

VERA-

3100 

6325+/-40 5360-5220 5470-5210 állatcsont 108. obj. P. Barna-

Pásztor s.a. 

18. Petrivente_

Újkúti-d. 

VERA-

3088 

5910+/-35 4827-4727 4881-4709 állatcsont 1194. obj. Kalicz et. al. 

2007, 45 

19. Becsehely 

I. 

VERA-

3086 

5985+/-30 4932-4810 4951-4789 állatcsont 161/10. 

obj. 

Kalicz et. al. 

2007, 45 

20. Becsehely 

I. 

VERA-

3083 

6040+/-30 4992-4856 5017-4844 állatcsont 6. obj. Kalicz et. al. 

2007, 45 

21. Petrivente_

Újkúti-d. 

VERA-

3087 

6060+/-40 5024-4859 5196-4842 állatcsont 976. obj. Kalicz et. al. 

2007, 45 

 

61. ábra: Radiokarbon adatok Esztergályhorváti, Sormás-Török-földek, Sormás-Mántai-dűlő, Petrivente-

Újkúti-dűlő és Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlő lelőhelyekről 
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62. ábra: Radiokarbon adatok összehasonlító grafikonja Esztergályhorváti, Sormás-Török-földek, Sormás-

Mántai-dűlő, Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlő és Petrivente-Újkúti-dűlő lelőhelyekről 
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Radiokarbon adatok, az OxCal 4.1. programmal és az IntCal 09. görbével kallibrálva 

 Lelőhely 

neve 

Kód BP Kallibrált kor  

(cal BC) 

Minta Obj. Irodalom 

1  

(68,2 %) 

2                           

(95,4%) 

1. Novi 

Perkovci 

Z_3799 5862 

+/- 138 

4897-

4549 

5199-4373 faszén 619-

620. 

Marković-

Botić 2008 

2. Novi 

Perkovci 

Z_3800 6040 

+/-100 

5191-

4798 

5216-4720 faszén 621-

622. 

Marković-

Botić 2008 

 

63. ábra: Újrakallibrált radiokarbon adatok. Novi Perkovci, 619-620. és 621-622. objektumok 

(Horvátország), (Marković-Botić 2008, 16-17. után) 

 

 

 

64. ábra: Újrakallibrált radiokarbon adatok. Novi Perkovci, 619-620. és 621-622. objektumok 

(Horvátország), (Marković-Botić 2008, 16-17. után) 

 

Az egyesített grafikon az is jól látszik, hogy Becsehely I. és Petrivente dátumai szintén 

ugyanazt az időszakot jelzik, mint egyfelől a két sormási lelőhely Sopot-adatai (9.-15. sz. 

adatok), másfelől pedig Esztergályhorváti és a Török-földek 93. objektumának formatív fázisú 

lengyeli adatai (1.-8. sz. adatok). Az egymást átfedő dátumok közül csak a dunántúli Sopot 

kultúra azon legidősebb dátumai válnak ki (ld.: 15, 14. és 12. sz. adatok), amelyek a Kr.e. 

6. évezred végére datálódnak.  
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 Mint ismert, korábban ezt a helyzetet a két kultúra részleges egyidejűségeként 

értékelték. Sormás-Török-földek lelőhely relatív kronológiai adatai azonban egy másfajta 

értelmezést valószínűsítenek: ezek fényében a dátumok egymásra csúszásának okát az 

egyes leletegyüttesek kulturális kontextusának változó megítélésében látjuk, melyet a 

késő Sopot és a formatív lengyeli kultúra közti, az anyagi kultúra fokozatos átfejlődésével 

járó átmeneti fázis eredményezett. 

 Az abszolút időrendi adatok alátámasztják a relatív kronológiai besorolást és Sormás-

Török-földek lelőhely egyes fejlődési fázisainak meghatározását. A  Sopot és a lengyeli 

kultúra egymáshoz viszonyított időrendi helyzete az időrend rég óta és sokat vitatott 

kérdése. A korábban általánosan elfogadott felfogás szerint a Sopot kultúra megelőzte a 

lengyeli kultúrát, s annak kialakításában is fontos szerepet játszott (Makkay 1969; Kalicz-

Makkay 1972; Makkay et al. 1996, 274, Pavúk 1981). Később, a dunántúli lelőhelyek és 

adatok megszaporodásával, a már említett relatív időrendi megfontolások alapján, többen 

vitatták ezt a megállapítást (Regenye 1998, 112-114; 2002; Horváth 1995-96). Az abszolút 

időrendi adatok végképp megkérdőjelezték a korábban egyértelműnek vélt kronológiát: a 

Sopot és a korai lengyeli kultúrából származó minták egymást átfedő értékei egyaránt a 

Vinča C időszakra esnek (Horváth 1991, Fig.4.), s ezzel a két kultúra (részleges) 

egyidejűségét sugallták.  

Tulajdonképpen nem mondanak ellent ennek a feltevésnek azok az objektumok 

sem, melyekben a késő Sopot és korai lengyeli kultúra leletei együtt kerültek elő a két 

sormási lelőhelyen. Ugyanezt a problémát veti fel az esztergályhorváti (104. tábla; P. Barna 

1996; Regenye 1998, 111-112), valamint a zalavári leletegyüttes is, melyeket Kalicz N. a 

Sopot kultúra fiatalabb fázisába vagy a séí típusba tartozónak ítélt (1988a, 115-116), 

Regenye J. pedig Sopot-lelőhelyként tartja számon (1994, 3. ábra, 22. lelőhely). Az idézett 

példák - elvileg – megengedik a feltételezést, hogy a korai lengyeli kultúra egy bizonyos 

ideig együtt is élt a Sopot kultúrával. Egyrészről a dunántúli fiatalabb Sopot kultúra, 

annak mind a K-i, mind pedig a Ny-i ágát értve, másrészről a Sé-Lužianky típusú 

leletegyüttesek részbeni egyidejűségét elvi szinten már jóval korábban Kalicz N. is 

felvetette, (1983-84, 276-282). Regenye J. ezt a kronológiai egyidejűséget térbeli 

elkülönüléssel magyarázta (2002), a két sormási lelőhely adatai azonban a térbeli 

elkülönülésnek ellentmondanak (P. Barna 2007, 372), s inkább egy, a két kultúra közti 

átmeneti fázisra utalnak, melyet Sormás-Török-földeken a 3b települési fázis képvisel. 

Hasonló karakterű leletanyagokat korábban, amennyiben Sopot kontextusban kerültek 

elő, késő Sopotnak határoztak meg, pl.: Baláca (Regenye 1994, 1998), ha azonban korai 

lengyeli környezetben, pl.: Sé II. periódus (Kalicz 1983-84, Károlyi 2004) és 

Esztergályhorváti (P. Barna 1996), akkor a formatív lengyeli kultúra legkorábbi 

horizontjához sorolták. Részben ez magyarázza egyrészt a késő Sopot kultúrára, másrészt 

a lengyeli kultúra formatív fázisára vonatkozó radiokarbon adatok „egymásra csúszását”, 

részbeni átfedését. Másrészt nagyon valószínű, hogy ez az átmeneti fázis nem tarthatott 

sokkal hosszabb ideig, mint amennyit a radiokarbon kormeghatározás +/- 30-40 éves 

hibahatára lefed. A rendelkezésre álló radiokarbon adatok alacsony száma miatt ennek az 

átmeneti fázisnak a hosszát egyelőre nem tudjuk meghatározni. Összehasonlításként 

megemlítjük, hogy a tiszai kultúra formatív fázisának hosszát az öcsödi adatok alapján 50-

100 évre becsülték (Razcky 1987, 67). 
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VII. A korai lengyeli kultúra a Ny-Dunántúlon 
 
VII.1. Környezetrekonstrukció 

 
 Sormás-Török-földek és Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyek környezetrégészeti 
rekonstrukciója a lelőhelyeken gyűjtött különböző minták természettudományos 
vizsgálataiból származó eredmények felhasználásával lehetséges, melyek részletes 
bemutatására az V. fejezetben került sor, leletcsoportonkénti bontásban. Az ott 
részletezett adatok alapján a sormási lelőhelyek természeti környezete a középső és 
késő neolitikum váltásának idején az alábbiakban összegzett képet mutathatta. 
 A korábban Nyugat-magyarországi régió területén végzett, üledékekre 
vonatkozó paleobotanikai (pollen, makrobotanikai) vizsgálatok (Juhász 2002) 
eredményeivel összhangban, a Dél-zalai lelőhelyeken sem került elő tűlevelűekre 

jellemző famaradvány. A prealpi (Prenoricum) régió 500 m B. f. alatti magasságaiban a 
Kr.e. 6000 évtől kezdődően, a termelő gazdálkodás megtelepedését és szétterjedését 
követően, csak igen szórványosan és csak hideg, hűvös, párás mikroklíma zugokban, 
ill. középhegységi pásztákban maradtak fenn kisebb-nagyobb erdei fenyves 
állományok. A Zalai-dombságot keretező hegyvidéki területeken ilyenek pl. a 
Keszthelyi-hegységben, az észak-déli irányú völgyekben maradhattak fenn (Sümegi 
2007, 3-4; 1. ábra). Mindezek értelmében a sormási lelőhelyek környezetében 

fenyvesekkel nem számolhatunk.  
 A zalai tájnak az alföldi területekhez képest nagyobb fokú erdősültségével 
számolhatunk. Sormás-Mántai-dűlő esetében nem sok konkrétum kínálkozik, az 
anthrakológiai anyag mindössze egy fafaj (tölgy) azonosítását tette lehetővé, 
szemben a Sormás-Török-földeket övező erdőkkel, melyekben – az anthrakológiai 
adatok nyomán – hat különböző lombos fafaj is kimutatható. Itt a kimutatható 
lombos fafajták döntő része  tölgy (Quercus), a többi fajt a juhar (Acer), éger (Alnus), 
kőris (Fraxinus), bükk (Fagus) és szelídgesztenye képezi65. Mindezek fényében a 
lelőhelyet a neolitikumban tölgy dominanciával jellemezhető lombos erdő vette 
körül, továbbá helyi állományalkotóként – bár csak alárendelt szerepben – 
szelídgesztenyés erdők is jelen voltak a térségben (Náfrádi in Sümegi et al. 2007). A 
tölgyfa (Quercus) egyértelmű dominanciája a vizsgált korszakban és területen 
egybecseng a paleobotanikai vizsgálatok eredményeivel. A prealpi (Prenoricum) régió 
500 m B.f. alatti magasságaiban, mind a Zalai (Saladiense), mind pedig a Göcsei 
(Praenoricum) flórajárásban a tölgy egyedülállóan domináns erdőállomány alkotó 

növény. Ez a dominancia a vizsgált anyagban nem feltétlenül annak tudható be, 
hogy a tölgy a legelterjedtebb erdőalkotó faj, hanem részben sokrétű 
felhasználásának is (építőfa, tűzifa, támasztóoszlop), ill. annak, hogy a leggyorsabban 
éri el a vágásérett kort. A régióban, mindezen kedvező tulajdonságai miatt, a tölgy 
jelentős mértékű hasznosításával lehet számolni a neolitikumtól a középkorig 
(Sümegi 2007,6-7; 2. ábra). A régióban már a holocén kezdetétől kimutatható, a többi 
régiótól elkülönülő sajátos vegetációfejlődés jellemzője, hogy a kocsányos tölgy 
(Quercus robur) egyértelműen alárendelt a szubmediterrán éghajlatot kedvelő és 
jelző kocsánytalan/csertölgy, az ún. Quercus petrae/cerris csoporttal szemben. Ez 

                                                             
65 Ez utóbbi archaeobotanikai jelentőségéről az V. fejezetben részletesen írtunk. 
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sajátos színezet több ezer éven keresztül jellemző maradt egészen napjainkig 
(Sümegi 2007, 8). 
 A bükkösök, ill. gyertyánnal, tölggyel kevert bükkösök kialakulása szintén 

kimutatható a térségben. Már a holocén kezdetétől (Kr. e. 7000 és 8000 között), tehát 
jóval a neolitikum kezdete előtt megindult a bükkösök terjedése a Dunántúli-
középhegységben, a preillirikus és prenorikus flórahatást mutató Alpokalján, a Zalai- és 
Somogyi-dombságban. A faszén adatok és a térségben végzett pollenelemzések alapján 
is ismert, hogy a dombsági területen ekkora már kialakultak a lombos fáknak a 
magasság szerinti társulásai és a társulásoknak a legmagasabb dombsági régióban, a 
kitettebb északi domboldalakon a bükk lehetett az egyik, kisebb arányú 
karaktereleme (Sümegi 2007, 16-17).  
 Az éger maradványok valószínűsítik, hogy a mélyebb fekvésű, pangó vizes 
élőhelyeken égerlápok, tölgyekkel kevert égeresek fejlődhettek ki a holocénnek már 
ebben a szakaszában, azaz a neolitikum időszakában is, míg a magasabb, csak 
időszakosan és rövid időre vízzel borított részeken kőrissel kevert tölgyesek, 

keményfás ligeterdők fejlődhettek ki. A recens természetközeli társulások elemzései 
nyomán a bükkös és a keményfás ligeterdő társulás között fejlődhetett ki a juharral 

(Acer), elsősorban a mezei juharral kevert szárazabb tölgyerdő zóna. Az 
anthrakológiai maradványok alapján Sormás –Török-földek környezete ebbe a zónába 

tartozhatott: a természeti környezet gyertyános, juharral kevert szárazabb 
élőhelyként rekonstruálható (Sümegi 2007, 13; 17). Szegénysége ellenére ezt 
támasztja alá a Mántai-dűlőből származó anthrakológiai anyag is. 
 Összefoglalva a fentieket, a faösszetétel nyomán a DNy-Dunántúlon a 
tetőszinten bükkel, gyertyánnal elegyes tölgyeseket, a mélyebb völgyi helyzetben 
szil-kőris-tölgy keményfás ligeterdőket rekonstruálhatunk. A patak medrek mentén, 

pangó vizes területeken tölggyel kevert égeres láperdők alakultak ki (Sümegi 2007, 
8).  
 A faszenek nyomán kiegyenlített enyhébb, szubmediterrán jellegű téli félév 
és csapadékosabb, de enyhe nyarak rekonstruálhatók Sormás-Török-földek lelőhelyen 
a neolitikum idején. A nyári és a téli félév közötti hőmérsékleti különbségek 
lecsökkentek, a tenyészidőszak pedig hosszabb lehetett az elmúlt 100 év átlagánál. A 
júliusi közép-hőmérséklet 21-22 ˚C fok között, a januári +2 és 0 ˚C fok közötti lehetett. 
Az 5 ˚C fok fölötti napok száma, amely a növénytermesztésben kiemelkedő 
jelentőségű, meghaladta a napjainkban tapasztalható értéket. Az időjárási 
feltételekben tapasztalható pozitív anomália kifejezetten kedvezhetett a termelő 
gazdálkodásnak, s általában a neolit közösségek és életmód terjedésének (Sümegi 
2007, 18).  
 Sormás-Mántai-dűlőben a növénytermesztésre pusztán egy adatból, egy 
paticsban megőrződött Triticum monococcum, azaz alakor mag lenyomatából 
következtethetünk. Sormás-Török-földeken viszont a termesztett növények közül a 

lelőhely neolit objektumaiból alakor (Triticum monococcum), tönke (Triticum 
dicoccum), tönköly (Triticum spelta) és árpa (Hordeum vulgare) mag került elő, 
melyekből jelentős neolitkori gabonatermesztésre következtethetünk. A 
gabonatermesztést némely obligát gyomnövény (gabonarozsnok és 
szulánkpohánka) leletei is igazolják. Ezeken kívül előkerültek borsó (Pisum sativum) 
és lencse (Lens culinaris) szemtermés maradványok is (Sümegi 2007, 28). 



 
252 

Paticsmintákból faji szinten egyedül a Triticum monococcumot (alakor) sikerült 
elkülöníteni. Az élelemnövények maradványai mellett a közép-ázsiai rostlen (Linum 
usitatissimum) bizonyítja a gazdasági felhasználás másik fontos irányultságát.  

 Az extenzív, rideg állattartásra utal a lelőhelyen a jelentősebb arányban 
jelentkező tövises iglice (Ononis spinosa). Talán szintén a gazdálkodás módjára utaló 
adatként értékelhetjük a lelőhely Földdepó elnevezésű részén feltárt azon 
objektumokat is, melyek a lelőhelynek csak ezen a részén fordultak elő s mindössze 
faszenet és hamut tartalmaztak. Datáló leletek híján korszakhoz ugyan nem 
köthetők66, de valószínűsíthető, hogy az újkőkori, irtásos-égetéses földművelés 
nyomai lehetnek.  
 Az archaeobotanikai adatok alapján míg a Mántai-dűlő esetében a kevés lelet 
miatt csak nagyon óvatos megállapítások tehetők (Lichtenstein–Tugya 2007, 8), addig 
megállapítást nyert, hogy a Török-földek lelőhely környéke fajban rendkívül gazdag 

volt, mert a háziállatok mellett jelentős a vadállatok száma is; összesen több mint 
egy tucat állatfaj maradványai kerültek elő (Lichtenstein–Tugya 2007a, 3). Ez a 
szembetűnő eltérés két földrajzilag egymáshoz ennyire közeli lelőhely esetében 
egyértelműen utal a középső (DVK, ill. Sopot kultúra) és késő neolit (lengyeli) 
népességek eltérő élelemszerzési stratégiájára, s megerősíti a már korábbról ismert 
tényeket: a lengyeli kultúra idején megnőtt a vadászat jelentősége. Míg a DVK idején 
– pl.: Győr-Pápai vám, Pomáz-Zdravlják, Neszmély-Tekeres-patak lelőhelyeken – a 
háziállatok aránya a 85-90 %-ot is elérte, addig a lengyeli kultúra idején ez az arány 
40-60 %-ra is visszaesett. Zengővárkonyban a háziállatok aránya 60 % a vadállatok 40 
%-os részesedésével szemben. A középső neolitikumban a kevés vadászott állat közt 
szerepel az őstulok, a szarvas azonban csak elenyésző szerepet játszott. A késő 
neolitikumra a nagyvadak jelentős mértékben elszaporodtak, s pl.: Aszódon a 

vadászott állatok aránya meghaladta az 57 %-ot, s ennek nagy részét nagyvadak 
tették ki (Kalicz 1985, 64-66). Sormás-Török-földeken a harmadik leggyakoribb állatfaj a 
szarvas, a kiskérődzők arányát pedig még a vaddisznóé is felülmúlja (Lichtenstein–
Tugya 2007a, 3). 
 Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen szarvasmarha (Bos taurus Linné 1758), 

juh/kecske67 (Ovis aries Linné 1758 / Capra hircus Linné 1758), sertés (Sus 
domesticus Erxleben 1777) és ló (Equus caballus Linné 1758) képviselték a 
háziállatokat, míg a vadállat fajok közül csak kettő: a szarvas (Cervus elaphus Linné 
1758) és őz (Capreolus capreolus Linné 1758) volt igazolható. Ezeken kívül 
mindössze egy festőkagyló (Unio pictorum) teknőjének töredéke és egy kérdéses 
korú rágcsáló csont volt még meghatározható (Lichtenstein–Tugya 2007, 4). 
 Sormás-Török-földek lelőhelyen előkerült változatos leletanyag tanúsítja, hogy a 
lelőhely környéke fajban rendkívül gazdag volt. A háziállatok mellett jelentős a 
vadállatok száma is, ezeknek nem csak a lakosság élelmezésében volt fontos 
szerepük, de bundájukat, csontjaikat is felhasználták. A következő fajok voltak 
meghatározhatók: a háziállatok közt szarvasmarha (Bos taurus L.), juh (Ovis aries 
L.), kecske (Capra hircus), sertés (Sus domesticus E.) és kutya (Canis familiaris L.) 
maradványait találjuk. Több Zala megyei őskori lelőhely korszakainak (neolittól a 

                                                             
66 A lelőhelynek ezen a részén egy római kori és néhány késő neolit (lengyeli) objektum is előkerült. 
67A leletanyag nem tartalmazott olyan csontot, amely lehetővé tette volna a juh- és kecskecsontok 

megkülönböztetését. 
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keltáig) archeozoológiai vizsgálata során 12-ből 10 esetben a sertések csontleleteinek 
mennyisége és egyedszáma megelőzi a kiskérődzők (juh-kecske) együttes arányát. 
Ennek oka a természeti környezet lehetett, az, hogy a terület gazdag volt erdőkben. 

Ez a sertések tartásának egyáltalán nem gátja, mert a vaddisznókhoz hasonlóan az 
erdőben még télen is találnak táplálékot, könnyebben megvédik magukat és 
malacaikat a ragadozókkal szemben, mint a juh vagy kecske. Mindenevő állatként a 
konyhahulladékot is elfogyasztják, függetlenül annak növényi vagy állati eredetétől 
(Lichtenstein–Tugya 2007a, 4). A kiskérődzők (főleg a juhok) igénylik a megfelelő 
nagyságú réteket, a legeltetés során felügyeletet, télire elegendő mennyiségű füvet-
takarmányt kellett számukra és a tőlük mindig gyakoribb szarvasmarhák számára 
biztosítani. 
 A lelőhely körüli erdőkben élő vadállatok közül őstulok (Bos primigenius B.), 
szarvas (Cervus elaphus L.), őz (Capreolus capreolus L.), vaddisznó (Sus scrofa L.), 
vadló (Equus ferus A.), barna medve (Ursus arctos L.), hód (Castor fiber L.) és egy 
közelebbről nem azonosított madárfaj maradványait azonosították (Lichtenstein–
Tugya 2007a, 3-4). Ez a fajgazdagság általánosan jellemző a holocén klíma optimum 
idejére (Pucher 2005, 133, 135).  
 
VII.2. Sormás-Török-földek településtörténete 
 
 Sormás-Török-földek lelőhely településtörténeti adatait egy áttekintő táblázatban 
összesítettük (60. ábra), melyben a települési fázisok legjellegzetesebb objektumait, az 
adott fázishoz tartozó építményeket és radiokarbon adatokat összegeztük, ill. 
vetettük egybe a környező lelőhelyekről (Sormás-Mántai-dűlő, Becsehely (I.) és II., 
valamint Petrivente-Újkúti-dűlő lelőhelyekről) rendelkezésre álló összehasonlító 

adatokkal. Az I. és a II. körárok-rendszer körzetében tapasztalt két relatív kronológiai 
sor jól összevethető, s ami a legfontosabb, a köztük fennálló egyértelmű időrendi 
kapcsolat alapján össze is kapcsolható. A két körárok körzetére felállított 
relatívkronológiai sorozat együtt jól tükrözi az egész lelőhely neolitikus 
településtörténetét. 
 
VII.2.1. Sormás-Török-földek 1. települési fázisa 
 

 A legkorábbi települési nyomok a Starčevo-kultúra késői időszakából 
származnak. A kultúra népessége két egymástól független, különálló kis települést is 
létesített a lelőhely földrajzi környezetét alkotó domb két oldalán (12. kép)68. A domb 
platóján, a II. körárok-rendszeren belül, nagyjából az 1 számú kapu előterében 
koncentrálódó kisszámú objektum — főként hulladékgödör —jelezte a nagyobbik 
települést (P. Barna 2005, 1. kép 3, 2-4. kép). Lakóépület nyomát nem sikerült 
azonosítani. A leletek a Starčevo-kultúra késői fázisának elejére datálhatók (P. Barna 
2005, 20).  
 A másik, 2005-ben feltárt, szintén a késői Starčevo-kultúra leleteit tartalmazó 
gödrökből álló település jóval távolabb, mintegy 300 méterre ÉK-re, a Mántai-patak 
völgyére meredeken lefutó lejtő lábánál feküdt. A távolság miatt, s mivel a két 

                                                             
68 Az áttekintő térképeken az objektumok korszakonkénti szétválasztását, színezését Eke István (MNM, Nemzeti 

Örökségvédelmi Központ, Szombathely) végezte. Segítségét, munkáját ez úton is köszönöm! 



 
254 

lelőhely között a Stračevo-kultúra leletei még szórványosan sem fordultak elő, a két 
település közt közvetlen kapcsolat nem tételezhető fel. A két Starčevo-lelőhely 
megkülönböztetése céljából a 2005-ben feltárt településrészletet Sormás-Török-földek, 

Földdepó néven tartjuk számon (12. kép, kiemelés). A kisszámú, szórtan elhelyezkedő 
objektumok közül említésre méltó egy nagyméretű (6,5 x 2 m-es), amorf, meredek 
falú gödör, melynek alja egyenetlen volt. A Ny,ÉNy-K,DK-i hossztengelyű objektum 
nyugati felében egy kb. 0,4 x 0,4 m-es tűzhely maradványai is megőrződtek. 
Elképzelhető, hogy az objektum munkagödörként funkcionált. „Gödörházként”, 
„lakógödörként” való értelmezését nem tarjuk valószínűnek, hiszen már a Starčevo-
kultúrában is ismerték a földfelszíni házakat (Minichreiter 2010). A mindössze 
faszenet és hamut tartalmazó gödröket, melyek nagy számban fordultak elő a 
lelőhelynek ezen a részén (és csak itt), a gazdálkodás és környezetrekonstrukció 
kapcsán már említettük. A két Starčevo-telep térben teljesen elkülönül; egymáshoz 
való kronológiai helyzetük pontos megítélésére nincs elég adat, lényeges kronológiai 
eltérés azonban nem látszik közöttük, így mindkettőt az 1. települési fázishoz 
sorolhatjuk. A kicsi, néhány objektum által jelzett települések jellemzőek a 
korszakban. A Starčevo-kultúra települései mind a Dunántúlon, mind pedig 
Horvátországban változatos földrajzi környezetben találhatók, így a sormásihoz hasonló 

magas dombhátakon is. Jellegzetesnek mondható, s jól beleillik a kultúra dunántúli 
településtörténetébe az is, hogy É-D-i irányú dombháton találjuk a telepet, hiszen a 
kultúra népessége ilyen, a Drávát tápláló patakvölgyeken keresztül terjeszkedett 
észak felé (Kalicz 1990, 39–43, 1993, 87). 
 
VII.2.2. Sormás-Török-földek 2. települési fázisa 
 

 Időrendben a következő betelepülés a DVK Keszthely-csoportjához köthető (P. 
Barna 2005, 20–22; 5-7. kép). A DVK feltételezett házhelye a későbbi I. körárok-
rendszer területén fekszik, ahol viszont a Sopot kultúra települési objektumai 
hiányoznak, így a két kultúra egymással való időrendi viszonyára nézve nem 
rendelkezünk stratigráfiai adatokkal. A leletek — főként a festett vonaldíszes 
kerámiák — a Keszthely-csoport életén belüli késői datálást valószínűsítenek (P. 
Barna 2005, 22; 7. kép 3-4; P. Barna s.a. 8. t. 2a-b, 3a-b), s erre utal az a sajátosan 
megformált antropomorf plasztika is, mely több vonásában69 már a Sopot kultúra 
ember alakú szobrait idézi. Sormás-Török-földek még ebben az időszakban sem töltött 
be jelentős szerepet a környék településhálózatában, a lelőhelyen mindössze egyetlen 
hosszúház helyét lehet nagy valószínűséggel azonosítani (P. Barna 2005, 1. kép 2, 4). 
A házhelyet a két hosszanti oldalát kísérő ’Längsgrube’-szerűen elhelyezkedő gödrök 
rajzolják ki. A feltételezett ház szélessége min. 5 m, hossza csak tág határok közt 
becsülhető meg. A házhely hossztengelyének iránya: 352 º. A természeti feltételek, 
pl.: az uralkodó szélirány szempontjából ez a tájolás meglehetősen kedvezőtlen; a 
Kárpát-medencében mégis bizonyíthatóan a vonaldíszes kerámia kultúrájáig (Pavúk 

1994, 68), sőt, a korai neolitikumig visszanyúló hagyománya van a házak É-D-i 
tájolásának (Bánffy 2004, 66-69). Ez a jelenség kapcsolatba hozható a neolit 

                                                             
69 Ilyen vonások: az arc megformálásnak módja, különösen a beszurkált szemek; az inkább lapos, mint hengeres 

törzs és valószínűleg a kartartás is, bár ebből a szempontból nem ítélhető meg kellő biztonsággal a lelet, mivel 

karjai letörtek. 
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társadalmak szigorú, kanonizált önazonosság képével (identitásával), esetleg közös 
emlékezetével, ami oly mértékben szabályozottá és konzervatívvá tette a VK 
építészeti hagyományait, mely az idősebb fázisban gyakran az adott földrajzi 

feltételek ellenére is érvényre jutott (Bánffy 2007, 74). A vonaldíszes kultúra házainak 
tájolásait tanulmányozva több kutató is arra a következtetésre jutott, hogy a 
környezeti, topográfiai tényezők, mint pl. az uralkodó szélirány, ebből a 
szempontból csak másodlagos jelentőségűek lehettek (Coudart 1998, 84-89; Hodder 
1990), szemben a szimbolikus vagy szociális szempontokkal. Szimbolikus jelentősége 
lehetett pl.: a házak tájolása és a kultúra származási helye közt feltételezett 
összefüggésnek is (Bradley 2001) vagy a hosszúházakból eredeztetett közösségi 
síremlékeknek (long barrows) a Brit-szigeteken (Hodder 1990, 170-172). 
 Sormás-Török-földeken a Keszthely-csoport településére inkább csak leletek, s 
nem annyira telepobjektumok utalnak, mivel a középső neolit telepjelenségek a 
későbbi korszakokban nagyrészt megsemmisültek. A magányos házhely alapján 
tanyaszerű települési formát feltételezhetünk a lelőhelyen (P. Barna 2005). Elvileg az 
sem zárható ki, hogy egy több házból álló, nagyobb település szélső, legdélebbi 
házáról van szó, s az északabbra húzódó DVK telepet nem érintette a feltárás. 
Valószínűbbnek tartunk azonban egy olyan értelmezést, miszerint a Mántai-dűlői 

nagyobb, részben egykorú települést központi vagy „anyatelepülésként” azonosítva, 
ezt a majorságot „szatellit” vagy „leánytelepülésként” értékeljük, a Domboróczki L. 
által az AVK településhálózatáról kidolgozott modellnek megfelelően (Domboróczki 
2010, 162; Fig. 14). A kisméretű, ideiglenes, két-három generációt kiszolgáló majorság 
vagy tanya (Bánffy 2004a, 10) ugyanúgy jellemző településforma a DVK idején, mint 
a nagy falvak, pl.: Balatonszárszó-Kis-erdei dűlő (Oross 2004, 2004a; Bánffy-Oross 2009). 
Egyelőre nem tisztázott, hogy ez a majorság milyen viszonyban állt azzal a kettős 

kerítőárokkal, melynek nyomai a II. körárok-rendszer egyenesen futó szakaszán, 
illetve mellette, a 158. árok egyes szakaszainak alján tisztán felismerhetők a teknős 
aljkiképzésben (5. kép 1, 3). Az árok szerkezetén kívül az árok betöltéséből előkerült 
szórványos vonaldíszes leletek is megerősítik a Keszthely-csoport idejére történő 
datálást. A teknős aljú árkok (német terminológiával: Sohlgraben) Becsehely-Homokos 

lelőhelyen (P. Barna 2004, 33–34) is részét képezték a településnek, de a feltárt 
szakasz rövidsége miatt további megállapítások nem igen tehetők. A sormási árok a 
Becsehely (II.)-Homokoson feltárt, sekélyebb és keskenyebb kerítő árokkal mutat 
hasonlóságot, szemben Becsehely (I.) lelőhely védmű-szerű létesítményével. 
 
VII.2.3. Sormás-Török-földek 3 és 4. települési fázisa. 
 

 A lelőhely fő települési korszaka a középső és késő neolitikum átmeneti 
időszakára esik, a Sopot és a korai lengyeli kultúra idejére. Mindkét kultúra hosszú 
életű települést és nagy árok-rendszereket létesített a lelőhelyen; a Sopot kultúra 
településén belül három, a korai lengyeli kultúra településén belül két fázist sikerült 
elkülönítenünk. 
 A lelőhely 3. települési fázisát a Sopot kultúra települése tölti ki, melynek a 
település és a II. körárok fejlődése alapján három szakasza különíthető el (3a1, 3a2 és 
3b alfázisok). A Sopot kultúra települését és a II. körárok-rendszer egyes építési 
fázisait a II.5.5.5. alfejezetben részletesen bemutattuk. A 4. települési fázis első 
szakasza (4a) a lengyeli kultúra formatív fázisának kezdetét és az I. körárok-rendszer 
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aktív használatának idejét öleli fel; a második (4b) az I. körárok-rendszer 
elplanírozásának, időben pedig a formatív fázisból a korai fázisba való átmenet 
kezdetének felel meg; ezeket részletesen a III. fejezetben (III.4.2.) ismertettük. Mivel a 
lengyeli kultúra formálódása Sormás-Török-földek 3. és 4. települési fázisával 
párhuzamosan zajlott, ezért az alábbiakban e két települési fázis legfontosabb 
jellemzőit együtt s a lengyeli kultúra kialakulási folyamata szempontjából tekintjük 
át, néhány fontosabb körülményt kiemelve.  
 Sormás-Török-földeken a Sopot kultúra nagy és intenzív települése alakult ki, 
mely hosszabb ideig, töretlenül létezett. A 3a1 települési fázisba sorolt, Korenovo-
importokat (XIII. típustábla, 5-10) tartalmazó objektumok tanúsága szerint a Török-

földeken a Sopot népességnek a település indulásakor a vonaldíszes kultúrkörből az 
említett kultúrával voltak kapcsolatai. A szomszédos Mántai-dűlőben viszont a késői 
zselízi importok alapján valamivel korábban indulhatott az ottani Sopot telep, 
amelynek a Korenovo kultúra mellett még a vonaldíszes kerámia más, késői 
csoportjaival (Zselíz III, a Keszthelyi-csoport festést is alkalmazó késői fázisával) is 
voltak kapcsolatai (XII. típustábla, 2-4; 60. ábra), de élete egy későbbi szakaszában a 
két sormási település párhuzamosan létezett. A késői vonaldíszes kerámiával, a 
Keszthely-csoporttal való kapcsolat egyik sormási lelőhelyen sem ítélhető meg 

egyértelműen; nem tudjuk, hogy egymás utánisággal, részleges időbeni átfedéssel 
vagy érintkezéssel kell-e számolnunk70. 
 DNy-Zalában, a középső és a késő neolitikum váltásának idején, további nagy 
Sopot-telepeket létesültek: Petrivente, Becsehely I. Figyelembe véve a lelőhelyeknek ezt 
a földrajzi és időrendi együttállását, szokatlanul nagy települési koncentráció 
rajzolódik ki. A Sopot kultúra elsődleges, szlavóniai és északnyugat-horvátországi 
elterjedési területéhez képest ez a dél-zalai települési centrum azonban mind 

időrendi, mind földrajzi tekintetben másodlagos helyzetű; egy korábban távoli 
perifériának számító területen jött létre. A periféria a központi területektől távolabb 
eső helyzetéből adódóan ugyanis nem csupán sajátos, lokális színezetű (ld. 
Brezovljani-típus), de a magterületekkel való lazább kapcsolata révén kifelé 
nyitottabb is, ami a kulturális adaptáció szempontjából nagyobb befogadó-készséget, 
végső soron helyzeti előnyt jelent.  
 További fontos körülmény, hogy ez a hajdani periférián kialakult másodlagos 
települési centrum egyúttal a korszak egyik legnagyobb jelentőségű és nagy 
távolságokat felölelő kommunikációs útvonalának (későbbi Borostyánkő út) azon 
stratégiai pontján jött létre, ahol az DNy felől belép a Kárpát-medencébe. A Kárpát-
medence természetes határa délen a Dráva és Száva folyók melléke, nyugatról pedig az 
Alpok – köztük a legkézenfekvőbb átkelési lehetőség a Dráva és a Mura 
összefolyásának vidékén, a mai Letenye körzetében kínálkozik. 
 A későbbi Borostyánkő út, egy megközelítőleg É-D-i irányú, számos területet 
és kultúrát összekapcsoló kommunikációs útvonal, amely területekkel és kultúrákkal 
fennálló kapcsolatok némelyike importkerámiák révén, tárgyiasult formájában is 
kimutatható a Sopot kultúra dél-zalai települési centrumának lelőhelyein (Kalicz 1983-
84, Kalicz et al. 2007, Abb. 7; P. Barna 2009; P. Barna-Biró 2009). Ezek közül a 
legkorábbiak a már említett Korenovo, ill. Šarka-importok, majd valamivel később a 
Stichband kerámia, a Butmir és a Vinča kultúra kerámia leletei. A két sormási 

                                                             
70 Ld. alább a VII.3.2. alfejeztben. 
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lelőhelyen e két utóbbi kultúra leleteit találtuk meg, a már említett Korenovo-
importokon kívül, s ez az a három kultúra, melyekkel fennálló kapcsolat a Sopot 
kultúra dél-zalai települési centrumának összes lelőhelyén kimutatható. További 

meghatározó tényező, hogy ugyancsak az összes említett lelőhelyen bizonyítható a 
DVK Keszthely-csoportjának jelenléte is. 
 A két sormási és Becsehely I. lelőhelyen, eltérő mértékben ugyan, de a lengyeli 
kultúra formatív fázisa is megjelenik, jelezvén a Sopot települések időbeni felső 
határát. A Török-földeken a lengyeli kultúra formatív fázisában induló, majd a korai 
fázisba való átmenetet is megélő, hosszabb életű település jön létre, szemben a másik 
két lelőhelyen mindössze szórványos leletek által jelzett, valószínűleg csak átmeneti 
jellegű jelenléttel. A Mántai-dűlőben talán még ennél is kisebb súlyú a lengyeli kultúra 
formatív fázisa, az egyetlen megkérdőjelezhetetlenül séi típusú lelet, egy másodlagos 
helyzetű antropomorf szobortöredék akár „off site” jelenségként is értékelhető. E 
szórványos, akár késői Sopotnak is értékelhető korai lengyeli leletek nyomán arra 
gondolhatunk, hogy a szomszédos település lakói időnként megfordultak a Mántai-
patak K-i partján is. Ez a kérdés nem dönthető el a jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján, annyi azonban egyértelműnek látszik, hogy noha három lelőhelyen is nyoma 
van a lengyeli kultúra formatív fázisának, valódi település csak a Török-földeken 

alakult ki, ott azonban egy nagy és legalább két fázist megélt település formájában, 
melynek rangját maga a körárok fejezi ki leginkább. A megelőző, legalább négy nagy 
település hálózatából álló Sopot települési tömb helyén a lengyeli kultúra formatív 
fázisában egyetlen települést találunk – ez a helyzet a már korábban megkezdődött 
települési koncentráció folyamatának folytatódását tükrözi.  
 A Sormás-Török-földeken megfigyelt helyzet leginkább az alföldi középső és késő 
neolitikum váltásának idején, a késő Szakálhát – korai tiszai kultúra viszonyához 

hasonlítható. Az AVK déli, Szakálháti csoportjából levezethető a tiszai kultúra 
kialakuló, formatív fázisa; az átfejlődés a kerámiában megfigyelhető stílusváltás 
mellett a településmódban (a tellek rétegsorában) tükröződik. Az Alföld késő 
neolitikumában nyilvánvaló, hogy a települések jellemzőinek és a csere rendszerek 
változásai fektették le az alapjait egy nagyobb változásnak (Raczky-Anders 2008, 38). 
A településmódban a változást a késő Szakálhát (formatív tiszai) kultúra idején a 
tellek megjelenése, valamint jelentős mértékű településhalmozódás jelzi (Raczky 
1986, 1987; Kalicz 1989, 104; Raczky-Anders 2008, 38). 
 A Dél-Dunántúlon, azon belül Zala megye területén nagyon hasonló séma 
ismerhető fel a fejlődésben: egyrészt a DVK-nak (Oross-Marton 2009) és a Sopot 
kultúrának is települési koncentrációja alakul ki a középső neolitikum végén, mely a 
későbbi fejlődés alapját képezi. Másrészt ekkor jelennek meg a nagy településeken 
azok az árokrendszerek, melyekből nem sokkal később kifejlődnek a késő neolitikus 
lengyeli kultúra (részben vagy elsősorban) szakrális tevékenységek számára 
fenntartott közösségi tereket határoló körárkai (rondellái). A korábbi kerítőárkok 
háttérbe szorulása, a rondelláknak a településektől való fokozatos elválása és a nagy, 
20-30 ha-os, koncentrált települések létrejötte egy olyan folyamat részei, mely a 
lengyeli kultúra kialakulásával teljesedett ki. A körárkok bizonyos aspektusból 
ugyanazt a szellemi tartalmat hordozzák, mint a tellek s a Dunántúlon ugyanúgy a 
korszakváltást jelzik, mint a tell települési forma megjelenése a Dél-Alföldön. A 
körárkok felbukkanása párhuzamosan zajlott az ÉNy-Balkán és Közép-Európa közti, É-
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D-i kapcsolatok megélénkülésével, (Kalicz 1983-84; 1988; Károlyi 2004; 64; Kalicz et. 
al. 2007; P. Barna 2009). A kapcsolatok jellegét főként a presztízs tárgyak cseréje 
határozta meg, emellett talán kisebb népmozgásokkal is számolhatunk, nagyobb 

mértékű migráció lehetőségét azonban kizárhatjuk. 
 
VII.2.4. Sormás-Török-földek 4. települési fázisa (a lengyeli kultúra megtelepülése) 
 

 4a települési fázis. Valamennyivel a Sopot-megtelepedést követően — esetleg 
annak végével még érintkezésben — már a lengyeli kultúra formatív fázisának 
leletanyagát találjuk a lelőhelyen. A formatív lengyeli kultúra települése a megelőző 
Sopot-településhez hasonlóan ugyancsak jelentős volt, amit nem csupán egy második 
körárok-rendszer létesítése (I. vagy északi körárok-rendszer), házak csoportjai és a 
leletanyag gazdagsága bizonyít, hanem az a tény is, hogy — Sé mellett — a lengyeli 
kultúra formatív fázisának jelenleg ismert legnagyobb, központi jellegű településéről 
van szó. 
 A két körárok-rendszer egymáshoz való illeszkedése, a tájolásuk által felvetett 
kérdések vizsgálata főként a körárkok kitűzésének módjával és a csillagászatilag 
meghatározott tájolás kérdéskörében hoztak új eredményeket (Pásztor et al 2008; 
Pásztor–P. Barna 2009; P. Barna–Pásztor 2010). A településtörténet szempontjából 
elsősorban a körárkok stratigráfiai adatai, illetve a körárkok és a települések 
egymáshoz való viszonya bír jelentőséggel. 
 Az I. körárok-rendszer a II. közvetlen szomszédságában, attól északra létesült. 
Jóval kisebb déli szomszédjánál, de a méretbeli eltérésnél lényegesebb különbség 
mutatkozik a településsel való viszony és a funkció tekintetében (ld. alább). A 
szabályos kör alakú árok-rendszer belsejében egyetlen egykorú lakóépület71 nyomát 

sem sikerült azonosítani. A legtöbb itt feltárt objektum vagy korábbi, vagy későbbi, 
mint az I. körárok-rendszer. A körárok ebben az esetben tehát nem a települést övező 
kerítő árok, hanem a lakott területtől elkülönülő, feltehetőleg szakrális rendeltetésű 
valódi lengyeli körárok, azaz rondella. Talán a rondella szakrális jellegével állnak 
összefüggésben az árkokban talált emberi — az embertani vizsgálat szerint női (Tóth 
2009) — vázrészletek72, melyek nagy valószínűséggel nem utólagos beletemetkezés 
eredményeként kerültek az árkok aljára (39. kép 2, 6). Ugyanez feltételezhető a 31. 
árokban feltárt edénydepóról is (39. kép 5). 
 A települési fázis vezérlelete a séi típusú antropomorf plasztika, illetve a séi 
típusú antropomorf edény. A séi típusú antropomorf plasztikák azokban az 
esetekben is kétséget kizáróan ezt az időszakot reprezentálják, amikor a Sopot 
kultúra objektumaiból kerülnek elő, másodlagos helyzetben (pl. 177. obj, a 15. számú 
ház kerítőárka). Egy példányuk a II. körárok-rendszer 296/B szakaszának legfelső 
bontási szintjéből származik (P. Barna 2007a, 142, Kat. 67), ami igazolja, hogy ebben 
az időben az árok feltöltődése már előrehaladott állapotban volt. Ugyanakkor azt is 
biztosra vehetjük, hogy az ároknak még látható nyomai voltak a felszínen, hiszen a 
lengyeli házak is kivétel nélkül a II. körárok-által övezett területen állnak. A 
korábbiakhoz képest változás a házak tájolásában figyelhető meg: míg a Sopot 
                                                             
71 Az I. körárok-rendszer belsejében tártuk fel a DVK Keszthely csoportjának több objektumát, melyek közt egy 

hosszúház helye rajzolódott ki (P. Barna 2005, 1. kép 4). Ez a feltételezett házhely azonban lényegesen idősebb 

az I. körárok-rendszernél. 
72 Ld. az V.3.1. alfejezetben. 
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település házainál, az összes települési fázisban, megfigyelhető a házak 
hossztengelyének az É-D-i irányhoz való igazítása, addig a lengyeli házaknál inkább 
a körárokhoz való igazodás tűnik mérvadónak, s ez igaz a következő települési 

fázisban is (ld. 7. számú ház). Ehhez a települési fázishoz tartoznak az 1, 2, 4, 8., 9. és 
24. számú házak. A tájolás tekintetében a 8. számú ház kivétel, mivel 
hossztengelyének iránya 0°. Mint szó volt róla, a VK ideje óta a házak tájolását nem 
gyakorlati, hanem hitvilágbeli tényezők szabályozták, az e téren bekövetkező 
radikális változás tehát olyan jelentőségű, mely mögött a hitvilág nagymértékű 
megváltozását kell sejtenünk. Ez a változás, melynek konkrét háttere azonban még 
felderítetlen, a rítushoz köthető tárgyi leletanyagban még látványosabban jelenik 
meg. 
 A 4a települési fázis meglehetős biztonsággal azonosítható a lengyeli kultúra 
formatív fázisával, az ún. séi horizonttal, melyet Kalicz Nándor újabban Lengyel Ia 
fázisként említ (Kalicz 2006).  
 Nem teljesen egyértelmű a két kultúra településének egymáshoz való időrendi 
viszonya. A radiokarbon adatok ilyen „rövid” időintervallum esetében nem 
nyújtanak segítséget, s éppen ennek a kérdésnek a megítélésében jelent nagy gondot, 
hogy a két kultúrára vonatkozó abszolút időrendi adatok nagyrészt átfedik egymást. 
Ez a megállapítás nem csupán Sormás-Török-földek, hanem további lelőhelyek, pl.: 
Petrivente és Becsehely I. esetében is igaz (Kalicz 2006, 37; Kalicz et al 2007, 44–45). A 
két körárok-rendszer — s így a két kultúra — időrendi viszonya közvetett módon 
becsülhető meg. Mint korábban már részleteztük, a 23. objektum stratigráfiailag 
bizonyítja, hogy az I. körárok-rendszer fiatalabb a II. körárok-rendszernél. 
Ugyanakkor, a lengyeli kultúra népessége által létesített I. körárok-rendszer 
topográfiai elhelyezését, geometriai (kitűzési) középpontját bizonyíthatóan 

összehangolták a még biztosan a Sopot kultúra által létesített korábbi (II.) körárok-
rendszer helyzetével és geometriai középpontjával (40. kép).  Erre bizonyíték a két 
körárok-rendszer közös, É-D-i tájolású tengelye (P. Barna 2007, 369–370; P. Barna–
Pásztor 2010, 207; Pásztor– P. Barna 2009, 207, 1. kép 1). A két körárok-rendszer közti 
területen — az I. körárok-rendszer D-i kapuja és a II. körárok-rendszer 1. és 2. számú 
kapujának környékén — nincsenek települési objektumok; ez a rész gyakorlatilag 
üres, amiből megint csak a két létesítmény közel egyidejű létezésére 
következtethetünk. Pontosabban: a II. körárok-rendszer alapítása lényegesen 
korábbra nyúlik vissza, de aktív használatának vége megérhette az újonnan létesült I. 
körárok-rendszer építésének kezdetét. Biztosra vehetjük, hogy az I. körárok-rendszer 
kitűzésekor még ismerték a II. körárok-rendszer geometriai középpontját, annak 
ellenére, hogy a körárkok geometriai középpontjai az ásatási adatok szerint nem 
kitüntetett pontok, legalábbis ennek régészetileg megfogható nyomát eddig még 
sehol sem sikerült feltárni. Nem ismerünk olyan körárkot, melynek a geometriai 
középpontját bármi is (pl.: oszlop, építmény, stb…) időt állóan jelölte volna. Mindez 
nagyon behatárolja az újabb körárok létesítésének idejét. 
 A leletanyag jól érzékelhető átfedést tükröz: a két kultúra edénykészletének 
forma- és díszítésvilága jelentős mértékű hasonlóságot, sőt, egyezést mutat (Kalicz 
1998, 62), s még azokon a tárgytípusokon is fellelhető a hasonlóság, amelyek 
egyébként lényegesen különbözőek a Sopot, illetve a korai lengyeli kultúrában. Ilyen 
elsősorban az antropomorf plasztika: a késői Sopot kultúra, Sormás-Török-földeken 
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feltárt, jellegzetes testhelyzetű- és kartartású szobrának (P. Barna 2007a, 96–97, Kat. 
29) a lengyeli kultúra séi típusú idoljaira jellemző gömb alakú feje van (Kalicz 2007, 
15; Kalicz 2009). Talán még inkább egyértelmű példa egy, a Sormás-Mántai-dűlőből 

származó szobor, melynek gerincábrázolása a séi típusú antropomorf edényeken (P. 
Barna s.a.b, Fig. 2.) és plasztikákon73 köszön vissza, de ide sorolhatjuk az erősen 
stilizált, cserélhető, bikónikus szobor fejeket is, melyek mindkét kultúrában 
megjelennek (Kalicz 1985, 71. Kép 9; Raczky 2000, Fig. 4. 1a-D, 4a-D; P. Barna 2007, 
Pl. VI, 13; P. Barna–Biró 2009, 3. ábra 1-3). Ezt az átmenetet képviseli az absztrakt 
állat alakú oltárok típusa is (P. Barna 2009). A dunántúli késői Sopot kultúrában 

fellépő gazdag kerámiafestés, főként a vörös és a sárga szín együttes alkalmazása, 
ugyancsak közös vonás a lengyeli kultúra formatív fázisával.  
 Sormás-Török-földeken számtalan esetben egy objektumon belül, együtt került 
elő a két kultúra jellegzetes leletanyaga, ami alapján a feldolgozás egy korábbi 
szintjén felmerült a két kultúra esetleges egyidejűségének lehetősége (P. Barna 2007, 
372), s ennek az abszolút kronológiai adatok sem mondanak ellen. Korábban 
Regenye Judit térbeli elkülönülés mellett feltételezte a dunántúli Sopot és a formálódó 
lengyeli kultúra egyidejűségét (Regenye 1998, 113; Regenye 2002). Részben hasonló 
véleményt fogalmazott meg Horváth László András is, aki a Brezovljani-típust és az 
egyidős nyugat-dunántúli Sopot kultúrát a Zselíz III. időszakkal párhuzamosította, a 

Protolengyel időszakra helyezve az említett kultúrákat. A Zselízi csoport végének 
időrendjét a Vinča B2–B2/C1 időszakban határozta meg, ugyanakkor — elsősorban 
az esztergályhorváti leletegyüttesre (P. Barna 1996) alapozva —feltételezte, hogy a 
DNy-Dunántúlon a Brezovljani-típust még egy késő „Protolengyel”-időszak74 követte 
(Horváth 1996, 151–153). Petrivente és Becsehely I. lelőhelyek leletegyüttesei hasonló 
problémákat vetettek fel (Kalicz et al 2007, 44–45). Sormás-Török-földek 

településtörténeti vizsgálata, az egyes települési fázisok elkülönítése azonban 
egyértelmű stratigráfiai bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy azokban az esetekben, 
ahol szuperpozíciók adódtak, a lengyeli kultúra felülrétegezte a Sopot kultúra 
települési objektumait. A szuperpozíció miatt a két kultúra leleteinek együttes 
előfordulását a legtöbb esetben utólagos keveredés eredményének kell tartanunk.75 A 
nagyfelületen végzett megelőző feltárás, illetve leletmentés körülményei nem tették 
lehetővé a szintkövetés módszerének alkalmazását, így a vertikális stratigráfiai 
adatok nagy része megsemmisült, melyek hiányával a feldolgozás során számtalan 
esetben szembesültünk. Szerencsére a lelőhely bizonyos részein mégis lehetőség nyílt 
több, egymásra rétegződött települési szint dokumentálására, elsősorban a II. 
körárok-rendszer ÉK-i részén. Itt — pl.: a 158. árok bizonyos szakaszain (28. kép 3) — 
sikerült „megfognunk” a DVK, a Sopot kultúra, a lengyeli kultúra, sőt még a Balaton-
Lasinja kultúra egymásra rétegzett települési nyomait is. 
 4b települési fázis. Ennek a végső települési fázisnak a létét azok az 
objektumok igazolják, melyek egyrészt felülrétegzik az elplanírozott I. körárok-
rendszer helyét, illetve főleg keleti irányban túlterjeszkednek azon; másrészt a séi 
típusú leleteknél fiatalabb jellegű lengyeli leletanyagot tartalmaznak (pl.: 39, 40, 52; 

                                                             
73 Ld. pl.: ún. séi Vénusz: Kalicz 1998, Abb. 37; Sé-Doberdó: Oross 2003, 1. kép.  
74 Ez alatt a Lužianky-Sé típusú leleteket értette, amit mai terminológiával a Lengyel Ia-nak (ld.: Kalicz 2006) 

feleltethetünk meg. 
75 Ugyanakkor fontosnak véljük, hogy a mintegy 40 házhely közül mindössze ötnél (a 3. és 2. sz. házak, ill. a 10, 

8. és 7. sz házak esetében) jelentkezett szuperpozíció. 
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91, 94, 102, 153, 395, 423, 461. és 624. obj.-ok). Nem csupán az I. körárok-rendszer 
körzetében van meg ez a települési fázis, a II. körárok-rendszer területén több ház és 
objektum (pl.: a külső árkot felülrétegző 107., illetve a 23. objektumot részben vágó 

63. obj.) szintén ezt az időszakot képviseli. 
 Megjelennek a korábbinál bonyolultabb, az edény egész felületét kitöltő 
minták (sűrű sávozás, több vonalas rombusz, festett meander, trianguláris meander, 
sűrű spirálkorong, stb.), pl.: a 11. és a 624. objektum nagy gomba alakú 
kultuszedényein (Pásztor et al 2008, Fig. 8a-b). Ezekhez hasonlót elsősorban 
Szombathely-Oladi platón (Ilon 2007, 103–105), Morvaországban, pl.: Znojmo-Novosady 
(Čižmař-Hájek 2008, 23), Těšetice-Kyjovice (Každová 2008, 99), vagy Mašovice-

„Pšeničné” (Čižmař 2008a, 131), illetve Alsó-Ausztriában, pl.: Wilhelmsdorf 

(Neugebauer–Neugebauer-Maresch 2005, 25, Abb.1.35) lelőhelyeken találunk. A 
karcolt kerámia — leszámítva a Butmir-i jellegű karcolást — szintén ehhez a 
települési fázishoz kötődik; a formatív fázisban ugyanis még ismeretlen (Kalicz 2006, 
36). Egy-két töredék már a magas, hengeres csőtalpakat képviseli. Néhány 
bizonytalan töredék (39, 124. obj.) geometrikus oltár fedele lehet. Újdonság a lapos 
tetejű bütykök (pl.: 40., 52.obj.), továbbá a kettős állatfejes, illetve ezek stilizált 
változataival díszített fedőfogók megjelenése is. A 461. objektumból származó trónus 
vagy zsámoly párhuzamai ismét Szombathely-Oladi-plató (Ilon, 2007, 233, Kat. 156), 
illetve Svodín 3. építési fázisa felé mutatnak (Ruttkay 2004, Abb. 5.1). Különösen 
fontos az antropomorf plasztika változása; e horizont leleteinek párhuzamait szintén 
Szombathely-Oladi platón (Ilon 2007, Kat. 124) és az MBK Ia-ban találjuk meg 
(Podborský 1985, Tab. 14, 10; 42, 3; Podborský-Cizmar 2008, 196). 

 

 
65. ábra: Oladi-típusú antropomorf fejtöredék, Sormás-Török-földek, 624. obj. (4b 

települési fázis). Közöletlen 
 

 A 4b települési fázist stratigráfiailag igazolják a 4a települési fázis objektumait 
vágó objektumok.76 A települési fázishoz tartozhatott a 7, 29(?), 30. számú ház. A 7. 
számú ház (P. Barna 2011, 5. t. 1.) vágja a 10. számú Sopot- és a 8. számú lengyeli 
házat, tehát későbbi a legkorábbi lengyeli települési fázisnál. A 29(?). számú ház 
egyik kísérőgödréből (1000. obj.) származó antropomorf szobortöredék,77 egy 

                                                             
76 Pl.: a 63. obj. (részben a 23. obj. felett); 39, 52. obj.-ok az I. körárok belső árka (31. obj.) felett; illetve a II. 

körárok árkai felett: 20, 23,107, 577, 916, 824, 1002. objektumok. Ide tartoznak továbbá az árkok (158. és 38. 

árkok) közti (63, 590, 591, 592, 593, 929, 930?, 931?,935, 1009, 1080, 937?, 974.) objektumok is 
77 Közöletlen. 
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felemelt és könyökben hajlított (adoráns tartású) kar párhuzamai Szombathely-Oladi-
plató lelőhelyen vannak meg (Ilon 2007, Kat. 89, 126, 128), illetve távolabb, a MOG, az 
MBK, illetve DNy-Szlovákia területén. A 30. számú ház (P. Barna 2011, 5. t. 4.) egyik 

kísérőgödréből származó, kettős állatfejben végződő fedőfogó78 párhuzamai szintén 
a Lengyel Ib időszaktól kezdődően ismertek, pl.: Nagykanizsa-Palin (Tokai 2009, 199, 
1. kép 2), Nagybakónak (Tokai 2008; 2008a, 57), s később Zalaszentbalázs-Szőlőhegyi-
mező (Bánffy 1996, Pl. 110, 264) lelőhelyekről. Kalicz Nándor szerint az Oladi-platói 
lelőhely a Sé-Malomi-dűlői telep folytatása, annál valamivel fiatalabb, átmenet a 
Lengyel IB (korai klasszikus fázis) fejlődési fokozatba (Kalicz 2007,15; Kalicz 2009, 
57). 
 Az I. körárok belsejében nem találtunk lakóház nyomaiként azonosítható 
objektumokat; a 4b települési fázis lakóházai (7, 29(?), 30. sz. házak) továbbra is a II. 
körárok-rendszer területén álltak. 
 A települési fázis vezérleletei az oladi típusú antropomorf plasztika előfutárai. 
Az igazi, erősen bikónikus fejű, oladi szobortípus még nincs meg a teljesen kialakult 
formájában, de több olyan jegy is megjelenik, amely a séi horizontra nem jellemző. 
Ilyen pl. a 432. obj. egyik szobor torzója, melynek karjai letörtek ugyan, de még így is 
látszik, hogy eredetileg nem séi típusú kis karcsonkjai voltak, hanem karjai a mell 
alatt kereszteződtek vagy előre nyúltak (88. tábla 3; ). Hasonló, előrehajló 
karcsonkokat a Kaposvár-Gyertyánosról közölt töredéken láthatunk, mely Lengyel II. 
korú (Regenye 2003, 71–72, 1. kép). A Szombathely–Oladon gyakori szobor másik 
típusa, az előrehúzott orrú, állatfej-szerű típus egy példánya79 az I. körárok-rendszer 
területén (624 obj.) került elő. A 111. objektum (I. körárok, belső árok), illetve a 107. 
objekum hasonló szobortorzóinak párhuzamát Svodín-ban találtuk meg (Ruttkay 
2004, 330, Abb. 6.13). A 10. objektumból két olyan szobortöredék és egy oltárláb-

töredék (P. Barna 2007, Pl. 6, 12; Pl. 5, 16) is előkerült, melyeknek a korai lengyeli 
időszakra datált Belvárdgyulán, ill. Aszódon vannak jó párhuzamai (Bertók et al 2008, 
4. kép 6, 8-10, 16; Kalicz 1985, 51. kép 3, 11). 
 Ami az I. körárkot illeti, a stratigráfiai adatok szerint ebben a települési 
fázisban már nem volt aktív; a 4b települési fázis két objektuma (39. és 52. 
objektumok) is felülrétegzi az I. körárok-rendszer belső árkát. A 2. számú (déli) 
kapun átvezető út nyomvonalát is objektumok (102, 153.) zavarják meg. Az I. 
körárok-rendszer felszámolása — a homogén betöltésből ítélve — tudatos planírozás, 
s nem pedig hosszabb, természetes feltöltődési folyamat eredménye lehetett. 
 
VII.3. Történeti összegzés 
 
VII.3.1. A lengyeli kultúra szubsztrátuma a DNy-Dunántúlon 
 

 A lengyeli kultúra kialakulása polikulturális alapokon ment végbe, azaz a 
meghatározó Közép-európai vagy dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája mellett a 
nagykiterjedésű kultúra egyes területein további, más-más kulturális egységek 
színesítették a helyi előzményeket (Kalicz 1983-84; 1988; Pavúk 1981; 2007). A DNy-
Dunántúl területét a középső neolitikum idején a DVK Keszthely-csoportja lakta 

                                                             
78 Közöletlen. 
79 Közöletlen. 
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(Kalicz 1991), de jóval kisebb mértékben ugyan, a vonaldíszes kör egy másik 
tagjának, a Korenovo-kultúrának a hatásával is számolnunk kell, s ehhez az alaphoz 
adódott hozzá a Sopot kultúra – mint ma már tudjuk, a korábban feltételezettnél 

sokkal intenzívebb – hatása. E három kultúrát tarthatjuk a szubsztrátum 
meghatározó elemeinek, mellettük azonban további, pl.: a Ny-Balkán irányából 
érkező kulturális hatások is érvényesültek. 
 Mai tudásunk szerint, a Közép-európai (vagy dunántúli) vonaldíszes kerámia 
késői fázisaiban jelentős változás zajlott le a kultúra életében, délről érkező — a 
Sopot kultúra feltűnéséhez köthető — erős kulturális hatások következtében, amely 
többek közt a települések szerkezetének változásában és méretük növekedésében is 
megnyilvánult (Bánffy-Oross 2009). Ezt a változást jól tükrözik az utóbbi évek 
nagyfelületű feltárásain kutatott nagy VK-telepek Zala megye déli részén is (2. kép). 
 Mint már szó volt róla, Sormás-Török-földeken a Keszthely-csoport idejében csak 
egy kisebb, tanyaszerű településformával számolhatunk. A centrum ebben az 
időszakban kétség kívül a szomszédos Mántai-dűlő volt, ahol egy kiterjedt, hosszú 
életű település létezett, mely a DVK idősebb (Bicske-Bína) fázisában létesült, s 
töretlenül tovább élt a Keszthely-csoport idején is. A település kiterjedt kapcsolatait 
jelzik a Korenovo, a zselízi, Vinča- és a Butmir-kultúrák import kerámiái (P. Barna–
Biró 2009, 2. ábra 1-15). Nagyrészt párhuzamos, de valamivel rövidebb életű, jelentős 
méretű DVK település volt a közeli Becsehely (II)-Homokos lelőhelyen is, mely 
településen nem mutathatók ki Korenovo-hatások, ami talán valamivel korábbi 
kronológiai helyzetével magyarázható (P. Barna 2004; s.a.). A Keszthely-csoport 
jelentősebb telepeit találjuk továbbá Petriventén és Becsehely I. lelőhelyen is; 
összességében tehát kijelenthető, hogy a Keszthely-csoport idején, annak késő 
szakaszában Zala megye déli részét nagy telepek sűrű hálózata jellemzi. A 

vonaldíszes kerámia késői fázisára jelentős változások mentek végbe a településeken. 
A házépítészetben ugyan nem került sor nagyobb újításra, de a településmód és a 
telepszerkezet egyaránt nagymértékben megváltozott. A kultúra korai szakaszának 
szétszórt településhálózata helyett megsokszorozódott a települések száma, méretük 
jelentősen megnövekedett. A lezajlott településkoncentráció eredményeként nagy és 
sokszor egymáshoz közeli települések jöttek létre (Marton-Oross 2009, Oros-Bánffy 
2009). Ez a folyamat a Dunántúl DNy-i területein (Becsehely I. és II, Petrivente, Sormás-
Mántai-dűlő, Muraszemenye), és középső területein, a Balaton környékén 
(Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő, Balatonszemes-Bagódomb, Balatonszemes-Szemesi-berek) 
egyaránt megfigyelhető. 
 Az utóbbi évtized nagyfelületű feltárásainak egyik fontos új eredménye, hogy 
az M7 autópálya Zala megyei nyomvonalán felfedezett nagy Sopot-telepek új 
megvilágításba helyezték a középső neolitikum végének településtörténetét. 
Kiderült, hogy D-Zalában egymást érik a nagy telepek, azaz a korábban 
feltételezettnél sokkal sűrűbb településhálózat alakult ki. Ezt az újonnan felfedezett 
nagy települési tömböt az egész Sopot kultúrán belül egy új, másodlagos 
centrumként értékelhetjük, mely a Ny-dunántúli terjeszkedés kiinduló pontja lehetett. 
Azonban még a dél-zalai nagy Sopot-lelőhelyekkel együtt is demográfiai szempontból 
kevésnek tűnik a lelőhelyek száma, legalábbis a megelőző vonaldíszes időszakhoz, 
ill. a lengyeli kultúra I. fázisának településhálózatához viszonyítva. A jelenlegi 
adatok alapján feltételezhető Sopot-népesség önmagában nem lehetett elégséges 
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alapja annak a lengyeli néptömegnek, amire az I. fázis lelőhelysűrűsége alapján 
következtethetünk. A vonaldíszes és a lengyeli népesség közti kontinuitásra utal 
továbbá a két kultúra elterjedési területeinek egybeesése (Kalicz 1988), valamint az 

antropológiai adatok is: a Penrose-elemzés szerint a lengyeli kultúra a szinte 
kizárólag kárpát-medencei neolitikus sorozatokból álló ún. „közép-európai 
csoporthoz” tartozik. E csoportot az elszigeteltség jellemzi; semmiféle (nyugati, keleti 
vagy akár déli/délkeleti irányú) biológiai kötődésre utaló szignifikáns kapcsolata 
nem mutatható ki, ugyanakkor biológiai értelemben a közép-európai és csehországi 
vonaldíszes sorozatokkal való Penrose-azonossága alapján a lengyeli népesség helyi 
eredete feltételezhető. Ezt az autochton népességet zavartalan helyi fejlődés 
jellemezhette, amelyet a neolitikum folyamán nem ért jelentősebb külső etnikai hatás 
(migráció, infiltráció) (Zoffmann 2001, 2004). 
 Mind a késői vonaldíszes településhálózathoz, mind a Sopot kultúra dél-zalai 
települési gócához viszonyítva a lengyeli kultúra formatív fázisának idején feltűnő 
visszaesés tapasztalható a települési intenzitásban: Sormás-Török-földek az egyetlen 
lelőhely, ahol nem csupán szórvány leletanyag képviseli a korszakot, mint pl.: 
Sormás-Mántai-dűlőben vagy Becsehely I-en (Kalicz et al. 2007, Abb. 6, 5a-c, 7a-b), 
hanem valódi nagykiterjedésű, bizonyos értelemben központi jellegű település jött 
létre. A település rangját nem csak mérete, hanem a hozzá tartozó rondella is jelzi. E 
jelenség valószínűleg összetett okokra vezethető vissza, melyek közt azonban nagy 
valószínűséggel szerepel a kultúra terjedésének módja és iránya is. Ezt a 
problematikát a lengyeli kultúra kialakulásának kérdésköre kapcsán tárgyaljuk 
majd80.  
 
VII.3.2. A Korenovo-kultúra kutatása és szerepe a lengyeli kultúra kialakulási 
folyamatában 
 
 Sormás-Török-földeken a Korenovo-kultúra jelenléte kismértékű volt ugyan, de 
kronológiai szempontból annál tanulságosabb (P. Barna 2005, 22–23, 8. kép; P. Barna 
s.a.). Önálló dél-dunántúli megtelepedésük jelenleg egyetlen lelőhelyen, Becsehely-
Bükkaljai-dűlőben valószínűsíthető (Tokai 2006, 15).  
 Még a legújabb lelőhelyekkel együtt is kevés – legjobb tudomásunk szerint 
mindössze hat – a Korenovo-kultúra ismert dunántúli lelőhelyeinek száma (5. kép). 
A Korenovo-kultúra leletei Magyarországon egészen a közel múltig csak nagyon kis 
számban voltak ismertek, ezért nem kapott hangsúlyt a hazai újkőkor kutatásában. A 
források szűkössége ellenére mégsem érdektelen a Korenovo-kultúra kutatása, 
hiszen a lengyeli kultúra polikulturális genezisében a DNy-Dunántúlon ez a kultúra is 

a szubsztrátum része volt; ez a terület pedig kiemelt fontossággal bír a lengyeli 
kultúra kialakulása szempontjából, hiszen itt indult el az a folyamat, amely a DVK 
átalakulásával vette kezdetét s végül a lengyeli kultúra megszületéséhez vezetett 
(Kalicz 1988, 110). Regenye J. A Malo Korenovo kultúra történetei jelentőségét abban 
látja, hogy a helyi, vonaldíszes elemeket közvetítette a Sopot kultúra Brezovljani-
típusába (Regenye 2002, 31 – 32). 
 Kutatástörténet. A horvátországi Korenovo-kultúra és az ottani újkőkorban 

betöltött szerepe leginkább Stojan Dimitrijević (1961, 1969, 1978), Tihomila Težak-

                                                             
80 Ld. a VII.3.3. alfejeztben. 
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Gregl (1993) és Zorko Marković (1989, 1994) munkáiból ismerhető meg. A 
vonaldíszes komplexum helyi területi csoportjaként értékelik, mely a középső 
neolitikum idején élt a Dráva-Száva közén. Ezzel ellentétes véleményt egyedül J. 

Pavúk fogalmazott meg, aki szerint csak a díszítés emlékeztet a VK stílusára, maga a 
kultúra azonban nem tartozik a vonaldíszes-körhöz (Pavúk 1976, 37). Három 
fejlődési fázisa különböztethető meg: a korai, a klasszikus és a késői vagy végső fázis 
(Dimitrijević 1979, 318-320). 
 A Malo Korenovo-típus elkülönítése a névadó lelőhely alapján Dimitrijević 
(1961) nevéhez fűződik, s ő volt az is, aki később átminősítette kultúrává (1979, 329). 
Eredetét három irányban kereste: a helyi előzményekben, azaz a Starčevo-
kultúrában; a morvaországi és magyarországi korai vonaldíszes kultúrában, 
hangsúlyozva a Szakálháti-kultúrával való hasonlóságokat, továbbá fontosnak ítélte 
a keleti szomszéd, a Sopot kultúra szerepét is. Rövid életűnek tartotta, kezdetét a 
Sopot IA (Vinča B1), végét pedig a Sopot IB (Vinča B2) időszakra, annak idősebb 
fázisára tette (Dimitrijević 1969, 62, 64).  
 A kultúra első monografikus feldolgozását T. Težak-Gregl végezte el (1993). 
Szerinte a VK egy helyi, speciális csoportjáról van szó, mely fejlődésére a Sopot 
kultúra nagy hatást gyakorolt. Véleménye szerint a korai szakaszban (pl. Kaniška Iva 
leletein) még érezhetők a Starčevo-hagyományok, ezért a kultúra kialakulását a késő 
Vinča A időszakra datálja, azaz korábbra, mint Dimitrijević. A legkorábbi 
vonaldíszes elemek hiánya miatt a kultúra korai szakaszát a nyugati vonaldíszes kör 
II. fázisával (A horizont vagy Flomborn-típus) tartja egyidősnek. A kultúra végét a 
Sopot IB /II átmenet (Vinča B2/C) időszakra teszi (Težak-Gregl 1993, 74-76). 
 Z. Marković főként relatív kronológiai szemszögből, a Starčevo- ill. a Sopot-
kultúrához való viszonya szerint vizsgálta a Korenovo-kultúrát, mely szerinte is 

megjelenik már a korai neolitikum késői szakaszában (Starčevo- kultúra Sipraloid B 
szakasz, azaz Vinča A). A kultúra végét ÉNy-Horvátországban a Sopot kultúra 
Brezovljani típusának felbukkanása jelzi a Sopot IB végén, azaz a Vinča B2 végén 
(1989, 80, 1994, 145). 
 Malo Korenovo-típusú kerámia a Dunántúlról elsőként a Zala megyei Becsehely 
(I.) – Bükkaljai dűlő lelőhelyről (I. tábla 2. kép) vált ismertté, Kalicz N. ásatása révén 
(Kalicz 1977, 120). A legutóbbi évekig gyakorlatilag ez a lelőhely képviselte a kultúrát 
hazánkban, hiszen a szakirodalomban említett további lelőhelyekről, a Pécs környéki 

előfordulásokról a puszta létezésükön kívül mást nem igen lehetett tudni (Kalicz 
1988 a, 215-216). A Somogy megyei Komlósdon a korai Sopot kultúra leleteivel együtt 
találtak Korenovo-típusú kerámiát (Regenye 1994, 19, 1. ábra). Az utóbbi évek fontos, 
új lelőhelye Petrivente-Újkúti dűlő, ahol több, mint 50 objektumból kerültek elő a 
Korenovo-kultúra leletei, de a lelőhelyről származó leletanyag egészéhez képest 
mennyiségük itt sem éri el az 1%-ot, s a leletkörülmények – Becsehely I-hez hasonlóan 
– itt sem voltak tiszták (Tokai 2003, 28; Kalicz et al. 2007, 40, Abb. 7, 2-3). Becsehely I. 

újabb, 2003-2004 során végzett nagyfelületű kutatása során jelentősen megnőttek a 
Korenovo-kultúrával kapcsolatos ismereteink (Kalicz et al. 2007, 40-44, Abb. 7, 1, 4-5). 
A magyarországi elterjedési terület kizárólag a DNy-Dunántúlra, annak legdélebbi 
részére korlátozódik (Horváth-Kalicz 2003, 17). Ez a terület nyilvánvalóan szervesen 
kapcsolódik az ÉNy-horvátországi elterjedési területhez, bár a Drávától északra csak 
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másodlagosan terjedt el a kultúra. Az elsődleges elterjedési területtől való távolság 
növekedésével fordított arányban áll a leletek – importok – száma. 
 Időrend. A kultúra magyarországi megjelenésének időrendjéről a kutatás 
változó álláspontot fogalmazott meg: Kalicz N. Becsehely I. lelőhelyen a Malo 
Korenovo-leleteket a Drávától délre eső területről származó importnak tekintette, 
fellépésüket a Sopot-Malo Korenovo keverékkultúrához kötötte, melyet – mivel 
együtt találta a DVK Keszthely-csoportjának leleteivel – azzal egyidejűnek határozott 
meg (Kalicz 1983-84, 273-274; 1988b). 
Horváth László András (1996, 149-150) és Regenye Judit (1998, 110) a magyarországi 

Sopot kultúra időrendi helyzetét vizsgálva megállapították, hogy az nem lehet egy 
idejű a Keszthely-csoporttal és a Malo Korenovo-val, így a fent említett kultúrák nem 
tartozhatnak egy időhorizontba. 
 Ezt az új kronológiai besorolást és az akkor már ismert petriventei 
leletkontextust figyelembe véve 2001-ben Kalicz N. felvetette, hogy Becsehely I-en a 

Zselízi-kultúra, a Šarka-típus, a Malo Korenovo és a Keszthely-csoport leletei esetleg 
egy idősebb fázist képviselnek, melybe utólag keveredtek a Sopot-leletek (Kalicz 
2001, 10). Mivel ezt akkor még nem látta bizonyítottnak, a fent említett kultúrák 
egyidejűséget és az utólagos keveredést egyaránt elképzelhetőnek tartotta.  
 Petriventén elsöprő többségben a Sopot kultúra leleteivel együtt fordultak elő a 

Malo Korenovo-stílusú cserepek, ezért a néhány DVK-val talált darabot későbbi 
keveredéssel hozták kapcsolatba. Ugyanitt előkerültek a Malo Korenovo-kultúra 
festett kerámiái is, melyek külső oldalán Malo Korenovo-jellegű karcolás, belül pedig 
a Sopot-kultúrára jellemző vörös festés van. Ezek alapján Kalicz N. arra 
következtetett, hogy a Dél-Dunántúlon csak a késői időszakban, a Sopot kultúra 
idején jelent meg a Malo Korenovo-kerámia (Horváth-Kalicz 2003, 18). Ezt az 
álláspontot képviselte a magyarországi Malo Korenovo-kultúráról írt 
szakdolgozatábanTokai Z. M. is (Tokai 2003, 7, 28).  
 Korenovo-importok a két sormási lelőhelyen. A Korenovo-kultúra leletei 
Sormás-Török-földeken kizárólag importként fordulnak elő: öt esetben a Sopot kultúra 
leleteivel együtt, a II. körárok-rendszer belsejében, s két másik esetben viszont 
területileg tisztán elkülönülve, az I. körárok-rendszer területén (XIII. típustábla, 5-
10a-b). Ez utóbbi két importkerámia a DVK Keszthely-csoportjának leleteivel együtt 
került napvilágra, így ez a szerencsés leletkontextus is hozzájárult a Korenovo-
kultúra DNy-dunántúli megjelenésének időrendi pontosításához. A Korenovo-
importok megjelenését Sormás-Török-földeken még mindenképpen a 2. települési 
fázishoz kapcsolhatjuk, s megállapítható, hogy ezen a lelőhelyen a horizontális 
stratigráfia időrendi különállóságra utal. 
 A Korenovo-kultúra hatásai — a fentiek értelmében — két, egymást követő 
hullámban érkezhettek ÉNy-Horvátország felől, melyek főleg importleletek 
formájában foghatók meg, a Török-földeken kívül a már említett további dél-zalai 
lelőhelyeken is: Sormás-Mántai dűlő (XIII. típustábla, 1-4; P. Barna s.a.4. t; P. Barna–
Biró 2009, 2. ábra 5-8), Becsehely I.-en és Petrivente-Újkúti-dűlőben (Kalicz et al 2007, 
Abb. 5, 1-3; Abb. 6, 3, 6a-c; Abb. 7, 1-3, 5; Tokai 2006). A Török-földeken tett 
megfigyelésekkel szemben a Mántai-dűlő (P. Barna–Biró 2009, 280), illetve Baláca 

(Regenye 2002, Fig. 3, 13) kronológiai adatai viszont a Sopot kultúra és a DVK 
Zselízi-csoportjának késői (III.) fázisának egyidejűségét mutatják. Mindez egyrészt 
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megkérdőjelezi a Korenovo-importok két, időrendileg elkülöníthető hullámát, 
másrészt felveti a késői DVK és a Sopot kultúra részleges érintkezését. Hasonló 
véleményt fogalmazott meg Kalicz Nándor is (Kalicz et al 2007, 42). E probléma 

megnyugtató tisztázása még a jövő feladata, s a kérdés bonyolultságát mutatja, hogy 
az egymásnak ellentmondó adatok egymáshoz földrajzilag ennyire közeli 
lelőhelyekről származnak.  
 
VII.3.3. A lengyeli kultúra terjedése a formatív fázis idején 

 
 Sormás-Török-földek lelőhely késő neolitikus fejlődésére elsősorban földrajzi 
helyzete meghatározó: egy délről északra vezető „zöld folyosóban” fekszik, mely a 
későbbi Borostyánkő út vonzáskörzetébe esik. A Ny-Dunántúlnak ezen a szűk sávján 
mediterrán klíma elemek is érvényre jutnak (Károlyi 2007), ami feltehetőleg szintén 
befolyásolta a terjeszkedés irányát a lengyeli kultúra formálódásának idején. 
 A lengyeli kultúra formatív fázisának lelőhelyeit feltüntető térképen (8. kép) 
kisebb-nagyobb hiátusokkal ugyan, mégis egyértelműen és jól értelmezhetően 
kirajzolódnak a kultúra terjeszkedésének útvonalai (9. kép). 
 A leghatározottabb, több lelőhely által jelzett nyugati útvonal megfelel a 
későbbi Borostyánkő út nyomvonalának, melynek fontosságára ebben az időszakban, 
s a kultúrhatások É-D irányú terjedésben játszott szerepére Kalicz N. már a séi 
lelőhely megismerése kapcsán felhívta a figyelmet (Kalicz 1983-84, 278; 1998, 69;). Ez 
az útvonal nagyjából az Alpok-aljának keleti előterében halad, s az Adria-vidékéről 
vezetett észak felé, egészen a Baltikumig. Az útvonal kiindulási pontja vitatott, de 
fontosságát jelzi, hogy szerepe több történeti korban, így pl. a rézkorban is 
kimutatható (Bánffy 1992, 52; Károlyi 1992, 81; Oross 2002). Az útvonal szerepe a 
kulturális javak és termékek közvetítésében a dél-zalai lelőhelyeken, többek közt 
Sormás-Török-födeken is igazolható, az anyagi és szellemi kultúrában egyaránt (P. 
Barna 2009, P. Barna-Biró 2009). Maga a Sopot-kultúra Brezovljani-típusának 
megjelenése a DNy-Dunántúlon szintén ehhez az útvonalhoz kapcsolható, akárcsak 
Sén a Hvar-Lisičići kultúra karcolt és festett meanderdíszes töredékei (Kalicz 1983-84, 
Taf. 5. 6-8; Kalicz 1998). Ez a kapcsolat magyarázhatja az Adria-vidék és a Lužianky-
csoport, továbbá a lengyeli kultúra kelet-ausztriai–morva (MOG) csoportjának festett 
kerámiája közti feltűnő egyezéseket is (Kalicz 1983-84, 278; 1998, 65; Novotný 1962; 
Ruttkay 1979), továbbá Horvátországba, Brezovljani lelőhelyre az északi eredetű 
Stichband-import ugyancsak ezen az útvonalon juthatott el (Dimitrijević 1978, Abb. 
19,7). 
 A formatív fázis lelőhelyeinek földrajzi elhelyezkedése, a vízi útvonalakhoz 
való viszonya nem hagy kétséget a felől, hogy a lengyeli kultúra formatív fázisának 
csoportjai elsősorban a zöld folyosókon keresztül: folyókon, folyók mentén 
terjeszkedtek délről észak felé, először csak egy szűk sávot véve birtokba a Dunántúl 
nyugati peremterületein. A kiindulási terület a hajdani Brezovljani törzsterület, 
pontosabban a Sopot kultúra délnyugat-dunántúli másodlagos települési centruma 
lehetett (66. ábra, 9. kép). Mivel Sormás-Török-földek a lengyeli kultúra formatív 
fázisának nem csak a legnagyobb, de egyben a legdélebbi, a Sopot törzsterülethez 
legközelebb eső jelenleg ismert lelőhelye is, ahol a Sopot kultúrával való közvetlen 
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érintkezés térben és időben is igazolható, valószínű, hogy egyik kiindulópontja 
lehetett a további terjeszkedésnek. 
 

 
66. ábra: A lengyeli kultúra formatív fázisának terjedése a Dunántúlon  

(a számozást ld. az I.3. alfejezetben). Térkép: Bujtor Katalin; alaptérkép: Török Zoltán. 
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 A legkorábbi lengyeli, azaz a formatív fázis népének terjeszkedése innen észak 
felé egész biztosan és több száz kilométeren keresztül követhető a korszak 
legbiztosabb datáló értékű vezérlelete, a séi típusú antropomorf plasztikák 

elterjedésén keresztül (66. ábra). Ezek a leletek azonban nem csak a későbbi 
Borostyánkő út nyomvonalán kerültek elő, hanem a Dunántúl más, keletebbre eső 
részein (Bakonyszűcs, Bakonycsernye) is, jelezve a formatív fázis térbeli terjeszkedését. 
A kelet-dunántúli elterjedésnek két (esetleg három) útja képzelhető el a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok alapján. Az egyik lehetőség szerint a dél-zalai centrumból 
kiindulva, Somogy megye középső területein, a Kapos-völgyének érintésével jutottak a 
K-Dunántúlra, Györe térségébe (66. ábra). Ezt a feltevést igazolhatnák a Kaposvár, 61. 

elkerülő út 2. lh. (Bárdos 2000, 48; Németh et al. 2010, 48) úton feltárt, Lengyel Ib 
korú (Střelice-típusú) szobortöredékek, ill. a K-Dunántúl legkorábbi lengyeli leletei, 
Györén (Zalai-Gaál-Ódor 2008) és a kultúra névadó lelőhelyén (Zalai-Gaál 2011). A 
terjeszkedésnek ez az iránya a későbbi Borostyánkő út nyomvonalán történő 
terjeszkedéshez képest egy minimális fáziskéséssel történhetett, amint azt a kaposvári 
szobortöredékek (oladi vagy Střelice-jellegű) stílusjegyei is mutatják. A formatív fázis 
elejére datálható (Lengyel Ia) lelőhely Somogy megyében még az M7 autópálya 
építéséhez kapcsolódó intenzív régészeti kutatások során sem került elő (Bánffy 2007, 
19), ami ugyancsak igazolja ezt a fáziskését.  
 Hipotetikusan fenn kell tartanunk még egy további, elvi lehetőséget, miszerint 
eszerint a K-Dunántúlon is közvetlen kapcsolat81 állhatott fenn a hajdani klasszikus 
Sopot kultúra területével (66. ábra I. és II.) – olyan lelőhely azonban, amely ezt 
igazolhatná, egyelőre nem ismert. Ebből a szempontból rendkívül ígéretesek az M6 
autópálya Tolna és Baranya megyei szakaszának neolitikus lelőhelyei, feldolgozásuk, 
publikálásuk sok szempontból pontosíthatja a jelenleg kialakult képet.82 A lengyeli 

kultúra formatív fázisának ezen feltételezett keleti útvonala –konkrét Lengyel Ia 
korú lelőhelyek hiányában – egyelőre csak hipotetikusan körvonalazható.83 A 
szlavóniai területekkel való közvetlen kapcsolat feltételezése mellett szólhat, hogy a 
Sopot kultúra keleti ága is ezen az útvonalon hatolt be a Dunántúlra. Ellen szól 
azonban, hogy jelenlegi ismeretink szerint a lengyeli kultúra kialakításában nem a K-
Dunántúlon is megjelenő, szlavóniai jellegű Sopot kultúra játszott szerepet, hanem a 
Brezovljani-típus, amelyik csak a DNy-Dunántúlon volt jelen. 
 Bakonycsernye (Jungbert 1986) és Bakonyszűcs (Regenye 1994) földrajzi helyzete 

(középső területi csoport) miatt felvetődik a kérdés, hogy a formatív fázis népessége 
a nyugati vagy a keleti ágon keresztül jutott-e ide? Bakonycsernye keleti útvonalhoz 
való tartozása látszólag egyértelmű, hiszen az Északi-Bakony DK-i lábánál, a Móri-árok 

szélén található, s mint említettük, ez a vízi útvonal is része lehetett a terjeszkedés 
feltételezett keleti ágának; továbbá a keleti útvonal irányából Bakonycsernye összekötő 
láncszem lehetne Bakonyszűcs irányába is (67. ábra). Ugyanakkor nem lehet figyelmen 

                                                             
81 A Szlavóniához kapcsolódó kommunikációs útvonal egy darabig a Baranyai-dombságon (a körárkos 

lelőhelyeken) át, a Mecsek-hegységet K-ről, a Duna árterét pedig Ny-ról kikerülve haladhatott észak felé a 

Völgységen keresztül (Györe, Lengyel), (?. kép), majd a Sió–Sárvíz vonalát és a Móri-árok völgyét követve kelet 

felől érhette el a Bakonyt (Bakonycsernye). 
82 Dr. Zalai-Gaál István szóbeli közlése szerint itt is kerültek elő Sopot leletegyüttesek, amelyek azonban még 

publikálatlanok. Az információt ezúton is köszönöm! 
83 A lelőhelyek nagy része csak terepbejárási adatból vagy kisfelületű szondázó ásatásból ismert (Bertók-Gáti 

2011). Arra nézve nem rendelkezünk adatokkal, hogy van-e a lelőhelyek közt Sormás-Török-földekkel 

megközelítőleg egyidős, azaz a formatív fázis elejére datálható (Lengyel 1a) lelőhely. 
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kívül hagyni, hogy a keleti útvonal mentén, bár két nagyon korai lengyeli lelőhely is 
található (Györe és Lengyel), séi típusú antropomorf plasztika – vagy más módon az 1a 
fázisra keltezhető lelőhely  nem ismert. A Baranya megyei körárkos lelőhelyekről (43. 

kép) eddig közölt kevés anyag közt legkorábbinak tűnő antropomorf plasztika is 
legkorábbra az Ib fázisra datálható (Szemely, Bertók et. al. 2008, 4. kép 7), s 
párhuzama Sormás-Török-földeken a 4 b fázisból származik (39. tábla 1; XXV. 
típustábla, 1a-d). Mindez arra figyelmeztet, hogy mégis inkább a nyugati útvonalat 
kell kiindulási pontként figyelembe vennünk, amikor a séi típusú antropomorf 
plasztikának a középső területi csoportba tartozó lelőhelyeken való feltűnésére 
keresünk magyarázatot.  

 
67. ábra: A lengyeli kultúra formatív fázisának antropomorf plasztikái. 
 1a-b: Bakonyszűcs (Regenye 1994, 2. kép 1 és Kalicz 1998, Abb. 39 után), 

2a-b: Bakonycsernye (Jungbert 1985 és Kalicz 1998, Abb. 40. után) 

 
 Amennyiben a későbbi Borostyánkő út felől, azaz nagyjából az Alpok 
előterének irányából tételezzük fel az elterjedést, a séi típusú antropomorf plasztikák 
lelőhelyeinek sűrűsödése alapján, mindössze két helyen képzelhető el az útvonal 
elágazása, mivel az erdős, dombos, erősen tagolt Zala földrajzi adottságai 

meglehetősen korlátozzák azon helyek számát, ahol a Borostyánkő út leágazásait 
kereshetjük. A két leágazásnak megfelelően a terjeszkedés iránya is kétféle módon 
valószínűsíthető: 
 1, Ismert, hogy a lengyeli kultúra népessége nem kelt át a sűrű erdővel borított 
hegyeken, lehetőség szerint kikerülte azokat (Kalicz 1985, 13). Ezzel a megfigyeléssel 
jól egybecseng az egyik lehetséges útvonal, mely a dél-zalai területekről a fenéki réven 
át a Keszthelyi-öböl érintésével átlós irányban szelhette keresztül a Dunántúlt, DNy-ról 
ÉK felé haladva. A kiinduló pont Sormás-Török-földek térsége (Mántai-dűlő, Becsehely I. 
és Petrivente) lehetett. Innen a Zalai-dombság déli lábánál haladva meridionális 
völgyeken keresztül (pl.: a Principális-völgyén Zalaszentbalázst, más völgyekben 
Zalavárt, Esztergályhorvátit, Balatonmagyaródot érintve) érte el a Kis-Balaton térségét 
(68. ábra, 4. út). A déli partról a fenéki vagy a hídvégi révnél átkelve a Balatonon, a mai 
Keszthely térségébe vezethetett az út. 
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 A fenéki rév közelében a lengyeli kultúra formatív fázisának lelőhelyét nem 
ismerjük még, de Keszthely-Fenékpuszta, Halászrét a korai klasszikus lengyeli kultúra 
(Lengyel I) lelőhelye, mely település létesítése, földrajzi elhelyezkedéséből ítélve, a 

Zala mocsárvilágának fenéki átkelőhelyével lehetett kapcsolatban (M. Virág 1996, 18). 
Nincs okunk feltételezni, hogy néhány emberöltővel korábban ne ismerték és 
használták volna ezt az átkelőhelyet, hiszen a formatív fázis lelőhelyei ekkor már 
feltűnnek a közvetlen közelben: Zalavár, Balatonmagyaród-Kápolnapuszta és talán 
Keszthely. 

Balatonmagyaród-Kápolnapusztán, ha kis mennyiségben is, de igazolható a formatív 

fázis jelenléte (P. Barna 2001, Pl.I.3), ami az is megerősít, hogy T. Biró Katalin 
meghatározása szerint a lelőhely pattintott kőeszköz-készlete szinte teljes egészében 
a Bakonyból származik, s a többnyire szentgáli vörös radiolarit és kevés barna 
hárskúti kova mellett itt is megjelenik a sárga úrkúti kova84 (Biró 2001). A lelőhely a 
Kis-Balaton másik jól ismert, a neolitikumban is használt átkelőjének, a 
Balatonmagyaród-hídvégi átkelő közelében fekszik, attól délre. A lengyeli kultúra II-III. 
fázisára datálódó Balatonmagyaród-Hídvég település már biztosan a révhelynek 
köszönhette jelentőségét. A hídvégi átkelő az őskor folyamán a korai vaskorig 
mindvégig nagy jelentőséggel bírt. 

Keszthelytől északra és a Bakonyalja közt jelenleg nem ismerünk korai lengyeli 

lelőhelyet. Ez a térbeli hiátus kétféle módon hidalható át: egyik lehetőségként 
kínálkozik a Bánffy Eszter által korábban felvázolt, a Kis-Balaton mocsaraiból a Zala 
völgyén keresztül kivezető útvonal, mely rövid szárazföldi átkötéssel a Marcal 
völgyébe vezetett (Bánffy 1999, 54). A másik mód egy elméleti lehetőség85, miszerint 
az út a Keszthelyi-hegységet megkerülve érte el a hegység északi előterében eredő 
Marcal-folyót86, s ezt követve haladt észak felé (68. ábra 3. út)87. A Marcalba tokolló 

Torna-patak már a Somló-hegyhez, majd tovább, a Bakony előteréhez vezet. Az út innen 
a Bakonyalján88 haladva érhette el Bakonyszűcs, ill. tovább Bakonycsernye térségét (68. 
ábra, 2a út). Bánffy E. szerint a késő Starčevo és a korai vonaldíszes időszakban 
ennek az útvonalnak a kialakulásában a szentgáli tűzkőhöz való hozzáférésre 
irányuló szándék játszott kulcsszerepet (Bánffy 1999, 54). A lengyeli kultúra formatív 
fázisának időszakában ehhez minden bizonnyal hozzászámíthatjuk az Úrkút-Eplény 
típusú radiolarit beszerzésének igényét is, hiszen ez a kovafajta a Sopot kultúrán 
kívül csak ebben az időszakban fordul elő nagyobb mennyiségben (Biró 1991). 

Összegezve a fentieket, e látszólag bonyolult és elágazásokkal tagolt útvonal 
rekonstruálása számos lelőhelyen alapszik, melyek közt ez az útvonal kínálkozik 
összeköttetésként. (Feltevésünket a későbbiek során még további érvekkel is 
alátámasztjuk). 

2, Az imént vázolt lehetőségnél egyszerűbb, kevesebb elágazással tagolt útvonal is 
elképzelhető, melyet viszont egyelőre csak kevés lelőhely jelöl: ebben az esetben a 

                                                             
84 A bakonyi nyersanyagokon kívül egy-egy teveli és mecseki kova van még képviselve a leletegyüttesben (Biró 

2001). 
85 A hipotézis egyrészt a zöld folyosók elméletén, másrészt a későbbi pannoniai úthálózattal való összevetésen 

alapul. 
86 A Marcalnak több forráspatakja van, ezek egyike ered a mai Sümegprágánál. 
87 Mindkét lehetőség esetében számolni kell valamennyi szárazföldi útszakasszal is; kizárólag vízi útvonalon 

nem oldható meg az összeköttetés. Sem a Zala völgyében, sem a Keszthelyi-hegység északi előterében nem 

ismerünk korai lengyeli lelőhelyet, amely megerősíthetné a feltevések valamelyikét. 
88 Azaz az Északi-Bakonyt É-ról kikerülve. 
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kiindulási pont, mely szintén a későbbi Borostyánkő út nyomvonalán fekszik, 
Szombathely térségében (Sé-Malomi-dűlő, Sé-Doberdó, ill. valamivel később az Oladi-
plató) keresendő. Innen az előbbi lehetőségben is szereplő Somló térségébe vezethetett 

az út, a folytatás a továbbiakban pedig megegyezik a fentebb vázolt útiránnyal 
(tovább a Bakonyalján). Ezt az útvonalat egyelőre a kiindulási ponton, azaz a 
Szombathely környéki lelőhely-sűrűsődésen kívül csak a két bakonyi lelőhely támasztja 
alá közvetlenül. Közvetett módon azonban további érvek is kínálkoznak mellette: 

 

 
 

69. ábra: Pannonia III. sz.-i úthálózata (Fitz 1982, 21. kép után). Pirossal: az Itinerarium Antonini által 
említett római utak, 1: Borostyánkő út; 2a: Savaria-Mogentiana-Gorsium; 2b: Savaria-Mogentiana-

Aquincum, 3: Fenékpuszta (Keszthely)-Mogentiana. Zölddel, 4: a Mócsy A. által azonosított szárazföldi 

diagonális útvonal (Mócsy 1976, 27-29; 2. kép után). 
 

 Pannonia provincia római kori történetéből ismerünk olyan diagonális 

útvonalakat, melyek iránya nagyrészt megegyezik az általunk az 1. és 2. pontban 
vázolt irányokkal (66. ábra). Tudjuk, hogy a római hódítás a Dunántúlt átlós irányban 
átszelő diagonális utak mentén történt, ezek közül az egyik legfontosabb, az Adria-
parti Aquileiaból Aquincumba tartó fontos kereskedelmi és felvonulási útvonal89 a 
Balatont a fenékpusztai révnél keresztezte, majd a Keszthelyi-hegység tömbjét É felől 
megkerülve, a Balatontól É-ra futott (Szabó-Müller 2000, 47). Ez az útvonal érintette 

                                                             
89 Az Aquileia-Aquincum útvonal egy rendkívül fontos katonai és távolsági kereskedelmi út, a Via Postumia 

részét képezte, mely út É-Itáliát (Genova-Verona-Acquileia) Potoevio-n (Ptuj) keresztül a Keleti-tengerrel 

(Baltikum) kötötte össze. Ennek egy kiágazása, mely az Alpokon-túli területre vezetett, szintén olyan 

nyomvonalon haladt, amely őskori előzményekre vezethető vissza. Tkp. a Borostyánkő út is a Via Postumia 

része volt. 
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Mogentiana-t, azaz a Somló-hegy térségét (66. ábra). A település azonosítása 
problémás90, de valahol a Bakony ÉNy-i részén sejtik s általában a mai Tüskevárral 
vagy Somlóvásárhellyel azonosítják (Fitz 1982, 21. kép; Mócsy-Fitz 1990, 121-122; 2. 

térkép).  
 Az Itinerárium Antonini egy másik útvonal, a Savaria-Aquincum út egyik 
állomásaként is említi Mogentiana-t (66. ábra 2b út)., ez pedig pontosan megfelel az 
általunk feltételezett, a 2. pontban leírt terjedési iránynak. Mogentiana-t abban a 
térségben sejtik a kutatók, ahol az 1. pontban vázolt lehetséges őskori útvonal elválik 
a Marcal-folyótól és a Torna-patak völgyében K felé fordul. A Somló-hegy, a Marcal-
medence síkjából látványos módon kimagasló tanúhegyként minden bizonnyal az 

őskori ember számára is jól azonosítható tájékozódási pont volt (44. kép). A 
Mogentiana-t érintő Savaria-Aquincum útnak, egy leágazása ismert Gorsium felé (66. 
ábra 2a), mely a Bakony-alján (Bakonyszűcs), majd az Északi-Bakony és a Móri-árok 
találkozásánál (Bakonycsernye) vezetett. Mivel több olyan római utat is ismerünk, 

amely őskori előzményre települt, úgy véljük, nem alaptalan a feltevés, hogy az 1. és 
2. pontban ismertetett útvonalak egyike (vagy akár mindkettő) szintén előzményként 
szolgálhatott a későbbi Pannonia provincia említett diagonális útvonalai számára, így 
a római útvonalak közvetett bizonyítékként szolgálhatnak a lengyeli kultúra 
formatív fázisának terjedéséről felállított elmélet mellett. 
  

 

 
 

69. ábra: A poetovoi eredetű stájermárvány feliratos kőemlékek elterjedése nyomán azonosított 

szárazföldi diagonális útvonal Pannoniában (Mócsy 1976, 2. kép után) 
  

Végül visszatérünk az 1. pontban rekonstruált útvonalhoz. Nem lehet nem 
észrevenni a Mócsy András által a poetovoi eredetű stájermárvány feliratos 
kőemlékek elterjedése nyomán azonosított szárazföldi diagonális útvonal (Mócsy 
1976, 27-29; 2. kép) nagyfokú egybeesését, gyakorlatilag azonosságát, a lengyeli 
kultúra formatív fázisának délnyugat-zalai és Kis-Balaton környéki lelőhelyei közt 

                                                             
90 A kérdésről legújabban ld. Tóth 2006, 76-101. A város helyének azonosítása körüli vita mind a mai napig nem 

jutott nyugvópontra, Mogentianae – ahogyan Tóth Endre fogalmaz – „a pannoniai történeti földrajz rejtélye” 

(Tóth 2006, 77). A probléma további követése messzire vezetne a disszertáció témájától, mindössze annyit 

jegyzünk meg, hogy Mogentianae valós földrajzi helyzetétől függetlenül a kérdéssel kapcsolatban többször 

felmerül Bakonycsernye neve is (Tóth 2006, 88, 90). 
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feltételezett útvonallal (69. ábra). A két útvonal iránya azonos, közös lelőhelyek: 
Letenye, Becsehely és Zalavár (Mócsy 1976, 2. kép, 8, 3, 5. és 6. lelőhelyek). E diagonális 
szárazföldi út esetében tehát megint joggal tételezhetjük fel, hogy korábbi, őskori 

előzményre települt, mely legkésőbb a Kr.e. V. évezred elején már használatban volt. 
 

Összefoglalva a lengyeli kultúra formatív fázisának terjedéséről mondottakat, a 
következőket állapítjuk meg: a lengyeli kultúra kialakulása nem csak időben, de 
területileg is kötött, meghatározott szűk határok közt zajló jelenség, melynek minden 
részlete a szűk keretek ellenére sem ismert még. A terjedés irányaira nézve több 
lehetőséget is megfogalmaztunk. A fő terjedési útvonalat (nagyjából a későbbi 
Borostyánkő út vonala), melyet nyugati útvonalnak nevezünk, tényként kezelhetjük. 
Elméleti szinten egy másik, a volt szlavóniai Sopot törzsterület felől induló keleti 
útvonal lehetőségét sem zárjuk ki, konkrét adatok hiányában azonban ez jelenleg 
még nem vizsgálható. A formatív fázis (Lengyel 1a) lelőhelyeinek megjelenése a 
Dunántúl középső területein a rendelkezésre álló adatok szerint nagyobb 
valószínűséggel a nyugati útvonal diagonális irányú leágazásai mentén történt. A 
formatív fázis nyugat-dunántúli lelőhelyeinek hálózatában két olyan sűrűsödés 
figyelhető meg, ahol elképzelhető a Dunántúl belseje felé tartó leágazások 

kiindulópontja. Ezek egyike egybeesik a késő Sopot kultúra másodlagos települési 
centrumával, DNy-Zalában; a másik pedig a mai Szombathely környéke (Sé). A 
formatív fázis lelőhelyeinek földrajzi elhelyezkedése, valamint az ismert lelőhelyek 
kis száma miatt a rekonstruálható útvonalak egyelőre még több lehetőséget is nyitva 
hagynak. A terjeszkedés konkrét irányainak meghatározásához modellként használt 
pannóniai diagonális útvonalak hálózata nagyfokú egyezést mutat a Lengyel 1a-korú 
lelőhelyek nyomán kirajzolódó irányokkal, amit – a Borostyánkő út példája nyomán 
– közvetett bizonyítéknak tekintünk. A K-, DK-Dunántúl lengyeli fejlődésének 
kezdetét nem vizsgáltuk, a fent vázolt útvonalak azonban közvetve megerősítik 
Kalicz N. és Zalai-Gaál I. megállapítását, miszerint ezen a területen a Ny-Dunántúl 
lelőhelyeihez képest fáziskéséssel indul a lengyeli kultúra élete (Kalicz 1989; 1998, 96; 
2001, Zalai-Gaál 1993) – itt ugyanis a jelenleg ismert legkorábbi lengyeli lelőhely sem 
datálható a Lengyel Ib fázisnál korábbra. Az előbbiekben vázolt elmélet egyben 
magyarázatul is szolgál a késés okára.  

A lengyeli kultúra kialakulásának folyamata az újabb eredmények tükrében egyre 
árnyaltabban bontakozik ki előttünk, de a kép még messze nem teljes. A korszak 
újabb lelőhelyeink megismerése mellett a két sormási lelőhely további vizsgálata, 
mindenekelőtt leletanyagaiknak egységes szempontú tipo-kronológiai elemzése 
hozhat eredményeket, melyek nyomán minden bizonnyal lehetővé válik a délnyugat 
dunántúli középső és késő neolitikum váltásának finom kronológiai tagolása. 
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1. kép 1: Sormás-Török-földek , Sormás-Mántai-dűlő és Esztergályhorváti 

lelőhelyek (fotó: Google Earth).  
1. kép 2: A két sormási lelőhely (Horváth-Frankovics 2008 után) 

 
2. kép: Az M7 autópálya Zala megyei nyomvonalán feltárt régészeti 

lelőhelyek. 71= Becsehely (II.)-Homokos-dűlő, 73= Petrivente-Újkúti-dűlő;  
79= Sormás-Török-földek, 710= Sormás-Mántai-dűlő (Térkép: Bicskei József) 
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3. kép: Sormás-Török-földek, 2002-2006 összesítő alaprajz  
(ld. még CD melléklet) 
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4. kép: 1, Sormás-Mántai-dűlő, összesítő alaprajz 2, A Sopot kultúra területi 
csoportjai (Regenye 2002, Fig. 1. után), I.: Sormás-Török-földek; II: Sormás-

Mántai-dűlő 
 

 
5. kép: A Korenovo kultúra lelőhelyei (Tokai 2006, 1. kép után), 1: Becsehely 

(I.)-Bükkaljai-dűlő; 21: Petrivente-Újkúti-dűlő, 23-24: a két sormási lelőhely 
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6. kép: Sormás-Török-földek lelőhely feltárási szakaszai (2002-2003, 2005-

2006). Áttekintő térkép (Kép: Eke István) 
 

 
 

7. kép: Sormás-Török-földek lelőhely becsült kiterjedése (Kép: Eke István) 
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8. kép: A lengyeli kultúra formatív fázisának jelenleg ismert lelőhelyei. 

Pirossal: Lengyel 1a, feketével: Lengyel 1b (térkép: Bujtor Katalin; alaptérkép: 
Török Zoltán) 

 

 
9. kép: A lengyeli kultúra formatív fázisának terjedése a Dunántúlon (a 

számozást ld. az I.3. fejezetben) (térkép: Bujtor Katalin; alaptérkép: Török 
Zoltán ) 
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10. kép: A Protolengyel elterjedése (Pavúk 2007, Abb. 1. után) 
 

 
 

11. kép: A lengyeli kultúra elterjedése (Pavúk 2007, Abb. 6. után) 
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12. kép: Sormás-Török-földek a középső neolitikum idején (a késői Starčevo 

kultúra és a DVK Keszthely-csoportjának településnyomai, P. Barna 2010, 2. 
kép után). 

 

 
13. kép: Sormás-Török-földek a középső- és a késői neolitikum átmeneti 

időszakában (a Sopot kultúra településnyomai, P. Barna 2010, 3. kép után) 
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14. kép: Sormás-Török-földek a késői neolitikum kezdetén (a korai lengyeli 

kultúra településnyomai, P. Barna 2010, 4. kép után) 
 

 
 

15. kép: Sormás-Török-földek I. és II. körárok-rendszere (P. Barna 2010, 5. kép 
után). 
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16. kép: Rekonstruált házalap Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen (P. Barna 2009a, 

2. kép után) 
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17. kép: Rekonstruált házalap Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen (P. Barna 2009a, 

3. kép után) 
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18. kép: Rekonstruált házalap Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen (P. Barna 2009a, 

4. kép után) 
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19. kép: Rekonstruált házalap Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen (P. Barna 2009a, 

5. kép után) 



 
15 

 
20. kép 1: Az árok (44/C objektum) metszete. 2:  Állatkoponyák az árok 

(44/C. obj.) alján. 3-4: A 2. sz. ház részlete – paticsokkal feltöltött cölöplyuk 
(743. objektum) 

(P. Barna 2009a, 6. kép után) 
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 1  
2 
 
 
 
 

 3  
4 

 
21. kép: 1: Sormás-Mántai-dűlő, az árok (44/B. objektum) metszete; 2: Sormás-
Mántai-dűlő, földhíd részlete az árkon; 3: Sormás-Mántai-dűlő, az árok (44/C. 

objektum) metszete; 4: Sormás-Mántai-dűlő, sertés állkapocs az árok alján 
(44/C. objektum). Fotó (21. kép,1-4): Straub Péter 
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 1  2 

 
22. kép: Hosszúkás árkok Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen. 1: 710.223.objektum. 

2: 710.262. objektum (Fotó: Straub P.) 
 
 

 
 

23. kép: Extrém nagyméretű anyagnyerő gödör, Sormás-Mántai-dűlő, 
710.173. objektum (Fotó: Straub P.) 
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24. kép: Válogatás a Sormás-Török-földeken feltárt házalapokból (P. Barna 
2011, 2. kép után) 
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25. kép: Válogatás a Sormás-Török-földeken feltárt házalapokból (P. Barna 

2011, 3. kép után) 
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26. kép: Válogatás a Sormás-Török-földeken feltárt házalapokból (P. Barna 
2011, 4. kép után) 
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27. kép: Válogatás a Sormás-Török-földeken feltárt házalapokból (P. Barna 
2011, 5. kép után) 



 
22 

 
 

28. kép: A II. körárok-rendszer. 28. kép 1: A 38/A2 szakasz metszetei. 28. kép 2: Az 
1259. obj. (cölöplyuk) a 34. számú Sopot házban és egy lengyeli gödör (1176. obj.) 
szuperpozíciója. A II. körárok-rendszer. 28. kép 3: A 2, 3. és 4. települési fázisok 
szuperpozíciója, 38/F szakasz részlete. 28. kép 4: A 20. objektum DK-i negyede, 

szuperpozícióban a 36/B objektummal. 28. kép 5a-b: A 158/ C. szakasz metszete, 
megújítások nyomaival. 28. kép 6, 8: A 38. árok, a korai Sopot-fázis kapuja (3a1 

települési fázis). 28. kép 7: Bukránium az árok aljában, a korai Sopot-fázis kapuja 
közelében; 38/A1 szakasz. 
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29. kép: A körárkok nagyméretű anyagnyerő gödrei. 29. kép 1: A 23. 
objektum részlete, a feltehetőleg a Balaton-Lasinja kultúra idejéből származó 

női csontvázzal. 29. kép 2: 909. objektum. 29. kép 3: A 970. objektum, az I. 
körárok-rendszer részletével. 
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30. kép 1: Keresztirányú alapárok a II. körárok-rendszer külső árkán (360/ H sz.) 

30. kép 2: Faszerkezetű híd rekonstrukciója. 30. kép 3: Cölöpalapozású 
kapuépítmény nyomai a 8. sz. kapuban. 30. kép 4: Megkettőzött paliszád 

részlete a kapuépítmény előterében. 
30. kép 5: Kapuépítmény alapozása (?) a 9. sz. kapunak megfelelő helyen. 30. 

kép 6: Kapuépítmény alapozása (?) a 10. sz. kapunak megfelelő helyen. 
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31. kép: Különböző telepjelenségek, Sormás-Török-földek. 31. kép 1: Masszív 
paticsomladék a 36/B árokban. 31. kép 2. Faszenes betöltésű hulladékgödör. 

31. kép 3-5: „Schlitzgrube”-k. 31. kép 6-11: Ismeretlen funkciójú sekély és 
rövid árkok. 

31. kép 9: Cölöplyuk egy kis árok végébe mélyedve. 31. kép 10: A II. körárok-
rendszer 158/G szakaszát felülrétegző kis árok (1002. objektum) metszete. 
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32. kép: Különböző telepjelenségek. 32. kép 1a-b, 2: Házhelyet kerítő árkok. 
32. kép 3: 79.25. objektum, tapasztott vagy lerakódott réteg a gödör alján. 32. 
kép 4: 79.1110/C. objektum, tapasztott vagy lerakódott réteg a gödör alján, 

átvágva. 32. kép 5: Hamus-faszenes betöltésű, ismeretlen rendeltetésű gödör. 
32. kép 6: Gödör aljára beszórt, másodlagos helyzetű paticsok. 79.798. 

objektum. 32. kép 7: 79.108. objektum. 
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33. kép: Különböző telepjelenségek. 33. kép 1a-b, 2: Gödörkemencék, Sormás-

Török-földek. 33. kép 3: Gödörkemence, Sormás-Mántai-dűlő. 33. kép 4: 
Gödörkomplexum, 79.1110. obj. Sormás-Török-földek 



 
28 

 
 

34. kép1: A háztartási egységek két példája. 34. kép 2: Becsehely (II)- Homokos 
 (P. Barna 2004 után). 34. kép 3: Becsehely (I)-Bükkaljai-dűlő (Kalicz et al. 2007 

után); 34. kép 4: Petrivente–Újkúti-dűlő (Kalicz et al. 2007 után). 34. kép 5: Sormás–
Mántai-dűlő (P. Barna 2009 után). 34. kép 6: Sormás–Török-földek, II. körárok. 34. 

kép 7: Sormás–Török-földek, I. körárok. 34. kép 8: Nagykanizsa–Palin, Anyagnyerő 
hely (Tokai 2010 után) 
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35. kép 1: Svodín, az 1/a és 1/b típusba sorolt házalapok (Pavúk 2003 után); 
35. kép 2: a 3/a típusba sorolt házalap, Santovka (Pavúk 2003, Abb. 7. után); 
35. kép 3: Žlkovce – piros nyíl mutatja a 3/b típusú folyosós épületet (Pavúk-
Karlovský 2004, Abb. 4. után); 35. kép 4: Veszprém-Jutasi úti telep (Regenye 
2007 után); 35. kép 5a-5d: Különböző házak a Veszprém-Felszabadulás úti 
lelőhelyről (Regenye 2007 után); 35. kép: Polgár-Csőszhalom, a külső telep 

részlete (Raczky et al. 1997, 23. kép) 
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36. kép 1-2: Tĕšetiče-Kyjovice (Dočkalová- Čižmař 2008, Abb. 11 és Kazdová 
2008, Fig. 3 után); 36. kép 3: Popůvky (Palečková 2008, Obr. 3); 36. kép 4: 

Házmodell, St. Pölten–Galgenleithen is (Neubauer-Maresch 1995, Abb. 42/3 
után); 36. kép 5: Házmodell, Střelice-Sklep (Podborský 1984, Obr. 7 után); 36. 

kép 6: Lakóház alaprajza, Dubovo-Košno (Marijan 2006, Fig. 4, 7 után) 
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37. kép: Házak tartó elemei. 37. kép 1: A 27. és 35. sz. házakhoz tartozó 
oszlophelyek foltjai. 37. kép 2: 1232. objektum (alapárok a 30. házban); 37. 

kép 3: 220. objektum (oszlophely az 1. sz. házban); 37. kép 4: 1175. objektum 
(kettős oszlophely a 33. sz. házban); 37. kép 5: 755. objektum (ovális kettős 

oszlophely a 27. sz. házban). 37. kép 6: 765. objektum (oszlophely a 24. 
házban); 37. kép 7: 1229. és 1230. objektum (alapárok és többes oszlophely a 

30. házban) 
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38. kép 1: 79.93. objektum, 38. kép 2, 4: Részletek a 93. objektum rétegzett 
betöltéséről; 38. kép 2: Bukránium a 93. objektum alján; 38. kép: 5a: 79.11 és 

11/A objektum; 38. kép: 5b: 79.11/A objektum; 38. kép 6: a festett 
kultuszedény töredékei a 11/A objektumban 
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39. kép: Az I. körárok-rendszer. 39. kép 1: 56/E szakasz, metszet. 39. kép 2: 
Emberi koponya maradványai a külső árok betöltésében, 56/E szakasz. 7. 

kép 3: A 111/D szakasz metszete. 7. kép 4: 29/A4 szakasz metszete. 7. kép 5: 
Edénydepó a belső árok betöltésében, 31/A szakasz. 39. kép 6: Női (?) 

csontváz részlete a belső árok betöltésében, 31/A1 szakasz. 
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40. kép: Sormás-Török-földek körárok-rendszereinek tájolási irányai 
(Pásztor-P. Barna 2009, 1. kép 1. után) 

 

 
41. kép: A tanulmányozott körárkok keleti horizont felé mutató kapujának 

tájolása (Pásztor–P. Barna–Roslund 2008, Fig. 4 után) 
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42. kép: Részletek a II. körárok-rendszer egyes szakaszairól. 

42. kép 1-2: Szájukkal lefelé fordított edények az árkok alján (359/J és 360/L 
szakaszok). 42. kép 3: Jellegzetes V-profil, 358 /D szakasz. 42. kép 4a-b: réteges 

betöltés, 361/H szakasz. 42. kép 5: Y-alakú árokprofil, 359/L szakasz. 
42. kép 6: A 358/E szakasz 
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43. kép: Baranya megye körárkos késő neolit lelőhelyei 
(Bertók-Gáti 2010 on line után) 

 
 

 
44. kép: A Somló-hegy a Marcal-medencében. 

1- Tüskevár (Mogentiana); 2- Somló (Google Earth) 
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VIII.2. Szövegközi ábrák jegyzéke 
 
I. fejezet 

1. ábra: A két sormási lelőhely földrajzi fekvése (pirossal: Sormás-Török-földek 

két körárok-rendszere, kékkel: Sormás-Mántai-dűlő) 

2. ábra: Az épülő ház alapárkának zsaluzata, amely É-D-i irányban 

kettévágta az emberi csontokat rejtő objektumot (Fotó: P. Barna J.) 

3. ábra: A lengyeli kultúra területi csoportjai (Kalicz 1974, Abb. 1. után) 

4. ábra: A lengyeli kultúra Száva-csoportjának lelőhelyei Szlovéniában és ÉNy-

Horvátországban (Guštin 2005a, Fig. 1. után) 

5. ábra: A lengyeli kultúra formatív fázisának jelenleg ismert lelőhelyei. 

Pirossal: Lengyel 1a, feketével: Lengyel 1b (térkép: Bujtor Katalin; alaptérkép: 

Török Zoltán) 

 

II. fejezet 

6. ábra: Séi típusú antropomorf szobor fejtöredéke Sormás-Mántai-dűlőből 

7. ábra: Feltételezett háztartások (gazdasági egységek) Sormás-Török-földek 

lelőhelyen 

8. ábra: A nagy anyagnyerő gödrök és a kapuk távolságának aránya 

9. ábra: A nagy anyagnyerő gödrök és a kapuk távolságának aránya 

10. ábra: A provizórikus egységnek tekintett 12 m és egész számú 

többszörösei az anyagnyerő gödrök és a hozzájuk tartozó kapuk 

távolságában, ill. a körárkok átmérőjében (Kivéve: II. körárok átmérője, a 

teljes grafikont ld. aVIII. fejezetben). 

11. ábra: A provizórikus egység és az "A" kategóriába sorolt házak hosszának 

aránya 

12. ábra: Okolište (Kujundžič-Vejzagič et al. 2004 után) 

 

III. fejezet 

13. ábra: Esztergályhorváti, Arany J. u. 42. Az emberi vázmaradványokat 

tartalmazó gödör elhelyezkedése (P. Barna 1996, 1. kép 3 után) 

14. ábra: Az átmeneti fázis stílusjegyeit mutató tál Sormás-Mántai-dűlő, 271. 

objektum 

15. ábra: Antropomorf szobrok feldarabolása helyettesítő emberáldozat 

részeként (bal oldalon: antropomorf töredékek Séből, Károlyi 2004, 85. ábra 

után; jobb oldalon: antropomorf töredékek Sormás-Török-földekről, közöletlen) 

16 sz. ábra: A Sormás-Török-földeken feltárt házak legfontosabb adatai 

17. sz. ábra: 1: Aszkosz rekonstrukciója Bicske-Galagonyásról (Makkay 1975, 

43. kép után) 

2: Aszkosz-töredék rekonstrukciós kísérlete (Rekonstrukció: Bicskei József), 
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3a-b-c: A 79.93.1.31. ltsz. töredék, Sormás-Török-földekről 

18. ábra: A védelmi és szociális jellegű árok-rendszerek legfőbb jellemzőinek 

összehasonlítása 

( P. J. R. Moddermann 1983-84, 350 után) 

19. ábra: A késő neolitikus körárkok néhány jellemző alaprajzi variációja, osztrák, 

szlovák, morva és német példák alapján (Trnka 2005, Abb.1.11. után) 

20. ábra: A séi és Sormás-Török-földek I. sz. körárok K-i kaputengelyének eltérése a 

csillagászati kelettől (Pásztor-P. Barna 2009 után) 

21. ábra: Késő neolit földművek és körárkok a Dunántúlon 

22. ábra: A közép-európai körárkok (szaggatott vonal) és a délkelet-európai tellek 

(piros vonal) elterjedése (Raczky-Anders 2009, 5. kép után) 

23. ábra: A II. körárok-rendszer két fő tengelyének kapcsolata a teleppel (P. 

Barna-Pásztor s.a., Fig. 12.3 után) 

24. ábra: A vizsgált lengyeli körárkok adatainak összehasonlító táblázata 

(Pásztor-P. Barna-Roslund 2008, Table 1. után) 

25. ábra: Sormás-Török-földek I. és II. árok-rendszerének jellemző adatai 

26. ábra: A II. körárok-rendszer betöltési rétegei 

27. ábra: A 3b települési fázisban létesített paliszád részlete a II. körárok-rendszer 
358/E szakaszának belső oldalán (Fotó: P. Barna J.) 
 
IV. fejezet 

Ehhez a fejezethez típustáblák és rajzos táblák készültek. 
 
V. fejezet 
28. ábra: Kőeszköz intenzitás Sormás-Mántai-dűlő lelőhelyen (P. Barna-T. Biró 
2009, 1. táblázat után) 
29. ábra: Sormás-Mántai-dűlő lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 

2009, 2. táblázat után) 
30. ábra: Sormás-Mántai-dűlő lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 
2009, 1. ábra 2 után) 
31. ábra: Kőeszköz intenzitás Sormás-Török-földek lelőhelyen (P. Barna-T. Biró 
2009, 1. táblázat után) 
32. ábra: Sormás-Török-földek lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 

2009, 2. táblázat után) 
33. ábra: Sormás-Török-földek lelőhely nyersanyagmegoszlása (P. Barna-T. Biró 

2009, 1. ábra 3 után) 
34. ábra: Pattintott, nyeles kova nyílhegyek és félkész termék  (P. Barna-T. Biró 
2009, Fig. 6, 2 után) 
35. ábra: A gerinces csontleletek fajonkénti megoszlása (Lichtenstein-Tugya 2007, 
4. ábra után) 
36. ábra: Őz agancsa (44.1.2.), (fotó: Lichtenstein L., Tugya B.) 
37. ábra: Szarvas agancsa ( 44.2.2.), (fotó: Lichtenstein L., Tugya B.) 
38. ábra: Sertésállkapocs és szarvasmarha koponyatöredéke a 44/C árok alján 
(Fotó: Straub P.) 
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39. ábra: Sertés állkapocs a 44. /C árok betöltéséből (fotó: Lichtenstein L., 
Tugya B.) 
40. ábra: Szarvasmarha koponyatöredéke a 44/C árok betöltéséből, (fotó: 

Lichtenstein L., Tugya B.) 
41. ábra: Agancstöredék a 39. objektum alján, Sormás-Török-földek (Fotó: P. 
Barna J.) 
42. ábra: A csontleletek faj szerinti megoszlása. (* a leletek közül kettő 
juhcsont) (Lichtenstein–Tugya 2007a, 3. ábra után) 
43. ábra: A minimális egyedszám fajonkénti megoszlása (Lichtenstein–Tugya 
2007a, 4. ábra után) 
44. ábra: A húsellátásban jelentős fajok minőségi kategóriák szerinti 
megoszlása (Lichtenstein–Tugya 2007a, 8. ábra után) 
45. ábra: Agancs- és csonteszközök, Sormás-Török-földek 
46. ábra: 1. sz. agancs eszköz, Sormás-Török-földek, 23. obj. (Fotó: Lichtenstein 

L., Tugya B. 
47. ábra: 2. sz. agancs eszköz, Sormás-Török-földek, 29. obj. (Fotó: 
Lichtenstein L., Tugya B. 
48. ábra: 3. sz. csonteszköz, 56. obj. (Fotó: Lichtenstein L.,Tugya B.) 
49. ábra: 4. sz. csonteszköz, Sormás-Török-földek, 376. obj.; (Fotó: Lichtenstein 

L., Tugya B.) 
50. ábra: Csontváz a 23. objektum alján (Fotó: P. Barna J.) 
51. ábra: Emberi vázrészlet az I. körárok-rendszer 31/A1 jelű szakaszának 
alján (Fotó: P. Barna J.) 
52. ábra: Emberi koponya és kisebb csonttöredékek az I. körárok-rendszer 
56/E jelű szakaszának alján, (Fotó: P. Barna J.) 

53. ábra: Az égett felületen fekvő kerámialeletek, részletfotó feltárás közben, 
(Fotó: P. Barna J.) 
54. ábra: Részlet az objektumról, feltárás közben (Fotó: P. Barna J.) 
55. ábra: Részlet az objektumról, feltárás közben (Fotó: P. Barna J.) 
56. ábra: Hason fekvő csontváz, hátrakötözött (?) karokkal (Fotó: P. Barna J.) 
57. ábra: A lengyeli kultúra embertani leleteket szolgáltató lelőhelyei. 1: 
Aszód-Papiföldek, 2: Csabdi-Télizöldes, 3: Esztergályhorváti, 4: Lengyel, 5: Lébény-
Kaszásdűlő, 6: Mórágy-B1, Mórágy B2, 7: Pári-Altacker, 8: Tevel-Zsidóhegy, 9: 
Villánykövesd, 10: Zengővárkony (Zoffmann 2007, Fig.1. után) 
58. ábra: Az esztergályhorváti embertani leletek nem és életkor szerinti 
megoszlása (Zoffmann 2007, 2. táblázat után) 
59. ábra: A holocén korai szakaszából származó, a szelídgesztenye Kárpát-
medence-beli őshonosságát jelző lelőhelyek elhelyezkedése és egymáshoz 
viszonyított távolságuk a Kárpát-medence térképén. 1: Sormás-Török-földek , 2: 
Dubravice (Sümegi 2007, 10. ábra után) 

 
VI. fejezet 

60. ábra: Kronológiai táblázat (Ld.: VIII.3.3. - mellékletként csatolva) 

61. ábra: Radiokarbon adatok Esztergályhorváti, Sormás-Török-földek, Sormás-

Mántai-dűlő, Petrivente-Újkúti-dűlő és Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlő lelőhelyekről 
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62. ábra: Radiokarbon adatok összehasonlító grafikonja Esztergályhorváti, 

Sormás-Török-földek, Sormás-Mántai-dűlő, Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlő és 

Petrivente-Újkúti-dűlő lelőhelyekről 

63. ábra: Radiokarbon adatok összehasonlító grafikonja Esztergályhorváti, 

Sormás-Török-földek, Sormás-Mántai-dűlő, Becsehely (I.)-Bükkaljai-dűlő és 

Petrivente-Újkúti-dűlő lelőhelyekről 

64. ábra: Újrakallibrált radiokarbon adatok. Novi Perkovci, 619-620. és 621-

622. objektumok (Horvátország), (Marković-Botić 2008, 16-17. után) 

 

VII. fejezet 

65. ábra:  Oladi-típusú antropomorf fejtöredék, Sormás-Török-földek, 624. obj. 

(4b települési fázis). Közöletlen. 

66. ábra: A lengyeli kultúra formatív fázisának terjedése a Dunántúlon (a 

számozást ld. az I.3. fejezetben) (térkép: Bujtor Katalin; alaptérkép: Török 

Zoltán ) 

67. ábra: A lengyeli kultúra formatív fázisának antropomorf plasztikái.  1a-b: 

Bakonyszűcs (Regenye 1994, 2. kép 1 és Kalicz 1998, Abb. 39 után), 2a-b: 

Bakonycsernye (Jungbert 1985 és Kalicz 1998, Abb. 40. után) 

68. ábra: Pannonia III. sz.-i úthálózata (Fitz 1982, 21. kép után). Pirossal: az 

Itinerarium Antonini által említett római utak, 1: Borostyánkő út; 2a: Savaria-

Mogentiana-Gorsium; 2b: Savaria-Mogentiana-Aquincum, 3: Fenékpuszta 

(Keszthely)-Mogentiana. Zölddel, 4: a Mócsy A. által azonosított szárazföldi 

diagonális útvonal (Mócsy 1976, 27-29; 2. kép után). 

69. ábra: A poetovoi eredetű stájermárvány feliratos kőemlékek elterjedése 

nyomán azonosított szárazföldi diagonális útvonal Pannoniában (Mócsy 

1976, 2. kép után) 
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I. típustábla: Finom tálak 

 

II. típustábla: Talpas tála, talpas pohár, szalagtalpú edény 



 

 

43 

 

III. típustábla: csészék, palackok 

 

IV. típustábla: Miniatűr edények 
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V. típustábla: Házi kerámia – fazekak, csuprok 

 

VI. típustábla: Házi kerámia – durva tálak, lábas edények 
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VII. típustábla: Házi kerámia – tárolóedények 

 

VIII. típustábla: Házi kerámia – puttonyedények 
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IX. típustábla: Kis tárgyak – kanalak, orsókarikák, orsógombok, nehezékek 
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X. típustábla: Rítushoz köthető emlékek – antropomorf figurák 
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XI. típustábla: Rítushoz köthető emlékek – zoomorf ábrázolások, csillag alakú 

tárgy, absztrakt állat alakú oltárok 
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XII. típustábla: Idegen eredetű kerámia, díszítések 

 

XIII. típustábla: A Korenovo kultúra importjai 
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XIV. típustábla: Finom kerámia – tálak 

 

XV. típustábla: Finom kerámia – csőtalpas tálak 
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XVI. típustábla: Finom kerámia – poharak, csészék 

 

XVII. típustábla: Miniatűr edények 
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XVIII. típustábla: Házi kerámia – durva tálak 

 

XIX. típustábla: Házi kerámia – fazekak, lábas edény 
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XX. típustábla: Házi kerámia – puttonyedény 

 

XXI. típustábla: Házi kerámia – tárolóedény 
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XXII. típustábla: Házi kerámia – amfóra 

 

XXIII. típustábla: Butmir- vagy vállas edény 
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XXIV. típustábla: Rítushoz köthető emlékek, 4a települési fázis 
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XXV. típustábla: Rítushoz köthető emlékek, 4 b települési fázis 
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XXVI. típustábla: Egyéb agyagtárgyak: fedő, agyagkanál 



58 
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1. tábla: 1. ház: 1-3, 5-6; 11. ház: 4, 7-10     2. tábla: 2. ház 



60 

 

 

  

3. tábla: 2. ház        4. tábla: 3. ház 



 

61  
 

 
 

5. tábla: 4. ház        6. tábla: 5. ház 



62 

 

 

  

7. tábla: 5. ház        8. tábla: 7. ház 



 

63  
 

  

9. tábla: 8. ház        10. tábla: 8. ház 



64 

 

 

  

11. tábla: 9. ház        12. tábla: 10. ház 



 

65  
 

  

13. tábla: 10. ház        14. tábla: 10. ház 

 



66 

 

 

  

15. tábla: 10. ház        16. tábla: 10. ház 



 

67  
 

 

 

 

17. tábla: 10. ház        18. tábla: 15. ház 



68 

 

 

 
 

19. tábla: 15. ház        20. tábla: 15. ház 



 

69  
 

  

21. tábla: 15. ház        22. tábla: 15. ház 

 



70 

 

 

 
 

23. tábla: 1-3: 2. obj.; 4: 3. obj.; 5-8: 4 obj.;           24. tábla: 1,2:12. obj.; 3,4: 17. obj.; 5: 16. obj.; 8: 20. obj.; 6,7: 19. obj.; 
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25. tábla: 1-8: 21. obj.       26. tábla: 1,2,4,6:25. obj.; 3,5,9: 26. obj.; 7,8,10: 34. obj.  



72 

 

 

  
27. tábla: 1-7: 85. obj.       28. tábla: 1-15: 85. obj. 



 

73  
 

 
 

29. tábla: 1-11: 97. obj.; 12,13: 99. obj.;     30. tábla: 1: 84. obj.; 2: 85. obj.; 3-7, 9:70. obj.; 6: szórvány 



74 

 

 

 
 

31. tábla: 1-7: 132. obj.; 8-11: 130. obj.     32. tábla: 1-12: 174. obj. 



 

75  
 

 
 

33. tábla: 1-8: 179 obj.; 9, 10: 200. obj.     34. tábla: 1-13: 195. obj.  

 



76 

 

 

  
35. tábla: 1-5: 191. obj.; 6-11: 198. obj.     36. tábla: 1-9: 213. obj. 



 

77  
 

  
37. tábla: 1-8: 213. obj.         38. tábla: 1-14: 256. obj. 



78 

 

 

 

  

39. tábla:  1-15:7. obj.       40. tábla: 1-18: 7. obj. 



 

79  
 

  
41. tábla: 1-22: 7. obj.       42. tábla: 1,2: 9. obj.; 3-10: 10. obj. 

 



80 

 

 

  
43. tábla: 1-15: 10. obj.       44. tábla: 1-12: 10. obj. 



 

81  
 

  
45. tábla: 1-12:10. obj.       46. tábla: 1-12: 23. obj. 

 



82 

 

 

 
 

47. tábla: 1-17: 23. obj.       48. tábla: 1-9: 24. obj. 



 

83  
 

  
 

49. tábla: 1-9: 24. obj.       50. tábla: 1-9: 24. obj. 
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51. tábla: 1-12: 39. obj.       52. tábla: 1-12: 39. obj. 
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53. tábla: 1-7: 39. obj.       54. tábla: 1-8: 40. obj.; 9: 51. obj.     



86 

 

 

  

55. tábla: 1-15: 52. obj.       56. tábla: 1-11: 52. obj.      

   



 

87  
 

 

 

 

57. tábla: 1-3,8,10: 57. obj.; 4,6: 54. obj.; 5,9: 95. obj.;             58. tábla: 1,2,6,9,11,13: 69 obj.; 3,4,5,7,12: 57. obj.; 8,10: 48. obj.; 

7,11-12: 95. obj.;         
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59. tábla: 1-4: 59. obj.; 5-8: 61. obj.; 9,10: 62. obj.;   60. tábla: 1-11: 66. obj. 

 



 

89  
 

 

 
 

61. tábla: 1-10: 66. obj.       62. tábla: 1: 73 obj.; 2-4,6,7: 77. obj.; 5: 62. obj. 

 



90 

 

 

 
 

63. tábla: 1-9: 80. obj.       64. tábla: 1-15: 80. obj. 

 



 

91  
 

  
65. tábla: 1-9: 80. obj.       66. tábla: 1-5: 91. obj.; 6-9: 80. obj. 

 



92 

 

 

  
67. tábla: 1-8: 81. obj.       68. tábla: 1-14: 86. obj. 



 

93  
 

 

 
 

69. tábla: 1,3,6,10,12-13:103. obj.; 2:87. obj.;    70. tábla: 1-11: 90. obj.  

4,5,7-8,11,14: 110. obj.; 15-19: 112. obj. 



94 

 

 

  
71. tábla: 1-9: 91. obj.       72. tábla: 1-11: 91. obj. 

 



 

95  
 

  
73. tábla: 1-8 :92. obj.       74. tábla: 1-12: 92. obj. 

 



96 

 

 

  

75. tábla: 1-13: 93. obj.       76. tábla: 1-11: 93. obj. 



 

97  
 

 

  
77. tábla: 1-14: 93. obj.       78. tábla: 1-12: 93. obj. 



98 

 

 

 
 

79. tábla: 1-4: 107. obj.; 5: 63. obj.                80. tábla: 1-11: 124. obj. 

 



 

99  
 

  
81. tábla: 1-7: 124. obj.; 8-14: 125. obj.     82. tábla: 1-9: 126. obj. 

 



100 

 

 

 
 

83. tábla: 1-6: 30. obj.; 7: 113. obj.; 8: 116. obj.; 9-10: 136. obj. 4. tábla: 1: 143. obj.; 2-6: 144. obj. 



 

101  
 

  
85. tábla: 1: 138. obj.; 2-3,5: 150. obj.; 4,7: 152. obj.; 6: 147. obj.  86. tábla: 1-2,5: 212. obj.; 3,4,6-7: 211. obj. 



102 

 

 

  
87. tábla: 1: 453. obj.; 2,5-6: 460. obj.; 3: 395. obj.; 4: 448. obj.; 88. tábla: 1-3: 432. obj.; 4: 472. obj.; 5: 420. obj.; 6: 76. obj. 

7-11: 463. obj.; 



 

103  
 

 

  
89. tábla: 1-9: 423. obj.       90. tábla: 1,3-7: 424. obj.; 2: 128. obj. 



104 

 

 

  
91. tábla: 1-10: 461. obj.       92. tábla: 1,4: 481.obj.; 2: 489. obj.; 3: 475. obj.; 5-6,10-11: 488. obj. 

          7-8: 487. obj. 
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93. tábla: I. körárok-rendszer, 29. obj.       94. tábla: I. körárok-rendszer, 29. obj. 
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95. tábla: I. körárok-rendszer, 31. obj.     96. tábla: I. körárok-rendszer, 31. obj. 
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97. tábla: I. körárok-rendszer, 56. obj.     98. tábla: I. körárok-rendszer, 111 obj. 
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99. tábla: I. körárok-rendszer, 111. obj.     100. tábla: I. körárok-rendszer, 400-401. obj. 



 

109  
 

 

 

  

101. tábla: II. körárok-rendszer, 36,38,296. obj.    102. tábla: II. körárok-rendszer, 359. obj. 



110 

 

 

 
 

103. tábla: II. körárok-rendszer, 360. obj.    104. tábla: Az esztergályhorváti tömegsír kerámia mellékletei 

 



 

111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. tábla: Sormás-Török-földek, 11. objektum: Festett rituális edény          

 

 



További lelőhelyek   (cal BC)

Építési 

fázis

Az ép. f.-hoz tartozó objektumok Kultúra, leletanyag Építmények és C-14 

adatok

Építési 

fázis

Az ép. f.-hoz 

tartozó objektumok

Kultúra, leletanyag Építmények és C-14 

adatok

Építési 

fázis

Az ép. f.-hoz 

tartozó 

objektumok

Kultúra, leletanyag Építmények és C-14 adatok Ép. f. Kultúra, leletanyag 

1. 2 különálló, kis telep Starčevo kultúra, késői f. gödrök

1. 108. obj. DVK, idősebb fázis,  Bicske-

Bína f.

gödrök                                             

VERA-3100: 5360-5220 (68,2%) cal 

BC; 5470-5210 (95,4%) cal BC;

 1. DVK, idősebb fázis,  

Bicske-Bína f.

hiátus
2. DVK, idősebb fázis,  

Milanovce f.

1. 28, 50/B, 50/C, 72, 

78, 82, 140. és 141.; 

Korenovo kultúra 

importjai: 126, 31/A1 

?. obj.

késői Keszthely-csoport 

kerámiája, festett DVK-

kerámia, Korenovo-importok 

(Korenovo 1. hullám)

a Keszthely-csoport 

feltételezett házhelye

Békásmegyer;  Zselíz III, Baláca (Regenye 

2002) 

3a1 9, 10, 85, 244, 256. objektumok;            

38. objektum; kapu: 38/A és B szakasz 

közt                                   

Sopot kultúra, Korenovo-importok;                                                           

Sopot   (bukránium a kapu 

közelében)                          

3.sz. ház (Korenovo-

import) (Korenovo 2. 

hullám);                         a 

II. körárok-rendszer 

előzménye:  egyenes 

árokszakasz (V-profil, 1 

földhíd)

4a. 366. (?), 372, 

842.  obj.-ok                 

316. obj.

Sopot és Korenovo-importok 

együtt;                              

Sopot                            

366. obj. - a 9. házhelyet kerítő gödör;                                        

körül árkolt házak (9, 10, 11, 19. sz. 

házak)                                            

köríves árok (44. obj.);                        

4. sz. ház (316. obj.)                                 

VERA-3102: 5210-4980 (68,2%) cal 

BC; 5210-4940 (95,4%) cal BC;

3a2 1, 2, és 3. kapuk  (és esetleg a  4, 5. és 

6. feltételezett kapuk)                                 

a 2. sz. kapun átvezetű út, az ahhoz 

igazodó házak: 5(?), 14?, 15, 16, 29. 

házak, ill. a velük sorokat alkotó házak: 

17, 21,   a körülárkolt házhelyek (15, 16, 

17?, 21?) és a "háztartási" egységek (26, 

23, 18, 19, 20, 20/A, 25);  árokkal kísért 

(32, 36? sz. házak); az 1. sz. kapun 

átvezető út;  5. ház? és 259. obj. (VERA-

3535 és VERA-3097)

909, 970. obj.: még feldolgozatlan;                        

ülő antropomorf plasztika mell alatt 

keresztezett kartartással  

II. körárok-rendszer 1. 

fázisa; földhidak;  házak: 

5, 14?,  15, 16. sz.;  26, 

23, 18, 19, 20, 20/A, 25. 

sz. kis épületek;               

11?, 32?  36? sz. házak; 

VERA-3535: 5050-4850 

(68,2%); 5210-4830 

(95,4%) cal BC;     VERA-

3097: 4900-4780 (68,2%); 

4940-4720 (95,4%)

2.     970. obj. még feldolgozatlan

4b

369. obj.     3. sz. ház, 8. sz. ház                                                   

7. sz. ház: VERA-3103: 5010-4840 

(68,2%) cal BC; 5200-4790 (95,4%) cal 

BC

 Sopot-típusú ülő  

antropomorf plasztika, séi 

típusú kerek fejjel

4a 5. Sé (Kalicz 1983-84);  Lužianky (Novotný 

1962); Unterwölbling (Ruttkay 1979);  

Unterpullendorf  (Ohrenberger 1969);

a Sé-Malomi-dűlői telep vége: Kr.e. 

4700 k. (Kalicz 2009, 57)

4b.  778. obj. (30. sz. ház)                                                

a 158. és 38. árkok közti objektumok (63, 

590, 591, 592, 593,  929,  930?, 

931?,935, 1009, 1080, 937?, 974?); a 

körárokkal szuperpozícióban lévő obj.-ok: 

63. (részben a 23. felett);  1002. o. ; 20, 

23,107, 577. obj. (36. fölött); 916, 824. 

obj.

Lengyel Ib: oladi típusú antrop. 

kartöredék,  kettős állatfejes 

fedőfogó, lapos tetejű bütykök, festett 

meander, érintős spirál, középmagas, 

hengeres csőtalp

7, 29?, 30. sz. ház;                4b. 39, 52; 395, 423, 

461. és 624. obj.-ok                                           

102, 94, 153. obj.       

11. obj.; 91. obj.;  93. 

ob. (VERA-3538)

Lengyel Ib:  oladi idolfej: 

624. obj.; 79.91. 2.11. - oladi 

idol, karcolt kerámia; 39, 

124. o.: oltár (mécses) 

fedők; 40., 52.obj - lapos 

tetejű bütyök; 11. obj. - oladi 

típusú festéssel    

lengyeli telepobjektumok az 

elplanírozott I. körárok-

rendszer helyén és attól K-re 

(pl.: 423. obj.);                a 2. 

kapun átvezető úttal 

szuperpozícióban lévő 

objektumok;   VERA 3538: 

4780-4690 (68,2%); 4830-

4610 (95,4%) cal BC

Kaposvár, 61. elk. 2. lh. (Bárdoss 2000)                   

Györe (Zalai-Gaál-Ódor 2008)      Lengyel 

(Zalai-Gaál 2011);                                   

Svodín legidősebb sírja és 1. építési fázisa 

(Nĕmejcová-Pavúková 1986a; Ruttkay 2004; 

Pavúk 2007)                                    Friebritz 

(?) Neugebauer-Maresch et al. 2002

Novi Perkovci -Sopot IB - II átmenet (a Bicske 

és Ražište-típussal párhuzamosan)       

(Marković-Botić 2008, 16-17, Abb.1.)          (Z-

3799, 619-620. obj.): 4897 - 4549 (68,2%); 

5199-4373 (95,4 %);                    (Z-3800, 

621-622. obj.): 5191- 4798 (66,8%); 5216-

4720 (95,4%);                          

Sopot /formatív lengyel   átmeneti 

fázis:                                                        

1, A leletanyagban átfedés (pl.:  késői 

vörös-sárga festésű Sopot-kerámia; 

antropomorf plasztika,; absztrakt állat 

alakú oltár).                          2, A 

radiokarbon adatok átfedik egymást.                                               

3, A települési fázisok stratigráfialag 

elkülönülnek.                                            

OxA-6272: 4990-4790 (68,2%); 5210-

4690 (95,4%);                     OxA-

6367: 5010-4840 (68,2%); 5210-4780 

(95,4%);                         OxA-6275: 

4950-4770 (68,2%); 5050-4700 

(95,4%);                      OxA-6271: 

4960-4720 (68,2%); 5210-4610 

(95,4%);                    OxA-6273: 4900-

4710 (68,2%); 5000-4610 (95,4%);                                            

OxA-6208: 4900-4680 (68,2%); 4960-

4550 (95,4%);                       OxA-

6274: 4690-4490 (68,2%); 4780-4370 

(95,4%);

VERA-3088: Petrivente-Újkúti d., 1194. obj.: 

4827-4727 (68,2%); 4881-4709 (95,4%);                                                        

VERA-3086: Becsehey (I). 161/10. obj.: 4932-

4810 (68,2%); 4951-4789 (95,4%);           

VERA-3083: Becsehey (I). 6. obj.: 4992-

4856 (68,2%); 5017-4844 (95,4%;         VERA-

3087: Petrivente-Újkúti d., 976. obj.: 5024-

4859 (68,2%); 5196-4842 (95,4%)

A II. körárok-rendszer körzete Az I. körárok-rendszer körzete

5. sz. 

házhely;     

53. obj.

Sormás-Mántai-dűlő Becsehely (II)-Homokos

hiátus

 620. obj. (?)

DVK, Keszthely-csoport DVK, Keszthely-csoport3.

Esztergályhorváti (cal BC)

hiátus

2.

hiátus

I. körárok-rendszer 

(29, 31, 56. és 111. 

obj.), 23. obj.                   

90. obj.               

624. objektum;                          

93. obj.   

Sormás-Török-földek

gödrök                                               

VERA-3099: 5220-5070 (68,2%) cal 

BC; 5300-5040 (95,4%) cal BC;

2 DVK,  Keszthely-csoport (kerámia - 

csak szórványok)

3b 5. ház és 259. obj. ? ;  8. kapu (fahíd), 9. 

és 10. kapuk?  158. árok megújítás                               

(valamennyivel megelőzi esetleg egyidős 

az I. ká-kal!)   267. és 389. obj.-ok ( a ká. 

kívül, de ahhoz igazodva);                                                

10. ház és 376. obj.;   a 27. és a 34. ház 

stratigráfiai adatai; a 8, kapun átvezető 

hídhoz igazodó épületek

az árkon kívüli DVK telep objektumai                                            

620. obj. bolygatott DVK gödör

a 3. sz. házat vágó árok (262. obj.);       

a 8. sz. házat felülrétegző gödör 

(432.o.)            a kapun átvezető utat 

vágó házak (min. 3 db: 28, 29, 30. sz. 

házak)               27. sz. ház (a 

körárkon kívül, majdnem az út 

vonalában);                                          

VERA-3101:  4940-4800 (68,2%) cal 

BC;   4990-4780 (95,4%) cal BC;     

6. sz. ház, déli végében 

antrop. plasztika: 

710.335.1.11. -  

gerincábrázolása a séi típusú 

miniatűr edény előképe;                               

cserélhető, bikónikus 

szoborfejek (829. obj.)

a 38. árok helyén teknős 

aljú, egyenes árok

3.

296. obj. (árokszakasz)                     23. 

obj. (az I. ká. 1. sz. kapujának 

anyagnyertő gödre)

1, 2, 4, 8., 9, 24. sz. 

házak;                          II. 

körárok-rendszer 

feltöltődése 

szórvány az 

55. kelta 

objektumból

4b / 5 262. obj. 

(árok)        

342. obj.             

202. obj.                        

335. obj.                                               

829. obj.

69. obj.;     

4a. Lengyel Ia, séi típusú antrop. 

plasztika a 296/B árokszakaszból. 

312. obj. - séi típusú antrop. 

plasztika; 

 I. körárok-rendszer    

alapítása?

5. ház ?, 259. obj.:    ld. 

fentebb                                 

II. körárok-rendszer  2. 

fázisa;  faszerkezetű 

hidak; kapuépítmény a 8. 

sz. kapuban, esetleg a 9.-

ben és a 10.- ben is ? 10. 

ház,  VERA-3539:  4790-

4700 (68,2%); 4840-4610 

(95,4%) cal BC;    VERA 

3098: 4910-4790 (68,2%); 

4950-4720 (95,4%) cal 

BC  35?, 27, 28, 33, 34. 

sz. házak    

Lengyel Ia: séi típusú 

leletek

I. körárok-rendszer aktív 

használata; a 2. (déli) kapun 

átvezető út;           séi típusú 

antropomorf edény, séi 

típusú idolok             VERA-

3538:     4800 (95,4%) 4610 

séi típusú antropomorf 

plasztika fejtöredéke

késői Keszthely-csoport 

kerámiája, Zselíz III, festett 

DVK-kerámia, Korenovo-

importok; 








