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A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI ÉS FORRÁSAI 

 

A Sopot kultúra első délnyugat-dunántúli lelőhelye, Becsehely I. megismerése óta a 

hazai és nemzetközi neolit kutatás számára egyaránt nyilvánvaló, hogy ez a terület 

kulcsfontosságú a lengyeli kultúra létrejöttében a Kr.e. 5. évezred elején. A kultúra 

kialakulásában általános nézet szerint a két fő tényező a Közép-Európai (Dunántúli) 

Vonaldíszes Kerámia kultúrája és a Sopot kultúra volt. Szintén elfogadottá vált, hogy a 

vonaldíszes kerámia és a lengyeli kultúra közt genetikai kontinuitás áll fenn, elsősorban 

a két kultúra elterjedési területének nagyfokú egybeesése okán; annak ellenére, hogy a 

kontinuitás konkrét tárgyi bizonyítékai nem álltak rendelkezésre. A lengyeli kultúra 

szorosan vett kialakulási területe a Dunántúl, DNy-Szlovákia és Burgenland egy része, 

ahol a lengyeli kultúra kialakulását megelőzően a Közép-Európai (Dunántúli) 

Vonaldíszes Kerámia kultúrájának különböző területi csoportjai (a Keszthelyi-csoport, a 

kottafejes kerámia és a zselízi csoport, ill. a Šarka-típus) éltek. A dunántúli Sopot kultúra 

jelenléte – a korábban megismert laza és szórványos településhálózata alapján – ezekhez 

képest nagyságrendekkel kisebb súlyúnak látszott, ugyanakkor az anyagi kultúrában 

tapasztalt nagyarányú hasonlóság bizonyította a Sopot és a lengyeli kultúra közvetlen 

kapcsolatát. A fentiek értelmében a lengyeli kultúra genezisét olyan, a vonaldíszes 

csoportok multikulturális szubsztrátumán végbement folyamatnak tekintették, melyben 

a Sopot kultúra az átalakulást kiváltó és ösztönző, katalizátor szerepet játszott. A 

Dunántúlon elsőkét Becsehely I. lelőhelyen feltűnő, horvátországi eredetű Malo 

Korenovo-típusú kerámia időrendje és szerepe a lengyeli kultúra formálódásában nem 

volt egyértelmű. 

 A kialakulási folyamat két, egymást követő időrendi fázisára elsőként a szlovák, 

majd a magyar kutatás is a Vor- és a Proto-, (Pre- vagy Prä-)lengyel segédfogalmakat 

használta. Az új terminus technikusok megalkotását részben az indokolta, hogy a 

hagyományos régészeti kultúra fogalmával nem volt leírható a középső neolitikumból a 

késő neolitikumba történő átmenet és a lengyeli kultúra létrejöttének problematikája; 

részben pedig a korszak forrásszűkössége. A kevés ismert lelőhely okozta forráshiány 

ellensúlyozására dolgozták ki azt az elméletet, mely szerint a lengyeli kultúra 

kialakulása olyan folyamat, amelyik a Vorlengyel-horizontban vette kezdetét és a korai 

klasszikus lengyeli kultúra (Lengyel I.) megjelenésével ért véget.  

 A fentiekben vázolt kiindulási helyzethez képeset gyökeres változást hoztak az 

1990-es évek végén megindult nagyfelületű feltárások eredményei Zala megyében. Az 

M7 autópálya építését megelőző munkálatok során napvilágra került, a középső és a 

késő neolitikum váltására datálható leletegyüttesek: Sormás-Török-földek, Sormás-

Mántai-dűlő, valamint Petrivente-Újkúti-dűlő és Becsehely (I)-Bükkaljai-dűlő lehetőséget 

kínáltak a dunántúli Sopot kultúráról korábban szórványos adatok alapján kialakított 

kép újrafogalmazásához. A Sopot kultúra mint a lengyeli kultúra egyik alapvető 

komponensének átértékelése elkerülhetetlenné tette a lengyeli kultúra kialakulására 

vonatkozó korábbi nézetek és megállapítások felülvizsgálatát is, amit még inkább 

indokolt, hogy Sormás-Török-földeken a Sopot kultúra mellett a lengyeli kultúra 
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formatív fázisának emlékanyaga is előkerült. A két sormási lelőhely egymás közvetlen 

közelében fekszik, köztük a Mántai-patak alkot közös határt. 

 A disszertáció célja, hogy elsősorban a törzsanyagot képező leletegyüttesek: 

Sormás-Török-földek, Sormás-Mántai-dűlő és a már korábbról ismert 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 disszertáció célkitűzései 

közt tehát elsősorban e két terület összehasonlítása szerepelt. A két sormási lelőhelyen 

feltárt, összesen három árok-rendszer bár szerves részét képezi a településszerkezetnek, 

önálló összehasonlítást is szükségessé tett, melynek eredményeként egy újabb 

aspektusból is megközelíthetővé vált a középső és a késő neolitikum váltásának 

időszaka. A forrásanyagok monografikus jellegű feldolgozása nem volt célunk. A 

forrásanyag természetéből adódóan a temetkezések kérdéskörét csak érintőlegesen 

tárgyaltuk. A két sormási lelőhelyről jelentős mennyiségű kőeszköz lelet került elő, 

vizsgálatuk nagymértékben hozzájárult a sormási települések hajdani 

kapcsolatrendszerének tisztázásához, kiegészítve a kerámiaimportokból nyert adatokat. 

 A lelőhelyek mind komplexebb megismerése céljából az ásatások során a kő- és 

állatcsontleleteken túl szisztematikusan gyűjtöttünk föld- és faszénmintát is, egy 

lehetséges környezetrekonstrukció kiindulási pontjaként. A különböző 

természettudományos vizsgálatok, így a kőanyag proveniencia-vizsgálata, a radiokarbon 

kormeghatározás, az archaeozoológiai és anthropológiai vizsgálatok, valamint a 

környezettörténeti vizsgálatok eredményei alapján átfogó és részletes képet alkothattunk 

a DNy-Dunántúlon a Kr.e. 5. évezred kezdetén lezajlott történeti eseményekről és 

természeti környezetükről egyaránt. Mindezek fényében megalapozott megállapításokat 

tehettünk a lengyeli kultúra kialakulásának idejére, helyére, módjára, természetére, 

továbbá a formatív fázis terjedésének irányára nézve is. 

 A feltárások első szakaszában a két sormási lelőhelyen 2002-2003-ban folyt 

nagyfelületű megelőző feltárás, a disszertáció tématervének összeállítása és a 

forrásanyagok összegyűjtése 2003-ban történt. 2005-2006-ban a lelőhelyeken azonban 

nem várt módon ismét nagyfelületű feltárásra került sor. Az újabb ásatás 2005-ben, 

Sormás-Mántai-dűlőben csak kisebb mértékben gyarapította a leletanyagot, Sormás-

Török-földeken azonban a kutatott felület nagyságát és a leletanyagot egyaránt 

megduplázta. Az újabb eredmények elsősorban a településszerkezet megismerése 

szempontjából hoztak jelentős, új eredményeket, melyek megváltoztatták a disszertáció 

törzsanyagán belüli egyes forráscsoportok arányait, ezért a kerámia részletes 

összehasonlító elemzése helyett a telepszerkezet és az árok-rendszerek elemzése került 

előtérbe. Főleg a lengyeli település házainak megismerése mondható jelentősnek, mivel a 

formatív fázis háztípusai most kerültek elő első alkalommal. A kerámia részletekbe 

menő elemzésére a disszertáció terjedelme nem kínált elégséges és megfelelő kereteket. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a két sormási lelőhely belső kronológiájának együttes, 

egységes szempontú kiértékelése lehetővé tenné a késő Sopot, ill. a formatív lengyeli 
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kultúra finom kronológiai felosztását, melynek kidolgozása egy önálló, nagyszabású 

munka tárgyát kell képeznie. Jelen disszertáció keretein belül az egyes települési fázisok 

elkülönítését lehetővé tevő leletanyagokon túl az idegen eredetű, ill. a rítushoz köthető 

emlékeket vizsgáltuk. Ez utóbbiakban mindkét sormási lelőhely különösen gazdagnak 

bizonyult. 

 

EREDMÉNYEK 

 

Sormás-Mántai-dűlő. A lelőhelyen a DVK hosszabb életű, még az idősebb fázisban 

létesült, de a késő zselízi időszakot is megélt települése élt. Ezt követte a Sopot kultúra 

kiterjedt, árokkal övezett, jellegzetes sík, egyrétegű telepe. Az egymással 

szuperpozícióban lévő Sopot-objektumok alapján a telep hosszabb, törés nélküli 

fejlődésével lehet számolni, amit a leletanyag egységes jellege is alátámaszt. A lelőhelyen 

a harmincnál is több házalapból, ill. valószínűsíthető házhelyből egymás mellett ritkásan 

álló házak sora rajzolódott ki. A házak, házhelyek É-D-i, É,ÉNy-D,DK-i, ill. ÉNy-DK-i 

irányultsága volt megfigyelhető; a házak közt hierarchikus különbség nem mutatkozott. 

Alapvetően két háztípust, azokon belül 11 variációt különítettünk el. Esetenként a 

valamikori házak helyére a házhelyeket övező gödrök utaltak. A házak nem mind egy 

időben léteztek; a település magja a falu élete során többször elmozdulhatott. A 

lakóházak kivétel nélkül földfelszíni, felmenőfalú, tapasztott falú, gerendaszerkezetes, 

téglalap alaprajzú épületek voltak. Szerkezetükben a vonaldíszes hagyományokat 

tükrözik. A Sopot-települést élete nagy részében egy szimpla, V-metszetű, köríves árok 

vette körül, melynek bejáratát az árok megszakadása jelezte. A település összképét 

tekintve alapvető jelentőségű lehetett a kapun keresztül vezető út, amely két részre 

osztotta a települést. Néhány feltételezett házhely megzavarja az út vonalát, ami arra 

utalhat, hogy ezek a házak nem egyidősek az út (és vele együtt az árok) használati 

idejével. Ebből a tényből újfent a telep hosszabb életére következtethetünk. A település 

életének egy későbbi szakaszában túlterjeszkedett a körülárkolt területen. Az árok 

funkcióját tekintve elsősorban kerítő árok lehetett, védelmi célt nem töltött be. Az árok 

sosem volt teljes kör alaprajzú, a lelőhely K-i részén nem folytatódott, a telep tehát sosem 

volt erődítés-szerűen körülárkolva. A kapu előterében egy extrém nagyméretű 

anyagnyerő gödröt létesítettek, feltehetőleg az árok kialakításával egy időben. Az árok 

kerítő, profán funkciója mellett szakrális, szimbolikus szerepét sejtetik a betöltésében 

talált rítussal kapcsolatba hozható leletek (sertés állkapocs és bukránium, antropomorf 

szobrok töredékei), valamint a kapu tájolása, mely megegyezik Sormás-Török-földek II. 

körárkának 8. sz. kapujának tájolásával. Az asztronómiailag irányított kapuk a két 

lelőhelyen közös építészeti alapelvek használat sejtetik, s közös vonás a lengyeli kultúra 

körárkaival. További hasonlóság a kapu előterében létesített nagy anyagnyerő gödör, 

melynek párhuzamai a Török-földeken mindkét körárok-rendszernél megtalálhatók. A 

Mántai-dűlői kapu iránya azt sugallja, hogy ezen építészeti alapelvek egy része már a 

Sopot kultúrában is ismert lehetett, anélkül, hogy a kanonizált körárok-forma megjelent 

volna. A lelőhelyen több import-kerámia töredék került elő: a Vinča kultúrából és a 
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zselízi csoport III. fázisából. A Malo Koreno leleletek lelőkörülményei nem voltak tisztán 

értelmezhetők; egyaránt előfordultak a DVK Keszthely-csoportjának és a Sopot kultúra 

leleteivel együtt is. A Mántai-dűlői telep élete hamarabb véget ért, mint a szomszédos 

Török-földeken feltárt településé. Azt, hogy a település valamilyen módon használatban 

volt még a lengyeli kultúra formatív fázisának idején is, egy séi típusú antropomorf 

szobortöredék tanúsítja, amely azonban szórványként, másodlagos helyzetben került 

elő. 

 Az azonosított házalapokból alapvetően két típus: a cölöplyukakból, 

oszlophelyekből kirajzolódó szerkezetek (A) és az alapárkos szerkezetek (B) volt 

elkülöníthető. Ezeken belül több csoport, összesen mintegy 11 variáció különült el. A 

variációk nagy száma a hiányos alaprajzokból adódik. A biztosan felismerhető 

házalaprajzok közt 4 x 3 cölöpsorból álló, gerendavázas, nagyméretű hosszúházak 

(további két variációval), 3 x 3 cölöpsorból álló, közepes vagy valamivel nagyobb 

gerendavázas ház (további négy variációval), a körülárkolt házhelyek, ill. az alapárkos 

házak (két variáció) voltak felismerhetők. 

 

Sormás-Török-földek. A lelőhelyen – rövid korai és középső neolitikus betelepülést 

követően (1-2. települési fázis) – a Sopot kultúra által képviselt, 3. települési fázis volt a 

leghosszabb. Ekkor nagy és hosszú életű, árokkal kerített, több alfázist is megélt 

település jött létre, mely részben párhuzamosan élt a Mántai-dűlői teleppel, de azzal 

ellentétben, megélte a lengyeli kultúra formatív fázisának kezdetét. Három települési 

fázist különítettünk el, melyek meghatározásakor a leletanyag vizsgálatán túl a II. 

körárok-rendszer egyes építési fázisaiból, a telepszerkezet és a házak egymáshoz való 

viszonyának elemzéséből indultunk ki. 

3a1 alfázis. Ennek a települési fázisnak a létét a leletanyag tanúsága mellett elsősorban a 

V-metszetű árok legkorábbi fázisa bizonyítja, de a lakóházakra nézve csak kevés, 

bizonytalan adat áll rendelkezésre. Ehhez az alfázishoz soroltuk azokat az objektumokat, 

melyekből a Sopot-leletekkel kísért Korenovo-importok származnak. A legkorábbi 

Sopot-települési fázishoz köthető a II. körárok-rendszer előzménye. Ennek az egyenes 

árokszakasznak az alja hegyes kialakítású, azaz — ellentétben a legkorábbi, még a DVK 

idején létesült teknős aljú fázissal — már V-metszetű. Feltehetőleg cölöpfal alapárka 

lehetett. Az árokrendszerek további fejlődése szempontjából nagy jelentőségű, hogy 

ebben az építési fázisban az árok alaprajza még nem szabályos kör alakú, ugyanakkor 

profilja már jellegzetes, V-metszetű; a Sopot kultúra petriventei és becsehelyi árkaihoz 

hasonlóan. Ehhez az építési fázishoz egy kapu is tartozott, melyre egy, az árkot 

megszakító földhíd utalt. Az árok foltja mélyebben jelentkezett, mint a II. körárok-

rendszer köríves árkai, illetve az azokat ebben az irányban átvágó 3. számú kapu, 

mindez szintén bizonyítja, hogy a 3a1 építési fázis korábbi a 3a2 fázisnál, mely során ez 

utóbbiak létesültek. 

3a2 alfázis. Maga a II. körárok-rendszer végleges alaprajzi kialakítása a 3a2 települési 

fázisra tehető. Erre utal egyrészt az egyenes árokszakaszon dokumentált kapu, illetve a 

3. számú kapu stratigráfiai viszonya, másrészt a korrigált, szabályos kör alakú alaprajz. 
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A 3a1 fázisban létesített egyenes árokszakaszt beépítették a végleges alaprajzba. A 

nagyszabású építési tevékenység, a szabályos kör alaprajz kialakításának emlékét őrzik a 

több helyen dokumentált megújítások és kisebb-nagyobb korrekciókra utaló javítások 

nyomai. A II. körárok-rendszer végleges formájában két enyhén ovális, egymással 

párhuzamosan futó, egyforma szélességű és mélységű, V-metszetű árokból állt. Az 

árkokon több, föld- és faszerkezetű híd vezetett át. Külső átmérője 276 m volt. Ehhez az 

építési fázishoz tartozik a 3. számú, ill. a többi, hasonló kiképzésű, földhidak által jelzett 

kapu: észak felé a 2. számú, nyugat felé pedig az 1. számú kapu. Ehhez a települési 

fázishoz tartozik továbbá két különösen nagyméretű, anyagnyerő gödör. A lelőhelyen 

összesen három hasonló objektum került elő, az említetteken kívül még egy, az I. 

körárok-rendszer déli kapujának előterében. Elhelyezkedésükből ítélve, a körárkok, 

illetve azok kapuinak, bejáratainak építésével, vagy a földsánc kialakításával állhattak 

kapcsolatban. Ezt a feltevést támasztja alá a Mántai-dűlőben tett hasonló megfigyelés is. 

Relatív kronológiai szempontból kiemelkedő jelentőségű, hogy az I. körárok 1. számú 

(D-i) kapujával kapcsolatban álló anyagnyerő gödör felülrétegzi a II. körárok árkait. Ez a 

vertikális stratigráfiai adat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az I. körárok-rendszer 

fiatalabb a II. körárok-rendszernél. A II. körárok-rendszer 2. számú kapujához tartozó 

anyagnyerő kis híján metszi az I. körárok-rendszer külső árkát, ily módon horizontális 

stratigráfia bizonyítékát adva annak, hogy a két objektum nem lehet egyidős. 

Hangsúlyozzuk, hogy a II. körárok-rendszer esetében még nem beszélhetünk a későbbi, 

a késő neolitikumra és a lengyeli kultúra időszakára kikristályosodó szabályos körárok 

(rondella) elrendezésről, bár a forma egyes elemei — szabályos vagy ahhoz közeli kör 

alaprajz, V-metszetű árkok és részben csillagászatilag tájolt kapuk— már megjelentek. A 

rondelláktól való eltérését leginkább a településhez való viszonya, s ezzel 

összefüggésben a funkciója jelzi: a Sopot település összes háza, a település összes 

települési fázisa során belül maradt az árkokon. A települési alfázis jellemző háztípusa a 

körülárkolt házhelyen álló, földfelszíni, gerendaszerkezetes ház, melyek déli előterében 

egy-egy kisebb, feltehetőleg gazdasági rendeltetésű házhely is állt; ezek együttese egy-

egy háztartási egységként értelmezhető. Az egyik házhelyet kerítő árokból származik 

egy vörös festésű ülő, antropomorf szobor töredéke: lapos testű alak, a bütykök által 

jelzett mellek alatt keresztezett kartartással, mely a Sopot kultúra egyik vezérleletének 

tekinthető. A házak esetében továbbá megfigyelhető az egy-egy települési fázisban az 

adott időszakban aktív kapun átvezető úthoz való igazodás is: a 3a2 települési fázis 

házai a 2. sz. kapun átvezető, megközelítőleg É,ÉNy-D,DK-i irányú úthoz igazodtak; 

hossztengelyük az út irányával párhuzamos. Mindez egyértelmű jele annak, hogy a 

körárok-rendszer, a kapuk és település egyetlen, koherens építészeti egységet alkotott. A 

3 a1. és a2 alfázisok 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 egészében 

megépült már ekkorra, s rajta legkevesebb három, egyidejű bejárat nyílt (1, 2. és 3. számú 

kapuk). 
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3b alfázis. Ez a települési alfázis szerves folytatása az előzőnek, a Sopot-település 

töretlen továbbélése. A II. körárok-rendszert a többszörös megújítások tanúsága szerint 

karbantartják, melynek nyomai főként a körárok-rendszer ÉK-i negyedében, a 3. számú 

kaputól nyugatra látszanak. A megújítások az árok időről-időre betemetődő aljának 

kitisztítását célozták. A megelőző fázishoz képest lényeges eltérés, hogy új és a 

korábbiaktól eltérő szerkezetű kapukat nyitnak. Az új kapukat nem egyszerű földhidak 

alkotják: a külső árkon gerendaszerkezetű, fából épített híd vezetett át, amit a belső 

árkon szintén faszerkezetű kapu biztosított. Három ilyen fahíd feltételezhető (8, 9, 10. 

számú), ezek egyikének maradványait (8. sz. kapu) feltártuk, a másik kettő meglétére 

közvetett adatok utalnak. A 3b alfázishoz tartozhatott azon házak nagy része, amelyek a 

8. számú kapun átvezető úthoz igazodnak: mindegyik az alapvetően 4 x 3-as elrendezést 

mutató, nagyméretű, gerendaszerkezetes hosszúházat képviseli. Néhány ház látszólag 

az út vonalába esik, ezek mindegyike a 3a2 fázishoz tartozik, tehát korábbiak, mint a 

szóban forgó út. A 3b fázis házainak egyike szolgáltatta az egyik konkrét stratigráfiai 

adatot a Sopot és a lengyeli kultúra viszonyára: a 34. számú (Sopot) házhoz tartozó egyik 

cölöplyukat (1259. obj.) egy lengyeli gödör (1176. obj.) rétegezte felül. A két objektum 

jelentkezési szintje között több mint 30 cm-es szintkülönbség volt.  

 A 4. települési fázist már a formatív és a korai lengyeli kultúra települése alkotja, 

mely a megelőző Sopot-településhez hasonlóan ugyancsak jelentős volt. Ezt nem csupán 

egy második körárok-rendszer létesítése (I. vagy északi körárok-rendszer), házak 

csoportjai és a leletanyag gazdagsága bizonyítja, hanem az a tény is, hogy — Sé mellett 

— a lengyeli kultúra formatív fázisának egyik legnagyobb, központi jellegű településéről 

van szó. A Sopot és a lengyeli települések egymáshoz való időrendi viszonya egyrészt a 

már említett stratigráfiai adatok alapján, másrészt a két körárok-rendszer egymáshoz 

való viszonyán keresztül ítélhető meg. A leletanyag megerősíti a településszerkezet 

elemzéséből nyert adatokat. A 4. települési fázis további két alfázisra (4a és 4b) bontható.  

4a fázis. Az I. körárok-rendszer elemzése alapján megkülönböztetett két alfázis közül a 

korábbi a lengyeli kultúra formatív fázisának kezdetét képviseli, melyet a séi típusú 

leletanyag datál. Az I. körárok-rendszer teljes egészében ehhez a települési fázishoz 

kötődik: ekkor építik, és csak ekkor használják. Az I. körárok-rendszer jóval kisebb a II.-

nél (külső átmérője 124 m) és a települési objektumokhoz való viszonya is gyökeresen 

eltérő: a belsejében feltárt objektumok túlnyomó része nem egyidős az árkokkal. 

Belsejében egyetlen egykorú lakóépület nyomát sem sikerült azonosítani. A körárok 

ebben az esetben már a lakott területtől elkülönülő, feltehetőleg szakrális rendeltetésű, a 

szó valódi értelmében vett lengyeli körárok, azaz rondella. Az I. számú kapu iránya 

teljesen megegyezik a séi körárok egyetlen feltárt kapujának tájolásával; a 2. számú kapu 

pedig éppen dél irányába néz. A rondella szakrális jellegével állhatnak összefüggésben 

az árkokban talált emberi vázrészletek, ill. a belső árokban feltárt edénydepó is. A 

települési fázis vezérlelete a séi típusú antropomorf plasztika, illetve a séi típusú 

antropomorf edény. Az előbbi azokban az esetekben is kétséget kizáróan ezt az 

időszakot reprezentálja, amikor túlnyomó többségben Sopot-jellegű leletekkel együtt 

kerül elő, kevert kontextusban. Egy példányuk a II. körárok-rendszer külső árkának 
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legfelső bontási szintjéből származik, igazolva, hogy ebben az időben az árok 

feltöltődése már előrehaladott állapotban volt. 

 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; a két körárok-rendszer középpontjai ugyanis egy közös, É-D-

i tájolású tengelyre esnek. A két körárok-rendszer közti területen 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 végén, egy rövid ideig, még 

valószínűleg párhuzamosan létezett az újonnan létesült I. körárok-rendszerrel. 

 Miközben a településszerkezetben és az árok-rendszerek használatában egyrészt 

el lehet különíteni a Sopot és a lengyeli kultúrához tartozó fázisokat, más aspektusban, 

elsősorban a kerámia vizsgálata során mindvégig a folyamatos, töretlen fejlődés jeleit 

tapasztaljuk. A település egészének folytonosságát jelzi, hogy mialatt az I. körárok-

rendszer elkülönített, feltehetőleg közösségi-szakrális célokat szolgáló helyszínként 

működött, addig a 4a települési fázishoz tartozó lakóépületek ugyanúgy a II. körárok 

területén belül álltak, mint a megelőző Sopot település házai. Ekkor tehát az ároknak 

még látható nyomai voltak a felszínen, hiszen a lengyeli házak tájolásában nem az É-D-i 

irány, hanem inkább a körárokhoz való igazodás tűnik mérvadónak. Ez igaz a következő 

települési fázis házaira is. 

 4b fázis. Sormás-Török-földek utolsó település fázisa a lengyeli kultúra formatív 

fázisának közepére, második felére keltezhető, valahol a séi település (Lengyel 1a) és 

Szombathely-Oladi plató időszaka közé. Ez utóbbi lelőhely a Sé-Malomi-dűlői telep 

folytatása, annál valamivel fiatalabb, átmenet képvisel a Lengyel IB (korai klasszikus 

fázis) fejlődési fokozatba. Az Oladi-plató jellegzetes antropomorf plasztikájának (oladi 

vagy Střelice-típus) egyes stílusjegyei már felbukkannak (pl.: az előrehúzott orrú, állatfej-

szerű arckiképzés; karcsonk helyett adoráns tartású kar), de az oladi stílusú plasztika 

egyik fő stílusjegye, a lapos tetejű, bikónikus fej még nem jelenik meg. A leletanyag 

Svodín „Nach-Lužianky” (Lužianky-t követő) horizontjának leleteivel mutat 

hasonlóságot. Ennek a végső települési fázisnak a létét azok az objektumok igazolják, 

melyek egyrészt felülrétegzik az elplanírozott I. körárok-rendszer helyét és a 4a 

települési fázis objektumait vágó objektumok, illetve főleg keleti irányban 

túlterjeszkednek azon; másrészt a séi típusú leleteknél fiatalabb jellegű lengyeli 

leletanyagot tartalmaznak. Nem csupán az I. körárok-rendszer körzetében van meg ez a 

települési fázis, a II. körárok-rendszer területén több ház és objektum szintén ezt az 

időszakot képviseli. A kerámia díszítésében megjelennek a korábbinál bonyolultabb, az 

edény egész felületét kitöltő minták. A kevés karcolt kerámia — leszámítva a Butmir-i 

jellegű karcolást — szintén ehhez a települési fázishoz kötődik; a formatív fázis kezdetén 

ugyanis még ismeretlen. Egy-két töredék már a magas, hengeres csőtalpakat képviseli. 

Újdonság a kettős állatfejben végződő fedőfogó és stilizált változatai, a lapos tetejű 

bütykök, s néhány bizonytalan adat talán már a fedővel ellátott geometrikus oltártípus 



10 
 

megjelenésére is utal. Ami a körárkot illeti, a stratigráfiai adatok szerint ebben a 

települési fázisban már nem használták: a 4b települési fázis két nagyobb objektuma is 

felülrétegzi az I. körárok-rendszer belső árkát, továbbá a 2. számú (déli) kapun átvezető 

út nyomvonalát is objektumok zavarják meg. Az I. körárok-rendszer felszámolása — a 

homogén betöltésből ítélve — tudatos planírozás, s nem pedig hosszabb, természetes 

feltöltődési folyamat eredménye lehetett; oka azonban nem ismert, ahogyan a település 

felhagyására utaló nyomokat sem sikerült azonosítanunk. Sormás-Török-földek korai 

lengyeli települését lakói elhagyták, ahogyan a séi települést is feladták egy idő után. 

Annyi biztosan állítható, hogy ahogyan a település egész életét egy hosszabb ideig tartó, 

töretlen fejlődés jellemezte, úgy életének végét sem ellenséges támadás, idegen 

népcsoportok megjelenése okozta. Háborúskodásra sem pusztulási réteg, sem temetetlen 

halottak maradványai nem utalnak. A korai lengyeli időszakot egy több száz éves 

települési hiátus követi, melynek lezárását a középső rézkori Balaton-Lasinja kultúra 

szórványos telepnyomai jelzik. 

 Nem csak Sormás-Török-földek településtörténetét, hanem a lengyeli kultúra 

kialakulását tekintve is jelentőséggel bír, hogy az anyagi kultúra – elsősorban a 3b 

fázishoz tartozó - leletanyag jól érzékelhető átfedést tükröz: a két kultúra 

edénykészletének forma- és díszítésvilága jelentős mértékű hasonlóságot, sőt, egyezést 

mutat. 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 két kultúra stílusjegyeinek keveredése külön hangsúlyt nyer 

azáltal, hogy nem a hétköznapi élet, hanem a szakrális szféra tárgyain jelenik meg. A 

dunántúli késői Sopot kultúrában fellépő gazdag kerámiafestés ugyancsak közös vonás a 

lengyeli kultúra formatív fázisával. Kimondottan jellemző ekkor a sárga festés 

gyakoribbá válása, ill. a vörössel festett minták közül a sűrű, vékony vonalakból álló 

vonalköteg megjelenése, mely – szabályossága miatt - gyakran azt a benyomást kelti, 

hogy nem szabadkézzel, hanem valamilyen fésű-szerű, több ágú eszközzel készítették. 

Mindezeket egy folyamatos átfejlődés jeleiként értelmezzük. 

 Sormás-Török-földeken számtalan esetben egy objektumon belül, együtt került 

elő a két kultúra jellegzetes leletanyaga, ami alapján a feldolgozás egy korábbi szintjén – 

más kutatókhoz hasonlóan – felvetettük a két kultúra esetleges részleges 

egyidejűségének lehetőségét. Ennek az értelmezésnek az abszolút kronológiai adatok – 

melyek a két kultúra esetében szintén részleges átfedést mutatnak - nem mondanak 

ellen. 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 előfordulása részben utólagos keveredésnek tudható be, részben pedig egy 

átmeneti fázis sajátjának, mely a késő Sopot kultúra és a formatív lengyeli kultúra 

jellegzetességeit egyaránt 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 
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levezethető a tiszai kultúra kialakuló, formatív fázisa; az átfejlődés a kerámiában 

megfigyelhető stílusváltás mellett a településmód folyamatosságában (a tellek 

rétegsorában) tükröződik. 

 A településszerkezetet meghatározó árkok, körárkok és a településekhez való 

viszonyuk elemzése nagyban hozzájárult a dunántúli Sopot és a formatív lengyeli 

kultúra kapcsolatának jobb megismeréséhez. A M7 project keretében feltárt 

árokrendszerek összehasonlító elemzése nyilvánvalóvá tette, hogy a valódi lengyeli 

rondellák formai és tartalmi elemei közül legalább kettő (szabályos kör alaprajz, 

asztronómiailag meghatározott kapuk) a dunántúli (késő) Sopot kultúra 

árokrendszereiben jelenik meg elsőként. A Sopot kultúra tehát az árok-rendszerek 

fejlődésére is nagy hatással volt. Ugyanakkor hegyes aljú, V-metszetű árkok 

(Spitzgraben), mely szintén fontos jellemzője a lengyeli rondelláknak, a fiatalabb 

vonaldíszes kerámia árokrendszereiben is fellépnek. A középső és a késő neolitikum 

fordulójára datálható dél-zalai (kör-)árkos lelőhelyek jól tükrözik azt a folyamatot, 

ahogyan a szakrális tér fokozatosan elkülönül a lakott tértől. Ez a „demarkációs 

folyamat” a Kárpát-medence keleti felén is lezajlott ugyanebben az időben. 

 A sormási árokrendszerek tájolásának vizsgálata új információkat eredményezett 

a késő neolitikum népességének kognitív képességeinek megismerésében is. Igazolódott, 

hogy a korai lengyeli kultúra népessége bizonyos, empirikus, megfigyeléssel szerzett 

asztronómiai tudással, továbbá geometriai ismeretekkel rendelkezett, elsősorban a 

Naphoz kapcsolódóan, amit a körárkok megtervezésénél, kitűzésénél, a tájban való 

tudatos elhelyezésénél alkalmazott. A körárkok építésének folyamata a keleti 

kaputengely kitűzésével kezdődött, amit a Napnak a napfelkelte pillanatában a 

horizonton való felbukkanásának iránya jelölt ki. Az égi jelenségek beépítése a szakrális 

tudásba és gyakorlati felhasználása általánosnak mondható. A keleti irány 

megkülönböztetett szerepe utalhat egyfajta alapítási szertartásra, s összefüggésben állhat 

a körárkok vallástörténeti értelemben vett középpontként való felfogásával. A körárkok 

építészetét meghatározó elvek és szokások egy része már a Sopot kultúrában is ismert 

lehetett. 

Esztergályhorváti. Az 1994-ben, egy leletmentés során részben feltárt, kevesebb, mint 4 

m² alapterületű tömegsír kerámia mellékletei ugyanazokat a problémákat vetették fel, 

mint Sormás-Török-földek közel 53000 m²-en kutatott települése, nevezetesen, hogy a 

kerámia stílusjegyei egyaránt besorolhatók a késő Sopot, illetve a formatív lengyeli 

kultúrába. A leletegyüttes mind a mai napig párhuzam nélkül áll. A kisszámú leletanyag 

egyetlen darabja, a vörös festéssel és hasán kis bütykökkel díszített kis palack talán az 

egyetlen a leletegyüttesben, melynek párhuzamai nincsenek meg a Sopot kultúrában. Az 

esztergályhorváti tömegsírt a benne talált nagyszámú, egy időben eltemetett, kivétel 

nélkül férfiakból származó maradványok, ill. nyilvánvaló rituális jellege miatt többen, 

többféleképpen értelmezték. A különböző interpretációktól függetlenül a csontokból 

nyert radiokarbon sorozat mind a mai napig a korszak legfontosabb, legnagyobb 

mintaszámú sorozata. 
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KONKLÚZIÓ 

 Az elért eredmények alapján a dunántúli Sopot kultúráról és a lengyeli kultúra 

kialakulásáról szerzett új ismereteket a következőkben összegezhetjük: 

 A lengyeli kultúra kialakításában a Sopot komponens (a Sopot kultúra Brezovljani 

típusa) sokkal erőteljesebb szerepet vitt, mint azt korábban feltételezni lehetett; hatása az 

anyagi kultúrán túl nyomon követhető a települési módban, a telepekhez tartozó árok-

rendszerek fejlődésében és formálódásában, s részben ezzel összefüggésben, a szakrális 

életben is. Ezen kívül konkrétan a rítushoz köthető tárgyakon is felfedezhető a Sopot 

kultúra hatása: a séi típusú antropomorf edény gerincábrázolásában, továbbá abban a 

sémában, ami megszabta a séi típusú antropomorf plasztika ábrázolásmódjának szigorú 

szabályait, kanonizált jellegét. Ilyen séma: hasonlóan kötött ábrázolásmód, noha 

gyökeresen más stílusban, a Sopot kultúra antropomorf plasztikájában figyelhető meg. 

Ez a szigorú keretek közt szabályozott ábrázolásmód a Közép-Európai Vonaldíszes 

Kerámia Kultúrájában teljesen idegen, ott az antropomorf plasztika sokszínűsége 

tapasztalható. 

 A vonaldíszes kerámia kultúra közvetlen hatása sokkal korlátozottabb mértékben 

érvényesült, mint a Sopot, de sok területen érezhető: az elterjedési területben, a 

házépítészetben, a kerámiaminőség kettőségében, az antropomorf edények séi típusának 

kialakításában, stb.). 

 A középső neolitikum végén a DNy-Dunántúlon nagyfokú településkoncentráció 

alakult ki, a késői Keszthely-csoport településeit és a Sopot kultúra településeit tekintve 

egyaránt. A Sopot törzsterülethez képest korábban perifériának számító területen egy 

másodlagos települési centrum jött létre, olyan kiterjedt és árok-rendszerekkel övezett 

települések szoros láncolatából, mint Petrivente-Újkúti dűlő, Becsehely (I).-Homokos 

dűlő, Sormás-Török-földek és Sormás-Mántai-dűlő. A települési koncentráció 

folytatódását jelzi, hogy a késő neolitikum kezdetére ezek közül a lelőhelyek közül 

mindössze Sormás-Török-földeken alakult ki huzamosabb megtelepedést tükröző, 

központi jellegű település. A települési koncentráció egyben népességkoncentrációval is 

járt, ami megmagyarázza a régebben feloldhatatlannak tűnő ellentmondást a dunántúli 

Sopot népesség (korábban jelentéktelennek becsült) lélekszáma és a lengyeli kultúra 

anyagi hagyatékában tükröződő jelentős befolyása közt. 

 Rég óta ismert, hogy a lengyeli kultúra kialakulásában jelentős szerepe volt annak 

a középső neolitikum végén megélénkülő csere-rendszernek, amely a Balkán és Észak-

Európa távoli vidékeit kötötte össze. Ez az útvonal a Dunántúl nyugati peremén 

megközelítőleg a későbbi Borostyánkő út nyomvonalán, az Alpok előterében haladt. A 

délnyugat-zalai nagy neolit lelőhelyek is részét képezték ennek a kapcsolatrendszernek. 

A kapcsolatok jellegét a távolsági kereskedelem határozta meg: a Spondylus, só, 

távolsági kőnyersanyagok cseréje. A folyamatosan érkező, elsősorban déli impulzusok és 

kis mértékben talán népmozgások is hozzájárultak a változások megindulásához. 

Különböző jellegű és mértékű, eltérő irányokból érkező hatások érzékelhetők a 

Korenovo, majd a Sopot-Brezovljani törzsterület felől; a késő Zselízi-csoportból, 

közvetve Sopot közvetítéssel a Vinča kultúra felől; a közép-boszniai Butmir kultúra felől; 
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alig érezhetően Butmir közvetítéssel az Adria (Danilo kultúra) felől. További hatások 

érkeznek a mai Ausztria területe felől előbb a Šarka-típus, majd a Stichband kerámia 

irányából, s talán még több áttételen keresztül a Balkán egész távoli területeiről, a 

Gumelnitza kultúra felől is. 

 A két sormási lelőhelyen is számtalan tárgyi bizonyítéka került elő ennek a csere-

rendszernek. Mindezek a kulturális hatások hozzáadódtak a vonaldíszes kerámia 

szubsztrátumához, amit a DNy-Dunántúlon alapvetően a DVK Keszthely-csoportja 

alkotott, de ahol a Malo Korenovo is megjelent. Miközben ismert, hogy a Malo Korenovo 

a törzsterületén a klasszikus Sopot kultúrával való keveredése révén szerepet játszott a 

Brezovljani-típus kialakításában, addig a DNy-Dunántúlon szerepe egyelőre tisztázatlan. 

 A Sormás-Török-földek települési fázisainak elkülönítése és az egyes települési 

horizontokat jellemző leletanyag vizsgálata egyértelművé tette, hogy a Sopot és a 

formatív lengyeli kultúrához köthető 3. és 4. települési fázisokban mind a települési 

struktúrában, mind a leletanyagban törés nélküli, folyamatos fejlődéssel lehet számolni. 

Amíg a 3. települési fázis mind a három alfázisát (3a1-a2 és 3b) a Sopot kultúra 

települése tölti ki, a 4. települési fázis mindkét alfázisa már a lengyeli kultúrához 

kötődik. A folyamatosságot a 3b települési fázis illusztrálja a legjobban: miközben a 

településen a Sopot kultúra élete folytatódik, addig a leletanyagban, elsősorban a 

kerámia stílusában már egyértelmű változás figyelhető meg, anélkül, hogy éles határt 

lehetne vonni a régi (késő Sopot) és az új (formatív lengyeli) stílusjegyek között. A két 

stílus keveredése egy-egy objektum leletanyagában és magában az egész 3b települési 

horizontban megnyilvánul, de esetenként akár egy-egy tárgyon is. A 4. települési fázisra, 

már annak korábbi (4a) fázisára határozottan érvényre jut az új kerámiastílus: ez már 

egyértelműen a lengyeli kultúra séi horizontja. A település és egyben a formatív fázis 

további töretlen fejlődésének jele, hogy a 4b települési fázis túléli a séi horizontot és 

leletanyaga arculatát már a Lengyel Ia-Ib átmenet jellemzői határozzák meg. 

 A többek által is felvetett, de kétséget kizáróan soha nem igazolt késő Sopot – 

kora lengyeli egyidejűség - a Sormás-Török-földeken tapasztaltak fényében – látszólagos 

volt, a nem egyértelmű leletkörülmények téves értelmezéséből adódott. Sormás-Török-

földeken, azokban az esetekben, ahol egyértelmű szuperpozíciót találtunk, ott a lengyeli 

kultúra mindig fiatalabbnak mutatkozott.  

 A 3b települési fázist jellemző, átmeneti jellegű kevert leletanyag nem Sormás-

Török-földeken került először napfényre a Dunántúlon, de most először vált lehetővé a 

Sopot és a lengyeli kultúrához való viszonyának tisztázása. Hasonló karakterű 

leletanyagokat korábban, amennyiben Sopot kontextusban kerültek elő, késő Sopotnak 

határoztak meg (pl.: Baláca), ha azonban korai lengyeli környezetben (pl.: Sé, 

Esztergályhorváti), akkor a formatív lengyeli kultúra legkorábbi horizontjához sorolták. 

Részben ez magyarázza egyrészt a késő Sopot kultúrára, másrészt a lengyeli kultúra 

formatív fázisára nyert 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 
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a hosszát egyelőre nem tudjuk meghatározni. Összehasonlításként megemlítjük, hogy a 

tiszai kultúra formatív fázisának hosszát az öcsödi adatok alapján 50-100 évre becsülték. 

Sormás-Török-földek 3b települési fázisa mellett Esztergályhorváti esete bizonyítja, hogy 

számolnunk kell egy rövid, esetenként azonban önállóan is képviselt átmeneti fázissal. 

Ennek az átmeneti fázisnak a feltételezése – éppen Esztergályhorváti kapcsán – elméleti 

szinten korábban már felvetődött.  

 Sormás-Török-földek egész élete hosszan tartó, békés fejlődésről tanúskodik, 

mely a radiokarbon adatok alapján mintegy 400 évig tartott. Nem tudjuk, mi vetett véget 

a korai lengyeli település életének, de erőszakos foglalásnak, inváziónak, pusztulásnak 

semmi nyoma nem tapasztalható. Ugyanez a vizsgált terület és korszak egészére 

feltételezhető. Mindez cáfolja az esztergályhorváti tömegsír egy korábbi értelmezése 

során felvetett nézetet, mely a lengyeli kultúra kialakulásának korszakát egy idegen 

hódítók és helybeliek közti erőszakos konfliktusokkal terhelt háborús időszakként írta le. 

Ily módon a korszak békés, töretlen fejlődését bizonyító Sormás-Török-földek lelőhely 

megismerése egy lépéssel közelebb vitt az esztergályhorváti tömegsír értelmezéséhez, 

történeti hátterének felderítéséhez, lehetővé téve legalább az egyik felmerült értelmezési 

lehetőség elvetését.  

 Az eddigiekben leírt szituáció nagyvonalakban párhuzamba állítható az Alföldön 

a középső és a késő neolitikum fordulóján megfigyelhető helyzettel: a késő Szakálhát-

korai tiszai kultúra kapcsolatával. Ahogyan a dél-alföldi késő Szakálháti kultúrát – a 

településmódban megfigyelhető folyamatosság alapján – a kutatás utóbb a tiszai kultúra 

formatív fázisává minősítette át, ugyanúgy a Sormás-Török-földek 3 b fázisa és 

Esztergályhorváti által képviselt átmeneti fázist is átnevezhetnénk a lengyeli kultúra 

legkorábbi formatív fázisának. 

 Mindezek arra utalnak, hogy a D-Alföld és a DNy-Dunántúl fejlődése 

nagyvonalakban hasonló ritmusban zajlott. Amint azt az Alföld késő neolitikumában 

már bizonyították, hogy a tiszai kultúra létrejöttének két alapvető oka a középső 

neolitikum végén a települések jellemzőinek megváltozása és az új csere-rendszerek 

kialakulása volt, ugyanez a két komponens kimutatható a lengyeli kultúra kialakulását 

megelőző időszakban is. A hasonlóság az árok-rendszerek fejlődésében és 

funkcióváltásában a középső és a késő neolitikum váltásakor, a Vinča B1/B2 fordulóján 

szintén nyomon követhető. A DNy-Dunántúlon és a Kárpát-medence keleti területén 

időben szinkronban zajlott az a folyamat, amikor az árkok által övezett terület a szakrális 

élet területileg is elkülönülő színterévé válik.  

 A dny-dunántúli feltárások tanúsága szerint a Sopot árok-rendszerek jobban 

befolyásolták a lengyeli rondellák fejlődését, mint a vonaldíszes árkok. Annak, hogy a 

lengyeli rondellák ott találhatók meg, ahol korábban a VK elterjedt, az az oka, hogy a VK 

az egyik elődje a lengyelinek, de a körárkok kötött formája (egyre szabályosabb kör 

alaprajz, a kapuk asztronómiai tájolása) Sopot hatásra formálódnak. 

 Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a formatív fázis, azaz végső soron maga a 

lengyeli kultúra kialakulása, nem csak időben, hanem térben is meghatározott, szűk 

keretek közt zajlott. A legkorábbi, már lengyelinek tartható (a séi típusú antropomorf 
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plasztikákkal fémjelzett) formatív fázisú lelőhelyek földrajzi elhelyezkedése alapján 

kísérletet tettünk a terjedési útvonalak rekonstruálására. A fő terjeszkedési irányt 

természetesen a későbbi Borostyánkő út nyomvonala jelzi, de ezen két helyen is (DNy-

Zalában, Letenye térségében, ill. Szombathely környékén) keleti irányú elágazás 

valószínűsíthető, melyek megmagyarázzák a formatív fázisú lelőhelyek megjelenését a 

Dunántúl belsejében. A Dunántúlt nagyjából átlósan, DNy-ÉK-i irányban átszelő, ill. 

megközelítőleg Ny-K-i irányú útvonalak rekonstruálását egyrészt a formatív fázisú 

lelőhelyek elterjedése, másrészt a későbbi Pannonia provincia diagonális úthálózatának 

modellként való felhasználása tette lehetővé.  
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