
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

György László 

 

Észak-Magyarország a késő rézkorban 

A Baden-kultúra leletei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

Tézisek 

 

 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Erdődy Gábor Dsc., egyetemi tanár 

Régészet doktori program 

A doktori program vezetője: Dr. Borhy László Dsc., egyetemi tanár 

 

A bizottság tagjai: 

A bizottság elnöke: Dr. Bartosiewicz László Dsc., egyetemi docens 

Bírálók: Dr. Siklósi Zsuzsanna PhD., tudományos munkatárs 

Dr. Bondár Mária Csc. 

A bizottság titkára: Dr. Anders Alexandra Csc, tudományos főmunkatárs 

A bizottság további tagjai: Dr. M. Virág Zsuzsanna PhD. 

Dr. Fábián Szilvia PhD. 

Dr. Endrődi Anna PhD. 

Témavezető: Dr. Raczky Pál Csc., egyetemi tanár 

 

Budapest, 2014 

 



2 

 

A disszertáció céljai 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye a késő rézkor kutatása szempontjából már a korai időszakban 

is jelentős területnek bizonyult. A térségben több olyan lelőhely is feltárásra került, amelyek 

mind a mai napig meghatározónak számítanak (pl. Ózd-Center – KALICZ 1963; Mezőcsát-

Hörcsögös – KALICZ 1999; Ózd-Kőaljatető – BANNER 1956). Ezek közlését követően 

azonban – nagyjából az 1980-as évektől kezdve – a megyére vonatkozó adatok többnyire 

ismeretlenek maradtak a szakma számára. Egy-két kivételtől eltekintve nem közöltek innen 

számottevő leletanyagot (Szentsimon-Kenderföldek – KOÓS 1994). Ez viszont korántsem 

jelenti azt, hogy erről a területről nem kerültek elő késő rézkori lelőhelyek. Ellenkezőleg, a 

feltárt leletek száma egyre gyarapodott, ám néhány szakdolgozatban feldolgozott lelőhelyet 

leszámítva (Csincse – RAJNA 2002; Mezőkövesd-Nagy-Fertő – GYÖRGY 2008) ezek nagy 

része közöletlen maradt. Ez az állapot azt eredményezte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

tulajdonképpen ma már fehér foltnak számít a késő rézkor kutatásában. 

Ezért doktori disszertációm elsődleges céljaként ezen kutatási hiányosságok – legalább 

részleges – pótlását határoztam meg. Ennek érdekében törekedtem a Miskolci Herman Ottó 

Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben és adattáraiban fellelhető, 

késő rézkorra vonatkozó adatok legteljesebb összegyűjtésére. Ez végül a katalógusban 

részletesen bemutatásra kerülő 126 lelőhely azonosítását eredményezte. Ezek között vannak 

már régebben közölt leletek és természetesen maradtak olyanok is, melyek feldolgozása még 

a jövő feladata lesz. Ennek ellenére a korábbinál teljesebb képet kaphatunk Borsod megye 

késő rézkoráról. 

A dolgozat következő fontos feladata volt a leletek rendszerezése és beillesztése a késő rézkor 

szerteágazó irányvonalakkal és különböző elméletekkel színesített kutatásába. Ez kezdetben a 

leletanyag tipológiai feldolgozását jelentette, amely később kibővült a statisztikai 

elemzésekkel. 

A fenti két fő célkitűzés képezte az alapját a tényleges feladatoknak, amelyek egyrészt a késő 

rézkori emlékanyag osztályozására kialakított tipológiai rendszerek, másrészt a korábban 

körvonalazott kulturális egységek, csoportok meghatározásának alkalmazhatóságát volt 

hivatott vizsgálni. 

Az első feladatot az általam korábban feldolgozott mezőkövesdi lelőhelyen tapasztalt és a 

szakirodalomban máshol is megemlített jelenéség, azaz az egyes badeni fázisok (elsősorban a 

klasszikus Baden IIB-III-IV) leleteinek keveredése, egyidejű megjelenése indokolta 

(GYÖRGY 2008, 39-40; MAYER 1990, 108; BONDÁR 1991, 35; ENDRŐDI 1997, 131). 

Kérdésessé vált, hogy az alkalmazott tipológiai rendszerek (jelen esetben a Viera Nĕmejcová-

Pavúková féle beosztás) teljes egészében alkalmasak-e az adott időszakon belül időbeli vagy 

akár csak területi eltérések kimutatására. 

Ehhez kapcsolódva felmerült a Borsod megye területén korábban meghatározott és azóta is 

gyakorlatilag csak vázlatosan körvonalazott csoportok (A Baden-kultúra Viss és Ózd-Piliny 

csoportja) pontosabb meghatározásának igénye. Ez annál is inkább szükséges, mert a 
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szakirodalomban a legkülönbözőbb álláspontok és vélemények láttak napvilágot ezzel a 

témával kapcsolatban. 

A kutatási területen végzett gyűjtésem megkezdése óta a késő rézkor kutatásában új 

megközelítési szempontok is megjelentek, melyek részben módosították a korábbi 

célkitűzéseket, azonban nagyrészt igazolták azok időszerűségét. A hagyományos régészeti 

kultúra fogalmának érvényességét megkérdőjelező és a kultúrát a régészeti jelenségekben is 

megfogható, különböző szinteken vizsgáló elméletet a Baden-kultúra vonatkozásában is 

alkalmazták (FURHOLT 2008a; FURHOLT 2008b; FURHOLT 2009; FURHOLT 2011). 

Ennek fényében a Baden-kultúra feltételezett egységessége is kérdésessé vált, ami azt jelenti, 

hogy a kisebb, regionális egységekre nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Ez a Borsod megyei 

leletek vizsgálatát is a fontosabb, időszerű feladatok közé állította. 

A fent vázolt fő célok mellett a késő rézkor települési módjáról, gazdaságáról és temetkezési 

szokásairól is igyekeztem vázlatos képet alkotni a leletanyag szabta kereteken belül. 

Ugyanígy a kronológiai kérdések is külön fejezetet kaptak a dolgozatban, azonban az abszolút 

datálás hiányosságai miatt az eredmények a végkövetkeztetésekhez csak korlátozott 

mértékben alkalmazhatók. 

A doktori értekezésben bemutatásra kerülő kutatás fő céljai a következőképpen foglalhatók 

össze: 

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelenlegi területéről eddig előkerült késő rézkorinak 

meghatározható lelőhelyek és leletek összegyűjtése a korábban közölt anyagok revíziójával és 

a még közöletlen emlékanyag feldolgozásával. 

2. A késő rézkori leletek rendszerezése, osztályozása és összevetése a korszak kutatásában 

jelenleg megfigyelhető jelenségekkel. 

3. A leletek tipológiai vizsgálata és statisztikai elemzése révén körvonalazni olyan 

egységeket, melyek összehasonlítása alapot nyújt a további kutatásokhoz. 

4. Az így nyert eredmények összevetése a kutatásban alkalmazott tipológiai rendszerekkel. 

5. Az eredmények felhasználása a késő rézkor kutatásában jelenleg megfigyelhető újabb 

elméletekkel, elsősorban a politetikus kultúra modelljével jellemezhető vizsgálatok során. 

6. A kutatási területen korábban azonosított kulturális egységek létezésének igazolása vagy 

cáfolata. 

7. Amennyiben ténylegesen léteznek ilyen csoportok, akkor annak meghatározása, hogy azok 

milyen térbeli, időbeli határokkal rendelkeznek és milyen kapcsolat volt közöttük. 

8. A leletanyag nyújtotta kereteken belül a települések, temetkezések és a kronológia 

vizsgálata. 
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9. Összességében a Borsod megyét és közvetlen környékét magába foglaló térség késő 

rézkorának vázlatos - régészetileg megfogható jelenségek alapján megrajzolható – képének 

bemutatása. 

Eredmények 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország ÉK-i részén elhelyezkedő, nagy területű (7248 km²) 

közigazgatási egység. Legfőbb jellegzetessége a földrajzi változatosság, amely a késő rézkori 

lelőhelyek szempontjából is kimutatható eltéréseket eredményezett a települési mód, a 

gazdálkodás és életmód tekintetében. A nagy folyók mélyen fekvő ártereitől a kiterjedt 

síkvidékeken keresztül a változatos dombvidékeken át a magasan fekvő hegységekig 

mindenféle domborzati forma megtalálható ebben a térségben. 

Ebben a hatalmas, de erősen tagolt régióban a kutatás eredményeképpen 126 késő rézkori 

lelőhely adatai kerültek összegyűjtésre. A leletek elsősorban a Miskolci Herman Ottó 

Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben találhatók meg. A lelőhelyekről 

rendelkezésre álló információk több esetben csak szórványosak, hiányosak. Csupán a 

lelőhelyek egy harmadát lehetett viszonylag pontosan meghatározni. Leleteket összesen 105 

lelőhelyről ismerünk, de ezek többsége (58%) csak kis számú szórványleletet szolgáltatott (1-

10 db). A jelentősebb leletanyaggal rendelkező lelőhelyek között kell megemlíteni 

Tiszaladány-Nagyhomokos és Mezőkövesd-Nagy-Fertő településeit (2738 és 2048 db 

lelettel). Nagyobb mennyiségű leletanyag került elő még Mezőcsát-Márkus-dűlő (MOL-15. 

lh.) (891 db), Tiszalúc-Sarkad (660 db), Ózd-Kőaljatető (614 db) és Csincse, Gomba Barna 

földje (M3-14. lh.) (556 db) lelőhelyekről is. 

A lelőhelyek túlnyomó többsége a települések típusába sorolható, bár ezek közül nagyon sok 

a szórványlelet (72%). Temetőrészletek ezzel szemben csak három helyről ismertek 

(Mezőcsát-Hörcsögös, Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek). A Borsod megyei leletek 

általában terepbejárás, gyűjtés vagy ajándékozás révén kerültek múzeumba. Feltárás csak a 

lelőhelyek 30%-án folyt. Ezek közül is csak 18 olyan ismert, amelyen késő rézkori 

objektumok is előkerültek (összesen 237 régészeti jelenség). 

A lelőhelyek elterjedésében különböző csoportosulások figyelhetők meg, például Ózd 

környékén, D-Borsodban vagy a Taktaközben, de szórványosan a Cserehát területén is. 

Emellett azonban nagyobb „üres” térségek is láthatók, mint a megye É-i része. Ezek a 

csoportosulások egyrészt a kedvező földrajzi és talajtani adottságokkal rendelkező régiókat, 

másrészt a régészeti kutatások érdeklődési területeit jelzik. 

A fent említett 105 lelőhelyről előkerült leletanyag 9408 db tárgyat ölel fel, melyek 93%-a 

kerámia. A kerámialeletek tipológiai elemzése 37 fő típust, 70 altípust és a díszítések alapján 

elkülöníthető 267 változatot eredményezett. Néhány kivételtől eltekintve ezek a formák a 

Kárpát-medence más területein is előforduló késő rézkori edénytípusokkal egyeznek meg. A 

párhuzamok alapján sok esetben a típusokat össze lehetett kötni a Nĕmejcová-Pavúková féle 

tipológiai fázisokkal. Az elemzés során külön vizsgáltam a különböző fültípusokat és a 

jellegzetes díszített füleket. Utóbbiak három olyan kategóriába oszthatók (hegyes bütykök, 

lapos gombok és a kettő ötvözete), melyek eloszlása és elterjedése bizonyos szabályosságot 
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mutatott. A kerámiaedények díszítése igen változatos. A több, mint 4000 töredéken található 

181 eltérő díszítőmotívum önállóan vagy egymással összevontan fordul elő (429 

díszítéskombináció). Alapvetően bemélyített (karcolt, nyomkodott) és rátett (bütyök, borda) 

díszítések találhatók a leletanyagban. Ritkán a festés (csak bizonyos edénytípusokon) és 

mészbetét is megfigyelhető volt. A kerámiatechnológia szempontjából a soványítás, az égetés, 

a felületkezelés és a falvastagság alapján több csoportot lehetett elkülöníteni (A-E), melyek a 

finom- és durvakerámia kategóriáit is lefedik. Három lelőhely anyagából vett 31 mintán 

petrográfiai vizsgálatok és készültek, melyek a helyi nyersanyagok felhasználását és 

viszonylag egységes készítési módot mutattak ki. Az egyes típusokon belül nem lehetett 

számottevő hasonlóságot megfigyelni. A hagyományok és szokások ebben az esetben csak az 

egyes lelőhelyeken belül voltak érvényesek. 

A kőeszközökön végzett vizsgálatok is a közelben elérhető nyersanyagokból történő helyi 

feldolgozást valószínűsítik. A pattintott kövek között ritkák a távolsági nyersanyagok. 

Többnyire a Zemplénből és a Bükkből származó kőzeteket használtak eszközkészítésre. Az 

elemzett leletek között csupán 17 megmunkált eszköz volt, melyek csonkított pengék, retusált 

szilánkok vagy vakarók voltak. A csiszolt kőeszközök és őrlőkövek elsődleges meghatározása 

is a lelőhelyek környezetéből származó nyersanyagokat mutattak ki. 

Az állatcsont anyagot két lelőhely esetében lehetett részletesen elemezni (Mezőkövesd-Nagy-

Fertő; Mezőcsát-Márkus-dűlő, MOL-15. lh.). Mindkettőnél a háziállatok túlsúlya és ugyanaz 

a gyakorisági sorrend (szarvasmarha, juh/kecske, sertés, kutya) volt megfigyelhető. Ezek az 

adatok a Kárpát-medence más késő rézkori lelőhelyeiről származó eredményeknek felelnek 

meg. 

A leletanyag bemutatását és tipológiai elemzését követően került sor a kerámiák statisztikai 

vizsgálatára. Ennek során korrespondencia analízist végeztem az edénytípusok, a díszítések, a 

tagolt fülek és a kerámiatechnológiai csoportok egyes lelőhelyeken való előfordulása alapján. 

Az eredményekből három eltérő kerámiastílust lehetett körvonalazni. 

1. A Boleráz stílusként értelmezett leletanyag a késő rézkor korai időszakát (más területekről 

származó C14 dátumok és a Tiszalúc-Sarkadról származó közvetett adatok alapján a Kr. e. 

3640-3370 közti periódust) (STADLER et al. 2001, 544) képviseli a területen. Önállóan, más 

típusú leletanyagokkal nem keveredve, szórványosan terjedt el. Az alföldi vidékeken, főleg a 

nagyobb folyók mentén találhatók meg nyíltszíni telepei, melyek nagyrészt feltáratlanok. 

Belső szerkezetükről nincsenek információk. A Bükk-fennsík néhány barlangjában is 

előfordulnak leletei. A kultikus élet emlékei korlátozott számban maradtak ránk ebből az 

időszakból. Nem ismerünk temetkezéseket, nincsenek idolok, kocsimodellek és egyéb 

kultikus tárgyak (kivéve egy kebles edény töredéket Tiszalúcról – PATAY 1987, 31. ábra/6). 

Kerámiaanyaga jól elkülöníthető a megye többi egységétől elsősorban a bögrék, korsók és a 

belső oldalukon kannelúrkkal díszített tálak, ill. a halszálkamintás fazekak segítségével. 

Néhány közös formája van a Baden stílussal, de ez időbeli párhuzamosságot nem jelent. A két 

kerámiacsoport között nincs átmeneti fázis. A Boleráz stílus megfelel a Baden-kultúra korai 

időszakába sorolt Boleráz csoportnak (Baden IB-IC-IIA). Belső kronológiát a leletanyagban 

nem lehet megfigyelni. 
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2. A Borsod megyei Baden kerámiastílus és a hozzá köthető lelőhelyek, jelenségek és egyéb 

leletek alapján a területen a késő rézkor második szakaszát ölelik fel (a kutatás jelenlegi állása 

szerint a Kr. e. 3360-2930 közötti periódust) (STADLER et al. 2001, 544) és a klasszikus 

Baden-kultúra Viss csoportjának felel meg. Nyíltszíni telepei mellett barlangi lelőhelyeken is 

előfordultak szórvány leletei. A megye nagy részén elterjedt, de a magasabb térszíneket 

elkerülve elsősorban az alföldi területeken található meg. Nagyobb települési csoportjai 

figyelhetők meg D-Borsodban és a Zemplén-jegység D-i előterében. Mezőcsát-Hörcsögösről 

egy temetőrészlete is ismert (16 csontvázas és hamvasztásos sírral). Leletanyagában a 

legjellemzőbb formák a kisméretű, szalagfüles bögrék, a félgömbös testű csészék, a 

kétosztású tálak, és a bekarcolt hálómintával díszített fazekak. Szórványosan előfordulnak 

még kocsimodellek (szögletes edények), talpas kelyhek, halbárka alakú edény és szószos 

edények is. A Boleráz csoportnál fiatalabb, átmeneti fázis nélkül jelenik meg. Egykorúnak 

tartható az Ózd csoporttal. Utóbbival több közös edényformája is van (pl. korsók, kétosztású 

tálak, talpas kelyhek), de települési módjában, temetkezési szokásaiban is eltérő. Kezdete a 

klasszikus Baden időszak elejére tehető, végső fázisa átnyúlhat a korabronzkorba is. 

3. Összességében a Borsod megyei leletanyagban elkülöníthető Ózd kerámiastílus 

megegyezik a korábbi kutatás által Ózd-Piliny csoportnak nevezett késő badeni jelenséggel. 

Elterjedése és kronológiai helyzete részben megváltozott az újabb eredmények ismeretében. A 

legfontosabb változás, hogy tisztázódott a Viss csoporttal való időrendi viszonya. Emellett 

azonban továbbra is kérdéses a kezdeti időszakának és végének meghatározása. Valószínű, 

hogy a Viss csoporthoz hasonlóan a Boleráz végét követően jelenik meg és a korabronzkor 

elejét is megéri. Legjellemzőbb kerámiaformái: kónikus testű mericék, lapos csészék, 

seprűdíszes fazekak, ember alakú urnák. Borsod megyében elsősorban Ózd környékén és a 

megye középső részén (Cserehát – a Sajó és a Hernád között) találhatók meg lelőhelyei 

többnyire magasabb területeken, magaslati telepek formájában. Két temetőrészlete került elő a 

megyéből jellegzetes ember alakú urnákkal és kőpakolásokkal jellemezhető, halmos 

temetkezésekkel. Megyén kívüli elterjedése elsősorban É és ÉNy felé követhető. 

A késő rézkori településekről bár sok lelőhelyen találhatók meg maradványaik, kevés 

információnk van. Borsod megyében alapvetően három féle települési mód figyelhető meg. A 

nyíltszíni telepek általában a folyóvölgyek, árterek környezetében találhatók meg. Ezekről a 

lelőhelyekről elég kevés adat áll rendelkezésre, így a települések szerkezetéről részletes 

megállapítások nem tehetők. A magaslati telepek a legnagyobb számban Ózd környékén 

fordulnak elő. Megjelenésük gazdasági és társadalmi változások eredményeként képzelhető 

el. Funkciójuk lehetett védelmi jellegű, de valószínűbb, hogy adminisztratív, kereskedelmi, 

ill. termelési központok voltak. A harmadik kategóriát képviselik a barlangi telepek, melyek 

szórványos anyaga csak időszaki megtelepedést jelez. Új eredmény a Boleráz jellegű leletek 

megjelenése a barlangi lelőhelyeken. 

A temetkezési szokásokról három lelőhelyről vannak biztos adataink (Mezőcsát-Hörcsögös, 

Ózd-Center, Szentsimon-Kenderföldek). Alapvetően két változatot képviselnek. Mezőcsáton 

a csontvázas és hamvasztásos sírok birituális temetőt jeleznek. Az Ózd környéki temetőkben 

urnás temetkezések találhatók. 



7  
 

A késő rézkori leletanyag kronológiai helyzetét több szempontból is vizsgáltam. A 

tipokronológiai elemzések eredményei a korszak kutatásában használt Nĕmejcová-Pavúková-

féle tipológiai rendszerrel nagy vonalakban egyeztethetők voltak, azonban a korai (Boleráz) 

és klasszikus Baden (Baden IIB-IV) időszakok egyértelmű elválasztásán túl a finomabb 

besorolásra nem volt lehetőség. Ennek eredményeként megfontolandónak tartom Horváth 

Tünde véleményét, amely a Baden IIB-III-IV fázisokba sorolt típusok összevonását és a 

területi különbségekre való koncentrálást szorgalmazza (HORVÁTH T. 2011, 61). A 

horizontális stratigráfiai vizsgálatok nem mutattak ki a területileg elkülöníthető csoportok 

között lényeges tipológiai különbségeket. A tipokronológia által kimutatott korai időszak 

(Boleráz) leletanyaga ezekben az esetekben nem vált el élesen a lelőhelyek klasszikus Baden 

anyagától, ami részleges egyidejűséget is jelenthet. Azonban a csekély leletanyag inkább 

bolygatással másodlagos helyzetbe került leletekre utal, ami egy korábbi települési időszak 

szórványos jelenlétét bizonyítja. Az abszolút kronológiai kérdésekre a kutatás jelen 

állapotában nem lehet biztos megállapításokat tenni, hiszen két közvetett adaton kívül egyéb 

információnk nincs a térség természettudományos módszerekkel végzett datálásához. 

 

Borsod megye késő rézkori fejlődése két nagy időrendi egységre osztható. 

1. A késő rézkor korai időszaka, amelyet a Boleráz stílus elterjedése jelez. Megfelel a Baden 

IB-IC-IIA fázisok leletanyagának.  

2. A késő rézkor második fele, amely a klasszikus Baden-kultúra időszakát öleli fel (Baden 

IIB-III-IV). A térségben két hasonló, de számos vonásában mégis eltérő csoport jelenik meg 

ekkor. Az egyik a Baden kerámiastílussal jellemezhető lelőhelyekből áll, melyek elsősorban a 

megye alföldi vidékein terjedtek el. A másik az Ózd stílusnak nevezett egység. Ennek 

lelőhelyei főként Borsod megye ÉNy-i felében, a magasabban fekvő térségekben találhatók 

meg. A két egység megfeleltethető a korábbi kutatás által elkülönített Viss és Ózd-Piliny 

csoportoknak. A két csoport részben biztosan egykorú, de feltehető, hogy teljes fejlődésük is 

párhuzamos volt. Kezdetük ideje a Boleráz időszak végére tehető, bár a leletanyagból 

egyértelműen kimutatható átmeneti fázis hiánya miatt megjelenésük körülményei egyelőre 

nem tisztázottak. Ugyanígy bizonytalan a Borsod megyei késő rézkor végének 

meghatározása. Több jel is arra utal, hogy a Viss és Ózd-Piliny csoportok megérték a 

korabronzkor elejét. Kérdéses még azonban, hogy számolhatunk-e jelenlétükkel a 

korabronzkor további fázisaiban is. 

A fent leírtak alapján a doktori értekezés főbb eredményeit a következő pontokban 

foglalhatjuk össze: 

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye késő rézkori leleteinek és lelőhelyeinek összegyűjtése és 

részletes tipológiai vizsgálata. 

2. A Boleráz időszak egyértelmű, de továbbra is csak szórványos leletanyaggal jellemezhető 

jelenlétének kimutatása Borsod megye területén. 

3. A Boleráz és klasszikus Baden stílusú leletanyag szétválasztása, melyek között a 

települések belső kronológiai elemzései alapján nem mutatható ki időbeli összefüggés. 
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4. A klasszikus Baden időszakon belül két  - elsősorban a kerámiaanyaguk bizonyos 

jellegzetességei révén elkülöníthető – egység meghatározása, melyek megfeleltethetők a 

korábbi kutatás által felállított Viss és Ózd-Piliny csoportoknak. 

5. A két csoport leletanyagának pontosabb – az eddigieknél részletesebb – meghatározása. 

6. A Viss és Ózd-Piliny csoportok között a kerámiastílusok mellett a települési módban, 

temetkezési szokásokban és egyéb jelenségekben is megnyilvánuló eltérések kimutatása. 
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