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Kicsoda-micsoda vagyok hát? A válaszom: 
végösszege vagyok mindannak, ami előttem 
történt, mindannak ami voltam amit láttam 
amit tettem, és mindannak amit velem tettek.  
Mindenki és minden vagyok, akinek és aminek 
létét-a-világban befolyásolta az én létem. És 
mindaz én leszek a halálom után is, ami 
másként történt volna, ha én nem vagyok. 
 

(Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei) 
 
 
 
 
Who what am I? My answer: I am the sum 
total of everything that went before me, of all I 
have been seen done, of everything done-to-
me. I am everyone everything whose being in 
the world affected was affected by mine. I am 
anything that happens after I’ve gone which 
would not have happened if I had not come. 
 

(Salman Rushdie: Midnight’s Children)  

 
 



1 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
TARTALOMJEGYZÉK……………………………………………………………………………………………………..1 

ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS……………………………………………………………………………..9 

1. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELÉPÍTÉSE…………………………………………………………………13 

2. A KÖZÉP-EURÓPAI VK SZEREPE AZ EURÓPAI NEOLITIZÁCIÓBAN…………………………………20 

2.1. KÖZÉP-EURÓPA HELYE AZ EURÓPAI NEOLITIZÁCIÓS FOLYAMAT  

ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEIBEN……………………………………………………………………………….20 

2.2. A NEOLITIZÁCIÓ FOLYAMATA MAGYARORSZÁG NYUGATI TERÜLETEIN………..29 

3. A KÖZÉP-EURÓPAI VK TELEPÜLÉSKUTATÁSÁNAK LEGFONTOSABB  

HELYSZÍNEI ÉS ÁLLOMÁSAI…………………………………………………………………………………………36 

3.1. A VÁLOGATÁS SZEMPONTJAI……………………………………………………………………..…36 

3.2. A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK KORAI IDŐSZAKA…………………………………………..37 

3.3. KÖLN–LINDENTHAL FELTÁRÁSA ÉS KÖZLÉSE…………………………………………………38 

3.4. MIKRORÉGIÓ HOLLANDIÁBAN: AZ ÉPÜLETTIPOLÓGIA MEGSZÜLETÉSE……..…41 

3.5. TELEPÜLÉSKUTATÁS CSEHORSZÁGBAN…………………………………………………………43 

3.5.1. Mohelnice felfedezése…………………………………………………………………………………43 

3.5.2. Bylany és környezete……………………………………………………………………………………44 

3.5.3. További csehországi lelőhelyek…………………………………………………………………….46 

3.6. A MERZBACHTAL KOMPLEX TELEPÜLÉSMODELLJE………………………………………47 

3.7. A KORAI VK IDŐSZAK LELŐHELYEINEK SZISZTEMATIKUS KUTATÁSA……………..50 

3.8. NÉMETORSZÁGI FELTÁRÁSOK AZ ALDENHOVENER PLATTÉN TÚL………………..50 

3.9. AUSZTRIA: EGY HIÁNYZÓ LÁNCSZEM……………………………………………………………53 

3.10. TELEPÜLÉSEK A KÁRPÁTOKTÓL ÉSZAKRA: LENGYELORSZÁGI LELŐHELYEK…..56 

3.10.1. Délkelet-Lengyelország…………………………………………………………………………………56 

3.10.2. Szilézia…………………………………………………………………………………………………………59 

3.10.3. Az északi területek……………………………………………………………………………………….61 

3.11. A KULTÚRA NYUGATI VÉGVIDÉKE: FRANCIAORSZÁG………………………………….…61 

3.12. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT MODELLJEI………………………………………………………………..63 

3.13. INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK……………………………………………………….………64 

4. A KULTÚRA RÉGÉSZETÉNEK NÉHÁNY KIEMELT PROBLÉMAKÖRE…………………………….…67 



2 
 

4.1. ÉPÍTÉSZET……………………………………………………………………………………………………..67 

4.1.1. A gödörháztól az oszlopszerkezetes épületig………………………………………….……67 

4.1.2. Az oszlopvázas épület szerkezeti elemei……………………………………………….…….73 

4.1.2.1. Oszlopszerkezet…………………………………………………………………………..……73 

4.1.2.2. Alapozási árok (ném. Wandgraben, Fundamentgraben)…………………...81 

4.1.2.3. Külső árok (ném. Außengraben)………………………………………………………..82 

4.1.2.4. Tetőszerkezet…………………………………………………………………………………...85 

4.1.2.5. Hosszanti gödör (ném. Längsgrube, Baugrube)………………………………...88 

4.1.3. Az oszlopszerkezetes házak tipológiája…………………………………………………………90 

4.1.3.1. Alaptípusok…………………………………………………………………………………….…90 

4.1.3.2. Speciális épülettípusok……………………………………………………………………..94 

4.1.3.3. Az általánosan elfogadott épülettipológiától gyökeresen  

különböző értelmezések………………………………………………………………………..97 

4.1.4. Az épületek használatának időtartama………………………………………………………..99 

4.1.5. Az épületek tájolása……………………………………………………………………………………102 

4.1.6. Épületrekonstrukciók…………………………………………………………………………………104 

4.1.6.1. A rekonstrukciók típusai………………………………………………………….………104 

4.1.6.2. A külső járószint eredeti magasságának kérdése………………………….…105 

4.1.6.3. Az oldalfalak magassága………………………………………………………………….106 

4.1.6.4. A tető sajátosságai………………………………………………………………….………107 

4.1.6.5. Az épületek teljes magassága………………………………………………………….108 

4.2. A TELEPÜLÉSEK SZERKEZETE…………………………………………………………………….…108 

4.2.1. A települések élettartama és a megtelepedés folyamatossága………………….108 

4.2.2. A települések fejlődésének modelljei………………………………………………….…….110 

4.2.2.1. A telekmodell (ném. Hofplatzmodell)………………………………………………110 

4.2.2.2. A soros településmodell (ném. Zeilensiedlungsmodell)………………..…122 

4.2.2.3. A településszerkezetek további értelmezési lehetőségei………………...125 

4.2.3. Településtípusok……………………………………………………………………………………..…126 

4.2.3.1. Magányos tanya (ném. Einzelhof)……………………………………………………126 

4.2.3.2. Szer (ném. Weiler)………………………………………………………………………..…127 

4.2.3.3. Kiterjedt telep (ném. Großsiedlung)………………………………………………..128 

5. AZ ANALÍZIS ALAPVETÉSE: A KÖZÉP-EURÓPAI VK KUTATÁSA  



3 
 

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN………………………………………………………………………………………….132 

5.1. KRONOLÓGIAI FEJLŐDÉSTÖRTÉNET……………………………………………………………132 

5.1.1. A kultúra formatív fázisa………………………………………………………………………….…132 

5.1.2. A korai VK időszak………………………………………………………………………………………138 

5.1.3. A kései VK időszak……………………………………………………………………………………..143 

5.1.3.1. A kései VK időszak kezdeti szakasza: a kottafejes és korai  

Keszthely fázisok……………………………………….………………………………………...143 

5.1.3.2. A zselizi időszak, illetve a klasszikus és kései Keszthely fázisok…….….148 

5.2. A TELEPÜLÉSEK KUTATÁSA………………………………………………………………………….153 

5.2.1. A Magyarország területére eső településterület………………………………………..153 

5.2.1.1. Telepkutatások a kezdetektől az 1950-es évekig…………………………….153 

5.2.1.2. Az 1950-es évektől 1990-ig tartó időszak kutatástörténeti vázlata….154 

5.2.1.3. Az 1991 óta eltelt két évtized eredményei………………………………………164 

5.2.2. A Kárpát-medence északnyugati részén, Szlovákiában feltárt települések…181 

5.3. TEMETKEZÉSEK………………………………………………………………………………………..…188 

5.3.1. A Dunántúl és keleti peremvidékei: Magyarország…………………………………….188 

5.3.1.1. Sírleletek a kutatás kezdeteitől 1990-ig……………………………………….….188 

5.3.1.2. Az utolsó két évtizedben felfedezett temetkezések………………………..193 

5.3.2. A Kárpát-medence északnyugati területei: Szlovákia………………………………….199 

5.3.2.1. Településtől elkülönült temetők……………….…………………………………….199 

5.3.2.2. Telepen belüli temetkezések…………………………………………………………..204 

6. A KÖZÉP-EURÓPAI VK TELEPÜLÉSE BALATONSZÁRSZÓ–KIS-ERDEI-DŰLŐN………………210 

6.1. A TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZET………………………………………………………...210 

6.1.1. A Somogyi parti sík………………………………………………………………………………….…210 

6.1.2. A lelőhely közvetlen környezete…………………………………………………………………211 

6.2. ÁSATÁSOK BALATONSZÁRSZÓN………………………………………………………………….214 

6.2.1. Az első feltárás (2000)………………………………………………………………………………..215 

6.2.2. Nagy felületű ásatás a plató középső területén (2001)…………………………….…215 

6.2.3. A plató keleti részének és nyugati peremének feltárása (2002)….……………..218 

6.2.4. A korai VK időszak kutatása a lelőhely északkeleti részén (2003)……………….219 

6.2.5. További feltárások a plató nyugati peremén (2006)…………………………………..220 

6.3. AZ ÚJKŐKORI TELEPÜLÉS ÉPÍTMÉNYEI………………………………………………………..221 



4 
 

6.3.1. Oszlopszerkezetes házak………………………………………………………………………….…221 

6.3.1.1. Épületkategóriák……………………………………………………………………………..221 

6.3.1.2. Az épületek megfigyelt szerkezeti elemei………………………………………..224 

6.3.1.3. Az újkőkori épületek méretei…………………………………………………………..231 

6.3.1.4. A balatonszárszói lelőhely épülettípusai………………………………………….234 

6.3.1.5. Az épületek tájolása………………………………………………………………………..251 

6.3.1.6. Az épületek keresztmetszeti rekonstrukciója…………………………………..253 

6.3.2. Az újkőkori árok………………………………………………………………………………………….266 

6.4. TEMETKEZÉSEK…………………………………………………………………………………………..272 

6.4.1. A temetkezések általános jellegzetességei…………………………………………………272 

6.4.2. A temetkezések részletes elemzése……………………………………………………………273 

6.4.2.1. A temetkezések és csoportjaik településen belüli helyzete……………..273 

6.4.2.2. A temetkezések kronológiai helyzete………………………………………………276 

6.4.2.3. A temetkezések nemek szerinti megoszlása………………………………......279 

6.4.2.4. A halottak testhelyzete……………………………………………………………………282 

6.4.2.5. A temetkezések tájolása……………………………………………………………….…286 

6.4.2.6. Sírmellékletek…………………………………………………………………….……………291 

6.4.3. Az egyes jellegzetességek közötti összefüggések…………………………….………….299 

6.4.3.1. A kései VK időszak halottainak neme és testhelyzete……….……………..300 

6.4.3.2. A halottak neme és tájolása………………………………….………………………...302 

6.4.3.3. A testhelyzet és a tájolás lehetséges korrelációi………………………………305 

6.4.3.4. A mellékletes sírok jellemzői……………………………………………………………306 

6.4.4. A temetkezések elemzése során nyert információk összegzése………………….307 

6.5. KRONOLÓGIA…………………………………………………………………………………………..…309 

6.5.1. Relatív kronológia………………………………………………………………………………………309 

6.5.1.1. A balatonszárszói kerámiaszekvencia kezdete…………………………………309 

6.5.1.2. Bicske-Bíňa/Bény fázis – 1. stíluscsoport…………………………………………309 

6.5.1.3. Milanovce/Nyitranagykér fázis – 2. stíluscsoport…………………………….310 

6.5.1.4. Korai Keszthely fázis – 3. stíluscsoport…………………………………………….311 

6.5.1.5. Keszthely fázis – 4. stíluscsoport………………………………………………..……312 

6.5.1.6. Keszthely-Zseliz fázis – 5. stíluscsoport……………………………………………313 

6.5.2. Abszolút kronológia…………………………………………………………………………………..314 



5 
 

6.6. TELEPÜLÉSSZERKEZET……………………………………………………………….……………….320 

6.6.1. A település fejlődésének fő fázisai…………………………………………………………….320 

6.6.2. Az épületek közvetlen környezete……………………………………………………………..327 

6.6.3. A településszerkezet közép- és mikroszintű struktúrái……………………………...332 

6.6.3.1. A házcsoportok…………………………………………………………………………..…..332 

6.6.3.2. A házcsoportokon belüli időrendi különbségek vizsgálata……….……..336 

6.6.4. A településtörténeti modell……………………………………………………………………….342 

7. TOLNA–MÖZS ÚJKŐKORI TELEPÜLÉSE – ESETTANULMÁNY A DÉL-DUNÁNTÚLRÓL….346 

7.1. FÖLDRAJZI KÖRNYEZET……………………………………………………………………………….346 

7.1.1. A Tolnai-Sárköz…………………………………………………………………………………..………346 

7.1.2. A lelőhely környezete…………………………………………………………………………………347 

7.2. A TO-26 LELŐHELY FELTÁRÁSA TOLNA–MÖZSÖN……………………………………...350 

7.3. AZ ÚJKŐKORI TELEPÜLÉS ÉPÍTÉSZETE………………………………………………………...353 

7.3.1. Az épületmaradványok állapota, épületkategóriák…………………………………….353 

7.3.2. Az épületek szerkezeti elemei…………………………………………………………………….355 

7.3.2.1. A tetőszerkezetet tartó belső oszlopok……………………………………..…….355 

7.3.2.2. A hosszanti falsíkok oszlopsorai………………………………………………………358 

7.3.3. Az épületek méretei, épülettípusok……………………………………………………………360 

7.4. TEMETKEZÉSEK…………………………………………………………………………………………..361 

7.5. KRONOLÓGIA……………………………………………………………………………………………..362 

7.6. TELEPÜLÉSSZERKEZET…………………………………………………………………………………372 

7.6.1. A déli településrész…………………………………………………………………………………….373 

7.6.2. A középső településrész………………………………………………………………………….…374 

7.6.3. Az északi településrész………………………………………………………………………………376 

7.6.4. A település fejlődésének dinamikája………………………………………………………….379 

8. EGY ÚJ REGIONÁLIS SZINTÉZIS FELÉ: ÉPÜLETEK, TELEPÜLÉSEK, TEMETKEZÉSEK………...381 

8.1. A KULTÚRA VÉDJEGYÉVÉ VÁLT ÉPÜLETTÍPUS EREDETE, KIALAKULÁSA…….…381 

8.2. ÉPÍTÉSZETI SAJÁTOSSÁGOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN………………………………..397 

8.2.1. A kutatott terület épületeinek általános jellegzetességei……………………………397 

8.2.2. Az épületek szerkezetének regionális variációi…………………………………………..402 

8.2.2.1. Az épületek méretei………………………………………………………………………..402 

8.2.2.2. A különböző épülettípusok aránya……………………………………………….…404 



6 
 

8.2.2.3. Külső árok……………………………………………………………………………………….405 

8.2.2.4. A falak alapozási árkai………………………………………………………………….…405 

8.2.2.5. Ovális oszlophelysorok……………………………………………………………………408 

8.2.2.6. A regionális jelenségek összegző értékelése……………………………………413 

8.2.3. A házak tájolásának lehetséges szabályszerűségei……………………………………..417 

8.2.3.1. Az épületek tájolása a Kárpát-medence nyugati  

részének lelőhelyein.................................................................................417 

8.2.3.2. Az épületek tájolásának regionális variációi………………..………………....424 

8.2.3.3. Az épületek tájolása és a kronológia……………………………………………….426 

8.2.3.4. Az irányítást meghatározó tényezők……………………………………………….426 

8.3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK……………………………………………………..429 

8.3.1. Településtípusok…………………………………………………………………………………….….429 

8.3.2. A nagyméretű telepek szerkezete, fejlődése……………………………………………...430 

8.3.2.1. A magyarországi telepek szerkezete…………………..…………………………..430 

8.3.2.2. Délnyugat-Szlovákia telepeinek szerkezete…………….……………………….434 

8.3.2.3. A közép-európai VK Kárpát-medencei  

településterületének telepszerkezeti modellje……………………………………..436 

8.4. TEMETKEZÉSEK…………………………………………………………………………………………..438 

8.4.1. Az előzmények: a Starčevo-, Körös- és Criş-kultúrák temetkezési szokásai…438 

8.4.1.1. A Starčevo-kultúra temetkezései a Dunántúlon……………………………...438 

8.4.1.2. Magyarország kora neolitikumának temetkezései…………….……………440 

8.4.1.3. A Starčevo-, Körös- és Criş-kultúrák temetkezéseinek  

általános jellemzői………………………………………………………………………………..442 

8.4.2. A közép-európai VK temetkezéseinek jellegzetességei  

a Kárpát-medencében………………………………………………………………………………..443 

8.4.3. A temetkezésekkel kapcsolatos eredmények összegző értékelése………….….448 

9. A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI TERÜLETEINEK KÖZÖSSÉGEI  

A KÖZÉP-EURÓPAI VK VÉRKERINGÉSÉBEN…………………………………………………………………..452 

IRODALOMJEGYZÉK…………………………………………………………………………………………………………..455 

 

 

 



7 
 

FÜGGELÉK (Lásd külön kötetben) 

I. FÜGGELÉK: BALATONSZÁRSZÓ–KIS-ERDEI-DŰLŐ LELŐHELY ŐSKORI ÉPÜLETEINEK 

KATALÓGUSA 

II. FÜGGELÉK: BALATONSZÁRSZÓ–KIS-ERDEI-DŰLŐ LELŐHELY ÚJKŐKORI TEMETKEZÉSEINEK 

KATALÓGUSA 



8 
 

 



9 
 

ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Egyetemi régészeti tanulmányaim kezdetén több hónapon keresztül vettem részt a 

szülővárosom, Győr vonzáskörzetében fekvő Mosonszentmiklós–Egyéni földek lelőhely 

feltárási munkálataiban. Magyarországon első alkalommal itt bontakozott ki a közép-európai 

vonaldíszes kerámia kultúrájának (a továbbiakban közép-európai VK) olyan méretű 

települése, ahol az újkőkori épületek és a telep szerkezete egyaránt dokumentálható volt. 

 Ekkor azonban még messze nem rendelkeztem olyan kiforrott elképzelésekkel, hogy 

egyetemi diplomám megszerzését követően a Dunántúlon, és éppen a közép-európai VK 

településrégészetének témakörében szeretnék kutatni. Ahhoz véletlen események sorozata 

szükségeltetett, hogy hét évvel később, egészen pontosan 2001. március 5-én, már a Magyar 

Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének fiatal kutatói ösztöndíjasaiként 

kapcsolódhattunk be Marton Tibor barátommal és kollégámmal a balatonszárszói Kis-erdei-

dűlőben az azt megelőző év őszén megkezdett feltárásokba. Ezt követően összesen négy 

ásatási évadban voltam résztvevője, illetve vezetője a közép-európai VK magyarországi 

településterületén ismertté vált egyik legjelentősebb településen folytatott ásatásoknak. A 

Balatonszárszón megismert forrásanyag, az MTA Régészeti Intézete és számos további 

intézmény, elsősorban a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat (később Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi 

Központ) nyugat-dunántúli regionális szervezete által folytatott feltárások korábban nem 

közölt eredményeivel kiegészülve tették lehetővé a most kézben tartott szintézis 

összeállítását. 

 A disszertáció nem jöhetett volna létre a balatonszárszói ásatásokat 2000–2001-ben, 

majd 2005–2006-ban ismét vezető Belényesy Károly szaktudása és jóindulatú segítsége 

nélkül, akinek figyelmét nem kerülte el az a néhány újkőkori hulladékgödör, amelyek nem 

sokkal azt követően láttak napvilágot, hogy 2000 őszén megkezdte a lelőhely középkori 

temploma körül elterülő temető feltárását. Ekkor döntött úgy, hogy Marton Tibort és a 

dolgozat szerzőjét bevonja az újkőkori telepjelenségek kutatásába. A közös munkálatok 

időtartamát előzetesen két hónapra becsültük. Azt már a megtalált település jelentősége és 

kiterjedése alakította úgy, hogy a neolit régészeti jelenségek feltárása ezt követően összesen 

25 hónapot vett igénybe. 



10 
 

 Munkánk során mindvégig támaszkodhattunk az Magyar Tudományos Akadémia 

Régészeti Intézete vezetésének, mindenekelőtt Bálint Csanád igazgató úrnak, Bánffy Eszter 

tudományos osztályvezetőnek, majd igazgatóhelyettesnek és Bondár Mária általános 

igazgatóhelyettesnek aktív támogatására és megértő türelmére. A Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatóságának részéről Honti Szilvia biztosította munkánk nyugodt hátterét, aki 

a területet jól ismerő régészként az M7-es autópálya építését megelőző feltárások 

koordinátori szerepkörét töltötte be a Somogy megyei szakaszon. Külön szeretném 

kihangsúlyozni, hogy az ásatások ideje alatt mindvégig legalább olyan határozottsággal 

képviselte a szakmai szempontok elsődlegességét, mint maguk a feltáró régészek. 

Az újkőkori település kutatásában hosszabb-rövidebb ideig Fábián Szilvia, Horváth 

Tünde, Marton Tibor, Osztás Anett és Stibrányi Máté régészek vettek részt. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének és a Szegedi Tudományegyetem 

Régészeti Tanszékének egyetemi hallgatói közül Laczkovich Borbála, Löffler Zsuzsanna, 

Molnár Attila és Rosta Szabolcs munkájára számíthattunk hosszabb ideig, de a két intézmény 

számos további hallgatója dolgozott néhány hétig az ásatáson. Értékes segítséget kaptunk a 

középkori feltáráson dolgozó Serlegi Gábor és Sófalvi András régészektől, utóbbi 2003 őszén 

az újkőkori telepfeltárásba közvetlenül is bekapcsolódott. Régésztechnikusaink közül Szabó 

Zoltán mind a négy ásatási idényben velünk dolgozott. Illés László régésztechnikus a 

telepfeltárás különösen intenzív szakaszában, 2002-ben volt a munkacsoport állandó tagja. 

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg az Öreglakhoz tartozó Barátiból nap, mint nap 

ingázó ásatási munkásaink, különösen Horváth János, Horváth Zsolt, Kuti Ferenc, Pápai János 

és Rákóczi Imre, valamint a Telekiben lakó Kovács család számos tagjának több éven át 

kitartó ragaszkodással végzett munkájáról, amelynek sok fontos megfigyelést és leletet 

köszönhetünk. 

A feltárások befejezése után megkezdett feldolgozás feltételeinek megteremtése 

mindenekelőtt Bondár Mária érdeme a leletanyag restaurálásától annak ideiglenes 

elhelyezéséig. A kerámia leletanyag restaurálása McQuirkné Glattfelder Lúcia szaktudását 

dicséri. Viemann Zsolt (Budapesti Történeti Múzeum) a pótolhatatlan értékű terepi geodéziai 

munkálatok mellett a disszertáció illusztrációinak, így a lelőhelytérképek és házalaprajzok 

elkészítésében is szerepet vállalt. Terepi segítőinek: Tóth Anikó és Kárpáti Zoltán 

régészeknek, illetve Alibán Andrásnak geodétának szintén sokat köszönhetünk.  
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A dolgozat értelmezhetősége szempontjából alapvetőnek bizonyultak az illusztrációk, 

ezen belül az egyes jelenségek európai vagy regionális elterjedését szemléltető áttekintő 

térképek, az egyes lelőhelyek térképei, a házalaprajzok, a különböző rekonstrukciós rajzok, 

továbbá a sírrajzok digitalizált változatai. Elkészítésük és egységes grafikai arculatuk 

megteremtése a Réti Zsolt által elvégezett, egyetlen mondatban nehezen érzékeltethető 

mennyiségű és minőségű munkának köszönhető. 

 Honti Szilvia jóvoltából dolgozhattam Balatonszemes–Szemesi-berek lelőhely 

telepjelenségeivel és leletanyagával, a Tolna–Mözs határában napvilágot látott telep 

előzetes feldolgozása az ásató régészek, Csekő Andrea, Horváth Tünde, Koós István és Redő 

Ferenc nagyvonalúságának köszönhetően vált lehetővé. Több, Északnyugat-Dunántúlon 

fekvő közöletlen, illetve feldolgozás alatt álló lelőhely adatait Ilon Gábor (NÖK Nyugat-

dunántúli régió) szívességéből használhattam. 

 Az egyes interdiszciplináris jellegű vizsgálatok közül a disszertációban részletesen a 

balatonszárszói település radiokarbon módszerrel való keltezése jelenik meg, amely Alasdair 

Whittle (Cardiff University) nagyvonalú segítségével a Natural Environmental Research 

Counciltól elnyert támogatásból valósult meg. A méréseket az Oxfordi Egyetem radiokarbon 

laboratóriumában (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit) Robert E. M. Hedges 

útmutatásával Lucy J. E. Cramp végezte. 

Számos további, már elvégzett, illetve folyamatban lévő vizsgálatsorozat fontos 

további információkkal szolgált a régészeti jelenségek értelmezése során. Ezek részletes 

összehasonlító elemzését a balatonszárszói eredmények monografikus közlése során 

szeretnénk elvégezni. Az emberi csontmaradványok már elkészült fizikai antropológiai 

vizsgálata K. Zoffmann Zsuzsanna páratlan munkabírásának újabb tanúbizonysága (K. 

ZOFFMANN 2012). Az állatcsontanyag feldolgozását Vörös István végzi (VÖRÖS 2007). Az emberi 

és állati csontmaradványokon elvégzett stabil és stroncium izotóp mérések eredményeinek 

értelmezése Alasdair Whittle és munkatársainak munkája, közülük a radiokarbon 

vizsgálatokban is közreműködő Robert E. M. Hedges és Lucy J. E. Cramp, valamint Alex 

Bentley, Penny Bickle és Daniela Hofmann nevét kell megemlítenem (BICKLE/WHITTLE in 

press). A kerámia leletek anyagvizsgálatain Kreiter Attila és munkatársai dolgoznak az 

Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi központjának laboratóriumában (ZSÓK et 

al. 2012). A lelőhely környezetét Sümegi Pál és tanítványai a Szegedi Egyetem Földtani és 
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Őslénytani Tanszékének kutatóiként vizsgálták, eredményeik értékelése jelenleg is 

folyamatban van (SÜMEGI et al. 2004; 2007). 

A feldolgozás során felmerülő problémákat rendszeresen meg tudtam vitatni a 

modern szemléletű dunántúli újkőkorkutatás egyik megteremtőjével, Kalicz Nándorral és 

egykori szegedi tanárommal, Horváth Ferenccel is. Folyamatosan számíthattam a 

munkahelyem újkőkori kutatásokkal foglalkozó munkacsoportját irányító Bánffy Eszter 

segítségére, szakirodalmi jártasságára és tanácsaira. 

Megkülönböztetett köszönet illeti Raczky Pált (ELTE Régészettudományi Intézet) 

teljes témavezetői tevékenységéért, tanácsaiért, a felhasznált szakirodalom kibővítésére 

vonatkozó javaslataiért és a munka lezárásához elengedhetetlen ösztönzéséért. 

A balatonszárszói település anyagi kultúrájának témájával foglalkozó Marton Tiborral 

az 1990-es évek közepén régészhallgatóként észrevétlenül és kimondatlanul kezdtünk egy 

olyan közös szakmai vállalkozásba, amelynek mibenlétéről akkor még elképzeléseink sem 

voltak. Kivételes szerencse, hogy ma barátokként és munkatársakként nap mint nap 

szomszédos íróasztalok mellett ülve, hivatásunkként van lehetőségünk az alábbi oldalakon 

kifejtett problémákat megvitatni. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani családomnak: 

édesanyámnak, Szabó Juditnak; édesapámnak, Oross Józsefnek; nagynénémnek, Szabó 

Emíliának, valamint az igaz és türelmes társként támogató Orosz Krisztának, hogy velem 

együtt viselték annak a hosszú folyamatnak a pszichikai és nem ritkán anyagi terheit is, 

amely a Kis-erdei-dűlőben fekvő újkőkori falu felfedezését követő bő egy évtized alatt végül 

elvezetett a dolgozat befejezéséhez. 
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1. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELÉPÍTÉSE 

 

Az értekezés elkészítése során egyetlen pillanatra sem hagyhattam figyelmen kívül, hogy 

bármennyire unalomig ismételt, vagyis kifejezetten közhelyes, de mindenképp helytálló a 

megállapítás, hogy a közép-európai VK számít az európai újkőkor egyik legsokoldalúbban 

vizsgált szegmensének. Egyfelől tehát számításba kellett venni az európai régészeti kutatás 

másfél évszázad alatt e témakörben felhalmozott eredményeit; másrészt tudatosan vállalt 

törekvés is volt az ismert területek felől az ismeretlen irányába való haladás, és amint azt a 

munka szerkezeti és logikai felépítése is demonstrálni szeretné, a vizsgált szakterület 

gyakorlatilag valamennyi konkrét kérdését tekintve a magyarországi településterület 

számított terra incognita-nak, szemben más régiók részletesen közzétett eredményeivel, 

kidolgozott modelljeivel. Általános kiindulási pontként a közép-európai VK-nak az újkőkor 

vívmányainak európai elterjedésében betöltött különleges szerepe szolgált, amelyre a 

következő, 2. fejezetben térek ki.  

A dolgozat 3. fejezete a kultúra településkutatásának és nem utolsósorban az azokból 

eredő értelmezések fejlődésének vázlatos ismertetésére vállalkozik. Az európai ősrégészet 

kutatásának szerteágazó folyamatába ágyazódva, annak egyik jelentős alkotóelemeként 

alakult ki az építészeti hagyaték elemzésének részletes módszertana (MODDERMAN 1970, 100–

120; 1972; 1986a). A közép-európai VK elterjedési területének számos régiójában: Hollandia 

délkeleti részén (MODDERMAN 1985; 1988), a Rajna-vidék alsó, németországi szakaszán 

(LÜNING 1982a; 1982b; 1988b; LÜNING/STEHLI 1994), Csehországban (SOUDSKÝ 1962; 1966; 

1969; SOUDSKÝ/PAVLŮ 1972; PAVLŮ/ZÁPOTOCKÁ/SOUDSKÝ 1985; 1987; PAVLŮ/RULF/ZÁPOTOCKÁ 1986) 

és Lengyelországban (MILISAUSKAS 1986; KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 1993, 40–97) a II. 

világháborút követően olyan telepfeltárások és regionális kutatási programok valósultak 

meg, amelyek új adatok tömegével gazdagították a települések szerkezetéről és a 

településhálózatról rendelkezésre álló ismereteinket. A szakmai és a szélesebb 

olvasóközönség számára egyaránt hozzáférhetővé vált eredmények korábban 

elképzelhetetlen, sokoldalú képet rajzoltak ki Közép-Európa első paraszti közösségeinek 

életéről. 

A településrégészeti kutatások legfontosabb felfedezéseinek felvázolásán túl a 

feltárásokon nyugvó elmélyült elemzések közül elengedhetetlen néhány problémakör 

részletes, kritikai kommentárokkal ellátott áttekintése, amelyre a 4. fejezet vállalkozik. A 
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tárgyalt kérdések kivétel nélkül alapvetőek a dolgozat forrásanyagának értelmezése 

szempontjából. Mindenekelőtt ebbe a körbe tartoznak az épületek szerkezeti 

sajátosságainak témakörében végzett szerteágazó elemzések és az oszlopszerkezetes 

épületek tipológiája. Ezzel szorosan összefüggnek a települések szerkezetének 

rekonstrukciójára tett kísérletek és a fejlődésüket bemutatni hivatott modellek. Mindenképp 

szétfeszítené azonban a dolgozat kereteit és nem is tartozik elsődleges célkitűzései közé az 

egyes régiók kerámiatipológián alapuló relatív kronológiai rendszereinek tárgyalása, azok 

összevetése. Hasonlóképpen nem részletezem az anyagi kultúra számos további, az ásatások 

során napvilágot látott tárgycsoportjának elemzése során nyert információkat.  

A magyarországi településterületen feltárt oszlopszerkezetes épületnyomok és 

települések közlésének rendkívül korlátozott mértéke, különösen a magyar nyelvű 

tanulmányok hiánya egy további fontos problémát is felvet. Mind a mai napig nem alakult ki 

egyes, a kultúrában specifikus régészeti jelenségekre, továbbá az elemzések során 

rendszeresen használt fogalmakra vonatkozó, általánosan elfogadott, magyar nyelvű 

nevezéktan. Bevett gyakorlat a német nyelvű meghatározások vagy azok magyar 

fordításának használata. Ez azonban nem egységes, sőt a kifejezések nem egyszer az 

eredetitől gyökeresen eltérő értelemben jelennek meg, nemcsak ásatási jelentésekben, de 

tanulmányokban és szakcikkekben is. Ezért mindenképp szükséges volt az adott szakterület 

kutatásában használt elnevezések és fogalmak magyar változatainak rögzítése, az 

elnevezések mögötti jelentéstartalom egyértelmű meghatározása, valamint azoknak a 

német és angol nyelvű meghatározásokkal való megfeleltetése. 

Már a két (3–4.) fejezetben idézett, illetve elemzett szakkönyvtárnyi terjedelmű 

publikációra vetett egyetlen felületes pillantás is könnyen keltheti azt a benyomást, hogy 

néhány újabb épület és település feltárásával, elemzésével és közzétételével már nem lehet 

érdemben gyarapítani a rendelkezésre álló, hagyományos régészeti feldolgozás által 

nyerhető ismeretanyagot. Ennek cáfolatához azonban önmagában elégséges érvet szolgáltat 

a magyarországi kutatás folyamatának ismerete.   

A saját kutatásaim során részletesen elemzett együttesek tárgyalását megelőzően 

ezért kifejezetten a Kárpát-medencei feltárások szakirodalomból megismerhető 

eredményeinek összefoglalását tűztem ki az 5. fejezet céljaként. Az országban folyó 

topográfiai munkálatok, régészeti terepbejárások során, valamint a különböző úton a 

múzeumokba került leletek alapján jelentős számban sikerült azonosítani a kultúra 
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lelőhelyeit. Az tehát nem volt kérdéses, hogy Magyarország nyugati területein a kultúra 

összefüggő településterületével kell számolni. Különösen sok közölt adattal rendelkezünk 

Veszprém megyéből és Zala megye nyugati részéről (BAKAY/KALICZ/SÁGI 1966; 1970; ÉRI et al. 

1969; DAX et al. 1972), Pest megyéből (DINNYÉS et al. 1986; 1993; 2012), valamint Komárom-

Esztergom megyéből (HORVÁTH/H. KELEMEN/TORMA 1979). 

A két világháború közötti időszak szerény felületekre kiterjedő ásatásait követően a 

kultúra dunántúli régiójának belső időrendjét, tulajdonképpen az egyes elkülöníthető 

kerámiastílusok sorrendjét tanulmányaikban Kalicz Nándor és Makkay János (KALICZ/MAKKAY 

1972b; 1972c; MAKKAY 1978; 1982, 42–67, 96–103; KALICZ 1978–79a; 1991; 1993; 1995) 

határozták meg. Ugyanezt a munkát Délnyugat-Szlovákiában Juraj Pavúk végezte el kimerítő 

részletességgel (PAVÚK 1962; 1969; 1980a; 1994b). A tipokronológiai fejlődéstörténet 

ismerete kétségtelen előfeltétele volt a telepjelenségek későbbi szabatos értelmezésének is, 

de az ehhez kapcsolódó stúdiumok Magyarországon szinte egyet jelentettek a teljes 

publikációs tevékenységgel. 

A nagyszámú lelőhely és a kidolgozott relatív kronológia ellenére a Dunántúlon 

feltűnő hiányosságot jelentett az a tény, hogy az 1980-as évek végéig mindössze néhány 

oszlopszerkezetes, a föld felszínére épített épület nyoma vált ismertté. A szakirodalomban 

fellelhető, épületként értelmezett régészeti jelenségek jelentős része földbe mélyített 

struktúra, ún. „gödörház” volt. A települések szerkezetéről pedig gyakorlatilag semmilyen 

információ nem állt rendelkezésre. Kalicz Nándor akadémiai doktori értekezése (KALICZ 1988) 

és Roland Gläser egyetemi doktori disszertációja (GLÄSER 1993) pontosan azt a pillanatot 

rögzítették, amely a kutatás fenti ismérvekkel jellemezhető korszakát lezáró állapotot 

tükrözi. Délnyugat-Szlovákiában ezzel szemben egyes feltárások már az 1960-as évektől 

komoly településrégészeti eredményeket hoztak (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1966; PAVÚK 1982). 

A közép-európai VK magyarországi telepkutatásában az 1990-es évek elejétől 

bekövetkezett, különösebb túlzás nélkül drámainak nevezhető fordulat az épületek és a 

települések méreteiből adódóan kiváló esettanulmányként mutatható be, mint olyan 

problémakör, amelynek kutatásában alapvető áttörést hoztak a nagy felületen folytatott 

feltárások. Ez tulajdonképpen a teljes európai településterületről elmondható, a hazai 

régészettudomány számára azonban csak ekkor jött el egy olyan időszak, amely lehetővé és 

szükségessé tette az ilyen módszerrel folytatott ásatásokat. Az első nagyobb felületen 
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vizsgált települések Törökbálint–Dulácska (ENDRŐDI 1993; 1994) és Mosonszentmiklós–Egyéni 

földek (M. EGRY 1996; 1997) lelőhelyeken láttak napvilágot. 

Az általam felvázolt fejlődéstörténet egyértelművé teszi, hogy a magyarországi 

elterjedési terület helyzete alapjaiban különbözik a megismert európai példáktól. Az egyik 

legfontosabb szándék éppen annak szemléltetése volt, hogy a hazai kutatás pályaíve 

nagyjából a 20. század harmincas éveire végleg elvált a kultúra régészetében központi 

szerepet játszó németországitól (TOMPA 1934–35; BUTTLER/HABEREY 1936; BUTTLER 1938). 

Hasonló állapot állt be az 1950-es évekre a hollandiai (MODDERMAN 1958–59a; 1958–59b; 

1958–59c; WATERBOLK 1958–59; WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59), majd az 1960–70-es 

évekre a csehországi (SOUDSKÝ 1962; 1966; 1969; SOUDSKÝ/PAVLŮ 1972; PAVLŮ 1982) és a már 

említett szlovákiai (NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1966; PAVÚK 1982), illetve az elterjedési terület 

nyugati részén a franciaországi (COUDART et al. 1982; ILLET et al. 1982) feltárásokkal való 

összevetésben. Ezt követően már a kultúra ausztriai (LENNEIS 1982; 1989; 1995) és 

lengyelországi (MILISAUSKAS 1973; 1986; GODŁOWSKA 1982; KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 1982; 

1993) településterületéről is messzemenőkig több információ volt hozzáférhető. Ki kell 

hangsúlyozni, hogy együttgondolkodást, illetve az eredmények adaptációját lehetetlenné 

tevő különbségek semmiképpen sem a magyar kutatók esetleges szakmai fogyatékosságairól 

árulkodnak, egyszerűen a rendelkezésükre álló forrásanyagot választotta el áthidalhatatlan 

szakadék a felsorolt országokban feltárt leletegyüttesektől, úgy mennyiségi, mint minőségi 

szempontból. 

A balatonszárszói Kis-erdei-dűlőben 2000 és 2006 között munkatársaimmal mintegy 

tíz hektár nagyságú területen sikerült feltárni a közép-európai VK településnyomait, közöttük 

számos épületmaradványt. Előkerültek a korszak településen belüli temetkezései és egy 

sáncárok északi része is, melyet több bejárat szakított meg. 

A balatonszárszói ásatások eredményeinek részletes ismertetése és elemzése képezi 

a doktori dolgozat 6. fejezetét. Mivel az épületek oszlopszerkezetének nyomai – számos 

egykorú lelőhelyen tapasztaltakkal ellentétben – Balatonszárszón kifejezetten jó állapotban 

maradtak fenn, így pontos adatok álltak rendelkezésemre a településen egykor létezett 

házak oszlopszerkezetéről, továbbá a falak, és így közvetve a tető szerkezetéről is. A nagy, 

összefüggően feltárt terület lehetővé tette az egyes épületek településen belüli 

elhelyezkedésének, valamint egymáshoz viszonyított térbeli és kronológiai helyzetének 

vizsgálatát. Meghatározhatók voltak továbbá az épületekhez tartozó további 
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telepjelenségek, és így az azok feltárása során előkerült, az épületekkel közvetlenül 

kapcsolatba hozható leletanyag is. Számos lehetőség nyílt az épületnyomok és egyéb 

régészeti jelenségek, úgymint a telepen belüli temetkezések és a sáncárok egymáshoz való 

viszonyának tanulmányozására. 

A lelőhelyen napvilágot látott kerámia leletanyag részletes feldolgozása Marton Tibor 

doktori értekezésének a témája. Az egyes épületekhez kapcsolódó telepjelenségekben feltárt 

kerámia leletanyag elemzése alapvető fontosságú az épületek egymáshoz viszonyított 

időrendi helyzetének meghatározása szempontjából. Az így felállított relatív kronológiát az 

Oxfordi Egyetem Radiokarbon Laboratóriumában elvégzett 46 radiokarbon mérés egészíti ki. 

Az adatok alapján határolható be a lelőhely életének abszolút kronológiai helyzete. Az 

eredmények összegzésével rekonstruálható volt az újkőkori település hozzávetőlegesen 350 

évet felölelő fejlődése, valamint a település kiterjedése és szerkezete az egyes 

településfázisokban. 

Munkám során szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy jelenleg nincs olyan, a 

Dunántúlon feltárt egykorú település, amely legalább olyan mértékben közlésre került volna, 

hogy az lehetővé tenné a balatonszárszói eredményekkel való akár csak korlátozott mértékű 

összevetést. Fokozottan érvényes ez a megállapítás a Balatontól délre fekvő területek 

településeire. Éppen ezért a 7. fejezet egy olyan rövidebb esettanulmány, amely a Dél-

Dunántúlon napvilágot látott, méreteiben a balatonszárszói településhez hasonló – így 

jelenleg a közép-európai VK Tolnai Sárközben található legfontosabb lelőhelyének számító – 

Tolna–Mözs épületeinek és településszerkezetének vizsgálatára vállalkozik. 

A dolgozat legfontosabb célkitűzése felvázolni a Kárpát-medence nyugati területeinek 

településtörténetét a közép-európai VK időszakában, vagyis a Kr. e. 6. évezred második 

felében. A 8. fejezetben a disszertáció korábbi részeinek tematikai felépítését követve az 

építészet, a településszerkezetek és a temetkezések kérdései köré csoportosítva összegzem 

a magyarországi és szlovákiai lelőhelyeken tapasztalt általános jellegzetességeket, illetve az 

esetlegesen jelentkező regionális különbségeket. A balatonszárszói és a tolna–mözsi 

feltárások eredményei jól kiegészíthetőek voltak a Balatontól délre fekvő régió több, szintén 

az elmúlt években feltárt, egykorú újkőkori településének adataival, így például a 

Balatonszárszótól mindössze nyolc kilométer távolságban található Balatonszemes–Szemesi-

berek telepjelenségeivel. A Dunántúl északi részének vonaldíszes településeivel való 
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összehasonlítás néhány északnyugat-dunántúli forrásanyagtól eltekintve elsősorban a 

régészeti szakirodalomban fellelhető adatok alapján volt lehetséges. 

Természetesen alapvető törekvés volt az elsődlegesen vizsgált terület határain kívül 

eső régiók legutóbbi időkig sokkal intenzívebben kutatott telepeivel való összevetés is. Ebből 

a szempontból kiemelt figyelmet érdemel a Kárpát-medencével a Dévényi-kapun és az 

Alpokalja dombvidékén keresztül közvetlenül érintkező Kelet-Ausztria. Fontos feladatnak 

tekintettem továbbá az összehasonlítást a kultúra azon régióinak épületeivel és telepeivel, 

amelyek a régészeti kutatásban alkalmazott elemző módszerek kidolgozásának 

folyamatában a meghatározó forrásanyagot szolgáltatták.  

Alapvető jelentőségű, korábban nem elemezhető kérdés, hogy a korszak Kárpát-

medencei építészetére, a települések szerkezetére és temetkezési szokásaira vonatkozó 

általános megállapítások és az ezek alapján felállított modellek alapján milyen 

viszonyrendszer állítható fel a kutatott terület és a kultúra településterületének egyéb 

régióiban tapasztalt fejlődés között. Erre a 9. fejezet összefoglaló jellegű értékelésében 

igyekeztem válaszokat keresni. 

Munkám során beigazolódott az, amely már a disszertáció elkészítésének kezdeti 

szakaszában is több volt, mint sejtés. Egyetlen doktori értekezés keretei között nem 

tárgyalható részletesen minden olyan kutatási téma, amelynek kifejtésére az említett okok 

miatt a megelőző nyolc évtized során nem volt lehetőség. Az Olvasó ezért egy olyan írást tart 

a kezében, amely noha számos ponton eljutott alapvető következtetések levonásáig, mégis 

sokkal inkább egy folyamat fontos állomásának, mint lezárásának tekintendő. A fennálló 

helyzetben két lehetőség közül választhattam. Az egyik szerint minden érintett területet 

megpróbálok az adott terjedelmi és időbeli keretek között lefedni. Ez a megoldás első látásra 

tetszetős és látványos volta ellenére óhatatlanul azzal a következménnyel járt volna, hogy 

minden probléma elemzése töredékes, számos ponton kifejezetten felületes marad. Ezért 

inkább a másik utat választottam, mégpedig azt, amely bizonyos területek, így például az 

építészeti sajátosságok elmélyültebb kidolgozására vállalkozott.  

Ez természetesen azt is jelenti, hogy némi kockázatot vállalva és a korszellemmel 

szemben haladva nem ragaszkodtam olyan részekhez, amely például a dolgozat előszavában 

említett, részben már elvégzett, részben folyamatban lévő interdiszciplináris kutatások 

eredményeit integrálja az itt olvasható elemzésbe. Semmi esetre sem jelenti ez az így nyert 

és nyerhető információk akár legcsekélyebb mértékű alábecslését. Meggyőződésem 



19 
 

azonban, hogy ezek pontos, alapvető félreértéseket kiküszöbölő értelmezésére csak akkor 

van lehetőség, ha a településtörténeti kutatások már elértek egy viszonylag magas szintet. A 

közép-európai VK németországi kutatásai remek példákkal szolgálnak arra, hogy mely 

ponton érdemes az eredmények ilyen jellegű összevetése. A forrásanyag elemzésének egyes 

állomásai már csak egy későbbi, sokkal komplexebb végeredmény megbízhatósága 

érdekében sem megkerülhetőek, ezért a további kutatások, vizsgálatok és egy, a 

társtudományok eredményeit sokkal nagyobb súllyal szerepeltető szintézis szándékát nem 

feladva a szerző jelen dolgozatban a klasszikus településrégészeti elemzéseket tekintette fő 

feladatának. 
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2. A KÖZÉP-EURÓPAI VK SZEREPE AZ EURÓPAI NEOLITIZÁCIÓBAN 

 

2.1. KÖZÉP-EURÓPA HELYE AZ EURÓPAI NEOLITIZÁCIÓS FOLYAMAT ELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉSEIBEN 

 

A közép-európai VK megjelenése tulajdonképpen egyet jelent Közép-Európa Alpoktól északra 

fekvő kiterjedt területeinek neolitizációjával, az élelemtermelő társadalom kialakulásával. A 

kultúra megjelenésével és fejlődésével kapcsolatos eredmények és elképzelések aligha 

választhatóak el az élelemtermelés Európában való kiteljesedéséről folytatott elméleti 

jellegű vitáktól, a folyamatról alkotott modellektől. Az a tény, hogy úgy a magyar, mint 

néhány évtizede a nemzetközi kutatás is egyöntetűen a Kárpát-medence nyugati felét tartja 

a kultúra bölcsőjének, egyértelműen felértékeli a magyarországi településterületnek a 

folyamatban játszott szerepét. A témának úgy Magyarországon, mint a nemzetközi 

tudományos közösségben messze szakavatottabb kutatói vannak, ezért mindössze néhány 

alapvető kutatási eredmény összefoglalására kívánok szorítkozni. 

A korai VK időszak által érintett földrajzi térség a Kárpát-medencétől nyugati irányban 

a Rajna és a Majna összefolyásáig, északon a Germán-Alföld Alsó-Szászország és Szász-Anhalt 

tartományok területére eső déli peremvidékéig terjedt. Keleten Lengyelország déli részén 

Sziléziát, Délkelet-Lengyelországban pedig egy szűk 100 kilométeres, egészen a nyugat-

ukrajnai Rovno vidékéig terjedő területsávot foglalt magában. Déli határvidéke a Kárpát-

medencéig a Duna folyásától délre, a folyótól hozzávetőlegesen 50–100 kilométer 

távolságban húzódott. Délkeleten a településterület természetesen kiterjedt a Kárpát-

medence nyugati felére. 

Az újkőkor vívmányainak terjedését kezdetben szinte kizárólag földművelő 

gazdálkodást folytató csoportok vándorlásával magyarázta a régészeti kutatás. A szemlélet 

alapvetéseként Vere Gordon Childe munkái szolgálnak. Közép-Európa újkőkori 

civilizációjának kapcsolatrendszerében már az 1920-as évektől a mediterrán elemek 

elsődlegességét hangsúlyozta. Az új típusú életmód folyamatos terjedésének fő okaként a 

gyorsan növekvő lakosság új művelhető területek iránti igényét határozta meg (CHILDE 

1927[1925], 173–176). A dunai I (Danubian I) kultúrát egyértelműen délkeleti eredetűnek 

tartotta. Határozottan égeikumi és fekete-tengeri gyökerű telepesek megjelenéséhez kötötte 

az újkőkori civilizáció kialakulását Észak-Szerbiában és a Bánságban. Nézetei szerint 
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ugyanennek a kultúrának a szegényesebb változata jelent meg Észak-Magyarországon és 

Alsó-Ausztriában is, majd jutott el egészen a Rajnáig. Gondolatmenete azonban ennél jóval 

összetettebb. Akár az integracionalista látásmód előfutáraként is elkönyvelhető az a 

kijelentése, amely szerint Észak-Magyarországon reális lehetőségként tekintett a helyi 

epipaleolit lakosság és az új jövevények keveredésére1 (CHILDE 1929, 66–67). A The Dawn of 

European Civilisation című munkájának hatodik, átdolgozott kiadásában alapvetően 

fenntartotta, hogy a közép-európai neolitizáció egy, a gabonanövények bölcsőjéből kirajzott 

népességhez köthető. A kizárólag migrációra alapozott neolitizáció alternatívájaként 

tekintett egy olyan neolitizációs folyamatra, amelynek során a helyi vadász-halász 

közösségek a Starčevo-kultúra lakosságától tanulták meg a földművelés és az edénykészítés 

tudományát. Miután azonban mezolit jelenlétnek kevés nyoma volt az adott időpontban a 

kérdéses területen, így az első hipotézist tartotta valószínűnek (CHILDE 1957, 110). 

 Érdeklődésre tarthatnak számot Werner Buttler nézetei, akinek a kultúra kutatásában 

betöltött egyedülálló szerepéről a későbbiekben még részletesen szólni fogok. A dunai 

kultúra (Donaukultur) eredetét illetően nem kötelezte el magát egyértelműen. A kultúra 

őshazája tekintetében általánosan elfogadott nézetként kezelte, hogy a németországi 

települések délkeleti irányból történő bevándorlás következtében jöttek létre. A mgrációs 

hullám szerinte Csehországból, Morvaországból és a Duna középső folyásának vidékéről 

indulhatott ki. A kifejlődés helyeként a teljes elterjedési terület középső részét tartotta 

legvalószínűbbnek (BUTTLER 1938, 5–6). Történeti értékelésében azonban két lehetőséget 

jelölt meg a kialakulási centrumot illetően. Az első, szűkebb régiót feltételező interpretáció 

Csehország és Morvaország mellett Magyarországot is felsorolta, a szélesebb egy egészen 

Közép-Németországig terjedő területtel számolt (BUTTLER 1938, 65). 

A közép-európai VK szerepével kapcsolatos állásfoglalások sorában mindenképp 

fordulópontnak tekinthetők Hans Quitta tanulmányai, hiszen elsőként azonosította azt a 

régészeti forráscsoportot, amely közvetlenül összekapcsolható a kultúra megjelenésével 

Közép-Európa kiterjedt területein. A legkorábbi horizont vizsgálatában kiindulópontjául 

egyfelől a 20. század elejének morva (PALLIARDI 1914) és a cseh (JÍRA 1911, 229–234) 

kerámiatipológiai klasszifikációi, másfelől W. Buttler (BUTTLER 1930; 1938) megállapításai 

                                                           
1 „It is not, however, certain that the northern Danubians were as a whole identical with the Anatolian-
Mediterranean settlers at Vinča. The incoming colonists would have found epipalaeolithic tribes inhabiting the 
dunes of Northern Hungary. An admixture between newcomers and aborigines may certainly be assumed.” 
(CHILDE 1929, 67). 
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szolgáltak. Kutatásait közvetlenül segítették továbbá az 1950-es évek csehországi 

eredményei, ahol a hagyományos felosztást Bohumil Soudský és Evžen Neustupný 

fejlesztették tovább (SOUDSKÝ 1954; 1956; NEUSTUPNÝ 1956).  

H. Quitta a németországi forrásanyag összegyűjtése során elsősorban a mai Türingia 

és Szász-Anhalt, illetve Alsó-Szászország, Bajorország és Baden-Württemberg 

tartományokban napvilágot látott leletegyüttesekre támaszkodhatott (QUITTA 1960, 11–38; 

1962, 89–90). Magyarországot illetően számos kisebb dél-dunántúli leletanyag2 említése 

mellett Zalavár, Bicske–Galagonyás és Veszprém–Nándortelep lelőhelyek kerámialeleteivel 

foglalkozott részletesen (QUITTA 1960, 155–159). Szlovákiából az egyik legfontosabb példát 

Hurbanovo–Bacherov majer/Ógyalla–Bacher leletanyaga szolgáltatta (QUITTA 1960, 161–

162). 

 Kiindulási munkahipotézise szerint a legkorábbi fázis Csehországra, Morvaországra és 

Alsó-Ausztriára korlátozódott (QUITTA 1960, 11). Az adatfelvételt követően a legidősebb fázis 

(älteste Stufe) centrumát Délnyugat-Morvaországba és Alsó-Ausztriába helyezte, ahonnan a 

kultúra két fő útvonalon terjedt tovább nyugat felé. Az északi, Elba-menti út Csehországon át 

vezetett az Alsó-Saale vidékéig és a Harz-hegység előteréig. A déli, dunai útvonal Ausztrián át 

érte el Bajorországot, a lelőhelyek ezt követő sűrűsödését már a Neckar középső folyásánál 

tudta kimutatni. Szlovákia és Nyugat-Magyarország megítélését több szempontból 

problematikusnak tartotta (QUITTA 1960, 162–164; 1962, 91–94; 1964, 17).  

A kultúra elterjedését gyors migráció formájában képzelte el, elmélete szerint a 

szóban forgó csoportok viszonylag rövid idő alatt vették birtokba Közép-Európa kiterjedt 

löszvidékeit3 (QUITTA 1960, 163–164). Az akkulturációt nem tartotta kielégítő magyarázatnak, 

egyrészt azért, mert a kultúra korai fázisa hatalmas területen kifejezetten homogén képet 

mutatott, másrészt egy ilyen folyamat előfeltétele jelentős mezolit közösségek jelenléte lett 

volna, amelynek régészeti bizonyítékai nem álltak rendelkezésére (QUITTA 1962, 105). Ezzel 

együtt kijelentette, hogy a legkorábbi VK délkeleti eredetű elemeinek útja a Dunántúlon 

keresztül vezetett (QUITTA 1960, 177; 1962, 99) és tényként kezelte, hogy a kultúra 

genetikailag a kései Starčevo-Körös kultúrában gyökerezik (QUITTA 1960, 179).  

                                                           
2 Kánya, Bonyhád, Medina, Kaposvár, Mágocs, Pécs, Becsehely, Görgeteg, Keszthely, Balatonendret (sic!) és 
Papkeszi (QUITTA 1960, 156). 
3 „Die auffallende Identität der Keramik und wahrscheinlich auch der noch wenig bekannten materiellen und 
geistigen Kultur sprechen für eine Migration ethnischer Gruppen, die im Laufe einer verhältnismäßig kurzen 
Zeitspanne große Teile der mitteleuropäischen Lößflächen in Besitz genommen haben.” 
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Azt a megfigyelést, hogy a legkorábbi fázis lelőhelyei Morvaországban sűrűsödtek 

nem feltétlenül kezelte annak bizonyítékaként, hogy ez egyben a kialakulás helyét is jelzi. 

Annak földrajzi behatárolását illetően a végkövetkezetése az, hogy mivel a folyamat 

előfeltétele a Balkán idősebb neolitikumával fennálló kapcsolat, ezért a kérdéses terület a 

teljes Közép-Duna-vidéket felölelhette (QUITTA 1960, 187–188; 1962, 104; 1964, 23). Egyik 

munkájában ennél pontosabban fogalmazott, eszerint a közép-európai VK kezdeti 

településterülete Nyugat-Magyarországtól és Szlovákiától Alsó-Ausztriáig és Dél-

Morvaországig húzódhatott (QUITTA 1964, 17). Egyben tovább is lépett korábbi óvatos 

álláspontján, és leszögezte, hogy a magyarországi terület helyzete kulcsfontosságú, hiszen a 

kultúra korai horizontja ott érintkezett a Starčevo és a Körös kultúrák által képviselt délkelet-

európai kultúrrégióval (QUITTA 1964, 17–18, 23).  

A Balkánnak az európai neolitizációban betöltött szerepéről publikált összegző 

tanulmányában utalt a mechanizmus bonyolultságára és abban több alkotóelemnek, így a 

migrációnak és a kölcsönös kulturális hatásoknak együttes szerepére. A közel-keleti eredetet 

és a Balkán folyóvölgyeiben fokozatosan észak felé haladó kolonializációt továbbra is döntő 

fontosságúnak tartotta, és a vadászok és gyűjtögetők – jelentéktelen csoportok kivételével – 

teljes kulturális asszimilációját feltételezte, amikor ez a folyamat elérte Közép-Európát 

(QUITTA 1971). 

Az élelemtermelő életmód megjelenésének folyamatát Albert Ammerman és Luigi 

Luca Cavalli-Sforza írták le a hullámokban való elterjedés ún. wave of advance modelljével. 

Diffúzionista elképzelésük a földművelés gyors terjedésével és a földművelők egyértelmű 

dominanciájával számolt (AMMERMAN/CAVALLI-SFORZA 1973; 1984). 

Az 1980-as évek második felében Colin Renfrew az akkulturációs elképzelésekkel 

szembehelyezkedve a wave of advance modell mintájára képzelte el a folyamatot, vagyis a 

migráció elsődlegességét hangsúlyozta (RENFREW 1987, 148). Nem zárta ki azonban a 

regionális eltéréseket a terjedés ritmusában, és helyenként hosszabb stabil időszakokkal is 

számolt, amelyek során az adott régión belül következett be a földművelő lakosság 

demográfiai fejlődése (RENFREW 1987, 158). Bizonyos esetekben azonban nagyon gyors 

lehetett a terjedés, ennek egyik szemléletes példáját éppen a közép-európai VK 

expanziójában látta (RENFREW 1987, 159). Ezen túlmenően az európai neolitizációt kiváltó 

migrációt az indoeurópai nyelvet beszélő csoportok megjelenésével is azonosította, azt 
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azonban puszta hipotézisnek tekintette, hogy Európa első földművelői valamilyen korai 

indoeurópai nyelvet vagy nyelveket beszéltek (RENFREW 1987, 146). 

A kultúra elsősorban migrációra alapozott kialakulásának szószólói közé tartozott 

Jens Lüning is az 1980-as években (LÜNING 1988b, 33–37), akit nem utolsósorban Dieter 

Kaufmann eilslebeni feltárásainak eredményei (KAUFMANN 1982) erősítettek meg abban, hogy 

a korai VK közösségek a Körös- és a Starčevo-kultúra hatására alakultak ki és terjedtek el a 

helyi középső kőkori előzmények nélkül.  

A migracionista érvrendszer elemei gyakorlatilag állandósultak, eszerint a kultúra 

átmenet nélkül jelent meg Közép-Európában, korai időszakában hatalmas területen 

meglepően egységes anyagi kultúrával rendelkezett. Az olyan újításoknak, mint az 

oszlopszerkezetes házak vagy a kerámiakészítés nem voltak helyi gyökerei, csakúgy, mint a 

földművelésnek és az állattenyésztésnek (KIND 1998, 8). 

A migráció kizárólagosságát, illetve a bevándorlók és a helyi mezolit lakosság közötti 

kapcsolatok teljes hiányát vagy elhanyagolható mértékét hangsúlyozó vélemények 

(NEUSTUPNÝ 2004) máig jelen vannak a régészeti szakirodalomban. Marion Lichardus-Itten és 

Jan Lichardus Európa neolitizációját szintén Anatóliából kiinduló népességmozgással 

magyarázták (LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2004, 25). Noha alkalmi kapcsolatok létezését nem 

zárták ki, az újkőkori civilizáció kialakulásában a helyi középső kőkori csoportoknak Közép-

Európában nem tulajdonítottak történelmi szerepet (LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2003, 68–73; 

2004, 25). Az alföldi vonaldíszes kerámia kialakulásának kérdésében utóbbi 

megállapításukkal hasonló eredményre jutott Domboróczki László az általa kutatott Heves 

megyei lelőhelyek feldolgozása során (DOMBORÓCZKI 2003, 31–43; 2010a). Jörg Petrasch 

demográfiai analízise szintén a történelem egyik legsikeresebb kolonizációjának tartja az 

általa „vonaldíszes hofoglalásnak” (bandkeramische Landnahme) nevezett folyamatot 

(PETRASCH 2001). 

A tudományos igénnyel született tanulmányokban már jó ideje nem merülhet fel 

kétely, hogy az újkőkor élelemtermelő életmódja Anatóliából és a Földközi-tenger keleti 

medencéjéből kiindulva terjedt el Európában. Amikor a migráció valamely formájára épülő 

elméletekkel élesen szemben álló, a helyi vadász és gyűjtögető lakosság neolitizációjának ún. 

indigenist interpretációiról beszélünk, akkor ez alatt az újkpkor vívmányainak nagyobb 

népmozgások nélküli átvételét valló értelmezéseket értjük.    
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 Marek Zvelebil teoretikus magyarázata szerint egy ilyen esetben a neolitizációt 

mindössze az ún. frontier mobility jelenségével, azaz az érintkezési zónákban a földművelők 

és a gyűjtögetők között tapasztalható cserekapcsolatokkal lehet magyarázni. Ha volt is 

genetikai keveredés, annak jelentősége mindenképp korlátozott és lokális maradt (ZVELEBIL 

2001,  2–3). 

A közép-európai VK kialakulásával és elterjedésével kapcsolatban néhány német 

kutató fogalmazott meg gyökeresen újszerű nézeteket. Andreas Tillmann dolgozata már 

kiinduló kérdésfelvetésében bevallott célként definiálta a középső kőkor és a kontinuitás 

irányából való megközelítést, továbbá a migráció okvetlen szükségességének 

megkérdőjelezését (TILLMANN 1993, 157–158). Egy bajorországi korai VK leletegyüttesből 

származó pattintott kőeszközök vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy az ott használt 

technológia és eszközkészlet egyaránt a Közép-Európa déli részén a kései mezolitikumban 

alkalmazottak direkt folytatása (TILLMANN 1993, 160–161, 166). Sőt ennél tovább is ment. A 

korai és kései mezolitikum közötti technológiai különbségeket is azzal magyarázta, hogy a 

szabályos pengék készítésének technológiáját a helyi korai mezolit lakosság adaptálta 

(TILLMANN 1993, 170–172). Több más őstörténeti korszak kutatásában bekövetkezett 

változások analógiájaként az újabb kutatási eredmények súlya alatt egyre 

tarthatatlanabbnak érezte a bevándorlás elméletének fenntarthatóságát, de az igazi 

változásokhoz nézete szerint a mezolitikumra vonatkozó kutatási eredmények elfogadása 

szükséges (TILLMANN 1993, 178). 

A. Tillmann rendkívül élénk vitát váltott ki nézeteivel. Pieter Jan Remees Modderman 

üdvözölte, hogy a pengetechnológia tanulmányozásával sikerült hidat verni a kései 

mezolitikum és a legkorábbi VK közösségek között. Egyúttal azonban szimbolikusan ennek a 

hídnak a keskeny voltára is felhívta a figyelmet (CZIESLA et al. 1994, 63–64). Hans-Christoph 

Strien azonban egyenesen a bevándorló újkőkori csoportok megjelenésével a középső kőkori 

lakosság eltűnését feltételező elképzelések ellenpárját, egy másik extremitást látott A. 

Tillmann munkájában. Az előbbit H.-C. Strien szerint az 1990-es években ebben a formájában 

már nem képviselte senki komolyan. A problémafelvetést is elhibázottnak tartja: számára 

nem az volt a kérdés, hogy kontinuitás vagy diszkontinuitás tapasztalható, hanem, hogy 

milyern mértékű a kontinuitás (CZIESLA et al. 1994, 61–63). 

 Claus-Joachim Kind rendkívül világos logikával megírt elemzésében arra kereste a 

választ, hogy valóban megalapozott-e Közép-Európa őstörténetének utolsó nagy, még 
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elfogadott migrációs elméletének fenntarthatósága. Felhasználta a vadász-gyűjtögető 

társadalmak addigra már felismert differenciálódásának fogalomrendszerét. Eszerint a 

generalizált vadászok és gyűjtögetők a középső kőkor folyamán komplex vadászokká és 

gyűjtögetőkké váltak. Utóbbiakra jellemző az állandó településstruktúra, a nagyobb 

népsűrűség és a specializálódott gyűjtögető stratégia. Az általa elemzett németországi 

Siebenlinden 3 kései mezolit lelőhelyen azonban nem tudta kimutatni a komplex vadászok és 

gyűjtögetők irányába mutató fejlődést, amiből arra következtetett, hogy Közép-Európa déli 

részén nem voltak meg a feltételei a korai földművelők kialakulásának (KIND 1998, 1–7). 

A kerámia leletanyagban a Starčevo-kultúra és a korai VK időszak közötti rokon 

vonásokat a Kárpát-medence tekintetében elfogadta, a nyugatabbra fekvő területeken 

viszont – néhány olyan lelőhelyet leszámítva mint Eilsleben – elhanyagolhatónk tartotta. 

Ezzel szemben komoly kontinuitást mutatott ki a pattintott kőeszköz leletanyagban a 

középső kőkor és a közép-európai VK között. Néhány megállapítása, mint például Medina és 

Eilsleben párhuzaba állítása 5700–5600 cal BC körül ma már sem kronológiai, sem kulturális 

értelemben nem tartható. Az olyan nyersanyagok, mint a szentgáli radiolarit megjelenését a 

kapcsolatrendszerek, de nem a bevándorlás bizonyítékának tekintette. Egyszerűen nem 

tartotta indokolhatónak és bizonyíthatónak, hogy egy, a Dunántúlról kiinduló embercsoport 

ilyen rövid idő alatt ekkora területet népesített be (KIND 1998, 8–20). 

Közép-Európa generalizált vadászai és gyűjtögetői vették át az újkőkori életmód 

elemeit, vagyis akkulturáció történt és nem migráció. Ezzel együtt kisebb csoportok 

betelepülését lehetségesnek tartotta, akik mint a „neolitizáció menedzserei” működhettek 

(KIND 1998, 21–22). 

 Egy olyan megközelítés részletes elméleti megalapozása, amely szerint az adott 

terület legkorábbi újkőkori közösségeinek kialakításában egyaránt vettek részt a már 

élelemtermelő életmódot folytató betelepülő csoportok és a helyi mezolit lakosság, 

mindenekelőtt M. Zvelebil munkásságával kapcsolható össze. A neolitizáció során 

folyamatosan alakultak ki, illetve tűntek el olyan határvidékek (agricultural frontier), ahol a 

vadászó-gyűjtögető népesség és a termelő gazdálkodást folytató közösségek élettere 

találkozott (DENNELL 1985). A határvidéki zónák (frontier zone) M. Zvelebil modern etnográfiai 

és történeti példák alapján megfogalmazott rövid jellemzése szerint olyan speciális területek, 

ahol nagy az esélye a gyors népességnövekedésnek, extenzív a földhasználat, gyakori a 

települések helyének a változása, lazább a társadalmi kontroll. A rendhagyó helyzetekben 
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demográfiai anomáliák alakulhatnak ki, rendszerint a férfiak és a fiatalabb korcsoportok 

javára. Mindez együtt eredményezheti a lakosság gyors előrenyomulását általa addig nem 

lakott, nem használt területek felé (ZVELEBIL 1986, 10). 

A neolitizáció folyamatának kutatásában az agricultural frontier leginkább 

leegyszerűsített elképzelésének A. Ammerman és L. L. Cavalli-Sforza wave of advance 

modelljét tekintette (AMMERMAN/CAVALLI-SFORZA 1973; 1984), amelyet a német páncélos 

hadosztályok elsöprő rohamához hasonlított.4 Egy ennél kifinomultabb modell (pioneer 

colonisation model) szerint az új telepesek először csak a legtermékenyebb régiókban 

jelentek meg, a kevésbé optimális területeket pedig később vették művelés alá. Ez egyúttal 

lehetőséget biztosított a vadászó és gyűjtögető csoportok párhuzamos továbbélésére is. A 

két csoport közötti érintkezésnek számos formája lehetséges. Utóbbi elképzelést fejlesztette 

tovább Peter Rowley-Conwyval az ún. availability model keretei között, amely az 

élelemtermelésre való áttérésre elsősorban mint egy életmód adaptációjára tekintett és azt 

nem pusztán a neolit gazdálkodás elemeinek átvételeként értelmezte. Azt a területet, ahol a 

változások végbementek, sokkal inkább a gyűjtögetők és földművesek érintkezési 

zónájaként, mint egy vonalként, határként fogták fel.  

Az újkőkor kutatása egészen az 1980-as évekig elsősorban a biológiai és gazdasági 

vonatkozásokra koncentrált, az átalakulás társadalmi aspektusait jóval kevésbé vizsgálta. M. 

Zvelebil elképzelése szerint azonban a két eltérő életmód számos területen versenyben állt 

egymással (ZVELEBIL 1986, 10–13, Fig. 2). A két közösség kapcsolatai széles skálán 

mozoghattak a vadászok és gyűjtögetők földművelők általi elűzésétől az adaptáció és 

integráció különböző változatain át odáig, hogy rendhagyó esetekben a földművelők térnek 

vissza a vadászathoz, illetve a gyűjtögetéshez (ZVELEBIL 2001, Tab. 1). 

A földművelők bevándorlását, valamint az újkőkori gazdálkodás és kultúra elemeinek 

a helyi vadászok és gyűjtögetők általi átvételének kombinációját feltételező modelleknek az 

érintkezési zónákban tapasztalható mobilitás és a különböző cserekapcsolatokon túl fontos 

elemévé vált az ún. leapfrog colonisation fogalma. Ez kis csoportok bevándorlását jelenti, 

amelyek művelés szempontjából optimális területeken telepedtek le, mintegy enklávékat 

képezve a helyi lakosság között. Az általuk létrehozott „genetikai szigetek” idővel feloldódtak 

a helyi eredetű lakossággal való keveredés által (ZVELEBIL 2000, 58, Table 7.1; 2001, 2–3).  

                                                           
4 „where this complex phenomenon is reduced to the notion of a uniform front of colonists sweeping across 
Europe in the manner of German Panzer divisions” (ZVELEBIL 1986, 10–11) 
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M. Zvelebil azon az alapon utasította el az indigenist elképzelés általános európai 

alkalmazásának lehetőségét, hogy túl sok olyan új sajátosság jelent meg egyazon időben a 

keleti Mediterráneumtól Közép-Európáig, amelyek nem rendelkeztek helyi gyökerekkel. 

Hasonlóan elégtelennek tartotta a migracionalista elmélet régészeti bizonyítékait, továbbá a 

mellette felvonultatott, demográfiai és etnográfiai párhuzamokon nyugvó érveket. 

Tévedésnek tartotta az újkőkori populációknak az élelemtermelő gazdálkodásra való áttérés 

nyomán megváltozott gazdasági viszonyok generálta gyors növekedésére vonatkozó 

elképzeléseket. Rövid idő alatti, migránsok általi benépesedésre egyedül éppen Közép-

Európában, a közép-európai VK elterjedése esetében látott lehetőséget (ZVELEBIL 2000, 60–

62; 2001, 3–5). A mezőgazdasági határzónák (agricultural frontier zone) egyik 

legfontosabbika a Balkán és Közép-Európa újkőkori kultúrái között húzódott és éppen a mai 

Magyarország területére esett. 

M. Zvelebil integracionalista szemlélete két alapvető fejlődési mintát különböztet 

meg. Az egyik Délkelet- és Közép-Európára jellemző, ahol a földművelők bevándorlása a már 

említett leapfrog colonisation által történt. A migránsok termékeny talajokat kerestek, a 

folyamatot jól szemlélteti a löszvidékek benépesülése Közép-Európában. Ezzel egy időben a 

környező helyi lakosság átvette az élelemtermelő életmódot; ez történhetett a Körös- és a 

Starčevo-kultúrák peremterületein a VK kialakulásakor. Ők azután könnyedén szolgálhattak 

egy további expanzió alapjaként saját megszokott környezeti régiójukban. Ennek 

megfelelően a Közép-Európában megjelenő migránsok sokkal inkább a mai Magyarország 

területéről érkezhettek, sem mint Délkelet-Európából. Európa más területein, így a 

kontinens nyugati és északi felén, továbbá a brit szigeteken a földművelésre való áttérés a 

határ menti zónák mobilitása és kapcsolatrendszerei által történt, a helyi mezolit alapokon 

felépülve (ZVELEBIL 2001, 5–6, Figs 1–2).  

A két fejlődési minta egyúttal két, földrajzilag determinált látásmódot is tükröz: míg a 

migracionalista elmélet szószólói elsősorban Délkelet- és Közép-Európa újkőkorának kutatói 

közül kerültek ki, addig az preneolit alapokon nyugvó neolitizációt elsősorban brit és 

skandináv tudósok képviselték. A neolitikum európai elterjedése az integracionalista 

szemlélet szerint olyan összetett folyamatok eredménye, amelyek alakításából mind a helyi 

mezolit lakosság, mind a bevándorló korai földművelők kivették a részüket. A mobilitás és a 

két csoport részvételének aránya régióról régióra változott (ZVELEBIL 2001, 17). 
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 A közép-európai VK kialakulásának integracionalista érvrendszer szerinti általános 

áttekintésre M. Zvelebil az LBK Dialogues című tanulmánykötetben, a kérdéskör számos 

szakértője által közzétett tanulmányok összegzésének formájában vállalkozott. A kultúra 

kialakulását négy lépcsőből álló folyamatként írta le. Az első a Starčevo kultúra tradícióit 

hordozó földművelő közösségeknek a leapfrog colonisation formájában való megjelenését 

jelentette a Dunántúlon. A második fázisban létrejöttek az első kapcsolatok a földművelők, 

illetve a helyi vadászok és gyűjtőgetők között. Cserekapcsolataik kierjedtek a kulturális javak 

és információk széles körére, de minden bizonnyal rokonsági kapcsolatok is létrejöttek. A 

harmadik lépésben már megtörtént az újkőkor technológiai tudásanyagának, egyes 

társadalmi és szimbolikus struktúráknak az átvétele is. Az átvétellel egy időben ment végbe 

az átvett újkőkori elemek és a korábbi helyi tradíciók szelektív integrálása, egyúttal egy új 

kulturális tradíció kialakítása. A három lépcsőfokot a Starčevo kultúra végső és a közép-

európai VK formatív szakaszával, Juraj Pavúk kerámiatipológiai szekvenciájának Nitra/Nyitra, 

Hurbanovo/Ógyalla és Bíňa/Bény fázisaival azonosította. Az átmenet mintegy 200 évig 

tarthatott, abszolút kronológiai sarokszámait 5700/5600 és 5400 cal BC között adta meg. 

A negyedik, utolsó fázis az elterjedés szakasza a már genetikailag kevert, bevándorló 

neolit és helyi mezolit eredetű lakosság robbanásszerű terjedésével azonosítható, melynek 

folyamán sorra jöttek létre településeik az arra alkalmas régiókban. Ezt az időszakot a korai 

VK Milanovce/Nyiranagykér fázisával azonosította, abszolút kronológiai helyzetét 5400 és 

5200 cal BC között határozta meg (ZVELEBIL 2004, 197–199). Ez utóbbi megállapítás egyúttal 

azt is jelenti, hogy a közép-európai elterjedés kronológiai kérdéseiben J. Pavúk 

értelmezésével azonosult. 

 Detlef Gronenborn a migráció és a diffúzió kombinációjára építette a kultúra 

elterjedéséről megalkotott modelljét. Eszerint az ismétlődő bevándorlási hullámok során a 

helyi lakossággal kapcsolatba kerülő telepesek is átvették azok gazdálkodásának egyes 

elemeit, nem csak fordítva (GRONENBORN 1988, 1999). A. Whittle ezzel szemben az 

akkulturációt sokkal inkább előterbe helyező forgatókönyvet valószínűsített (WHITTLE 1996).  

 

2.2. A NEOLITIZÁCIÓ FOLYAMATA MAGYARORSZÁG NYUGATI TERÜLETEIN 

 

Annak ellenére, hogy az alábbi áttekintés a Dunántúl és Közép-Európa kapcsolatrendszerét 

hivatott tárgyalni, a forrásanyag jelentősége miatt számos esetben elkerülhetetlenek az 
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utalások a kelet-magyarországi folyamatokra. A középső kőkorról Magyarországon egészen 

az 1980-as évek végéig rendkívül kevés hiteles információ állt rendelkezésre. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a Sződligeten feltárt leletegyüttes számított az egyetlen hitelesen 

feltárt leletanyagnak (GÁBORI 1956), ezt több szórványlelet egészítette ki.  

Ez a közép-európai VK kialakulása szempontjából kulcsfontosságú Dunántúlra is igaz, 

a számításba jöhető lelőhelyek és leletegyüttesek némelyike kifejezetten bizonytalan 

kontextusból származott (EICHMANN/KERTÉSZ/MARTON 2010, 215–223). Külön említést érdemel 

a Csór–Merítőpusztáról múzeumba került harpuna (MAROSI 1936), illetve a Pusztai Rezső 

által közölt kaposhomoki és pamuki felszíni leletanyagok (PUSZTAI 1957). Utóbbi 

leletegyütteseket Marton Tibor elemezte újra. Eszerint a pamuki leletanyag nem egységes, a 

középső kőkorra nem keltezhető Kaposhomok kőiparát viszont nagy biztonsággal a kései 

mezolit kultúrkörhöz sorolta (MARTON 2003, 41–43). 

A középső kőkori megtelepedés erősen foghíjas bizonyítékai alapján jutott Gábori 

Miklós arra a következtetésre, hogy a Gravetti kultúra népessége eleve nem lehetett 

számottevő, ők is elvándoroltak a Kárpát-medencéből az utolsó jégkort követő 

felmelegedéskor a rénszarvascsordák északra húzódását követve. Így merült fel annak a 

lehetősége, hogy a korai neolit bevándorlók egy gyakorlatilag lakatlan vagy majdnem 

lakatlan területre érkeztek amikor elérték a Kárpát-medence központi területeit (GÁBORI 

1981, 106). 

Az első, egy régió nagyobb területére kiterjedő, ásatásokkal is alátámasztott kutatási 

program a Dunától keletre, a Jászságban folyt Kertész Róbert vezetésével. Ennek során a 

jászsági mezolitikum több telepén, így például Jászberény I továbbá Jásztelek I lelőhelyeken 

sikerült középső kőkori kultúrrétegeket feltárni (KERTÉSZ 1991; 1993; 1994; 1996a; 1996b). 

Jásztelek I enyhén földbe mélyített, ovális kunyhónyomainak megtalálása mérföldkő volt a 

korszak magyarországi építészetének kutatásában. A feltárt oszlophelyek alapján egy 

sátorszerű építményt lehetett rekonstruálni (KERTÉSZ 1996a, 19–22, Figs 12–13; 1996b, 15, 

17, 5–6. kép). 

A Dunántúl déli részén az ezredforduló után a Koppány és a Kapos folyók mentén 

megindult felszíni gyűjtőmunka szolgáltatott fontos új eredményeket (EICHMANN 2004, 186–

188). A szabályozott Koppány folyó jobb partján elterülő Regöly 2 lelőhelyen – szisztematikus 

felszíni leletgyűjtéseket követően – ásatások is folytak. A pattintott kőeszköz leletanyag 

típusainak összetétele hosszabb ideig lakott telepre utal, tipológiai alapon valószínűleg a 
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kései mezolitikumra keltezhető. A 2006. évi ásatáson olyan régészeti jelenség nyomai láttak 

napvilágot, amelyek a jásztelekihez hasonló kunyhó dunántúli használatát sejtetik 

(EICHMANN/KERTÉSZ/MARTON 2010, 223–228). 

A dunántúli újkőkorkutatás szemszögéből Kalicznak a neolitizáció folyamatát tárgyaló 

elemzései számítanak az első rendszerszerű összefoglalásoknak. Véleménye szerint Közép-

Európa neolitizációja nem elsősorban a déli területekről bevándoroltaknak köszönhető, 

hanem helyi alapokon, de déli hatásokra jött létre. A migrációt mint elsődleges okot nem 

tartotta valószínűnek, azaz, hogy egész Európát újkőkori életmódot folytató új népelemek 

árasztották el, de a kisebb-nagyobb migrációs hullámok befolyásoló szerepét nem zárta ki 

(KALICZ 1978–79a, 31; 1983, 93).  

Egyébként fő vonalaiban H. Quitta interpretációját követte, és a kialakulási fázis 

elterjedési területének részeként tekintett a Kárpát-medence nyugati felére, illetve annak 

jelentős hányadára. A korai VK időszakról közzétett első tanulmányának megjelenésekor 

még kifejezetten új felfedezésnek számított, hogy a Starčevo-kultúra településterülete a Dél-

Dunántúlra is kiterjedt. Az általa akkor ismert adatok alapján két lehetőséget tartott 

elképzelhetőnek a kultúra kialakulására. Az első szerint az a Dél-Dunántúlon jelent meg, ott, 

ahol a korai VK és a Starčevo-kultúra lelőhelyei átfedésben voltak egymással; ezt a 

folyamatot a Starčevo Spiraloid B fázis végére helyezte. A másik lehetőség szerint a Starčevo 

kultúra és a tőle északra fekvő területek érintkezési zónájában, illetve attól északra, vagyis 

Közép- és Észak-Dunántúlon kell keresni a kialakulás helyszínét. Utóbbi esetben a pontosabb 

időrendi behatárolás sokkal problematikusabb, de a Starčevo Spiraloid B fázisnál ekkor sem 

lehet korábbi. A Starčevo kultúrának a folyamatban játszott döntő szerepét azonban mindkét 

szcenárió esetében megkérdőjelezhetetlennek tartotta (KALICZ 1978–79a, 31–34).  

Későbbi munkáiban hangsúlyozta, hogy az egységes korai VK kultúra nagyon gyorsan 

alakult ki. Alapvető tézisévé vált az a korábban sem ismeretlen vélemény, hogy erre csak ott 

kerülhetett sor, ahol a közép-európai korai neolitikum közvetlen kapcsolatban állt a balkáni-

égeikumi régió neolitikumának idősebb szakaszával. Az adott kritériumoknak megfelelő 

területként egy széles nyugat–keleti irányú sávot határozott meg a Dunántúl középső 

régiójában, ezenkívül egy további keskeny, a Duna bal partján, a folyó magyarországi 

szakaszának déli részén elterülő földsávot Baja környékén, végül a Közép-Tisza-vidék egy 

részét Szolnoktól nyugatra, ahol az északkelet-dunántúli régió kerülhetett kapcsolatba az 

Alföld korai neolitikumával (KALICZ 1993, 90, Fig. 2, 14–15; 1995, 27, 29, Abb. 2a–b). 
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  Kalicz N. és Makkay János már az alföldi vonaldíszes kerámia kultúráját bemutató 

monográfiájukban rámutattak, hogy Kelet-Magyarországon a Körös-kultúra – korabeli 

kutatási állapot szerinti – északi elterjedési határa nem magyarázható földrajzi tényezők 

hatásával. Magyarázatuk szerint azokat a déli népcsoportokat, amelyek a Körös kultúra 

hordozói voltak, más etnikumhoz tartozó közösségek, a helyi kései mezolit lakosság 

akadályozta meg a továbbhaladásban. Felmerült annak a lehetősége is, hogy az Észak- és 

Dél-Alföld lakossága már egy, a Körös kultúra magyarországi megjelenését megelőző kései 

mezolit fázisban különböző lehetett (KALICZ/MAKKAY 1977, 18–19).  

Ezt a szemléletet utóbb Makkay J. a Kárpát-medence teljes központi részére 

kiterjesztette. Eszerint a korai újkőkori kultúrák elterjedésének északi határa a Körös–

Starčevo-kultúra kialakulásakor fennálló etnokulturális helyzethez alkalmazkodott. A 

határvonaltól délre az őslakosság kulturálisan rendkívül gyorsan asszimilálódott, ebben a 

folyamatban a migráció és a műveltség átvétele egyaránt szerepet játszhatott. A tőlük 

északra fekvő népcsoportok viszont megakadályozták a kultúra további elterjedését. Az 

akkulturációra hajlamos csoportok egyúttal rokonságban állhattak a Balkán preneolit 

népességével, az attól északra lakók viszont gyökeresen különböztek tőlük (MAKKAY 1982, 

21–23).   

 Teljesen új megközelítést jelentett Sümegi Pál és Kertész R. elmélete. A korábbi, 

egyrészt környezettörténeti, másrészt régészeti indíttatású elképzelések kritikája mellett 

felvonultatták a jászsági mezolitikum kutatásának új eredményeit, valamint számos 

őskörnyezetre vonatkozó korábban mellőzött vagy nem ismert adatot. Utóbbiak szerint a 

Kárpát-medence centrumában már 30 000 éve is erős klímaelválasztó vonal létezett. Ennek 

oka a makroklimatikus tényezőkben keresendő, a választóvonal két oldalán eltérő a 

tenyészidőszakok hőösszege, a vegetációs periódus és a csapadékeloszlás is. Ennek nyomán 

környezeti okokkal magyarázták a korai újkőkori Starčevo- és Körös-kultúrák északi 

elterjedésének a domborzati és vízrajzi viszonyoktól valóban független északi elterjedési 

határát, a választóvonalnak pedig a közép-európai–balkáni argroökológiai barrier elnevezést 

adták. Az így képződött határon a neolitizáció folyamatának hosszabb megtorpanásával 

számoltak (SÜMEGI/KERTÉSZ 1998; KERTÉSZ/SÜMEGI 1999; KERTÉSZ/SÜMEGI 2001). Meg kell 

azonban jegyezni, hogy érvrendszerük teljesen mellőzte a Délkelet- és Közép-Európa 

neolitizációjára vonatkozó elméleti jellegű megközelítésekkel való bárminemű összevetést. 
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A Körös kultúra elterjedésének hosszú ideig északi határaként számon tartott 

Kunhegyes–Berettyóújfalu vonaltól északra felfedezett jászsági mezolit megtelepedésben 

Makkay J. saját korábbi teóriájának megerősítését látta (MAKKAY 1996, 42–43). A másik 

fontos körülmény, hogy a Körös-kultúrának a feltételezett határvonaltól szintén északra 

napvilágot látott lelőhelyei, Tiszaszőlős–Domaháza-puszta és Ibrány–Nagyerdő alapján 

Domboróczki L. és Raczky Pál több tanulmányában a Sümegi P. és Kertész R. által kidolgozott 

modell alapvető újragondolásának szükségességére hívta fel a figyelmet (DOMBORÓCZKI 2009; 

2010b; DOMBORÓCZKI/RACZKY 2010, 195–196). 

Az integracionalista elmélet magyarországi adaptációjára és annak régészeti 

bizonyítékokkal való alátámasztására Bánffy Eszter Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb lelőhelyen 

1995-ben megindult kutatásai adták meg a lehetőséget. A lelőhelyen feltárt régészeti 

jelenségek és a leletanyag elemzése alapján három fő komponens jelenlétét tudta kimutatni. 

A kerámiaformák és az égetési technológia szinte identikus a Dunántúlon a Starčevo-kultúra 

kései fázisára keltezett leletanyagokban tapasztaltakkal. A bekarcolt díszítések kifejezetten 

ritkák, kivételesen előfordulnak az olyan motívumok, amelyek hiányoznak a kései Starčevo 

leletegyüttesekből. A kultusztárgyak alapvetően olyan típusok, amelyek előfordulnak az 

Észak-Balkán korai újkőkori településein is, de az idolok, szobrok számának drasztikus 

csökkenését a helyi vadász- és gyűjtögető közösségek hatásának tudta be. A pattintott 

kőeszközök ezzel szemben kimondottan mezolit hagyományokra voltak visszavezethetők. A 

feltárt két épületnyomot, a közép-európai VK tipikus hosszanti gödreinek megfelelő régészeti 

jelenségeket, a Starčevo kultúra földművelő lakosságának és a helyi mezolit csoportok 

hagyományainak összeolvadásából keletkező új identitás megtestesítőjének értelmezte. 

Ezen túlmenően az egész nyugat-dunántúli régióban preneolit emberi hatásokat tudott 

kimutatni. Noha a Balaton környékén a vízszint megváltozása miatt a középső kőkori telepek 

víz alá kerültek, a legkorábbi újkőkori települések hálózata alapvetően nem különbözhetett 

az azt megelőző korszaktól. Az első földművelők telepei közvetlenül az új partvonal mentén, 

ártéri szigeteken helyezkedtek el, kétségtelenül olyan környezetben, amely távolról sem volt 

ideális az újkőkori gazdálkodás szempontjából (BÁNFFY 2000a, 176–183; 2000b, 53–58; 2000c; 

2004a, 353–358, Fig. 174; 2005b; 2006, 130–132). 

Integracionalisa álláspontjának összegzéseként Bánffy négy változatot tartott 

kimutathatónak a Balaton vidékének és a Kerka völgyének neolitizációja szempontjából, a 

gyűjtögetők és a földművelők közötti kapcsolatok M. Zvelebil által definiált különböző formái 
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közül. A folk migration, azaz egy népcsoport határozott irányt követő bevándorlása egy 

régióba mindenekelőtt a Starčevo kultúrához tartozó csoportok megjelenését jellemzi. Az 

infiltration olyan kis létszámú speciális csoportok behatolását takarja, amelyek az adott 

területen egy gazdasági vagy társadalmi űrt képesek betölteni. A három dunántúli 

mikrorégióban folytatott kutatások és a Balaton mellékének eltérő településtípusai és 

településhálózata fokozatos megtelepedésre utal, valamint arra, hogy a korábban lakatlan 

völgyekben és dombhátakon történt az első megtelepedés. A frontier mobility kis 

hatótávolságú mozgásokat jelent a kereskedelmitől a házassági kapcsolatokig. Ilyen 

kapcsoltok jöttek létre a közép-európai–balkáni agroökológiai barrier két oldalán. Egyik 

legfontosabb példaként a szentgáli radiolarit megjelenése szolgált a kései mezolitikumban. A 

negyedik forma a kapcsolatok széles (contact) változatait ölelte fel, regionális és régiók 

közötti cserére épülve azon kommunikáció alapját is szolgálták, amelyek az innovációk 

terjedéséhez vezettek. A közép-európai VK elterjedésének a Duna mentén a preneolit 

kapcsolatrendszerekre kellett épülnie. A bevándorlás egymást követő kis hullámok sorozata. 

A Dunántúl egy olyan határvidéki terület (frontier zone), ahol a bevándorló földművelők és a 

helyi lakosság aránya egyensúlyba került. A két csoport közösen alakította ki azt az új 

identitást, amely a korai VK formájában Közép-Európában megjelent (BÁNFFY 2004a, 387–

388). 

Bánffy David Anthony a migrációval kapcsolatos elmélete alapján is vizsgálta a 

dunántúli folyamatokat. D. Anthony megkülönböztetett negatív kilökő (push) és pozitív húzó 

(pull) faktorokat a migrációk lehetséges kiváltó okaként (ANTHONY 1992, 898). Eszerint a 

közép-európai VK elterjedésében a húzó faktorok játszottak szinte kizárólagos szerepet, így 

például a különböző javak cseréjének igénye, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy a 

szentgáli radiolarit egészen távoli területekre, azaz Morvaországba és Németországba is 

eljutott (BÁNFFY 2004a, 388–389; 2006, 136). 

Sorra véve azokat a területeket, amelyekről a neolitizációra vonatkozó releváns 

adatokkal rendelkezünk, rámutatott arra is, hogy még a Kárpát-medence központi területein 

is számos eltérő szcenárió szerint jelentek meg az élelemtermelő közösségek. Így a  

Dunántúlon belül a déli területeken, a Dráva völgyében a déli bevándorlók domináltak, míg a 

Balatont övező régióban a folyamat a helyi mezolit lakosság sokkal erőteljesebb 

részvételével zajlott. Kelet-Magyarországon a Jászságot tekintette a másik pólusnak az ott 

feltárt és dokumentált számos középső kőkori lelőhelyével. A Bükk és a Mátra hegységek 
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előterében, az Alföld északi peremén azonban a Dél-Dunántúloz hasonlóan a déli 

bevándorlók döntő jelentőségét hangsúlyozta (BÁNFFY 2006). 

Bánffy E. és Sümegi P. a közép-európai–balkáni agroökológiai barrier koncepcióját ért 

kritikákra adott válaszunkban félreértésnek tartották annak klimatikus határként való 

értelmezését. Azt ezzel szemben egy 10–20 kilométer széles érintkezési zónának írták le 

(BÁNFFY/SÜMEGI 2012). 
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3. A KÖZÉP-EURÓPAI VK TELEPÜLÉSKUTATÁSÁNAK LEGFONTOSABB HELYSZÍNEI 

ÉS ÁLLOMÁSAI 

 

3.1. A VÁLOGATÁS SZEMPONTJAI 

 

Ezen a helyen a szerző némi magyarázkodásra szorul. Az összegyűjtött információk többsége 

a mai Hollandia, Németország, Csehország, Ausztria és Lengyelország területén folyt 

ásatásokra és kutatási programokra vonatkozik. Elsősorban azokra a feltárásokra 

koncentráltam, ahol az értékelések során olyan eredmények születtek, amelyek alapjaiban 

befolyásolták a kultúra építészetéről és településeiről kialakult általános képet. Fokozott 

figyelmet fordítottam a Kárpát-medencei településterülettel közvetlenül határos régiókra, 

hiszen az általam kutatott terület településeivel az egykor ott élt közösségek kapcsolatai 

voltak a leginkább bizonyíthatóak. Az ezen túlmenően részletesen tárgyalt települések 

Franciaország területén találhatóak. A közép-európai VK ezen települési régiója és a dolgozat 

tárgyát képező forrásanyag közötti összefüggések természetesen minőségileg különböznek a 

Kárpát-medence és például az Ausztria vagy Csehország viszonylatában megfigyelhető 

kapcsolatrendszerektől. Ezzel együtt a franciaországi kutatás komoly hagyományai és 

jelentős eredményei miatt az ott folytatott feltárások nem mellőzhetőek egyetlen, az adott 

témát tárgyaló példatárból sem (3.2. kép). 

Nem utolsósorban terjedelmi korlátok miatt nem ismertetem a közép-európai VK 

néhány – a kultúrkör egésze szempontjából természetesen a legkevésbé sem elhanyagolható 

– régiójának településrégészetére vonatkozó adatait. Jellemzően azon területekről származó 

információkat hagytam el, amelyeknek a Kárpát-medencében napvilágot látott 

településekkel mutatott közös vonásai kevésbé markánsak, illetve a nagy földrajzi 

távolságnak betudhatóan a dolgozatban felvetett kérdések szempontjából mérsékelt 

jelentőséggel bírtak. Ennek megfelelően nem részletezem a németalföldi löszvidék belgiumi 

és luxemburgi területekre eső településeinek kutatását, bár kétségtelenül olyan fontos 

feltárások említhetők innen, mint a Limburg belgiumi oldalán, a neves hollandiai lelőhelyek 

közelében fekvő Rosmeer (ROOSENS 1962) vagy a vallóniai Darion, ahol az épületnyomok 

mellett egy többszörös, ovális árokrendszer nyomai is fennmaradtak (CAHEN 1986). 
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Hasonlóképpen nem tárgyalom a kultúra keleti peremvidékeinek, így a romániai, 

ukrajnai és moldáviai telepek kutatását, noha ismereteink ezekről a területekről is 

megsokszorozódtak, és ma már messze nem korlátozódnak pusztán olyan emblematikus 

lelőhelyekre, mint például Tîrpesti (MARINESCU-BILCU 1981). Jelzésértékű, hogy Olga V. Larina 

2009-ben a közép-európai VK nem kevesebb mint 226 lelőhelyéről tudott a három mai állam 

területén (LARINA 2009, 52). 

 

3.2. A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK KORAI IDŐSZAKA 

 

Az akkori német területeken már a 19. század utolsó harmadában rendszeresen napvilágot 

láttak a kultúra településeihez tartozó régészeti jelenségek, sírok és temetők. Az őstörténeti 

kutatásokban a közép-európai VK olyannyira központi szerepet töltött be, hogy 1911-től már 

kifejezetten a kultúra településeinek feltárása céljából szervezett tervásatásokra is sor került. 

Az ásatások egyik messze ható következménye az ekkor megszülető gödörház-koncepció 

volt. Emellett a 20. század első két évtizedében elsősorban a településekhez tartozó 

árokrendszerek álltak az érdeklődés homlokterében, képviselői többek között Urmitz, 

Mayen, Plaidt és Kothingeichendorf ásatásain kerültek elő (BERNHARDT 1986, 10). 

 A fejezet célkitűzését mindenképp meghaladja egy, akár csak a kezdeti évtizedekre 

vonatkozó, teljes körű kutatástörténet felvázolása is, de az alábbi két kiragadott regionális 

példa jól szemlélteti a kutatás párhuzamos fejlődését az I. világháborút megelőző és követő 

két-két évtizedben. 

Hessenben a kezdeti lépések Felix von Gilsa zu Gilsa 1890-ben és 1898-ban 

Niederurffban (Kr. Fritzlar-Homburg), egy az urnamezős kultúra hagyatékának tulajdonított 

lelőhelyen folytatott feltárásához köthetők, amelyeket azonban azon felismerés nélkül vitt 

véghez, hogy tudatában lett volna a kiásott település pontos kronológiai helyzetének. Még a 

századforduló előtt egy további kiterjedt lelőhely vált ismertté Eichelsbachban (Kr. 

Obernburg) is. Az ezt követő húsz évből már feltárások sorát lehet megemlíteni, többek 

között Plaumheim–Wenigumstadt, Eberstadt (Kr. Gießen), Plaidt (Kr. Mayen) Leihgestern (Kr. 

Gießen) lelőhelyeken. A leletegyüttesek jelentős része vasút- és egyéb célú építkezések 

során került elő. A múzeumokba került kerámia leletanyag nagy mennyisége már ekkor 

lehetővé tette a strukturált tipológiai stúdiumokat, típusok, csoportok kidolgozását. Csak 

Hessenben ekkor kerültek bevezetésre a Wetterauer Typ és a Plaidter Gruppe fogalmai. Az 
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építészetről és a települések szerkezetéről azonban ekkor még egyáltalán nem lehetett 

komolyabb következtetéseket levonni (MEIER-ARENDT 1966, 5–6). 

 A kérdéses időszakban Németország részét képező Elzászban hasonló ütemben 

kerültek napvilágra a kultúra települései; jó példával szolgának erre Achenheim és 

Stutzheim/Stützheim–Uf em Hengstwai lelőhelyei (FORRER 1903). Ezzel egy időben több 

temető is feltárásra került, közttük Lingolsheim és Hoenheim–Souffelweyersheim/Hönheim–

Suffelweyersheim. A Német Anthropológiai Társaság (Deutsche Anthropologische 

Gesellschaft) nem utolsósorban a közép-európai VK számos lelőhelyét kutató Robert Forrer 

tevékenységének betudhatóan tartotta 1907-ben Straßburgban 38. gyűlését 

(JEUNESSE/SCHNITZLER 1993, 9). A publikációk ekkor még természetesen, mint 

Stutzheim/Stützheim esetében is, földbe mélyített lakó- és munkagödrökről számoltak be 

(FORRER 1903, 20, 30–32; BERNHARDT 1986, 10; JEUNESSE/SCHNITZLER 1993, 33). Gerhard Bersu 

ezzel megegyezően ovális lakógödrökként értelmezett több, általa feltárt régészeti 

jelenséget Hoenheim–Souffelweyersheim/Hönheim–Suffelweyersheim lelőhelyen 

(FORRER/BERSU 1909; 1910; FORRER 1923–24, Abb. 4: 2, 22, 33; BERNHARDT 1986, 11). A kutatás 

és a publikációs tevékenység Elzász Franciaországhoz való visszacsatolása után változatlan 

intenzitással, változatlan szereplőkkel folyt tovább (FORRER 1923–24). Az talán csak 

kultúrtörténeti érdekesség és a sajátos politikai szituációnak tudható be, hogy több, 

korábban német nyelven közzétett leletegyüttes, mint például a lingolsheimi temető (FORRER 

1911a; 1911b) tematikájában a két világháború közötti publikációk már francia nyelvűek 

(FORRER 1935–38). 

 Az 1920-as és 1930-as évek élénk településrégészeti és publikációs tevékenységével, 

vagyis a köln–lindenthali feltárásokat közvetlenül megelőző és azzal időben párhuzamos 

legfontosabb eseményekkel a lakóépületek azonosításának problematikáját érintő részben 

részletesen is foglalkozom, ezért ezen a helyen elkerülöm a felesleges ismétléseket. 

 

3.3. KÖLN–LINDENTHAL FELTÁRÁSA ÉS KÖZLÉSE 

 

Köln városa 1928–1930 között kezdett egy nagyszabású rendezési terv megvalósításába a 

település délnyugati részén. A munkálatok közben 1929 őszén láttak napvilágot a Lindenthal 

nevű lelőhelyen, a Frechen felé vezető elővárosi vasútvonaltól mindössze néhány méterre 

északra olyan gödrök és oszlophelyek, amelyek a közép-európai VK leletanyagát 
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tartalmazták. Az első kutatószelvények kiásására még ugyanabban az évben sor került. A 

lelőhely feltárása, illetve dokumentálása azonban csak a területre vonatkozó építési tervek 

átütemezésével és komoly anyagi háttérrel volt lehetséges. Köln főpolgármesterének, 

Konrad Adenauernek5 hathatós pénzügyi támogatásával a leletmentő ásatás 1930 folyamán 

tervásatássá nőtte ki magát. Az akkor 23 éves W. Buttlert 1930. augusztus 1-jén bízták meg a 

feltárások irányításával. Ő azonban 1931. évi ásatási kampány végén ösztöndíjjal hosszabb 

tanulmányútra indult, a helyszíni vezetést ekkor Waldemar Haberey vette át. Első terepi 

tapasztalataikat mindketten a G. Bersu által irányított feltárásokon szerezték a Nördlingen 

melletti Goldberg lelőhelyen, ahol a rösseni kultúra településén számos oszlopszerkezetes 

épület maradványát tárták fel (BUTTLER 1938, Abb. 9). Az erőltetett ütemben folytatott 

lindenthali feltárások során a korban legmodernebbnek tekintett módszertani eljárásokat 

alkalmazták. A helyszíni munkálatok végül 1934 késő őszén fejeződtek be (HABEREY 1935, 

107). 

Az ásatás nemzetközi mércével mérve is egyedülálló, hiszen első ízben sikerült nagy 

felületen feltárni a közép-európai VK egyik települését. Több előzetes jelentést, rövid 

közleményt és tanulmányt (BUTTLER 1931a; 1931b; 1932a; 1932b; 1935; 1936b; 1936c; 

FREMERSDORF 1931; HABEREY 1935) követően a végleges monografikus feldolgozás a feltárások 

befejezését követően alig két évvel jelent meg a Römisch-Germanische Forschungen 11. 

köteteként. Az egy-egy szöveg- és táblakötetből álló munka a modern régészeti monográfiák 

prototípusává vált (BUTTLER/HABEREY 1936), magyar nyelvű ismertetését Banner János még 

ugyanabban az évben közreadta (BANNER 1936b). 

Az ásatási jelenségek értelmezésének egyik legérdekesebb problémája a kőkori 

településen egykor állt különböző épületek kérdésköre. Közismert tény, hogy W. Buttler a 

feltárt gödörkomplexumokat azonosította a lakóépületek maradványaiként, a 

gödörházaknak pedig több típusát rekonstruálta azok méretétől és alakjától függően. Ezzel 

szemben a számos esetben megfigyelt, egymással nyilvánvalóan összefüggő, sorokba 

rendezett oszlophelyeket terménytároló csűrökként értelmezte. Utóbbiak között is 

megkülönböztetett kisméretű, négyzetes alaprajzú tárolókat és hosszú csűröket 

(BUTTLER/HABEREY 1936, 32–91). 

                                                           
5 A városvezető történetünk idején a német Centrum Párt politikusa. A nemzetiszocialista diktatúra még 1933-
ban lemondatta tisztéről, majd többször megjárta a rezsim börtöneit is. Már a Kereszténydemokrata Unió 
(CDU) vezetőjeként vált a II. világháború utáni Európa egyik meghatározó politikai személyiségévé és a Német 
Szövetségi Köztársaság első kancellárjává.  
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Ezt követően kézikönyvben is összefoglalta a kultúráról az 1930-as évek második 

felében hozzáférhető ismereteket. A közép-európai VK régészeti jelenségeit és leletanyagát a 

hatalmas dunai kultúrkör részeként tárgyalta. Eredetéről szólva megállapította, hogy az nem 

egyértelműen tisztázott, de előnyben részesítette a csehországi és morvaországi kialakulást 

támogató nézeteket. Egyrészt azért, mert egy ilyen kialakulási központ a hatalmas elterjedési 

terület középső vidékeire esett, másrészt pedig ott már akkor ismert volt a kultúra egészen 

korai horizontjához tartozó leletanyag (BUTTLER 1938, 5–6). A településeket és az építészetet 

a források bemutatásának sorában ismertette elsősorban Köln–Lindenthal alapján, de 

említette például Plaidt és Kotingeichendorf ásatásainak eredményeit is. Az épületekkel 

kapcsolatban megismételte két évvel korábbi érveit a gödörházak és az oszlopszerkezetes 

terménytárolók különböző típusai mellett (BUTTLER 1938, 9–14). Az egyes kulturális csoportok 

részletes bemutatása tulajdonképpen az anyagi kultúra, azon belül is elsősorban a kerámia 

leletanyag elemzését tartalmazza. Ezenkívül foglalkozott a pattintott és csiszolt 

kőeszközökkel, illetve az ékszerekkel is. Egyes utódkultúrákat, így a Stichband kerámiát és a 

Hinkelstein csoportot a közép-európai VK részeként tárgyalta (BUTTLER 1938, 23–37). 

Tudományos munkássága annak tudatában is egyedülálló teljesítmény, hogy a föld 

felszínére épített oszlopszerkezetes épületekre utaló nyomok sokasodásával már alig néhány 

évvel a lelőhelyet bemutató monográfia megjelenése után komoly kétségeket ébresztett az 

építményekről leírt teljes tipológiai rendszere, majd hamarosan véglegesen el is évült6 (PARET 

1942; 1948[1946]). 

 

 

 

 

                                                           
6 Örök talány marad, hogy esetleges további tevékenysége milyen újabb felfedezéseket és a kölni régészeti 
jelenségek értelmezésének milyen mértékű korrekcióját eredményezték volna. Meggyőződéses 
nemzetiszocialistaként előbb 1936-ban állást vállalt a birodalmi Oktatásügyi Minisztériumban, majd 
önkéntesként bevonult a hadseregbe. A Franciaország elleni hadjárat egyik első halottjaként még a lotharingiai 
határon elesett (MERHART 1939–40; BUTTLER 2008). Történelmi tény, hogy nemcsak az NSDAP, de az SA, majd 
később az SS tagja, sőt Heinrich Himmler SS birodalmi vezető első ásatásának vezetője is volt (BUTTLER/SCHLEIF 
1937–38). Tevékenységéhez hozzátartozik azonban az a szövevényes történet is, amellyel 1936. november 1–2-
án sikeresen szervezett meg egy ásatáslátogatásnak álcázott találkozót Lipcsében, és teremtett széleskörű, 
szakmai és ideológiai vitákon átívelő egységet a német ősrégészet mérvadó képviselői között. A kockázatos 
akcióval sikeresen akadályozta meg Hans Reinerth és a politikus mentorként mögötte álló Alfred Rosenberg 
arra irányuló törekvését, hogy feloszlassák a frankfurti Römisch-Germanische Kommissiont, és egy, a 
nemzetiszocialista ősmítoszok igazolásának szolgálatába állított birodalmi őstörténeti intézetet alapítsanak 
(BOLLMUS 1970, 19–60, 199–211). 
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3.4. MIKRORÉGIÓ HOLLANDIÁBAN: AZ ÉPÜLETTIPOLÓGIA MEGSZÜLETÉSE 

 

A hollandiai Limburgban, Maastrichttól északra már a II. világháború előtt folytak kutatások, 

Geleenből például Frans Ch. Bursch tudósított két lakógödörről (BURSCH 1937). Az, hogy a 

régió a kutatás egy adott szakaszában a felfedezések középpontjában állt mindenekelőtt P. J. 

R. Modderman tevékenységének köszönhető.7 Hollandiai feltárásai igazi áttörést hoztak a 

közép-európai VK településkutatásában. Az általa feltárt települések kis területen, egymás 

tőszomszédságában kerületek elő. 

Sittard szintén ismert lelőhely volt már az 1930-as években. A település belterületén 

1949-ben és 1951-ben több helyen további újkőkori leletek láttak napvilágot. A két hosszabb 

idejű feltárásra 1953-ban és 1954-ben került sor, az ásatásokkal kutatott terület két nagyobb 

és több kisebb, különálló felületre terjedt ki (MODDERMAN 1958–59c, 33–36). Összesen 48 

oszlopszerkezetes épület maradványait hozták felszínre, négyet a déli, további 44-et az 

északi, nagyobb összefüggő felületen. Teljes épületalapot 22 épületnél lehetett feltárni, 12 

épületalap egyes részei elpusztultak. További 14 épületalapot azért nem lehetett teljesen 

feltárni, mert részben kívül estek a kutatott felületen (MODDERMAN 1958–59c, 39, Abb. 11–

12). 

A sittardi ásatásokat követően Geleenben H. T. Waterbolknak nyílt lehetősége 

feltárásokat folytatni 1955–56-ban, merítve Modderman friss tapasztalataiból. Kutatásai 

során öt nagyméretű épületet ástak ki. Mind az ötöt alapozási árokkal építették, a W3 épület 

esetében az alapozási árok a teljes épületre kiterjedt, a W1, W2, W4 és W5 épületeknél csak 

azok északnyugati részére. Az ásató három további, kisméretű épület megfigyeléséről is 

beszámolt. Ezek a feltárás összesítő térképe alapján oszlopszerkezetes házak részletei 

lehettek, közülük egyhez szintén tartozott alapozási árok (WATERBOLK 1958–59). 

A legnagyobb és legismertebb település Elsloo, ahol már az 1930-as években több helyen 

kerültek elő a közép-európai VK időszakára keltezhető gödrök és kerámialeletek. Az 

legjelentősebb megfigyelésekre akkor került sor, amikor 1930-ban egy csatorna építése 

számos ház kényszerű elbontásával és más helyen való újbóli felépítésével járt. A 

                                                           
7 Mint oly sokszor Modderman életében és így a közép-európai VK településrégészetének alakulásában is nagy 
szerepe volt a véletlennek. A kutató Holland Kelet-Indiában látta meg a napvilágot, nagyapja azzal az Eugène 
Dubois-val vándorolt ki egy hajón Hollandiából, aki utóbb a jávai előember felfedezőjeként vált világhíressé. 
Tanulmányai végeztével Moddermant is pusztán Indonézia függetlenné válása akadályozta meg abban, hogy 
szülőföldjére visszatérve Délkelet-Ázsiában folytasson régészeti kutatásokat (LENNEIS 2004c, 7). 
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szisztematikus feltárások sorozatát is további építkezések indították el 1950-ben.8 Egy 

további két hektáros területen, egy tervezett hivatali épület telkén 1958-ban több hónapig 

tartó feltárás kezdődött, amely 1959-ben is folytatódott. Az 1958-as év folyamán az 

építkezések kezdetének közelgő időpontja miatt az ásatók komoly változtatásra 

kényszerültek: az addig ásóval eltávolított felső talajréteget kotrógép segítségével szedték le. 

Az első pillanatban nyilvánvaló volt a módszer kettős következménye. Egyrészt számos lelet 

pusztult el, másrészt viszont komoly nagy, értelmezhető ásatási felületek jöttek lére. Az 

újkori település bővítése 1963-ban újabb megelőző feltárásokat tett szükségessé, 1966-ban 

már csak az 1959-ben felfedezett temető területén folyt kutatás (MODDERMAN 1970, 1–3). 

Az Elslooban feltárt településrészletek egy nagyobb út, a Koolweg két oldalán 

helyezkedtek el (MODDERMAN 1970, Taf. 6), amelynek a nyugati oldalán található két nagyobb 

felületen és a tőlük délre húzódó több, nagyjából, kelet–nyugati irányú kutatószelvényben 

folyt feltárás. Az északi szelvénytől még északabbra látott napvilágot a közép-európai VK 

temetője. Az út keleti oldalán feltárt, a nyugatinál kisebb felület jóval töredezettebb 

szelvényei néha önállóak voltak, de általában rövid szakaszokon érintkeztek egymással 

(MODDERMAN 1970, Taf. 7–8, 118). 

A kutatások egyik legfontosabb eredménye a 95, oszlopszerkezetes épületek alapjaiként 

értelmezett régészeti jelenség volt. Az egykori házak nyomai mind méreteiket, mind egyes 

építészeti elemeiket tekintve nagy változatosságot mutattak (MODDERMAN  1970, 6–28, Taf. 

9–38). Mind a mai napig ritka jelenség, hogy a kultúra települése mellett a közösség 

elkülönült temetője is ismertté válik. Elsloo birituális temetőjében a 66 csontvázas sír mellett 

47 hamvaszásos temetkezés is feltárásra került (MODDERMAN  1970, 45–75). A település 

épületei az idősebb és a fiatal VK időszakot egyaránt képviselték, előbbinek három, 

utóbbinak négy alfázisát tudta Modderman elkülöníteni a lelőhelyen (MODDERMAN  1970, 35–

42, Taf. 175–176). 

A feltárások sora 1962–63-ban egészült ki Stein településével, ahol az első újkőkori 

leletek, hasonlóan a többi telephez, már jóval korábban, 1927 óta ismertek voltak. A két 

világháború között egyenesen Stein számított a kultúra legismertebb, közölt településének a 

régióban. A nagyobb felületen folytatott kutatástól az ásató egyrészt a másik három lelőhely 

feltárásain tett megfigyelések igazolását, másrészt azok további részletekkel való 

                                                           
8 Az ásatások olyan jelentős nyomot hagytak a település életében, hogy az új településrész egyik utcáját 
Vonaldíszesek utcájának, azaz Bandkeramikerstraatnak nevezték el (MODDERMAN 1970, Taf. 3b). 
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kiegészítését várta. Megítélése szerint mindkettő sikerült (MODDERMAN 1970, 77–78). A 

feltárt terület hét, egymással nem összefüggő szelvényből állt, tipikusan a modern 

települések belterületén folytatott ásatások képét tükrözte (MODDERMAN 1970, Taf. 178). Az 

ásatások során 50 oszlopszerkezetes épület nyomai láttak napvilágot (MODDERMAN 1970, 81–

97). Az épületalapok számos esetben egymással nagymértékű átfedésben voltak, az előzetes 

várakozásoknak megfelelően a Sittardban, Geleenben és Elslooban megtalált 

épülettípusokat sikerült itt is megfigyelni (MODDERMAN 1970, Taf. 178–194).  

A limburgi kutatássorozat legnagyobb, a kultúra teljes településkutatásának irányára 

meghatározó eredménye az Alsó-Rajna-vidék épületeinek teljes spektrumára kiterjedő 

épülettipológia megszületése volt (MODDERMAN 1970, 100–120; 1972). A hollandiai 

településeket paleoökológiai szemszögből Cornelia Catharina Bakels tárgyalta összevetve 

egyrészt a Sittardról, Elslooról, Steinről és a németországi Hienheimről rendelkezésre álló 

adatokat, másrészt vizsgálva a teljes hollandiai településterületet (BAKELS 1978; 1982).  

 

3.5. TELEPÜLÉSKUTATÁS CSEHORSZÁGBAN 

 

3.5.1. Mohelnice felfedezése 

 

A morvaországi Mohelnicében 1953 és 1971 között folytatott ásatásokat Rudolf Tichý. Mind 

a feltárás módszertana, mind az ásatási dokumentáció minősége messze megelőzte korát, a 

régészeti jelenségeket öt centiméterenkénti rétegekben tárták fel, számos egyedi lelet 

pontos helyét is rögzítették. A lelőhely különös jelentőségét az adja, hogy az 1950-es évek 

végén ott sikerült először egy, a Kárpát-medencétől nyugatra fekvő területeken a kultúra 

legidősebb fázisára keltezhető házalap teljes feltárása. Ennek során szintén elsőként 

ismerték fel és dokumentálták a külső árok elnevezésű szerkezeti elemet. A lelőhely egyben 

a vonatkozó háztípus névadójává is lett.  

A legkorábbi VK települése legkevesebb egy hektárra terjedt ki, de a több régészeti 

korszak hagyatékát rejtő lelőhelyen a kottafejes fázis és a fiatalabb VK régészeti jelenségeit is 

megtalálta az ásató. A lelőhelyen összesen 21 épület látott napvilágot, amelyek közül Harald 

Stäuble hatot egyértelműen, további hatot pedig feltételesen a legkorábbi VK fázis 

időszakára keltezett. Hét épület képviselte a fiatalabb VK időszakát, míg két építmény már a 
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morva festett kerámia kultúrájának idején állt9 (TICHÝ 1959; 1961a; 1961b; 1962b; 1972; 

STÄUBLE 2005, 127–137). 

 

3.5.2. Bylany és környezete 

 

A kultúra csehországi kutatásának legnagyobb szabású vállalkozása kétséget kizáróan a 

Bylanyban és környékén folytatott feltárásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó sokrétű 

tudományos tevékenységhez köthető. Bohumil Soudský a Postoloprtyban folytatott ásatások 

alapján periferiálisnak gondolt északnyugat-csehországi régió helyett újabb helyszínt 

keresett, amikor a közép-csehországi Kutna-Hora-i járásban mezőgazdasági művelés során 

derült fény a Bylanyban található település létezésére. A kutatások 1953–54-ben kezdődtek 

meg, az első nagyobb ásatásra 1955-ben került sor (SOUDSKÝ 1962, 191–192).  A Bylany 1-nek 

nevezett lelőhelyen – amely tulajdonképpen megegyezik azzal a felülettel, mely a szélesebb 

tudományos közvélemény számára Bylany néven vált ismertté – 1955–64 között, majd 

1966–67-ben folyt nagy felületű ásatás. A közeli Miskovice 2 lelőhelyen 1977–80 között 

került sor feltárásokra. Ezekegészültek ki az 1990–93 között Bylany 4 nagyobb felületet 

érintő és Bylany 2 1991-ben folytatott kisebb ásatásával (PAVLŮ 2000, 1).  

A kutatott lelőhelyek egy olyan mikrorégiót alkotnak, amely szűkebb értelemben a 

Bylanka patak jobb partján Miskovice 2, Bylany 4 és Bylany 1, bal partján Bylany 3 és Bylany 

2 lelőhelyeket ölelik fel. Tágabb környezetükben a közép-európai VK öt további települése 

ismert a Vrhlice és a Klejnárka nevű vízfolyások mentén (PAVLŮ 1982, 193–195, Abb. 1–2). 

Bylany 1 teljes területe 30 hektárra tehető, ebből 6,8 hektár kutatott. A feltárt terület 

három, egymástól elkülönülő, A, B és F jelű felületekből áll. A lelőhelyen nem kevesebb mint 

143 oszlopszerkezetes épület maradványait sikerült azonosítani. A feltárás adatait a teljes 

településre extrapolálva az épületek teljes számát Ivan Pavlů 500-ra becsülte (PAVLŮ 1982, 

195–196; 2000, 1–3. melléklet). 

Az épületek első részletes elemzését maga P. J. R. Modderman végezte el, számos új 

aspektussal gazdagítva az addig elsősorban alsó-Rajna-vidéki tapasztalatokon és 

forrásanyagon nyugvó épülettipológiát (MODDERMAN 1986a). Később I. Pavlů a lelőhely 

számos leletcsoportját érintő vizsgálatok sorának végső eredményeinek tudatában 

                                                           
9 H. Stäuble a gödröket és az egyéb régészeti jelenségeket is átszámozta. Az épületek esetében R. Tichý római 
számai helyett arab számokat használt, a legismertebb, XII. számú épület nála 18. (STÄUBLE 2005, 129, Taf. 89). 
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foglalkozott újra az építészet kérdéseivel. A strukturális és funkcionális elemzések mellett a 

település szociális struktúráira vonatkozó megközelítésekre is hangsúlyt fektetett (PAVLŮ 

2000, 187–233). 

 Természetesen a település struktúrájának megismeréséhez elengedhetetlen volt egy 

megbízható belső kronológia kidolgozása. Kezdetben, a rugalmasság megőrzése érdekében 

az egyes fázisokat különböző színekkel jelölték (SOUDSKÝ 1962, 193–195; SOUDSKÝ/PAVLŮ 1972; 

PAVLŮ/RULF/ZÁPOTOCKÁ 1986, Table 18). A legrészletesebb kronológiai rendszert CHRON86 

néven adták közre, amely négy időszakot és azon belül számos alidőszakot (subperiod) 

foglalt magában, a település életét pedig összesen 25 településfázisra osztotta (PAVLŮ 1986a, 

PAVLŮ/RULF/ZÁPOTOCKÁ 1986, Fig. 33).  

Az 1980-as évek elején az addig feldolgozott adatok alapján már megállapítható volt, 

hogy a három feltárt felület közül a legkorábbi megtelepedés – a csehországi relatív időrend 

korai VK időszakában – a telep keleti részén nyitott F felületen volt. A regionális kronológiai 

felosztás szerint a korai és a középső VK időszak átmenetének idején az épületek mind a 

három feltárt felületen megjelentek. A középső VK végén a település súlypontja már a 

középen elhelyezkedő A felületen volt, de még az F felületen is álltak házak. A fiatalabb VK 

elején az A és az északnyugati fekvésű B felületek voltak lakottak, a fiatalabb VK későbbi 

fázisaiban és a kései VK idején a keltezhető épületek az A felületre estek (PAVLŮ 1982, 196–

202, Abb. 3–10). 

 A 25 településfázisból álló településmodellt később hat hosszabb időszakra osztották. Az 

I. időszak az 1–4. településfázissal a település keleti oldalán található házakat ölelte fel. A II. 

időszak 5–8. településfázisaiban az összkép keveset változott, egyetlen épület (569) jelent 

meg a telep nyugati oldalán. A III. időszakban az összes ismert ház a település nyugati 

részéről ismert. A IV. időszakban (13–17. településfázisok) az épületek zöme a település 

nyugati oldalán épült, de határozott koncentrációjuk mutatkozik a nyugati 

településrészeknek a telep középső régiója felé eső részén, valamint néhány épület ismét 

feltűnt a keleti településrészen is. Az V. időszak 18–20. településfázisaiban újfent csak a telep 

nyugati fele volt lakott. A VI. időszak 22–25. településfázisaiban kifejezetten a település 

középső részét használták, az épületalapok látványos koncentrációja volt megfigyelhető ezen 

a területen (PAVLŮ 1989; 2000, 238–240, Fig. 7.1.2.a) 

A Bylanytól közvetlenül nyugatra található Miskovice 2 lelőhelyen három párhuzamos 

tájolású, alapozási árokkal ellátott épület jött napvilágra. I. Pavlů olyan, egyetlen épületből 
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álló tanyaként értelmezte a megtelepedést, amelynek házát egy irányba haladva újították 

meg két alkalommal (PAVLŮ 1981, 536, Abb. 2; 2000, 238; 2010, 125). 

Amint az látható, a közép-európai VK településtörténetének az a kivételesen kidolgozott, 

összetett képe, amely a vonatkozó publikációk összessége alapján kialakítható, több mint fél 

évszázad kutatási tevékenységének esszenciája, amelynek során az ásató B. Soudskýtól I. 

Pavlů mellett olyan szakemberek vették át a stafétabotot, mint Marie Zápotocká vagy Jan 

Rulf. Eredményeik méltán említhetők egy sorban a Merzbachtal és azon belül Langweiler 8 

településének iskolateremtő kutatásaival.  

 

3.5.3. További csehországi lelőhelyek 

 

A mai Cseh Köztársaság területére eső lelőhelyek közül a továbbiak ismertetését két olyan 

lelőhelyre korlátoztam, amelyek egyrészt részletesen közöltek, másrészt kutatásuknak 

alapvető szerepe volt a térség épületeiről és településeiről alkotott nézetek kialakulásában. 

A Postoloprtyban 1950 és 1952 között feltárt szelvényekben több más korszak 

régészeti jelenségei és leletei mellett a közép-európai VK egy oszlopszerkezetes épülete is 

előkerült. Noha az újkőkori megtelepedés feltárt nyomai elmaradtak a várakozásoktól, a 

napvilágot látott épületalap méretei kivételesek voltak, hossza 41,30 méter, szélessége az 

északnyugati részen 6,50 méter, a délkeletin 7,25 méter. A belső keresztirányú 

oszlopsorokon túl a két hosszanti falsík oszlophelysorai is összefüggően fennmaradtak, a ház 

lett B. Soudský újkőkori épületekről szóló tanulmányának kiindulási pontja (SOUDSKÝ 1969). 

Březno lelőhelyen a korábbi leletmentő ásatásokat követően az 1961–1973 közötti 

időszakban folytak nagy felületen tervásatások. A feltárt telepjelenségek közül 11 

oszlopszerkezetes épület és 89 gödör keltezhető a közép-európai VK időszakára. Az épületek 

hossza 11 és 42,5 méter, szélességük 5 és 7 méter között váltakozott. Az oszlopszerkezetes 

konstrukciók közül két épület emelkedik ki úgy a méretei, mint a szerkezeti sajátosságai 

alapján. Mindkettő háromosztatú, északnyugati részüket alapozási árok kerítette. A 9. ház 

volt a legnagyobb építmény, hossza 42,5 méter, szélessége 6,8–7 méter. Délkeleti részén a 

belső szerkezetet egy ovális oszlophelyekből álló keresztirányú sor zárta le, attól északra az 

oszlophelyek összefüggő, árokszerű beásásokat alkottak a délkeleti épületrészen. A 61. 

számú ház 33,5 méter hosszú volt, a szélessége az északi végén 5,6 méter, a délin 6,2 méter. 

Délkeleti részén a keresztirányú oszlophelysorok ovális oszlopokból álltak (PLEINEROVÁ/PAVLŮ 
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1979, 130–134, Abb. 6, 14, Taf. I–II). Két településfázis volt elkülöníthető: a korábbihoz négy, 

a későbbihez legalább hat, de inkább hét épület tartozott. A két legnagyobb ház közül a 9. 

számú a korábbi, a 61. számú a későbbi településfázis idején épült. A megtelepedés a 

csehországi relatív kronológiai felosztás középső VK időszakára keltezhető (PLEINEROVÁ/PAVLŮ 

1979, 137–138, Abb. 56). 

 

3.6. A MERZBACHTAL KOMPLEX TELEPÜLÉSMODELLJE 

  

Minden idők legnagyobb formátumú, a közép-európai VK településeivel foglalkozó kutatási 

programja a Köln és Aachen között elterülő Aldenhovener Platte területén valósult meg. A 

Wurm, Rur és Inde folyók által határolt 370 km2 nagyságú területen felszíni barnakőszén 

bányászat folyt, ezért a humuszt, majd a barnakőszenet tartalmazó rétegig az összes azt fedő 

erdei talaj, lösz-, illetve kavicsos-homokos réteget munkagépek segítségével a teljes 

területen eltávolították. Ennek következtében egyrészt felszínre került a terület őskori 

megtelepedésének összes megmaradt nyoma, másrészt azonban gyors ütemben el is 

pusztult (LÜNING 1982a, 128, 131, Abb. 2–3, 6; 1982b, 6–9, Fig. 2–3, 6).  

A kutatási program 1965 és 1968 között a rösseni kultúra településeinek feltárásával 

kezdődött. A közép-európai VK településének Lamersdorf 2 lelőhelyen való felfedezése után 

merült fel a kutatás kiterjesztésének igénye a teljes neolitikumra. Ennek során került a 

figyelem középpontjába a Merzbach nevű patak völgye, amelynek veszélyeztetett részén 

már 1969–70-ben számos ásatás folyamatban volt. A Merzbachtal egy szakaszán kizárólag a 

közép-európai VK településeinek és egy temetőjének nyomai váltak ismertté, a kutatási 

program ezen a területen 1971-től a teljes feltárást tűzte ki céljául (3.1. kép). Az ásatásokkal 

párhuzamosan és azt követően folytatott intenzív terepbejárások összesen mintegy 85 km2-

nyi területre terjedtek ki a Brettendorfer Fließ völgye és a Schlangengraben között, 

betekintést engedve a Merzbachtal településcsoportjának tágabb környezetébe is (LÜNING 

1982a, 125–128, Abb. 3; 1982b, 1–6, Fig. 3). 

A telepfeltárások során komoly előnyt jelentett, hogy a P. J. R. Modderman által 

intenzíven kutatott limburgi lelőhelyek mindössze 40 kilométer távolságban feküdtek. Az 

kultúra épületeinek ott kidolgozott tipológiája morfológiai szempontból teljes egészében 

alkalmazható volt a merzbachtali lelőhelyekre. Kisebb eltérések a különböző épülettípusok 

arányában mutatkoztak, előtérbe került továbbá néhány új megközelítés az egyes 
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épületrészek funkcióját illetően (LÜNING 1982a, 140–144, Abb. 16, 18; 1982b, 16–18, Figs 16–

17).  

Ulrich Boelicke kutatásai kiterjedtek az egyes épületekhez tartozó gödrök 

azonosítására, ezáltal a ház körüli gazdasági udvar méretének megállapítására, továbbá a ház 

körüli tevékenységek vizsgálatára (BOELICKE 1982). A kerámia leletanyag statisztikai 

eljárásokkal való kiértékelésének módszertanát Petar Stehli dolgozta ki. A legrészletesebben 

elemezhető forrásanyagot a legnagyobb település, Langweiler 8 szolgáltatta. A leletanyag 

egészen finom, apró változásai képezték az egyes házak, tanyaudvarok sorrend-

meghatározásának, a települések belső kronológiájának alapját (STEHLI 1982; 1988). 

Eredményeit az abszolút kronológiai eredményekkel is összevetette. A különböző 

települések adatainak összevetése nyomán alakult ki a Merzbachtal középső szakaszának 

településeire alkalmazható egységes kronológia (STEHLI 1989a; 1989b; 1994). A Merzbachtal 

lelőhelyeinek régészeti jelenségein és azok leletanyagán elvégzett vizsgálatsorok nyomán 

alakult ki az 1980-as évek elejére a kultúra legismertebb településmodellje, amelyet német 

elnevezése alapján Hofplatzmodellként ismer a régészeti kutatás. Általánosan elfogadottá és 

közel három évtizeden keresztül szinte kizárólagosan alkalmazottá vált a Németország 

határain kívül feltárt települések elemzésekor is. A modellt legmarkánsabb és 

legösszetettebb módon Langweiler 8 településtörténete szemlélteti (BOELICKE et al. 1988b). 

Egészen egyedülállóak a települések belső kronológiájának és fejlődésének 

megismerésére folytatott stúdiumok, valamint a teljes településcsoport dinamikáját 

szemléltető modell. Nem meglepően Langweiler 8 volt az a telep, amely a településcsoport 

életének teljes időszakában lakott volt, és a további telepek innen népesültek be különböző 

fázisokban (LÜNING 1982a, 144–149, Abb. 15; 1982b, 18–23, Fig. 15). 

A kutatási program egyik fontos célkitűzése a Merzbachtal telepásatásainak 

monografikus feldolgozása volt. Elsőként Langweiler 2 (FARRUGGIA et al. 1973) és Langweiler 9 

(KUPER et al. 1977) településeinek feldolgozása készült el, majd megjelent Langweiler 8 

elemzése is (BOELICKE et al. 1988a). Egy, a Merzbach völgyének településeivel kapcsolatos, 

több összefoglaló jellegű tanulmányt tartalmazó kötetben (LÜNING/STEHLI 1994) négy kisebb 

lelőhely, Langweiler 16, Niedermerz 4, Laurenzberg 7 és Laurenzberg 8 részletes feldolgozása 

is helyet kapott (BOELICKE et al. 1994). A közép-európai VK Merzbach völgyén túli, de az 

Aldenhovener Platte területén feltárt települései közül a terület keleti peremén 

elhelyezkedő, már említett Lamersdorf 2 ásatási eredményei hozzáférhetőek monografikus 
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formában (LÜNING/STEHLI 1992). Az egyedülállóan gazdag forrásanyag közlése gyakorlatilag 

mind a mai napig tart. Christiane Krahn a Merzbach völgyével párhuzamosan, attól 

délkeletre futó Schlangengraben felső szakaszának településeit, Weisweiler 6, Weisweiler 

17, Weisweiler 29 és Lohn 3 lelőhelyeit dolgozta fel (KRAHN 2006). A Merzbach és a 

Schlangengraben között elhelyezkedő Weisweiler 111 települése Oliver Rück doktori 

disszertációjának kiindulópontja volt (RÜCK 2007).  

       

 

 
3.1. kép: A közép-európai VK lelőhelyei a Merzbach völgyében (STEHLI 1989b, 53, Abb. 

2. nyomán) 
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3.7. A KORAI VK IDŐSZAK LELŐHELYEINEK SZISZTEMATIKUS KUTATÁSA 

 

A korai VK jellegzetességeit ugyan H. Quitta már az 1960-as évek elején közzétett 

tanulmányaiban részletesen vázolta (QUITTA 1960; 1962), a korszak ismert lelőhelyei között 

azonban alig akadt olyan, amelyet tervásatás keretei között kutattak volna. Ezt a kutatási 

hiányosságot hivatott pótolni az a kutatási program, amelynek keretei között a Frankfurti 

Egyetem Ős- és Korai Történeti Intézete (Seminar für Vor- und Frühgeschichte der 

Universität Frankfurt) 1983 és 1987 között 12 lelőhelyen folytatott ásatásokat az akkori 

Német Szövetségi Köztársaság és Ausztria területén. Klein-Denkte és Eitzum Alsó-

Szászországban a korai VK elterjedésének északi peremét képviselték, a legnyugatibb 

kutatott település a Rajna és a Majna összefolyásához közeli Goddelau volt. A Wetterauban 

Gambachban és Bruchenbrückenben, Frankföldön Schwanfeldben került sor ásatásokra. 

Bajorországban Enkingen és Kleinsorheim, illetve Mintraching és Wang voltak a kutatások 

helyszínei. Ausztriában Strögen és Neckenmarkt/Sopronnyék szerepelt a program ásatásai 

között (LÜNING 1988b, 37, Abb. 9; 1997b, I–II). Schwanfeld úgy az építészete, mint a 

településszerkezete alapján kulcsfontosságú lelőhelynek bizonyult a korszak megismerése 

szempontjából (LÜNING/MODDERMAN 1982; LÜNING 1986; 2005a; STÄUBLE 2005, 50–72). 

A program második fázisában, 1993-ig az ásatások eredményeinek kiértékelése folyt. 

A kutatott lelőhelyek közül néhány, mint például Bruchenbrücken (LÜNING 1997b) vagy a két 

ausztriai település (LENNEIS/LÜNING 2001) feltárásainak eredményei klasszikus monografikus 

formában is megjelentek. Számos kérdéskör doktori disszertációk témája lett, így az 

épületeket és az abszolút kronológiai eredményeket Harald Stäuble (STÄUBLE 2005), a 

kerámia leletanyagot Maria Cladders (CLADDERS 2001), a pattintott kőeszközöket pedig Detlef 

Gronenborn elemezte (GRONENBORN 1997). Az archeobotanikai leletanyag feldolgozása 

Angela Kreuz nevéhez köthető (KREUZ 1990).  

 

3.8. NÉMETORSZÁGI FELTÁRÁSOK AZ ALDENHOVENER PLATTÉN TÚL 

 

Amikor a további németországi lelőhelyekről teszek említést, az mindenképp csak válogatás 

lehet, még akkor is, ha ez a szelekció nem teljesen önkényes és a legfontosabb kutatási 

helyszínekre koncentrál.  
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Feltétlenül meg kell emlékezni a kultúra Németországban legkorábbi időszakának 

néhány olyan településéről, ahol a feltárt kerámia leletanyag formai jegyei, készítésük 

technológiája olyan egészen archaikus jegyeket mutatott, amelyek a Kárpát-medence 

legkorábbi, illetve vonaldíszes leletanyagaira emlékeztettek. Ilyen leletegyüttes látott 

napvilágot Szász-Anhalt tartományban, Eilsleben lelőhelyen, ahol Dieter Kaufmann a kultúra 

kiterjedt, több fázishoz tartozó árokrendszereit is feltárta (KAUFMANN 1982; 1983; 1990). 

Ugyanerre utaltak a korai VK elterjedésének északi határán fekvő Eitzum korábbi, az 1950-es 

években folytatott feltárásai (SCHWARZ-MACKENSEN 1983; 1985) és a Wetterauban található 

Bad Nauheim–Niedermörlen leletegyüttese is (SCHADE-LINDIG 2002).  

A Wetterau régiójában a korai VK időszak építészete szempontjából alapvető 

felfedezés volt a Frankfurt–Niedereschbach lelőhelyen feltárt település. A megelőző 

feltárásra kiskertek kialakítása miatt került sor Frankfurt am Main északi peremén 1987-ben; 

összesen hozzávetőlegesen 2,5 hektáron folyt kutatás. A közép-európai VK 598 régészeti 

jelensége kivétel nélkül a régióban fellelhető legkorábbi fázisra keltezhető, bár egyes 

gödrökben az azt követő Flomborn időszakra jellemző kerámiatöredékek is előkerültek.  

A kultúra 21 oszlopszerkezetes épületének nyomait hozták felszínre a kutatók, 

melyeket egytől egyig a korai VK időszakra jellemző külső árokkal építettek. Ezek általában 

több részletből álltak, de az árkok meredek fala alapján az ásatók kizárták annak lehetőségét, 

hogy a kérdéses szakaszokon az árkokat az erózió koptatta ki. Az épületek különböző 

állapotban maradtak fenn, négy épületnél belső oszlopszerkezetnek egyáltalán nem volt 

nyoma. Rendkívül tipikus jelenségnek számított az egyetlen keresztirányú oszlophelysorral 

feltárható épületalap, ez hét esetben volt dokumentálható. A fennmaradt keresztirányú 

oszlophelysor rendszerint a középső épületrész északnyugati végén állt oszlopokat jelezte. 

Két keresztirányú oszlophelysornál több csak négy esetben volt feltárható; a 19. számú ház 

egyedinek számított nemcsak a maga hét keresztirányú oszlophelysorával, de a hosszanti 

falsíkjainak oszlophelyei is majdnem hiánytalanul fennmaradtak. Jól elkülöníthető volt 

továbbá a három épületrész, a középső belső teréből egyértelműen hiányoztak az 

oszlophelyek (BERNHARDT/HAMPEL 1992; HAMPEL 1992). 

Hienheim–am Weinberg ásatásaira mindenekelőtt azért került sor, mert P. J . R. 

Modderman az 1960-as évek közepén olyan összehasonlító forrásanyagot keresett a már 

ismert építészeti emlékekhez, amely a kultúra településeinek épületeire jellemző 

sajátosságokat hordoz, de kellő távolságra van az általa kutatott hollandiai Limburgtól és az 
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akkor már ismert csehországi Bylanytól. Alsó-Bajorország a kitűzött célnak ideális területnek 

bizonyult. Egy 1965-ben folytatott próbaásatás során három épületalap látott napvilágot, 

majd 1967 és 1974 között rendszeresen folytak tervásatások a lelőhelyen (MODDERMAN 1966; 

1977, 7–11).  

Az eredmény összesen 54 őskori épület nyoma. Ezek közül 25 biztosan a közép-

európai VK időszakára keltezhető, egy további házalap feltételesen sorolható a kultúrához. A 

további épületnyomok számos fiatalabb kulturális egység hagyatékát képviselték, többek 

között a helyi középső újkőkort (Stichband kerámia, rösseni kultúra, a chami csoportot és az 

urnamezős kultúrát. A közép-európai VK épületei a kultúra fiatalabb fázisainak számos 

jellegzetes szerkezeti elemét mutatják fel. Lényeges különbség Limburghoz és az Alsó-Rajna-

vidékhez képest, hogy egyetlen háromosztatú konstrukciót lehetett azonosítani. A kétosztatú 

épületek északnyugati épületrészét rendszerint alapozási árok vette körül, három esetben 

(2., 8. és 31. számú házalapok) az épületrészt tovább osztotta az alapozási árok egy belső, az 

épület hossztengelyére merőleges szakasza. Hét ház hosszanti falait kettős oszlopsorok 

alkották, ami ugyan ismeretlen Limburgban és Bylanyban, de a kultúra más, németországi 

lelőhelyein előfordul a kései VK fázisokban. A kultúra távolabbi régióinak épületeivel 

összehasonlítva az említetteken túl feltűnő eltérés, hogy a házak szélessége egy esetben sem 

haladta meg a hat métert  (MODDERMAN 1977, 12–45, 123–128, Tab. 34; 1986b). 

Ulm–Eggingen lelőhelyen 1982–85 között a Schwäbische Alb déli peremén folyt a 

régió első nagyobb felületű feltárása. Az 1,6 hektáron kutatott településen 34 

oszlopszerkezetes épület meglepően jó állapotban került elő. Mindhárom fő épülettípus 

megtalálható volt a lelőhelyen, mindössze három házat nem lehetett besorolni egyik típusba 

sem. Az északnyugati épületrésszel rendelkező konstrukcióknál általános az ezt a helyiséget 

körülvevő alapozási árok. Az 5. számú épületnél az északnyugati és a középső épületrészt is 

alapozási árok választotta el. A háromhelyiséges épületek délkeleti részén előkerültek az 

ovális keresztirányú oszlophelysorok. Az is egyértelműen megfigyelhető volt azonban, hogy 

az oszlopvázat a déli homlokzaton egy, az épület más részeihez hasonlóan egymagukban álló 

kerek oszlopokat felvonultató keresztirányú oszlopsor zárta le. A település feltárt része a 

württembergi regionális kronológiai felosztás szerint az idősebb VK időszak kései fázisában 

népesült be és a kései VK időszakban még hosszabb ideig lakott volt (KIND 1988; 1989, 33–83, 

125, Tab. 34, Beilage1). 
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Vaihingen an der Enz Stuttgart vonzáskörzetében fekszik. A majdnem teljesen feltárt 

újkőkori település leletanyagában Hans-Christoph Strien családi tradíciókat tudott kimutatni. 

Az egyes udvarcsoportok díszített kerámia leletanyagában csoportspecifikus elemeket 

különített el. Bizonyos szimbólumok egy csoporton belül különösen hangsúlyosan 

jelentkeztek, a többi csoport leletanyagából viszont teljességgel hiányoztak. A 

megkülönböztető jegyeket családok, nemzetségek által használt megkülönböztető 

jegyekként értelmezhetők (KRAUSE et al. 1998; STRIEN 2005). 

Az elzászi határ közelében fekvő pfalzi Herxheimben feltárt települést az ott 

előkerült, eredetileg kettős körárokként értelmezett jelenség teszi egyedülállóvá; itt a házak 

maradványai kifejezetten rossz, töredékes állapotban maradtak fenn. Az első ásatásokat 

1996–99 között folytatták a lelőhelyen (HÄUßER 2000). A leletek feldolgozása 2004-ben egy, a 

Deutsche Forschungsgemeinschaft által támogatott program keretei között indult meg, de 

2005–2008 között újabb terepi kutatásokra is lehetőség nyílt. Az utóbbi feltárások során tett 

megfigyelések szerint azonban az árkok sosem sem alkottak összefüggő rendszert, hanem 

tulajdonképpen egymásba ásott gödrök sorozatának tekintendők. A másik egyedülálló 

jelenség az árkokban feltárt emberi maradványok nagy száma. A holttesteket feldarabolták, 

több koncentrációban helyezték el a gödörrendszerben. A koponyák és koponyatetők 

alapján a megtalált csontmaradványok legalább 500 személyhez tartoznak. A teljes 

gödörrendszerben ennek több mint kétszeresével lehet számolni. A holttestek, testrészek 

deponálása egy nagyon rövid időszakon belül játszódott le a legfiatalabb VK fázis idején, 

5000/4950 cal BC között (SCHMIDT 2004; ZEEB-LANZ et al. 2007; 2009; HAACK 2009; 

ORSCHIEDT/HAIDLE 2009; ZEEB-LANZ 2009). 

 

3.9. AUSZTRIA: EGY HIÁNYZÓ LÁNSZEM 

 

Az ausztriai településterület kutatottságának a németországi eredményekhez viszonyított 

hiányosságait szemléletesen mutatja be Eva Lenneis 1982-ben közzétett dolgozata. 

Összefoglalása említ olyan, még a két világháború között kutatott lelőhelyeket, amelyek 

dokumentációja eleve az adott kor színvonalán készült, vagyis utólag korlátozottan vonhatók 

le bármilyen esetleges építményekre vagy a település szerkezetére vonatkozó 

következtetések. Frauenhofen–Ried Milchtaschen lelőhelyen a szerző próbaásatásán feltárt 

oszlophelyek egy épület részletét jelölik ki, Hainburg–Teichtal ásatásán egy alapozási árok 



54 
 

részlete látott napvilágot. Mannswörthben egyértelműen bizonyítható az oszlopszerkezetes 

házak megléte, egyes oszlopsorokból azok irányára is lehet következtetni. Az oszlophelyek 

nagy száma és sok esetben szabálytalan elhelyezkedése azonban lehetetlenné tette a 

házszerkezetek alaposabb elemzését. Pulkauból két, egymás mellett felépített, azonos 

írányítású oszlopszerkezetes ház részlete ismert. Ratzersdorfban alig néhány oszlophely és 

keresztirányú oszlopsor maradt fenn, az egykori házakra leginkább a hosszanti gödrök 

alapján lehetett következtetni. Összességében azt lehetett megállapítani, hogy a feltárt 

házrészletek ugyan igazolták az oszlopszerkezetes háztípus jelenlétét az ausztriai 

településeken, minden további, részletekbe menő elemzés azonban hiábavaló lett volna 

azok szerkezetét illetően (LENNEIS 1982). 

Ami a kultúra korai időszakát illeti, szintén az volt elmondható, hogy a legtöbb 

korszakhoz köthető lelet vagy felszíni szórványként került múzeumba, vagy olyan korábbi, kis 

felületre kiterjedő ásatásokból származott, ahol jellegzetes kerámia leletanyaga kottafejes 

kerámiával keverve lett dokumentálva. A minőségi változást a már említett, J. Lüning által 

vezetett kutatási program két ásatása hozta meg az 1980-as években Strögen és 

Neckenmarkt/Sopronnyék lelőhelyeken (LENNEIS 1989). 

   A korai VK időszak két települése közül a Strögenben feltárt négy, egymással közel 

párhuzamos hossztengelyű épületalap többé-kevésbé egy sort alkottott, amelyből csak a 4. 

számú ház lógott ki észak felé. A kerámia leletanyag szeriációja három településfázis 

elkülönítését tette lehetővé. Az 1. számú épületet nem lehetett pontosan keltezni, a további 

épületek viszont kelet felé haladva egyre fiatalabbak, így a 2. számú ház az első, a 3. számú a 

második, a 4. számú pedig a harmadik településfázist képviseli (LENNEIS/LÜNING 2001, 172–

179; STÄUBLE 2001; LENNEIS 2004a, Fig. 6). 

A Neckenmarkt/Sopronnyék lelőhelyen – az előbbihez hasonlóan – három településfázis 

volt kimutatható; a feltárt hét épületalap két sort alkotott. Az északihoz tartozó három 

épület egymást követően az egy fázissal korábbi konstrukció nyugati oldalán épült fel. A déli 

házsor építési sorrendjét a szeriáció rendszertelenebbnek mutatta, egy házalap pedig nem 

volt pontosan keltezhető (LENNEIS/LÜNING 2001, 157–172; LÜNING 2001; LENNEIS 2004a, Fig. 5).  

Az alsó-ausztriai Rosenburgban 1988 és 1994 között folytak ásatások. A feltárt 

épületmaradványok alapján E. Lenneis nyolc házalapot rekonstruált, amelyek közül a 4. és 8. 

számúakat bizonytalannak ítélte. Előbbinek egy teljes keresztirányú oszlophelysora és az 

egyik falsík több oszlophelye is feltárható volt, az utóbbi viszont mindössze két oszlophelyen 
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alapult, így a településfázisok rekonstrukciójánál végül hét épülettel számolt. Az első 

településfázishoz négy épület tartozott, a másodikhoz három. Az azonos településfázishoz 

sorolható épületek építésének ideje között kisebb különbségeket feltételezett. Az első 

településfázis a R. Tichý által a morvaországi telepek keltezésére megalkotott kronológia Ib 

fázisára keltezte, vagyis a korai VK időszak végére. A második településfázis ugyanezen 

kronológiai rendszer Ib és II. fázisa közötti átmenetet képviselte. A relatív kronológiai helyzet 

pontosítása érdekében a strögeni és rosenburgi kerámia leletegyüttesek közös szeriációjára 

is sor került (LENNEIS 1992; 2009). 

Számos szempontból az egyik legérdekesebb, egyben legvitatottabb település a Bécs déli 

peremén található Brunn am Gebirge, ahol Peter Stadler 1989-től folytatott feltárásokat. Az 

első beszámolójában az ásató 43 oszlopszerkezetes épületről tudósított, egyidejűleg 

szokatlanul korai radiokarbon adatokat is közölt (STADLER 1999). Később már öt elkülönülő 

településrészről írt, valamint 75 épületről. A teljes településen 100 épületet feltételezett. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezeknek csak egy részénél ismertek az oszlopszerkezetek 

feltárt nyomai, továbbiakat csak a hosszanti gödrök jelöltek, és számos épületet a geofizikai 

felmérés alapján azonosított. A legkorábbi, Brunn II településrész kerámia leletanyaga 

egészen archaikus, a kései Starčevo-kultúra leletegyütteseire emlékeztet. A közép-európai 

VK tipikus oszlopszerkezetes épületeivel egykorú leletanyag a kultúra formatív fázisát 

képviseli (STADLER 2005). Nadezhda Kotovával közösen publikált tanulmányában a 2005-ig 

feltárt felületek alapján hét településrészt különített el és 77 épületről tudott. Az épületek 

számát száznál is többre becsülte (STADLER/KOTOVA 2010a, 325).  

E. Lenneis az 1990-es évek elején már ezeknek a lelőhelyeknek az ismeretében 

körvonalazhatta az Ausztria területén egykor élt legkorábbi földművelő közösségek 

építészetének sajátosságait (LENNEIS 1991). Az 1990-es évekre a kései VK időszak épületei is 

számos lelőhelyen, így Franzhausenben (LENNEIS 1995, 30, Abb. 9), Schwechat–Unteres Feld 

lelőhelyen (SCHWARZÄUGL 2005) és Moldban (LENNEIS 2004b) is napvilágot láttak. Ezek nyomán 

átfogó ismeretekkel rendelkezünk a mai Ausztria területére eső települések építészetéről, az 

egyes építészeti elemekről. E. Lenneis elemző munkája és a P. Stadlerrel közösen a kerámia 

leletanyagok szeriációja és az abszolút kronológia területén végzett stúdiumaik alapján 

számos település fejlődésének nagyon részletes, házgenerációk szintjére lebontott modelljét 

dolgozták ki (LENNEIS/STADLER 1995; 2002; LENNEIS/STADLER/WINDL 1996). 
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3.10. TELEPÜLÉSEK A KÁRPÁTOKTÓL ÉSZAKRA: LENGYELORSZÁGI LELŐHELYEK 

 

3.10.1. Délkelet-Lengyelország 

 

A közép-európai VK nemzetközi kutatás számára legismertebb lengyelországi települése a 

Krakkó város peremén található Olszanica. Ennek egyik oka egyértelműen az, hogy az 

országban ezen a lelőhelyen láttak elsőként napvilágot oszlopszerkezetes épületek nyomai, 

de nyilvánvalóan az eredmények angol nyelvű közreadása sem volt mellékes szempont. A 

feltárások keretéül egy nemzetközi kutatási program szolgált, amelynek lengyel résztvevője a 

Lengyel Tudományos Akadémia Anyagi Kultúra Történetének Intézete (Instytut Historii 

Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk), együttműködő partnerei pedig a New York 

Állami Egyetem (State University of New York, Buffalo), illetve 1967–69 között a Michigani 

Egyetem (University of Michigan) volt. 

 A kutatások előzetes célkitűzéseit olvasva némi kettősség érzékelhető. Az 

eredményeket közlő Sarunas Milisauskas egyrészt hangsúlyozta azt a körülményt, hogy 

Lengyelországban az 1960-as évekig hiányoztak az oszlopszerkezetes házak nyomai. Amint az 

már megszokott, gödröket értelmeztek lakóházakként, annak ellenére, hogy voltak adatok az 

épületeket kísérő hosszanti gödrökre emlékeztető régészeti jelenségekről. Ezzel szemben a 

tételesen deklarált célok között a helyi kronológia megalkotásán és a telep nagyságának, 

valamint élettartamának megállapításán túl elsősorban társadalomrégészeti kérdésekre 

kívántak összpontosítani, így a cserekapcsolatok rendszereire, a közösségen belüli státuszbeli 

különbségekre, illetve a társadalmi szerkezetre (MILISAUSKAS 1986, 1). Utóbb több olyan 

szelvényben, ahol oszlophelyek láttak napvilágot, arra hivatkozva nem folytatták a munkát, 

hogy önmagában a házmaradványok feltárása és az építészet kérdéseinek tisztázása nem 

tartozott a legfontosabb feladatok sorába (MILISAUSKAS 1986, 67). 

 A lelőhelyen a krakkói Jagelló Egyetem diákjai végezték az első felszíni gyűjtést még 

1937-ben, majd 1951-ben kisebb leletmentő ásatásra került sor, amely a kultúra négy 

gödrének feltárását eredményezte. A kutatási programhoz kapcsolódó bejárások 1966–67-

ben folytak. Végül több lelőhely közül azért esett a választás Olszanicára, mert itt volt a 

legnagyobb esélye annak, hogy a közép-európai VK telepjelenségeit nem pusztították el 

későbbi korszakok megtelepedései. Az tervszerű ásatások 1967 és 1973 között folytak 

(MILISAUSKAS 1973; 1986, 1–2). 
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 A megtalált épületnyomok egészen biztosan több mint 20 házhoz tartoztak; az ásatási 

dokumentáció 19 számozott házalapot tartalmaz. A téglalap alakú vagy enyhén trapezoid 

alaprajzú épületek hossza 7,0 és 41,5 méter, szélessége 4,75 és 7,0 méter között változott. 

Szerkezetüket a kultúra épületeinél megszokott öt hosszanti oszlopsor alkotta, számos 

olszanicai épületnél a falsíkok oszlopsorainak oszlophelyei is összefüggően fennmaradtak. 

Több esetben megfigyelhetőek voltak egymást metsző épületalapok, azaz a házak azonos 

helyen való megújítása. A jelenség jó példái idézhetőek a B1 felületről. Az 1. és a 2. számú 

épületekhez tartozó jelenségek is átfedésben voltak egymással, de a legösszetettebb a 7., 8. 

és 9. számú épületek viszonya, ahol még annak kérdése is felmerült, hogy a feltárt 

oszlophelyek két vagy három házhoz tartoztak-e. A házak tájolása északnyugat–délkeleti, a 

hossztengely északtól való eltérése 18 és 35° között változik.  

A legnagyobb méretű a 6. számú épület volt, amelynek 41,5 méteres hosszához 6,5 

méteres szélesség és kiemelkedő nagyságú 269,75 m2-es alapterület társult. A hosszanti 

falsíkok oszlophelyei mindkét oldalon összefüggően maradtak fenn, a nyugati oldalon feltárt 

60 cm széles árok minden bizonnyal egy, az északnyugati épületrészre kiterjedő alapozási 

árok maradványa. Az épület bizonyítottan háromosztatú, a legdélebbi két keresztirányú 

oszlopsor ovális, illetve kettős oszlophelyekből állt (MILISAUSKAS 1986, 67–82, Figs 51–63, 

Table 43). 

A kerámia leletanyag elemzése alapján öt településfázis volt elkülöníthető. A 

kronológiai felosztás az egyes gödrök leletanyagában a kottafejes és a zselizi típusú kerámia 

leletanyag egymáshoz viszonyított arányán alapult. Az első fázisban (OI) a kottafejes kerámia 

előfordulása kizárólagos, a második fázishoz (OII) azokat az egységeket sorolták, amelyekben 

már megjelent néhány zselizi díszítésű töredék. A harmadik fázis (OIII) során a két stílus 

aránya közel azonos. A negyedik (OIV) és ötödik fázisban (OV) a zselizi típusú kerámia az 

uralkodó, de még a legfiatalabbnak meghatározott gödrökben is volt néhány százaléknyi 

kottafejes díszítésű kerámiatöredék (MILISAUSKAS 1986, 31–48, Fig. 27). Az viszont erőteljesen 

vitatható, hogy utóbbiak elsődleges helyzetben voltak vagy tafonómiai folyamatok 

eredményeként kerültek a kérdéses gödrökbe.  

Az ezredfordulót megelőző és követő két évtizedben a Visztula felső szakaszának 

településterületén is több település kutatását útépítési munkálatok tették lehetővé, Krakkó 

környékén az A4-es autópálya építését megelőző kutatások. Brzezie 17 lelőhelyen 15 

oszlopszerkezetes épület nyomai kerültek elő. A belső szerkezet oszlophelyei mellett számos 
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épületnél a hosszanti falsíkok oszlophelyei is fennmaradtak. A legnagyobb, 36 méter hosszú 

házalap dél–délnyugati részén az utolsó három keresztirányú oszlopsort ovális oszlophelyek 

alkották. Agnieszka Czekaj-Zastawny a merzbachtali lelőhelyeken rögzített 

településszerkezettel számolt, négy olyan települési fázissal, amelyek a kottafejes fázis 

különböző fokozatait képviselték (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008b, 41, Fig. 3). Targowisko 11 

lelőhelyről két épületről számolt be, a lelőhely mellékelt alaprajzán azonban két további 

oszlopszerkezetes konstrukció nyomai is megfigyelhetőek (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008b, 41, Fig. 

15). A közeli Targowisko 16 lelőhelyről kilenc házalapot teljesen megmaradtként, hat 

továbbit töredékes épületalapként kezelt. Kétségtelen, hogy több épület nyomai – Brzezie 17 

házmaradványaihoz hasonlóan – kiváló állapotban őrződtek meg az utókor számára: 

dokumentált mind az öt hosszanti oszlopsoruk és a hosszanti gödrök is (CZEKAJ-ZASTAWNY 

2008b, 41, Fig. 15). A. Czekaj-Zastawny Zagórze 2 lelőhelyen összesen hét épületnyommal 

számolt, ezek viszont nem azonosíthatók egyértelműen a mellékelt lelőhelytérképen. A 

közölt illusztrációk alapján azonban egyértelmű, hogy a konstrukciók között van két olyan, 

amelyeket egy részükön alapozási árokkal építettek. Kifejezetten egyedülálló módon az egyik 

épületnél az alapozási árok nem a ház északnyugati, hanem a délkeleti részét keríti (CZEKAJ-

ZASTAWNY 2008b, 41, Figs 18–19). 

 Targowisko 11 és Zagórze 2 lelőhelyeken a legkorábbi ismert megtelepedés az 

idősebb VK Zofipole fázisához köthető, a kottafejes fázis leletei minden említett településen 

előfordultak. A zselizi időszak leletegyüttesei Targowisko 16 és Zagórze 2 településekről 

ismertek (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008b, 41–42).  

Az A. Czekaj-Zastawny által számos lelőhelytérkép kíséretében közzétett lelőhelylista 

jó orientációs pontként szolgál a közép-európai VK délkelet-lengyelországi megtelepedését 

illetően (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008a, 131–166). Egy másik tanulmányában összesen 21 olyan 

települést említ, ahonnan oszlopszerkezetes épületek nyomai is ismertté váltak. Ezek a 

Visztula felső folyásának vidékén túl egyrészt Rzeszów, másrészt Przemyśl környékén 

találhatók (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008b, Fig. 20). A Rzeszów közelében feltárt Łańcut 3 

épületnyomai korántsem olyan kiváló megtartásúak, mint egyes Krakkó környéki lelőhelyek 

házalapjai, de azért egyértelműen azonosíthatóak (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008a, 152, Fig. 89). A 

Przemyśl közelében található Kormanice 1 településének összesítő térképén tíz számozott 

épületalap látható, a belső oszlopsorokon túl rendszerint a hosszanti falsíkok oszlophelyei is 
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fennmaradtak. Több épület északi részén alapozási árok került elő, és a déli épületrészeken 

az ovális oszlophelyek sem ismeretlenek (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008a, 141, Fig. 81). 

Samborzec 1930 óta ismert lelőhelye a Visztula bal partján fekszik, az eddig tárgyalt 

lelőhelyektől kissé északra, a dél-lengyelországi korai VK megtelepedés sávjának északi 

peremén. Ásatással 1961 és 1965 között mintegy 4000 m2 felület került kutatásra. 

Oszlopszerkezetes épületeket egyértelműen nem tudtak azonosítani, a legkorábbi 

megtelepedés nyomait a későbbi beásások jórészt elpusztították. Ami a lelőhelyet mégis 

fontossá teszi, az a megtelepedés folyamatossága. A település kezdetei a közép-európai VK 

Lengyelországban legkorábbi Gniechowice fázisáig nyúlnak vissza, amely nagyjából a Kárpát-

medencei relatív időrend Milanovce/Nyitranagykér fázisával, vagyis a korai VK időszak 

végével egykorú. A Zofipole fázis emlékanyaga a Flomborn és az Ačkovy fázisokkal állítható 

párhuzamba egy szélesebb közép-európai összevetés során. Ezt követően a kottafejes 

kerámia, majd a zselizi típusú díszített kerámiaanyag is megjelent a település életének 

későbbi fázisaiban. Utóbbi mintakincse a Visztula mentén már nem teljesen identikus a 

Kárpát-medencében tapasztalt leletegyüttesekkel és a kottafejes díszítés sem tűnik el 

teljesen (KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 2008, 145–146, Figs 49–54). 

 

3.10.2. Szilézia 

 

A sziléziai régió településeit kutató Anna Kulczycka-Leciejewiczowa nagy hangsúlyt fektetett 

a lelőhelyek környezetének földrajzi ismertetésére, így a tengerszint feletti magasságra, a 

talajtípusokra, az egyes vízfolyásokkal való kapcsolatra. Hasonlóan részletesek az éghajlati 

viszonyokat, közöttük az átlaghőmérsékletet, az éves csapadék mennyisége alapján 

körvonalazható zónákat bemutató leírások. Mindazonáltal megállapításai modern adatokon 

és nem környezettörténeti vizsgálatokon nyugszanak. Az viszont nyilvánvaló, hogy az Odera 

folyó hasonlóan központi szerepet játszik, mint Kis-Lengyelországban a Visztula. Az Oderába 

ömlő vízfolyások közül a bal parti mellékfolyók és patakok mente a közép-európai VK 

megtelepedésének fő színterei, ezek a folyóvizek a Szudétákban, illetve annak lábánál 

erednek (KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 1993, 40–49). 

Két mikrorégió különíthető el. Ezek egyike a Szudéták előterében található, melynek 

legismertebb, a korszakhoz kötődő feltárása Strachów. A másik mikrorégió már a Sziléziai-

alföldön fekszik, Gniechowice és Stary Zamek településeivel. Mindkét mikrorégióban 2–4 
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km2-es területen fekvő települési egységeket mutatott ki, amelyek egyben gazdasági 

egységként is funkcionáltak, Strachów környékén 15-öt, Gniechowice régiójában nyolcat. 

Kialakulásukat azzal magyarázta, hogy a termőtalaj kimerülését követően egyre nagyobb 

területeket tisztítottak meg az erdőtől, és ez a tevékenység végül lakott, szigetszerű foltok 

hálózatának kialakulását eredményezte. Az egységek közötti távolság különböző, az előbbi 

területen 1–1,5 km, míg az utóbbin 2–5 km között változik. A közép-európai VK 

lengyelországi terminológia szerinti középső szakaszához, azaz a kottafejes kerámiával 

keltezhető időszakhoz mindkét lelőhelyen néhány gödör tartozik (KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 

1993, 49–52, 72, Figs 11–12; 1997, 222). 

Úgy a névadó lelőhelyen, vagyis Gniechowicéban, mint Stary Zamekben kis telep 

jellemzi a Gniechowice fázist, a teljes településeket 2–4 háztartásnyira becsülte a szerző. A 

német kutatóktól eltérően a háztartások mögött 10–20 főből álló nagycsaládokat 

feltételezett. Ez egy négy háztartásból álló település esetén 40 és 80 fő közötti lakosságot 

jelentett (KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 1993, 62–65, Figs 16–17). 

 Strachów lelőhelyen 1975–85 között, illetve 1988-ban folytak ásatások. Az előző két 

lelőhelyhez képest az épületek maradványai jó állapotban őrződtek meg, azokat könnyen 

azonosítani lehetett, és az egyes udvarok elhatárolása sem jelentett problémát. Összesen tíz 

épületet (SR I-X) lehetett rekonstruálni a feltárt régészeti jelenségek közül. Több házalap 

kifejezetten jó állapotban maradt fenn, a hosszanti gödrök számos esetben egyértelműen 

azonosíthatók. A 3. számú épületnél a belső oszlophelysorok mellett a hosszanti falsíkok 

oszlophelysora is összefüggően feltárható volt. Az egykorú épületek közötti távolság 20–30 

méter volt. Az egyes udvarok területét A. Kulczycka-Leciejewiczowa 500–1000 m2-re 

becsülte, amely azonban kivételes esetben ennek többszöröse, a 4. számú épületnél 3000 m2 

lehetett. A feltárás térképére pillantva azonban nyilvánvaló, hogy csak az épületek közvetlen 

környezete került feltárásra és az ásatással kutatott, kelet–nyugati irányban hosszan elnyúló 

lelőhelyrészek nem alkotnak összefüggő felületet, ezért ezek a becslések rendkívül 

viszonylagosak. A település életének négy fázisa során a kottafejes kerámia aránya 

fokozatosan csökkent, míg a mindvégig jelen lévő Šarka típusú leletanyagé a harmadik 

fázistól dinamikusan nőtt. A Šarka típusú kerámia megjelenése a régióban jól szemlélteti azt 

a különbséget, hogy míg a Krakkó környéki lelőhelyek jóval szorosabban kötődtek a Kárpát-

medencéhez, addig a sziléziai településterület kapcsolatrendszerei az Elba folyó vidéke felé 
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mutatnak (KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA 1993, 66–69, Figs 18–19; 1997, 221–224, Figs 6–8, 18, 

23, 36, 42, 60). 

 

3.10.3. Az északi területek 

 

A Lengyel-alföld neolitizációjának, az első újkőkori települések fejlődésének általános 

folyamatait Peter Bogucki írta le, azonban mint az általa Észak-Közép-Európának nevezett 

hatalmas, az Alpoktól északra fekvő térség részeként (BOGUCKI 1988; 2000). Ami a közép-

európai VK Lengyelország déli régióitól északra fekvő területeit illeti, már ott is folytak 

kutatások a 20. század eleje óta. Brześć Kujawski és Osłonki környékén Bogucki Ryszard 

Grygiellel folytatott közös kutatásokat 1995 és 2002 között, melyek eredményeként számos, 

a kultúrát képviselő település látott napvilágot (GRYGIEL 2004). 

Részletes, modern szemléletű tudományos értelmezések terén figyelemre méltó 

eredményeket ért el Joanna Pyzel (PYZEL 2005; 2006). Kutatási területe szintén a Varsótól 

északnyugatra fekvő Kujávia/Kujawy volt. Forrásanyagát a régióban az 1990-es években 

megelőző feltárások során feltárt településrészletek szolgáltatták. A legrészletesebben 

elemzett telep Ludwinowo 7 volt, ahol három épületalapot sikerült feltárni az oszlophelyek 

jelentős részével együtt, egy negyedik konstrukció a hosszanti gödrök alapján feltételezhető 

(PYZEL 2005, 182, Abb. 2). Épületalapok, illetve azok részlete a régió néhány további 

lelőhelyén, így Bożejewice 22/23, Łojewo 35, Olsza 9 és Radojewice 29 lelőhelyeken is 

napvilágot láttak (PYZEL 2006, Abb. 30). Az épületállomány alapján mindazon által szélesebb 

építészeti stúdiumokra nem nyílt lehetőség. J. Pyzel módszertani szempontból teljesen az 

alsó-Rajnai-vidéki telepfeldolgozások nyomvonalán haladva végezte el a leletanyag 

szeriációját, periodizációját és településhálózat-elemzését (PYZEL 2006). 

 

3.11. A KULTÚRA NYUGATI VÉGVIDÉKE: FRANCIAORSZÁG 

 

Franciaországban a kultúra elzászi településterülete szervesen összefügg a Rajna jobb 

partján, Badenben és Württembergben, valamint a Pfalzban feltárt településekkel. Hasonló 

kapcsolatok mutathatóak ki egyfelől a lotharingiai, másrészt a Luxemburgban és Pfalzban 

feltárt telepekkel. Teljesen új tapasztalatokkal szolgált viszont a Párizsi-medence 

településeinek kutatása. Ezen belül is rendkívül összetett képet tudunk alkotni a Párizstól 
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északkeletre fekvő Aisne völgy településrendszeréről. Az ásatások sora ott is 

leletmentésekkel kezdődött az 1960-as években, majd a B. Soudský által röviddel Párizsba 

való megérkezése után, 1971-ben kezdeményezett kutatási program keretei között folyt. A 

program az Université de Paris és a Centre National de la Recherche Scientifique 

együttműködésében valósult meg (COUDART et al. 1982, 29; ILLET et al. 1982, 46). 

 Az Aisne völgy folyó feletti első teraszainak peremén vagy azok közelében láttak 

napvilágot a közép-európai VK kifejezetten kései szakszára keltezhető települések, amelyek 

közül az 1980-as évek elején 11 volt megjeleníthető a régió korabeli megtelepedését 

szemléltető térképen. Mindazonáltal ezek elhelyezkedése sokkal inkább a völgyben folyó 

kavicsbányászat helyszíneit tükrözte, mint az újkőkori településhálózat valós struktúráját 

(COUDART et al. 1982, 29; ILLET et al. 1982, 46). 

Michel Illet legutóbbi összefoglalása szerint a kultúra települései a Párizsi-medence 

keleti peremén már a közép-európai VK középső időszakában megjelentek, az ekkorra 

keltezhető leletanyag és az épületalapok száma azonban csekély. Még az azt követő kései VK 

időszakról sincsenek jelentős eredmények, a feltárt lelőhelyek döntő többsége a helyi 

fejlődés végső, a francia kutatás által Rubané Récent du Bassin Parisien elnevezéssel jelölt 

szakaszához köthető (ILLET 2012, 69–75). 

A felfedezések között kivételesnek számít Cuiry-lès-Chaudardes–Les Fontinettes, 

amely az egyetlen teljes egészében feltárt településnek tekinthető. Az épületek száma 

összesen 33, ezek közül azonban nyolc nem keltezhető, vagyis a kronológia és 

településszerkezet további elemzése 25 épület adatain nyugszik. A település élete három 

időszakra osztható, talán mindegyik két-két településfázist képvisel. Az első időszak során az 

épületek főként a feltárt terület keleti, azt követően a nyugati részén épültek fel. A harmadik 

időszakban a település súlypontja a nyugati részen maradt, de voltak épületek a keleti részen 

is. Épületek közötti átfedést egyetlen esetben sem lehetett megfigyelni (COUDART 1998, 135–

137, Fig. 136; ILLET 2012, 73–75, Fig. 6–8). A völgyben egy további nagyméretű település 

(Menneville–Derrière le Village) ismert, ennek Cuiry-lès-Chaudardes-hoz hasonlóan 6,5 

hektárosra becsült területének kétharmada csak geofizikai felmérések és légi fényképezés 

által kutatott (ILLET 2012, 73–75). Anick Coudart három oszlopszerkezetes épületet közölt 

részletesen a lelőhelyről (COUDART 1998, 167, Fig. 147).   

A további települések kicsiny, néhány épületnyomból álló együttesek. Pontavert–le 

Port aux Marbles teljesen feltárt telepnek tekinthető. A két feltárt házalap az elemzések 
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szerint egymást követően épült (ILLET 2012, 71, Fig. 3).  Barry-au-Bac–Le Chemin de la 

Pêcherie lelőhelyen három (COUDART 1998, 123, Fig. 124), Cys-la-Commune–Les Longues 

Raies feltárásán két épületalap látott napvilágot (COUDART 1998, 138, Fig. 131). Az 

épületnyomok elemzését a németországi vizsgálatokhoz hasonlítható alapossággal végezte 

el és hasonlította össze a közép-európai VK számára elérhető teljes épületállományával A. 

Coudart. Ennek során szükségszerűen sajátos, az elterjedési terület legnyugatibb részéből 

kiinduló perspektívából szemlélte a problémakört (COUDART 1989; 1998). 

 

3.12. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT MODELLJEI 

 

Az Aldenhovener Plattén folyó kutatások az ott található párhuzamos patakvölgyek, a 

Merzbachtal, a Schlangengraben és a Brettendorfer Fließ településcsoportjai közötti 

viszonyrendszerek felvázolását is lehetővé tették. Az egymástól 3 kilométer távolságban 

húzódó településcsoportok távolságát nem elsősorban a völgyek távolsága diktálta. 

Amennyiben ennél közelebb is húzódott patakvölgy, azt akkor sem használták 

megtelepedésre, vagyis mindkét irányban mintegy 1,5 kilométer széles gazdasági 

mozgástere volt a telepeknek. J. Lüning 0,5 hektáros parcellával számolt egy személyre, a 

házakban lakó családok létszámát pedig 5–7 főben határozta meg. Ezekkel az értékekkel már 

modellezni tudta a településcsoportok területhasználatát és demográfiai spekulációkba is 

bocsátkozott, egyrészt a kisrégió szintjén az Aldenhovener Plattera, másrészt nagyobb 

regionális összevetésben az Alsó-Rajna-vidékre vonatkozóan (LÜNING 1982a, 149–153; 1982c, 

13–23). 

 Már J. Lüning is felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a német terminológia 

Landschaftsarchäologie kifejezése két egymástól nem független, de eltérő megközelítést 

takar. Az első, szűkebb értelmű interpretáció szerint a fogalom egyet jelent a lakott telepek 

régészetével. A második értelmezés egységként kezeli a településeket és az őket körülvevő 

környezetet, annak antropogén (temetkezési helyek, gazdasági létesítmények) és természeti 

elemeivel együtt (LÜNING 1982c, 9). A német településrégészet ilyen irányú kérdésfelvetései, 

modern módszertani alapvetései, amelyek a közép-európai VK településkutatására is 

jelentős hatással voltak, Herbert Jankuhn nevéhez fűződnek (JANKUHN 1977). 

Az Alsó-Rajna-vidék roppant méretű forrásanyagának felhasználásával Andreas 

Zimmermann és munktársai alkalmazták először a közép-európai VK településterületén az 
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izovonalakat a településsűrűség szemléltetésére. Az egyes települések által használt 

területeket Thiessen-poligonokkal szemléltették. A korábbi hagyományokat folytatva 

igyekeztek a környezeti adottságok számszerűsíthető értékeinek a vizsgálatba való minél 

teljesebb bevonására, például rámutatni az egyes talajtípusoknak a megtelepedésben 

játszott szerepére (ZIMMERMANN 2002; ZIMMERMANN et al. 2004; 2009)  

 Az ökológiai tényezőknek a településhálózat kialakulásában és fejlődésében betöltött 

szerepének vizsgálata természetesen nem korlátozódott az Alsó-Rajna-vidékre. Példaként 

említhető a településhálózatnak és a településhierarchiának a neolitikum teljes időszakára 

kiterjedő vizsgálata a dél-lengyelországi Bronocice mikrorégióban (MILISAUSKAS/KRUK 1984). J. 

Pyzel a rajnai lelőhelyeken alkalmazott módszertant követve vizsgálta Kujávia 

településhálózatát (PYZEL 2006).  

   

3.13. INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK 

 

A nagy mennyiségű forrásanyag lehetővé tette a kerámiavizsgálatokon túl a települések 

leletanyagának egyéb tárgytípusain elvégzett részletes elemzéseket is. Ezek közül az egyik, 

kiemelkedő eredményekkel szolgáló terület a pattintott kőeszközök vizsgálata volt 

(GRONENBORN 1994; 1997; ZIMMERMANN 1995). A tárgyak pusztán tipológiai és funkcionális 

elemzésén túlmutatva ezek világítottak rá a korai VK időszakában fennállt távolsági 

kapcsolatrendszerek kiterjedtségére. A magyarországi kutatás számára is alapvető 

fontossággal bír például az a tény, hogy a szentgáli radiolarit egészen a mai Bajorország 

területén lévő településekig eljutott (GRONENBORN 1997, 108–110, Abb. 3.45; MATEICIUCOVÁ 

2001; 2002; 2008, 159–160).  

 Hasonlóan egyedülálló lehetőségek nyíltak a megtelepedések geológiai hátterének 

vizsgálatára, majd összetett környezetrégészeti kutatásokra. A feltárt leletanyag, a régészeti 

jelenségek töltelékföldjének iszapolása, szitálása sohasem látott mennyiségű forrásanyagot 

szolgáltatott az archeobotanika és az archeozoológia szakemberei számára. A különböző 

régiók és kutatási programok ismertetése során már utaltam egyes ilyen irányú kutatásokra. 

Jó példája az eredmények régészeti szemléletű szintézisének J. Lüning könyve, amely ugyan 

szélesebb összefüggésben a teljes újkőkori időszak mezőgazdasági fejlődését vizsgálta, a 

munka azonban nagyban támaszkodik a közép-európai VK telepkutatása során felhalmozott 

adatokra (LÜNING 2000).  
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A demográfiai modellek egyrészt a kultúra Közép-Európa nagy területein szédületes 

sebességgel való elterjedésének okaira kerestek válaszokat (PETRASCH 2001), másrészt a 

településhálózatok modelljeihez kapcsolódó kalkulációk voltak (ZIMMERMANN/WENDT 2003).  

Számos, a kultúra népességére vonatkozó természettudományos vizsgálat mintaanyagát 

nem a telepjelenségek, hanem a temetkezésekben feltárt csontmaradványok szolgáltatták. 

Ezek mindinkább meghatározó szerepet játszanak a modern kutatási programokban, ezért 

indokolt rövid áttekintésük. A migrációra vonatkozó célzott kérdésfeltevéseket a stroncium 

izotóp vizsgálatok elterjedése tette lehetővé, amely a fogak és a vázcsontok 87Sr/86Sr 

izotópok aránya alapján képes kimutatni a halottak gyermek- és felnőttkori lakóhelye közötti 

lehetséges eltéréseket (PRICE et al. 2001; PRICE/BENTLEY 2005). A. Whittle és munkatársai a 

közép-európai VK népességét olyan komplex izotópelemzések segítségével kutatták a 

kultúra számos régiójában, amely a stoncium izotópok mellett az ún. stabil szén és nitrogén 

izotópokat is vizsgálta, úgy a humán, mint a gerinces fauna mintaanyagán. A δ13C és δ15N 

izotópok alapján a korabeli táplálkozási szokások kérdéseire igyekeztek válaszokat kapni 

(BICKLE et al. 2011; BICKLE/WHITTLE in press). 

Az interdiszciplináris kutatások legfiatalabb, de talán legdinamikusabban fejlődő ága az 

archeogenetikai vizsgálatokhoz kapcsolódik. Wolfgang Haak és szerzőtársai a kutatások egyik 

mérföldkövét jelentő publikációjukban 16, a közép-európai VK és az alföldi vonaldíszes 

kerámia kultúrájának lelőhelyéről származó 57 emberi maradványt vizsgáltak, értékelhető 

örökítő anyagot kivonni 24-ből sikerült. A legfontosabb megfigyelés a mitokondrilális DNS 

állományban az N1a haplotípus meglepő, 25%-os gyakorisága volt. A vonaldíszes kultúrkör 

területén a modern európai populációban a haplotípus 150-szer ritkábban fordul elő, a 

különbség még a standard hiba figyelembevételével számított alsó értéket alapul véve is 

negyvenszeres (HAAK et al. 2005). 

A legkomplexebb módon közölt bioarcheológiai vizsgálatsorozatot a M. Zvelebil vezette 

kutatócsoport végezte a Vedrovicéből ismert, klasszikus régészeti módszerekkel már 

korábban feldolgozott (PODBORSKÝ et al. 2002) régészeti populáción (ZVELEBIL/PETTITT 2008; 

LUKES/ZVELEBIL/PETTITT 2008). A projekt számos más szakterület mellett az abszolút kronológia 

(PETTITT/HEDGES 2008), a fizikai antropológia (DOČKALOVÁ 2008), a stabil és stroncium izotópok 

(RICHARDS et al. 2008) és DNS vizsgálatának (BRAMANTI 2008) szakterületeit ölelte fel. 
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3.2. kép: A közép-európai VK néhány, a kultúra településkutatása szempontjából 

meghatározó mikrorégiója, illetve jelentős lelőhelye (LÜNING 1988b, ZVELEBIL 2000, Fig. 7.2. és 
STÄUBLE 2005, Beilage 17.  alapján módosítva): 1, Asparn an der Zaya (A); 2, Barry-au-Bac–Le 
Chemin de la Pêcherie (F); 3, Blatné/Pozsonysárfő (SK); 4, Březno (CZ); 5, Bruchenbrücken (D); 
6, Brzezie 17 (PL); 7, Brunn am Gebirge (A); 8, Brześć Kujawski (PL); 9, Bylany (CZ); 10, Cuiry-

lès-Chaudardes–Les Fontinettes (F); 11, Cys-la-Commune–Les Longues Raies (F); 12, 
Čataj/Csataj (SK); 13, Eilsleben (D); 14, Eitzum (D); 15, Elsloo (NL); 16, Enkingen (D); 17, 

Frankfurt–Niedereschbach (D); 18, Franzhausen (A); 19, Gambach (D); 20, Geleen (NL); 21, 
Gniechowice (PL); 22, Goddelau (D); 23, Herxheim (D); 24, Hienheim–am Weinberg (D); 25, 
Kormanice 1 (PL); 26, Klein Denkte (D); 27, Kleinsorheim (D); 28, Kraków–Olszanica (PL); 29, 

Köln–Lindenthal (D); 30, Łańcut 3 (PL); 31, Ludwinowo 7 (PL); 32, Menneville–Derrière le 
Village (F); 33, Merzbachtal (D) [Langweiler 2, 8, 9,16, Laurenzberg 7, 8, Niedermerz 4]; 34, 

Mintraching (D); 35, Miskovice (CZ); 36, Mohelnice (CZ); 37, Mold (A); 38, 
Neckenmarkt/Sopronnyék (A); 39, Pontavert–le Port aux Marbles (F); 40, Postoloprty (CZ); 

41, Rosenburg (A); 42, Rosmeer (B); 43, Samborzec (PL); 44, Schwanfeld (D);  45, Sittard (NL); 
46, Starý Zamek (PL);  47, Stein (NL); 48, Steinfurth (D);  49, Strachów (PL); 50, Strögen (A); 

51, Štúrovo/Párkány (SK); 52, Targowisko 11 (PL); 53, Targowisko 16 (PL); 54, Ulm–Eggingen 
(D); 55, Vaihingen an der Enz (D); 56, Wang (D); 57, Zagórze 2 (PL); 58, Zwenkau–Harth (D). 
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4. A KULTÚRA RÉGÉSZETÉNEK NÉHÁNY KIEMELT PROBLÉMAKÖRE 

 

4.1. ÉPÍTÉSZET 

 

4.1.1. A gödörháztól az oszlopszerkezetes épületig 

 

Az alábbiakban leírt folyamat hangsúlyozottan nem az újkőkori építészet fejlődésének tükre, 

„mindössze” – a kultúra településrégészetének egyik alapvető eredményeként – a 

településeken feltárt, épületeket jelző, illetve annak vélt régészeti jelenségek 

értelmezésében bekövetkezett szemléletváltás története.   

Egészen a 20. század harmincas éveinek derekáig általánosan elfogadott ténynek 

számított, hogy a közép-európai VK népessége elsősorban földbe mélyített gödörházakat 

használt lakóépületként. Az ezt megelőző évtizedek – a kérdés szempontjából jelentős – 

ásatásait és a feltárt régészeti jelenségek korabeli értelmezését Günter Bernhardt foglalta 

össze Köln–Lindenthal ásatási eredményeit újraértékelő tanulmányában (BERNHARDT 1986, 

10–16). 

 

 
4.1. kép: W.  Buttler közismert gödörházrekonstrukciója  

(BUTTLER/HABEREY 1936, Taf. 30: 1. nyomán) 
  

Meg kell azonban említeni, hogy például V. G. Childe már korai munkáiban sokkal 

összetettebb képet festett a kultúra épületeiről. A részben földbe mélyített, szabálytalanul 
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ovális kunyhók mellett felfigyelt az oszlopszerkezetes házalapokra is (CHILDE 1927[1925], 

171). Nem vonta kétségbe a gödörházak lakóépületként való használatát, melyeket 

szűkösségük és egészségtelen voltuk ellenére melegnek és könnyen megépíthetőnek tartott. 

Egyúttal azonban említést tett a ma elfogadott házméreteknél kisebb, téglalap alakú 

oszlopszerkezetes házakról a sziléziai Nosswitzből, továbbá megaronnal ellátott 

oszlopszerkezetes épületekről és olyan konstrukciókról is, ahol az oldalfalakat jelző 

oszlophelyek a ház belsejében található nagyobb gödörkomplexumot fogtak közre. Utóbbiak 

esetében felmerült, hogy azok a deszkapadlós lakótér alatti pinceként vagy főzőhelyiségként 

szolgáltak (CHILDE 1929, 42–43). 

Közismert tudománytörténeti tény, hogy a gödörházakat lakóépületeknek tekintő 

szemléletmód legrészletesebben kidolgozott elemzését a Köln–Lindenthalban folytatott 

ásatások monografikus feldolgozásában W. Buttler adta közre (BUTTLER/HABEREY 1936, 34–

60). A lösztalajba mélyített kunyhók között több típust is megkülönböztetett. Az első kettőbe 

a ritkábban megfigyelt kerek kunyhók (Rundhütten), illetve az ovális és az ún. vese alakú 

beásások (Ovalhütten und nierenförmige Grundrisse) tartoztak. A legismertebb, 

épületekként azonosított, félig földbe mélyített objektumok (Kurvenkomplexbauten) hosszan 

elnyúló északnyugat–délkeleti irányú beásások voltak. Ma már nyilvánvaló, hogy ezek 

túlnyomó többsége nem más, mint az oszlopszerkezetes épületeket kísérő hosszanti gödör 

(BUTTLER/HABEREY 1936, 36–38). Az utóbbi, legnagyobb méretű gödörházak rekonstrukciós 

rajza (4.1. kép) jól szemlélteti a lelőhely építészetéről vallott korabeli elképzeléseket 

(BUTTLER/HABEREY 1936, Taf. 30). Egyúttal azonban megfelelő magyarázattal kellett szolgálni a 

nagy számban feltárt hosszú, masszív oszlopokból álló konstrukciókat sejtető régészeti 

jelenségek rendeltetését illetően is. Ezeket az ásató gazdasági jellegű melléképületeknek 

(Wirtschaftsgebäude) tartotta és terménytároló csűrökként (Erntescheune) rekonstruálta 

(4.2. kép), azok számos lehetséges változatát bemutatva (BUTTLER/HABEREY 1936, 66–91, Taf. 

31, 34). 

A hazai kutatás számára külön érdeklődésre tarthat számot, hogy feltételezéseinek 

igazolása céljából 1933 őszén hosszabb tanulmányutat tett Magyarországon, Romániában és 

Jugoszláviában. Kutatási bázisául a budapesti Eötvös Kollégium szolgált. Néprajzi 

párhuzamokat keresett, földbe mélyített tárolóvermeket, csőszkunyhókat és emberi 
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lakásokat tanulmányozott korának „primitív parasztkultúráiban”.10 Délkelet-európai 

kutatásainak eredményeit a Bonner Jahrbücher (BUTTLER 1934) és az Antiquity (BUTTLER 

1936a) hasábjain önálló tanulmányokban is közzétette. Publikációi számos magyarországi 

fényképfelvételt és rajzot tartalmaznak, többek között Kótajról (BUTTLER 1934, Abb. 2–3), 

Nagytarcsáról11 (BUTTLER 1934, Abb. 6; 1936a, 32, 35) és Rákoscsabáról12 (BUTTLER 1934, Abb. 

8; BUTTLER 1936a, Fig. 8, 32, 2). Meglátogatott egy Debrecen melletti, beszámolója szerint 

cigányok és napszámosok által lakott telepet, ahol egy földbe mélyített, lapos tetős putrit és 

az előtte található szemétgödröt mérte fel. A telep nevét egy nyilvánvaló nyelvi félreértés 

folytán „Szemet-Gödörként” adta meg (BUTTLER 1934, 135, 141–142; 1936a, 33–34, Fig. 9).13 

Sajnálattal kellett azonban megállapítania, hogy a civilizáció az általa meglátogatott 

országokban is gyors ütemben szorítja ki azokat az emlékeket, amelyekkel igazolni vélte az 

újkőkori telepjelenségek általa adott értelmezésének helyességét. 

Köln–Lindenthal publikációjával egy időben azonban megsokasodtak az olyan 

feltárások és publikált forrásanyagok, amelyek régészeti jelenségeinek jelentős része 

oszlopszerkezetes konstrukciókkal volt kapcsolatba hozható. Ezek településen belüli 

helyzete, a konstrukciók sűrűsége az építményeknek a terménytároláson messze túlmutató 

jelentőségét sejteti. Arnsbachban 1936 őszén hosszú, egymásba fűződő gödörcsoportok 

között hat téglalap alakú építmény vált ismertté. A környező gödrökben a paticsréteg 

vastagsága a 80 centimétert is elérte. Az építmények tájolása egymással megegyezően KÉK–

NyDNy-i volt. Edward Sangmeister a házak belső oszlopszerkezetének keresztirányú 

oszlophelysorait is meg tudta figyelni. Az épületalapok közül a legjobb állapotban 

fennmaradt, 25 méter hosszú és 8 méter széles építmény nyomait mutatta be részletesen. A 

                                                           
10 „Es gibt in den vorgeschichtlichen Kulturen Dinge, die nur unter Hinweis auf ähnliche Erscheinungen in der 
Volks- und oder Völkerkunde erklärt werden können, denn in den primitiven Bauernkulturen der Jetztzeit 
haben sich durch den bäuerlichen Konservativismus Einrichtungen und Lebensformen erhalten, die zweifellos 
auf uralte, z. T. steinzeitliche Vorformen zurückgehen (BUTTLER 1934, 134).” Vagyis: „Léteznek olyan dolgok az 
őskori kultúrákban, amelyek csak a néprajztudományból ismert hasonló jelenségekre való utalással 
magyarázhatók, mivel a jelenkor primitív földművelő kultúráiban a paraszti konzervativizmus által olyan 
intézmények és életformák maradtak fenn, melyek kétséget kizáróan ősrégi, részben kőkori előképekre 
mennek vissza.” 
11 A községet Buttler Nagytárcsa, illetve Nagytaresa néven említi. 
12 Buttlernél Rákosszaba néven szerepel. 
13 A gödörház viszonyait a következőképpen írta le: „Bei einer Hütte (Abb. 9) lag die rundliche Abfallgrube 
direkt vor der Tür; ein Hinweis darauf, daß manchen primitiven Menschen die Bequemlichkeit höher steht als 
Reinlichkeit und gute Luft.” (BUTTLER 1934, 136), azaz „Egy kunyhónál a lekerekített szemétgödör közvetlenül az 
ajtó előtt volt: utalás arra, hogy egyes primitív embereknél a kényelem előbbre való a tisztaságnál és a jó 
levegőnél.” 
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hosszanti falsíkok esetében előfordult a kultúra kései időszakára jellemző kettős oszlopsor, a 

kerámia leletanyag szintén a kései keltezést támasztotta alá (SANGMEISTER 1937).  

 

 
 

4.2. kép: Az oszlopszerkezetes terménytároló csűrök W. Buttler által feltételezett néhány 
lehetséges rekonstrukciója (BUTTLER/HABEREY 1936, Taf. 34 részlete nyomán) 

 

Ugyanekkor Zwenkau–Harth lelőhelyen a közép-európai VK és a Stichband kerámia 

emlékanyaga is napvilágot látott. Kisebb téglalap alakú házalapok mellett hosszú 

épületnyomok is előkerültek. Utóbbiak közül az egyik csak részben: a mintegy 20 méter 

hosszan feltárt konstrukció szélessége 7 méter volt. A hosszanti falsíkokat jelző 

oszlophelysorok itt is kettősek voltak. Az ásató Kurt Tackenberg szerint az épületek a 

Stichband kerámia időszakában keletkeztek. Az azt korban megelőző közép-európai VK 

lakóházainak nem találta nyomát a feltárás területén, amit azzal magyarázott, hogy azok 

könnyebb szerkezetű házainak nyomai talán nem érték el az épen maradt talajréteget. 

Utóbbi megjegyzés egyértelművé teszi, hogy a szerző lakóházaknak tekintette a közép-
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európai VK-hoz úgy korban, mint szerkezetben rendkívül hasonló konstrukciókat (TACKENBERG 

1937, 218–219, Abb. 1). 

A vesztfáliai Daseburgban szintén 1936-ban folytatott ásatáson egy nagyon jó 

állapotban fennmaradt, teljes házalapot sikerült alaposan feltárni és dokumentálni. Az előtér 

oszlophelyivel együtt 28,5 méter hosszúságú és 6–7 méter széles, északnyugat–délkeleti 

tájolású épület mind a négy külső falsíkját alapozási árok jelezte, vagyis az a P. J. R. 

Modderman épülettipológiája szerinti 1a típusának felelt meg. Keleti oldalán a 

hossztengelyével párhuzamos hosszanti gödör is egyértelműen azonosítható (HOFFMANN 

1938, Abb. 1). Az alapozási árkot egyes szakaszain külső, kisebb átmérőjű oszlopsor kísérte, 

de igazán figyelemreméltó eredmény volt a magában az árokban elhelyezett tartóoszlopok 

nyomainak megfigyelése (HOFFMANN 1938, Abb 2: 31). Belső terében hét keresztirányú 

oszlopsor oszlophelyeit lehetett feltárni, egyes oszlophelyeket későbbi beásások pusztítottak 

el. A konstrukció déli végén – az alapozási árkon kívül – előtérre utaló további oszlophelyek is 

voltak. Hugo Hoffmann megemlítette, hogy az árok 60 centiméterrel mélyedt az ásatási 

felszín alá, vagyis a beleállított oszlopokat is figyelembe véve nagyon masszív falszerkezettel 

kell számolni. W. Buttler földbe mélyített Kurvenkomplexbaujainak viszont semmilyen 

nyomát nem találta. A jó minőségű épület alapján feltételezte, hogy legalábbis a 

Daseburgban feltárt telepen nem gödörlakásokban éltek a település lakói14 (HOFFMANN 1938). 

Ismert továbbá egy rövid beszámoló tíz nagyméretű épületalap részletének 

feltárásáról Gudenbergből. Az épületek közötti területeken a házakkal megegyező irányba 

tájolt gödrök is napvilágot láttak (MERHART/UENZE 1938, 311). 

Oscar Paret nagy jelentőségű és a további épületkutatást meghatározó 

következtetéseket tett közzé 1942-ben a fent felsorolt ásatási eredményekre, valamint 

további telepfeltárások adataira támaszkodva. A gödörlakásokkal kapcsolatban rámutatott 

számos megoldatlan problémára, így például arra, hogy a földbe mélyített jelenségekben 

hiába keresték rámpa vagy lépcső nyomait. A legnagyobbak elérték a 20 méteres 

hosszúságot és a 11 méteres szélességet, így befedésük eleve csak középső alátámasztó 

oszlopok segítségével volt lehetséges – ilyenek nyomát azonban csak ritkán találták meg. 

Kirívó ellentmondásnak tartotta a feltevést, hogy egy fejlett földművelő nép nedves 

lyukakban lakik, miközben terménytárolónak szabályos oszlopszerkezetes konstrukciókat 

                                                           
14 H. Hoffmann egyenesen odáig ment, hogy felvetette, a kérdéses „lakógödrök” esetleg a településen tartott 
disznók túrásai (HOFFMANN 1938, 284).  
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épít. Eljutott az alapvető felismerésig, miszerint a négyszögletes épületek voltak a lakóházak, 

melyek középső oszlopsora támasztotta alá a taréjszelement, a két további belső oszlopsor 

pedig a középszelemeneket (4.3. kép). Példáiban a falsíkokat teljes egészében vagy legalább 

a ház északi részén alapozási árok jelezte. Ahol az árok hiányzott, ott további két oszlopsor 

képezte a hosszanti falsíkokat. Agyagtapasztásos falakat rekonstruált, a házak tapasztásához 

szükséges nagy mennyiségű agyag eredetét az épületekkel párhuzamos, ÉÉNy–DDK-i irányú 

gödrökben kereste. Vagyis a házak melletti hosszanti gödrök anyagnyerők, nem pedig 

szabálytalan gödörlakások. Úgy érezte, W. Buttler szemléletével szemben egyben elégtételt 

is szolgáltatott értelmezésével annak a népnek, amely meghonosította a földművelés 

tudományát Közép-Európában. Szavai – a W. Buttlertől kölcsönvett idézetekhez hasonlóan – 

mindazonáltal árulkodó jelei a korszak általános társadalomszemléletének (PARET 1942, 88–

99; 1948[1946], 60–78).15  

 

 

4.3. kép: Az első, oszlopszerkezetes épületnyomokat lakóházként bemutató rekonstrukció 
(PARET 1942, Abb. 1. nyomán) 

 

                                                           
15 „Man hat das Leben und die Wohnkultur der bandkeramischen Bauern gerne mit denen seßhafter Zigeuner 
und mit einfachsten Verhältnissen auf dem Balkan verglichen. Aber selbst dort sind die Gruben rechteckig. Ich 
glaube, es bedeutet das Abstreifen der noch etwas romantisch angehauchten Vorstellung von 
Grubenwohnungen eine dringend nötige Ehrenrettung für den ganzen donauländischen Kulturkreis, dieses 
»klassische Bauerntum der jüngeren Steinzeit« (Buttler), eine Ehrenrettung für das Volk, das, soviel wir heute 
sehen, den vollen Ackerbau und die wichstigste Getreidearten von seinen Ursitzen an der unteren und 
mittleren Donau nach Mittel- und Nordeuropa gebracht hat (PARET 1942, 99)”. Magyarul: „A vonaldíszes 
parasztok életét és lakáskultúráját szívesen hasonlították össze a letelepült cigányokéval és a legegyszerűbb 
balkáni viszonyokkal. De még ott is négyszögletesek a gödrök. Úgy gondolom, hogy a gödörházak némi 
romantikával átitatott elképzelésétől való megszabadulás a teljes dunai kultúrkör becsületének sürgetően 
szükséges megmentését jelenti, az »újkőkor klasszikus parasztságáét« (Buttler), annak a népnek a becsületének 
megmentését, amely az Al- és Közép-Duna vidékén fekvő őshazájából a teljes földművelést és a legfontosabb 
gabonaféléket elhozta Közép- és Észak-Európába.” 
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August Stieren a Bochum–Hiltropban 1949-ben feltárt három oszlopszerkezetes 

épületalapból kiindulva ismételten feltette a kérdés, hogy vajon O. Paret tételeinek 

ismeretében lehet-e bármilyen alapja W. Buttler eredeti értelmezésének. Tanulmányában 

áttekintette az összes akkor ismert közép-európai oszlopszerkezetes házalapot. Annak 

ellenére megalapozottnak tartotta a konstrukciók lakóépületként való értelmezését, hogy a 

belső járószinteket nem sikerült megfigyelni és a házakon belüli tüzelőberendezésekre utaló 

nyomok is nagyon korlátozottak voltak. Hasonló épületeket a Tripolje kultúra építészetében 

fedezett fel, de óvakodott attól, hogy belőlük vezesse le a közép-európai VK 

oszlopszerkezetes háztípusát (STIEREN 1943–50). 

A II. világháború után publikált munkáiban már V. G. Childe is a dunai I (Danubian I) 

kultúra nagyméretű oszlopszerkezetes házaként közölte Köln–Lindenthal egyik (CHILDE 1949, 

Fig. 1) és Zwenkau–Harth már említett épületét (CHILDE 1957, Fig. 56). Egyértelműen O. 

Paretnek adott igazat az épületnyomok értelmezését illetően, de valószínűnek tartotta, hogy 

a házakat emelt deszkapadlóval látták el (CHILDE 1949, 77–78). Az újabb eredmények alapján 

leszögezte, hogy a lakóházak 10 és 40 méter közötti hosszúságú, 6–7,5 méter széles tágas 

oszlopszerkezetes épületek voltak, amelyekben öt oszlopsor támasztotta alá a tetőt, illetve 

képezte a falakat (CHILDE 1957, 106). 

  

4.1.2. Az oszlopvázas épület szerkezeti elemei 

 

A közép-európai VK épületeinek egyes szerkezeti elemeit három alapvető szempont szerint 

érdemes górcső alá venni. Az egyik térbeli elterjedésükre vonatkozik a kultúra 

településterületén belül, azaz hogy általánosan jellemzőek-e a kultúra építészeti 

hagyományára vagy regionális jelenségnek kell tekinteni őket. A másik jellegzetes vonásuk az 

időrendi helyzetük, vagyis hogy köthető-e az adott építészeti elem kifejezetten a közép-

európai VK valamelyik időszakához. A harmadik megközelítési mód az egyes építészeti 

elemek funkciójával kapcsolatos véleményeket és problémákat tárgyalja. 

 

4.1.2.1. Oszlopszerkezet 

 

A taréjszelement és a középszelemeneket alátámasztó oszlopsorok  
(ném. Firstpfostenreihe; Mittelpfostenreihe) 
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A közép-európai VK lakóépületeinek karakterét mindennél jobban meghatározza a házak 

oszlopszerkezete. A kultúra feltárt oszlopszerkezetes épületeinek számát az 1980–90-es évek 

fordulóján mintegy 2000-re becsülte Elke Mattheußer (MATTHEUßER 1991, 4). 

 A belső tér oszlopszerkezetét, amely egyben a teljes oszlopszerkezet legmarkánsabb 

része, három hosszanti oszlopsor alkotta. A középső oszlopai egybeestek a ház 

hossztengelyével, és a nyeregtető gerincét, pontosabban a taréjszelement támasztották alá. 

A vele megegyező átmérőjű és számú oszlopból álló két további hosszanti oszlopsor a két 

középszelemen alátámasztására szolgált. A belső lakótérben húzódó oszlopsorok a közép-

európai VK épületvázának legállandóbb szerkezeti elemei, még akkor is, ha az oszlopsorok 

nem mindig voltak teljesen folyamatosak, például a nyugati területeken számos épület 

középső részén Y alakban földbe ásott oszlopok csoportja szakította meg őket. 

(WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 167; MODDERMAN 1972, 78; MEYER-CHRISTIAN 1976). 

 

A hosszanti falsíkok oszlopsorai (ném. Wandpfostenreihe) 

A taréjszelement és a középszelemeneket alátámasztó három oszlopsor mellett az épületek 

két további hosszanti oszlopsorral is rendelkeztek. Ezek az oszlopsorok képezték a ház 

hosszanti falainak vázát. Amennyiben az épületmaradványokat nem vette körül alapozási 

árok, akkor oszlophelysorok formájában jelentkeztek a feltárásokon. A falsíkokat képező 

oszlopsorok oszlopainak átmérője lényegesen kisebb volt, mint a belső három oszlopsorhoz 

tartozó oszlopok átmérője, és az oszlophelyek mélysége is messze elmaradt a belső 

oszlophelyek mélységétől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erózió, illetve a humuszréteg 

munkagéppel való eltávolításának következményeként a falsíkok oszlophelyei számos 

esetben egyáltalán nem vagy csak nagyon töredékes állapotban maradtak fenn a kultúra 

lelőhelyein. Detlef von Brandt számításai szerint a három belső oszlophelysor mellett a 

falsíkok oszlopsorait is a tetőszerkezet tartóelemeként kell értelmezni. Számításai szerint, ha 

ezek az oszlopok nem vették volna át a tető súlyának egy részét, akkor a középszelemeneken 

hozzávetőlegesen 2,5 méter hosszan túlnyúló, alá nem támasztott karok keletkeztek volna, 

ami statikailag kizárható (BRANDT 1983, 67). 
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Keresztirányú oszlopsorok (ném. Querpfostenreihe) 

A hosszanti oszlopsorok egy vonalban lévő oszlophelyei három oszlopból álló keresztirányú 

oszlopsorokba rendeződtek. Az ásatásokon feltárt keresztirányú oszlophelysorok számának 

és elhelyezkedésének elemzése a közép-európai VK épülettipológiájának egyik alapvető 

igazodási pontját képezi.  

A Hollandiában feltárt épületnyomok alapján P. J. R. Modderman írta le azt a 

jelenséget, hogy a többosztatú épületek középső részében található keresztirányú 

oszlophelysorok közül a legészakibb oszlophelyei voltak a legmélyebbek a ház összes 

oszlophelye közül (MODDERMAN 1970, 105).  

A kultúra csehországi lelőhelyein előkerült épületek elemzése során I. Pavlů tett olyan 

megfigyelést, miszerint a többosztatú épületek északi, illetve északnyugati és középső részét 

egy olyan keresztirányú oszlopsor választja el egymástól, melynek az oszlophelyei az 

átlagosnál sokkal mélyebbek (PAVLŮ 1981, 539). M. Cladders és H. Stäuble számos modern 

németországi feltáráson dokumentált házalap értelmezése alapján szintén arra az 

eredményre jutott, hogy a legmélyebb oszlophelyek az épületek középső részének északi 

szakaszán voltak (CLADDERS/STÄUBLE 2003, 493). 

 
Boltmező vagy boltszakasz (ném. Querjoch) 

A középkori építészettől kölcsönzött Querjoch fogalomnak logikusan két szomszédos 

keresztirányú oszlopsor által közrefogott területet kellene jelölnie. Alakja a közép-európai VK 

épületeinek esetében téglalap vagy enyhén trapezoid. A német nyelvű szakirodalom 

azonban, amennyiben használja a kifejezést, akkor kevés kivételtől eltekintve a keresztirányú 

oszlopsor szinonimájaként kezeli. 

 

Átjáró vagy korridor (ném. Korridor) 

A korridor, illetve átjáró alatt két szomszédos keresztirányú oszlopsor közötti szakasz olyan 

speciális formáját értjük, amelyet első ízben az északnyugati és a középső épületrészek 

határán figyeltek meg. A kérdéses helyen a két keresztirányú oszlophelysor megfelelő 

oszlopai az adott épületnél átlagosnak számító távolsághoz képest egymáshoz lényegesen 

közelebb helyezkedtek el (PAVLŮ 1981, 539).   
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Később számos megfigyelés bizonyította, hogy léteztek korridorok a középső és a 

délkeleti épületrészek határán is. Az egyes publikációkban eltérő lehet a korridorok egyes 

épületrészekhez való hozzárendelése, így előfordult, hogy az északnyugati és a középső 

épületrész határán lévő korridort az északnyugati, a délit viszont nem a délkeleti, hanem a 

középső épületrészhez sorolták. H. Stäuble J. Lüning klasszikus értelmezését tartotta 

követendőnek, amely szerint a jelenségek nem a középső, hanem a szomszédos 

épületrészhez tartoztak. Megjelenésük időrendi szempontból lényeges, a konstrukciós elem 

a korai VK időszak épületeinél teljességgel hiányzik (STÄUBLE 2005, 16–19, 148).  

A rendeltetésüket illetően az egyik legelterjedtebb elképzelés, hogy az épületek 

hosszanti oldalán nyitott bejáratokhoz kapcsolódó átjárókról van szó. Wolf Meyer-Christian 

értelmezése szerint azokban az esetekben eleve lehetetlen volt az épületek déli, illetve 

délkeleti rövid falsíkján bejáratot nyitni, amikor ott tárolópadlókat emeltek. Ezért az alsó-

rajna-vidéki VK korai – Flomborn fázissal megegyező – szakaszában épült házak bejáratait a 

hosszanti falsíkokra helyezte. Rekonstrukciójában ezekhez a bejáratokhoz kapcsolódik 

egyrészt az északnyugati és a középső, valamint a középső és a délkeleti épületrészek 

határán megfigyelt, egymáshoz viszonylag közel elhelyezett két-két keresztirányú oszlopsor. 

A bejárati nyílásokat a nyugati hosszanti falsíkra tette (MEYER-CHRISTIAN 1976, 23, Abb. 17).  

Metodikai szempontból is jelentősek a Párizsi-medence ásatásai, ahol a hosszanti 

gödrök leletanyagát azok hossztengelyének megfelelően méterenként elkülönítve 

rögzítették. Berry-au-Bac és Cuiry-lès-Chaudardes lelőhelyek feltárásának tapasztalatai azt 

mutatták, hogy a leletek mennyisége az északnyugati és a középső helyiséget elválasztó 

korridor térségében megnőtt, vagyis a hosszanti falsíkokon falnyílásokkal lehet számolni, 

talán mindkét oldalon. A korridortól kissé nyugatra, azaz az épületek nyugat–északnyugati 

vége irányában a leletek mennyisége egy szakaszon drasztikusan csökkent, az előbbi 

lelőhelyen az északi, az utóbbin a déli oldalon. Ez a megfigyelés egy olyan bejáratra utalhat, 

amelyhez a hosszanti gödrön átívelő palló vezetett (LÜNING 1997a, 31, Abb. 6: 1–2). 

  Anna Masuch és Karl-Heinz Ziessow ezzel szemben egy emelt platformot rekonstruált 

az északi korridor területén, amely elméletük szerint a ház lakóinak alvóhelyét hivatott 

szolgálni. A megoldás előnyeként kiemelték, hogy a megemelt hálóhely így egyszerre különül 

el és marad kapcsolatban az épület középső, lakótérként szolgáló részével (MASUCH/ZIESSOW 

1983, 234, 241–245, Abb. 10; 1985, 63–64, 72–75, Fig. 10). 
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Y alakzat (ném. Y-Konfiguration, Y-Pfostenstellung) 

 

 

 
4.4. kép: Az Y alakzat elterjedése Ch. Jeunesse nyomán (JEUNESSE 2009, Fig. 7: 1) 

 
A limburgi és Rajna-vidéki lelőhelyeken számos épület középső részén az oszlopok sajátos 

elrendezésének nyomai voltak megfigyelhetőek. A szóban forgó házak építésekor két 

keresztirányú oszlopsornak megfelelő területen a megtalált oszlophelyek alapján egy négy 

oszlopból álló, Y alakú konstrukciót állítottak fel. Az Y két ága az északnyugat–délkeleti 

tájolású házak északkeleti hosszanti külső falához támaszkodott, míg szára a délnyugati 

hosszanti falsíkra volt merőleges. A szerkezeti elem egyaránt megfigyelhető a három (Sittard 

2, Sittard 3, Elsloo 55) és két részből álló épületek (Elsloo 26, Elsloo 65, Sittard 19) középső, 

illetve annak megfelelő épületrészében, de az egyetlen, osztatlan belső térrel rendelkező 

épületeknél (Elsloo 50, Stein 27) is alkalmazták (MODDERMAN 1970, 105–106, Abb. 12; 1972, 

78, Abb. 49). 

Fontos megállapítás, hogy az Y alakzat nem fordult elő a közép-európai VK teljes 

településterületén. Elterjedését jól szemlélteti a Christian Jeunesse térképe (4.4. kép). 

Eszerint alkalmazása a Maas folyó limburgi és a Rajna észak-rajna-vesztfáliai szakaszán túl 

kiterjedt a mai Németország széles területeire, de kelet felé nem érte el az Elbát, délen pedig 

a Duna völgyét. A Rajna mentén déli irányban nagyjából Alsó- és Felső-Elzász határáig 

terjedt, ennek megfelelően megjelent a mai Baden-Württemberg északi részén található 

telepeken is. Ismeretlen viszont Közép-Európa keleti részén és az elterjedési terület nyugati 
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peremén, a Párizsi-medencében. Számos olyan értelmezés is létezik, amelyek szerint a vázolt 

területen kívül is napvilágot láttak hasonló oszlopszerkezettel rendelkező épületek nyomai. 

Ezek azonban rendre szabálytalanabb konstrukciók vagy későbbi megerősítések nyomainak 

bizonyultak, azaz nincsenek összefüggésben a Rajna-vidéken leírt szerkezeti elem 

kialakulásával. 

 

 

4.5. kép: Az Y alakzat elrendezésének időrendi változása D. von Brandt nyomán (BRANDT 1983, 
Abb. 2) 

 
Az Y alakzat megjelenése, majd eltűnése időrendileg jól körvonalazható (4.5. kép). 

Első megfigyelései – számos más építészeti elemmel megegyezően – azokon a területeken 

történtek, amelyek nem tartoztak a kultúra elterjedési területéhez abban az időszakban, 

amely legkorábbi kronológiai horizontját képviseli a Kárpát-medencétől nyugatra. Az idősebb 

VK közösségei kezdetben (5300 cal BC körül) olyan szimmetrikus Y alakzatot alkalmaztak, 

amelynek két ága egyenlő hosszúságú volt. A konstrukció idővel módosult, a fiatalabb 

épületeknél az Y északnyugati, az épület északnyugati végéhez közelebb eső ága megnyúlt. 

Az olyan épületeket, ahol már tulajdonképpen egy ferde keresztirányú oszlopsor egészült ki 

egy negyedik oszloppal a keleti hosszanti oszlopsor vonalában (Elsloo 76) P. J. R. Modderman 
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átmeneti típusként kezelte. Végül, a fiatalabb VK kezdetén az Y alakzatot két szabályos, 

három oszlopból álló keresztirányú oszlopsor váltotta fel, igaz, ezek kezdetben még nem 

voltak teljesen merőlegesek a ház hossztengelyére (MODDERMAN 1970, 105; MEYER-CHRISTIAN 

1976, 1; BRANDT 1983, Abb. 2) 

Létrehozásának célját illetően messzemenő konszenzus alakult ki azon a szinten, hogy 

egy relatív nagy, oszlopoktól mentes tér kialakítását szolgálta. A. Masuch és K.-H. Ziessow 

számára azonban egyedülálló tetőszerkezeti modelljük kiindulási pontja lett, amely a 

szarufák sajátos, háromszög formában való elrendezésével alapvetően különbözik azoktól a 

szerkezeti rekonstrukcióktól, melyeknél az Y alakzat oszlopai is a megfelelő szelemeneket 

támasztották alá (MASUCH/ZIESSOW 1983, 245–249, Abb. 12; 1985, 76–80, Fig. 12). 

Funkcióját tekintve W. Meyer-Christian, elszakadva a pusztán az oszlopok számának 

csökkentésére hivatott szerkezeti elem ideájától, a bejárathoz tartozó konstrukcióként 

értelmezte, amely a középső épületrészbe, a szorosan értelmezett lakótérbe vezetett. Ez a 

bejárat az északkeleti hosszanti falon nyílt, pontosan ellenkező oldalon, mint a korridor, 

pontosabban a korridorok falnyílásai (MEYER-CHRISTIAN 1976, 15–16, 23, Abb. 16). 

 

Ovális oszlophelyek 

Ovális és nyújtott oszlophelyeket általában a három épületrészből álló házalapok délkeleti 

részén tárták fel, ahol teljes keresztirányú oszlophelysorokat alkottak. H. T. Waterbolk és P. J. 

R. Modderman Geleen és Sittard ilyen épületei alapján írták le a közép-európai VK 

háromrészes, ún. Großbau vagy 1. típusú épületeit. Az ovális és nyújtott oszlopgödrökben az 

építők kettő vagy annál is több oszlopot helyeztek el. A jelenséget a hollandiai épületalapok 

felfedezői egy, a ház járószintje és a tető közötti vízszintes padozat nyomaiként 

rekonstruáltak. Míg az oszloppárok egyik oszlopa a tetőszerkezetet, addig a másik egy 

vízszintes deszkapadlót támasztott alá. Feltételezésük szerint a konstrukció a gabonakészlet 

tárolására szolgált (WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 163, 169–171, Taf. XXII: 2). A délkeleti 

épületrészek rekonstrukciós kísérletei hosszú évtizedeken keresztül ezt a modellt követték 

(4.6. kép) és esetleges rendeltetésük megítélése sem változott (SOUDSKÝ 1966, 27, Fig. 6; 

MODDERMAN 1970, 107–110; 1972, 81; LÜNING 1980, 54, 58; 1982a, 142, Abb. 16; 1982b, Fig. 

16; BOELICKE 1982, 25–27; BRANDT 1988, 250–257; PAVÚK 1986a, 367; 1994a, 51–59). 
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A rekonstrukciókon maga a tárolópadló (Speicherboden) általában keresztirányú 

alátámasztásokon nyugszik (MEYER-CHRISTIAN 1976, 10–11; LÜNING 1982a, 142, Abb. 16; 

1982b, Fig. 16). Ellenpéldaként B. Soudský rekonstrukciója említhető. Postoloprty település 

4. épületének rajzán a hossztengelyre merőleges ágakból összeállított tárolópadló a ház 

hossztengelyével párhuzamos alátámasztásokon nyugszik. Igaz, ebben az esetben ovális 

oszlophelyek sem kerültek elő (SOUDSKÝ 1969, Fig. 13). 

Csak a legutóbbi években látott napvilágot egy ettől gyökeresen eltérő magyarázat az 

ovális oszlophelyek rendeltetésére. Az egyetlen, a fenti szemlélettel alapjaiban szakító 

modellt O. Rück dolgozta ki. Elképzelése szerint az oszloppárok, illetve a szorosan egymás 

mellett elhelyezett oszlopok a lejtős talajra épült házak padlójának megerősített 

alátámasztására szolgálhattak az épületek alacsonyabban fekvő oldalán, így biztosítva a 

hosszú épületek padlózatának vízszintes helyzetét (RÜCK 2007, 140–141; 2009, 174–177, Figs 

16–20). 

 

 

4.6. kép: Tárolópadló rekonstrukciója J. Lüning szerint  
(LÜNING 1982a, 142, Abb. 16; 1982b, Fig. 16. nyomán) 

 

A kultúra egyes régióit összevetve megfigyelhetőek bizonyos különbségek az ovális 

oszlophelyekkel ellátott délkeleti, illetve déli épületrészek között. J. Pavúk mutatott rá, hogy 

a közép-európai VK elterjedésének keleti részén az általánosan elterjedt, két–három ilyen 

típusú oszlopsorral rendelkező délkeleti épületrészek mellett létezik egy olyan változat, 

mikor a házalapok déli részén négy–öt, ovális oszlophelyekből álló keresztirányú sor található 

(PAVÚK 1986a, 370). 
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Kronológiai helyzetükről elmondható, hogy már a korai VK időszak végén megjelentek 

olyan épületek, amelyek déli részén ovális oszlophelyekből álló oszlophelysorok voltak. Ilyen 

például az ausztriai Strögen 4. számú épülete, amely a lelőhely legfiatalabb, 3. építési 

horizontjához tartozik (LENNEIS/LÜNING 2001, 202, Abb. 63; STÄUBLE 2001, 430–431, Abb. 120). 

Szlovákiában J. Pavúk megfigyelései arra mutatnak, hogy a tárolópadlóval ellátott házak 

mindig az általa fiatalabb VK néven tárgyalt kottafejes fázishoz köthetőek. Az azt követő 

zselizi időszakban viszont már ismeretlenek, ellenben ekkorra keltezte a nagyméretű 

tárológödrök megjelenését az épületek környezetében. Koncepciója szerint utóbbiak 

értelemszerűen a tárolópadlók funkcióját vették át (PAVÚK 1986a, 376; 1994a, 59–60, 85–86). 

 

4.1.2.2. Alapozási árok (ném. Wandgraben, Fundamentgraben) 

 

A közép-európai VK épületeinek sajátos szerkezeti elemét képezik az alapozási árkok. Egy 

olyan szabályos, keskeny árokról van szó, melynek szegélyei párhuzamosan futnak, 

szélessége pedig az árok teljes hosszában nagyjából állandó. Minden esetben a házak 

falsíkjait jelző oszlopsorok helyén jöttek napvilágra, tulajdonképpen azokat helyettesítő 

szerepkörben. Egyes hollandiai épületekhez, így például Stein 29. (MODDERMAN 1972, Abb. 

50) és 22. számú házaihoz (MODDERMAN 1972, Abb. 51) tartozó alapozási árkok betöltésében 

hegyesszögű háromszög alakú elszíneződéseket, foltokat sikerült megfigyelni. A jelenség 

egyértelműen arra utal, hogy ezekben az alapárkokban nem egész oszlopokat helyeztek el, 

hanem a falszerkezet vonatkozó részei hasított oszlopdarabokból vagy deszkákból készültek 

(MODDERMAN 1972, 83).  

Az alapozási árkoknak két változata fordul elő. A Modderman által 1a típusba sorolt 

háromosztatú épületeknél az alapozási árok a teljes házat körülveszi, azaz mind a négy 

falsíkra kiterjed (MODDERMAN 1970, Abb. 12; 1972, 80, Abb. 49). Ez az építészeti megoldás 

elterjedt a hollandiai lelőhelyeken, a németországi Rajna-vidék alsó szakaszán, de teljesen 

ismeretlen a Kárpát-medencében és az azzal szomszédos közép-európai területeken. Nem 

került elő ilyen építészeti megoldás nyoma Csehországban és Alsó-Bajorországban sem 

(MODDERMAN 1986a, 383). 

Az 1b és 2. típusokhoz olyan három-, illetve kétosztatú épületek tartoznak, melyek 

északi, illetve északnyugati helyiségének külső falait jelezte alapozási árok, U alakban 

határolva annak belső terét (MODDERMAN 1970, Abb. 12; 1972, 80, Abb. 49). Az alapozási árok 



82 
 

tehát a ház északi vagy északnyugati rövid oldalának teljes hosszára és a két hosszanti falsík 

északi részére terjedt ki. Utóbbi háztípusok általánosan elterjedtek a közép-európai VK 

területén, annak keleti régióiban is. Így megtalálhatók Csehországot illetően Bylanyban 

(PAVLŮ/ZÁPOTOCKÁ/SOUDSKÝ 1985, Zákládní plán sekce A; 1987, Zákládní plán sekce B, F; 

COUDART 1998, 127–133), de ebbe a típusba tartoznak Miskovice 2 lelőhely 23., 32. és 58. 

számú házalapjai is (PAVLŮ 1981, Abb. 2; COUDART 1998, 168). P. J. R. Modderman a Bylany 

lelőhelyen feltárt épületek északi részének elemzése során a konstrukció három altípusát 

különítette el (MODDERMAN 1986a, 385). A Kárpát-medencében és az azzal közvetlenül 

határos területeken megfigyelt alapozási árkokkal kapcsolatos kérdéseket a dolgozat 8. 

fejezetében elemzem részletesen. 

 

4.1.2.3. Külső árok (ném. Außengraben) 

 

R. Tichý mohelnicei ásatásain először a II. és VI. számú épületek feltárása során (TICHÝ 1961b, 

45), majd a XII. számú épület oszlopszerkezetének két oldalán (TICHÝ 1962b, Taf. 16) olyan 

keskeny árkokra lett figyelmes, amelyek egyes épületek külső, a hosszanti falsíkokat jelző két 

oszlophelysora és az épületeket kísérő hosszanti gödrök között helyezkedtek el. A hosszanti 

gödrökkel gyakran hosszabb-rövidebb szakaszokon érintkező, de azoktól elkülöníthető, 

sokkal szabályosabb régészeti jelenségeket német nyelvű tanulmányaiban Rinne, illetve 

Außenrinne elnevezéssel tárgyalta (TICHÝ 1959, 10; 1961a, 3; 1961b, 45; 1962a, 252, 302). A 

Mohelnicében feltárt VI. és XII. számú – a közép-európai VK Morvaországban legkorábbi 

fázisára keltezett – épületalapjainak keskeny árkait a nyeregtetőről lecsorgó, esővizet felfogó 

ereszcsatornának tartotta (TICHÝ 1959, 10; 1962a, 302).  

I. Pavlů mutatott rá, hogy a külső árkok nem feltétlenül kísérik végig az épület teljes 

hosszát, leggyakrabban a konstrukciók középső szakaszán fordulnak elő. A német nyelvű 

szakirodalomban végül általánosan elterjedt elnevezés, az Außengraben, azaz külső árok 

elnevezés is tőle származik (PAVLŮ 1981, 539). G. Bernhardt és Andrea Hampel Frankfurt–

Niedereschbach épületei alapján szintén arra a következtetésre jutottak, hogy a külső árkok 

mindenekelőtt a középső épületrész mentén helyezkedtek el, néha kiterjedtek a délkeleti 

épületrész területére is, de az északnyugatira soha sem (BERNHARDT/HAMPEL 1992, 7). A. 

Hampel egyébként a Hausgraben kifejezést használta a jelenség megnevezésére 

(BERNHARDT/HAMPEL 1992; HAMPEL 1992, 59). J. Lüning az Außengraben, vagyis külső árok 
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elnevezés kizárólagos használatát tartotta kívánatosnak, mert az egyértelműen 

megkülönbözteti az egyéb árokszerű, az épülethez kapcsolódó jelenségektől (LÜNING 2005a, 

Fußnote 2). H. Stäuble szerint a külső árok elnevezés azért is előnyös, mert a régészeti 

jelenség rendeltetésének megítélése szempontjából semleges, és az eltérő értelmezésektől 

függetlenül használható (STÄUBLE 2005, 167). 

A felfedezését követő évtizedekben a kultúra számos lelőhelyén napvilágot láttak a 

korai VK időszak külső árokkal rendelkező házalapjai. Csehországból példaként említhető 

Bylany 1 település F felületének 2197. számú épülete (PAVLŮ 1981, Abb. 1; MODDERMAN 

1986a, 393, Fig 29; PAVLŮ 2000, 200, Fig. 6.4.1b), Miskovice 2 lelőhely 32. és 58. számú 

házalapjai (PAVLŮ 1981, Abb. 2) és Březno 60. számú épülete (PLEINEROVÁ/PAVLŮ 1979, Abb. 

13; PAVLŮ 1981, Tab. 1; STÄUBLE 2005, Taf. 5). 

Németországot illletően a feltárt épületek ismertetését azok nagy száma miatt 

szükséges néhány, településrégészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű lelőhely 

említésére korlátozni. H. Stäublénak a korszak építészetével foglalkozó kötete átfogó képet 

ad a külső árokkal ellátott épületekről (STÄUBLE 2005). A schwanfeldi ásatások során a korai 

VK mind a 11 feltárt épülete mellett felszínre kerültek a külső árkok hosszabb-rövidebb 

szakaszai (STÄUBLE 2005, 51–72). Feltűnően jó állapotban fennmaradt házalapok a 11. 

(STÄUBLE 2005, Taf. 144), a 15. (STÄUBLE 2005, Taf. 147) és 16. számú épületek (STÄUBLE 2005, 

Taf. 148) nyomai, úgy az oszlopszerkezet, mint a külső árkok szempontjából. Bruchenbrücken 

korai VK időszakra keltezett házai közül a 2. (STÄUBLE 2005, Taf. 7), a 3. (STÄUBLE 2005, Taf. 8), 

a 8. (STÄUBLE 2005, Taf. 11) és 9. számú épületek (STÄUBLE 2005, Taf. 12) esetében kifejezetten 

a külső árkok és a középső épületrész legészakibb, legmélyebb keresztirányú oszlophelysora 

maradt fenn. További keresztirányú oszlophelysorok egyedül a 6. számú házalap (STÄUBLE 

2005, Taf. 10) feltárásakor láttak napvilágot, míg a 4. számú épület (STÄUBLE 2005, Taf. 9) 

kizárólag a külső árkok alapján volt azonosítható (STÄUBLE 1997, 56–68; 2005, 38–41). 

Frankfurt–Niedereschbach lelőhelyen is szinte minden épületnél megtalálhatók a nyomaik, 

különösen jó állapotban maradtak fenn az épület mindkét oldalán az 1., 2., 10., 14., 16., 17. 

és 19. házak esetében (BERNHARDT/HAMPEL 1992, 3–8, Abb. 3–4; HAMPEL 1992, 67–73, 84–87, 

98–107, 112–115, Plan 1). 
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4.7. kép: A közép-európai VK formatív fázisának településrészlete Brunn am Gebirge II 
lelőhelyen (LENNEIS 2004a, Fig. 1. és STADLER 2005, Fig. 11. nyomán Réti Zsolt és Oross Krisztián 

rajza) 
 

A dolgozat témája szempontjából fokozott érdeklődésre tarthat számot, hogy a 

kultúra Kárpát-medencei településterületével közvetlenül határos ausztriai régióban szintén 

nem ismeretlenek a külső árokkal rendelkező konstrukciók. Brunn am Gebirge II formatív VK 

fázist képviselő épületei között E. Lenneis külső árkok különböző részleteit azonosította, 

ebbe a kategóriába tartoznak a településrész 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 29. és 30. 

számú épületei (4.7. kép; LENNEIS 2004a, 151, Fig. 1). 

Strögen 4. számú épületének feltárásakor megtalálták a nyugati külső árok (50. obj.) 

rövid, alig 1,3 méter hosszú szakaszát és a keleti külső árok (60. obj.) több részletét is, utóbbi 

a hosszanti gödörrel érintkezett. A két külső árok mélysége 15, illetve 12 centiméter volt 

(STÄUBLE 2001, 430–431, Abb. 120). E. Lenneis a burgenlandi Neckenmarkt/Sopronnyék 

lelőhely 2., 3. és 5. számú épületeinél rekonstruált külső árkot (LENNEIS 2004a, 151, Fig. 5). J. 

Lüning ezzel szemben csak az 5. számú épületnél tartotta lehetségesnek egy rövidebb 

árokszakasz külső árokként való értelmezését (LÜNING 2001, 338–349, 412, Abb. 72, 74–76). 
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A nagy földrajzi területen, a kultúra számos telepfeltárásán egyértelműen 

megfigyelhető külső árok a legfontosabb olyan építészeti elemmé vált, amely elsősorban a 

legkorábbi, illetve korai VK időszakokkal hozható összefüggésbe, habár használata átnyúlik a 

Flomborn időszakba is (LÜNING 2005a, 51–52). A régészeti jelenséget többek között Rosdorf, 

Großseelheim és Gerlingen lelőhelyeken sikerült Flomborn korú házaknál megfigyelni (LÜNING 

2005a, Fußnote 3). A külső árokkal rendelkező épületek kronológiai helyzetével kapcsolatban 

hasonló megállapításra jutott I. Pavlů is, aki az általa vizsgált csehországi házalapokat a 

közép-európai VK Csehországban legidősebb fázisára, illetve az azt követő II. fázis kezdetére 

keltezte (PAVLŮ 1981, 538, Tab. 1). 

A külső árokkal összefüggő konstrukciókkal és a régészeti jelenség funkciójával 

kapcsolatban két, egymásnak markánsan ellentmondó elmélet ismert. J. Lüning értelmezése 

szerint a külső árkokban egy-egy további oszlopsor is futott, melyek elsődleges funkciója az 

eresz alátámasztása volt. A két újabb oszlopsor ötről hétre bővítette az ilyen típusú épületek 

hosszanti oszlopsorainak számát. Az épületek belső tere pedig a hosszanti árokkal kísért 

szakaszokon négyhajósról hathajósra bővült (LÜNING 1988a). 

H. Stäuble, illetve ugyanő és M. Cladders egy, a fentiektől gyökeresen eltérő 

értelmezési lehetőségét több más lehetséges interpretáció mellett már R. Tichý is felvetette 

TICHÝ 1962b, 39). Eszerint a külső árkokba nem függőleges helyzetű oszlopokat állítottak, 

hanem vízszintes helyzetű farönköt vagy farönköket fektettek. Ezek az épület hosszanti 

oldalain a külső falak stabilitásának növelését szolgálták (STÄUBLE 2005, 174–178, Abb. 133; 

CLADDERS/STÄUBLE 2003, 492–493). I. Pavlů az ezredfordulón közzétett munkájában az utóbbi 

interpretáció mellett érvelt (PAVLŮ 2000, 193, Fig. 6.2.1a). 

 

4.1.2.4. Tetőszerkezet 

 

Szarufás-szelemenes tetőszerkezet (ném.  Rofen-Pfettendach) 
 
A házak oszlopszerkezete alapján tett egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy a közép-

európai VK épületei esetében az öt hosszanti oszlopsor alapján kizárólag szarufás-

szelemenes tetőszerkezet képzelhető el. Ennek lényegi eleme, hogy az öt oszlopsorra az 

épület hossztengelyével párhuzamos szelemeneket fektettek. Az épület hossztengelyében 

húzódott a taréjszelemen, a további két belső oszlopsoron a középszelemenek, a falsíkok 
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oszlopain a talpszelemenek nyugodtak. A szelemenekre merőlegesen helyezték el a 

szarufákat16, majd ismét vízszintesen a tetőléceket, amelyekkel a tetőfedő anyag közvetlenül 

érintkezett (4.8. kép). W. Meyer-Christian megítélése szerint nagyobb átmérőjű törzsek 

szarufaként való alkalmazása esetén nem lett volna szükség középső alátámasztásra, azaz 

középszelemenekre, vagyis az épületek belsejében futó nyugati és keleti hosszanti 

oszlopsorokra. Ezért elképzelése szerint az építők szarufaként ágakat alkalmaztak, amelyeket 

a felső végükhöz közel párosával összekötöttek és villaszerűen a taréjszelemenre 

akasztottak. Alul a középszelemenhez erősítették őket. Egy további sor szarufa a közép- és a 

talpszelemen közötti távot hidalta át (MEYER-CHRISTIAN 1976, 4). 

 

 

 

4.8. kép: A közép-európai VK épületeinek tetőszerkezete (A modell a balatonszárszói A13 
épület arányait tükrözi, a szerkezetben tapasztalható egyedi sajátosságok, további oszlopok 

elhagyásával.) 
 

                                                           
16 A németországi kutatások ismertetésének folyamatában komoly problémát jelent, hogy míg a magyar nyelvű 
építészeti terminológia nem tesz különbséget a szarufás-szelemenes tetők esetében alkalmazott szarufa és a 
szaruállásos-kötőgerendás tetők szarufái között, addig a német nyelv az előbbire kizárólag a Rofen, utóbbira a 
Sparren kifejezést használja. 
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 A konstrukciónak egyrészt el kellett viselnie a tető súlyának függőleges erőhatását, 

másrészt át kellett vegye a szél vízszintes erőhatását is. Utóbbi tolóerejét felvette a 

tetőfedés, majd továbbadta a tetőléceknek, a szarufáknak és a szelemeneknek. Végül a 

tartóoszlopok vezették le a talajba. A szél energiája azonban az oszlopoknál 

forgatónyomatékként jelentkezik, amelynek csavaró hatása rossz konstrukció esetén akár ki 

is fordíthatja az oszlopokat a talajból. A talaj ellenállásának nagysága több komponenstől, így 

a talaj fajsúlyától és tapadási energiájától, de az oszlop átmérőjétől is függ. Végső soron a 

talajnak az oszloppal való érintkezési felülete a meghatározó, amely adott átmérőjű 

oszlopnál a beásás mélységének függvénye. Számításai azt mutatták, hogy a 80 

centiméternél sekélyebben talajba mélyedő belső oszlopok már nem tudtak biztonságosan 

ellenállni a szél erejének (MEYER-CHRISTIAN 1976, 4–5). 

 W. Meyer-Christian a szarufás-szelemenes tetőszerkezet talán legfontosabb 

sajátosságát abban látta, hogy a stabilitás elérése nem igényelt keresztirányú átkötéseket, 

azaz gerendák beépítését (MEYER-CHRISTIAN 1976, 4). A másik fontos elem, hogy az általa 

javasolt építési mód nem tette megkerülhetetlenné a faanyag megmunkálásával létrehozott 

kötéseket sem. Rámutatott arra, hogy ezek az átmérő csökkenését vonják maguk után, 

vagyis mérsékelik az épület stabilitását. A szelemenek és az oszlopfejezetek találkozásánál a 

csapozást nemcsak szükségtelen, de kifejezetten hibás megoldásnak tartotta (MEYER-

CHRISTIAN 1976, 5–6). 

 Az A. Masuch és K.-H. Ziessow által megfogalmazott gondolatok a Frühe 

Bauernkulturen in Niedersachsen című kiállítás keretei között megvalósított részleges 

rekonstrukcióhoz kapcsolódtak. Fontosnak tartották, hogy ne egy szelemenes házideálból 

induljanak ki, és hogy a konstrukció különösebb segédeszközök, átmeneti állványzat nélkül 

legyen megépíthető. Ez viszont abszurd módon a hagyományos értelemben vett 

taréjszelemen elvetéséhez vezetett, amelyet a fenti kritérium teljesülése esetén nem 

tartottak felhelyezhetőnek. Alternatív megoldásként olyan modellt dolgoztak ki, amelyben 

segédlécek sajátos háromszögeket formáló elrendezésére tettek javaslatot. Ezek 

középpontja az Y alakzat hossztengelybe eső oszlopa, amelynek csúcsát kettő, illetve egy-egy 

léc köti össze az Y további elemeivel a középszelemenek magasságában. Egy-egy további léc 

az északnyugatra, illetve délkeletre lévő hagyományos keresztirányú oszlopsor nyugati 

oszlopát köti össze az Y középső oszlopával. Ez az oromzatoknál ismét háromszög alakban 

elrendezett lécekkel egészül ki, teljessé téve a szerkezetet. Véleményük szerint a megoldás 
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mellett szól, hogy értelmet ad a speciális építészeti elemeknek (MASUCH/ZIESSOW 1983, 237, 

247, Abb. 12; 1985, 77–80, Fig. 12). A taréjszelemen helyett az épület hossztengelyébe 

mindössze egy, a szarufák által tartott, kis átmérőjű taréjlécet rekonstruáltak 

(MASUCH/ZIESSOW 1983, 255–256, Abb. 16; 1985, 87, 89, Fig. 16). A kétségtelenül egyedülálló 

megoldás azonban nem tudta kiszorítani a klasszikus szarufás-szelemenes tetőszerkezetet 

mint a kultúra nyeregtetős épületeinek alapvető konstrukciós elemét.  

 

Szelemenes tetőszerkezet (ném. Pfettendach) 

W. Meyer-Christian leírt egy olyan tetőszerkezetet is, amelyet ő egyszerűen szelemenes 

tetőnek nevezett. Ezt kifejezetten olyan esetben alkalmazták, amikor a tetőfedő anyagként 

kőlapok szolgáltak. A tető dőlésszöge ekkor kisebb, megjelennek a famegmunkálással 

létrehozott kötések az egyes elemek között, de keresztirányú átkötésre, gerendák 

alkalmazására statikai szempontból nincs szükség (MEYER-CHRISTIAN 1976, 6, Abb. 4: 2). 

Alkalmazására a közép-európai VK építészetében nincs nyomunk. 

 

Szaruállásos-kötőgerendás tetőszerkezet (ném. Sparrendach) 

A szaruállásos-kötőgerendás17 tető teljesen új állomását képviseli a tetőszerkezetek 

fejlődésének. Az ilyen típusú tetőszerkezetek kialakításakor már egyértelműen alkalmazták a 

faanyag megmunkálásával létrehozott kötéseket, a csapozást, a beeresztést és a lapolást. A 

szarufák felső találkozási pontján nem volt többé szükség a korábbi kötözésre. A lábazatukra 

ható nyomás miatt viszont kötőgerendával kellett stabilizálni a konstrukciót. Így alakultak ki 

a szaruállások (MEYER-CHRISTIAN 1976, 6–7, Abb. 4: 3). Az újítás egyúttal azt is jelentette, hogy 

valóra lehetett váltani a közép-európai VK időszakától folyamatosan meglévő törekvést és 

lehetővé vált a belső oszlopok számának radikális csökkentése, illetve teljesen kiküszöbölése.   

 

4.1.2.5. Hosszanti gödör (ném. Längsgrube, Baugrube) 

 

A hosszanti gödrök tulajdonképpen nem mást takarnak, mint a W. Buttler által Köln–

Lindenthal lelőhelyen a legösszetettebb gödörháztípusnak tartott, ún. Kurvenkomplexbau 

                                                           
17 A szaruállásos tető vagy fedélszék kifejezés önmagában nem fejezi ki teljesen azt a konstrukciót, amelyet az 
őskori építészetben minden bizonnyal alkalmaztak. Az ún. mellékszaruállás ugyanis lehetőséget ad a 
kötőgerenda részbeni kiváltására.   



89 
 

típusú beásásokat. Mint már említettem O. Paret jutott el arra a felismerésre, hogy ezek 

nem épületnyomokat, hanem a ház melletti anyagnyerő gödröket takarják, amelyek a ház 

padlójának sározásához és a falak tapasztásához szükséges agyagot szolgáltatták (PARET 

1942, 90; 1948[1946], 64–65).   

A hosszanti gödrök a föld felszínére épített oszlopszerkezetes házak keleti és nyugati 

oldalát kísérik. Olyan nyújtott ovális beásások, melyeket alakjuk egyértelműen 

megkülönböztet a település összes többi régészeti jelenségétől. Kevés kivételtől eltekintve 

párosával fordulnak elő, hossztengelyük egymással és az általuk közrefogott épület 

hossztengelyével egyaránt párhuzamos. Alapvetően nem sorolhatók a felépítményt jelző 

épületnyomok közé. A hosszanti gödörpárok távolsága értelemszerűen minden esetben 

olyan intervallumban van, amely meghaladja az épületek szélességét. Tényként fogadható el, 

hogy közvetlen összefüggés áll fenn a felmenő falú konstrukciók létesítése és az őket kísérő 

hosszanti gödrök kiásása között. Az összes, az épületeket jelző régészeti jelenség közül a 

hosszanti gödrök mélyednek legmélyebben az altalajba, ennek köszönhetően ezek az 

objektumok váltak a közép-európai VK házainak legmegbízhatóbb nyomjelzőivé. A régészeti 

jelenségek felső rétegeit a talajerózió gyakran elpusztította, ezért számos esetben ezek a 

gödrök az újkőkori épületek egyedüli maradványai. Nagy biztonsággal jelzik az egykori házak 

helyét és közvetve a méreteikre is utalnak. 

P. J. R. Modderman már evidenciaként kezelte, hogy a hosszanti gödör a ház építése 

során keletkezett és anyagnyerőként funkcionált, majd később, de még az épület használata 

folyamán a lakók a háztartás hulladékával töltötték fel a gödröt (MODDERMAN 1972, 77). D. 

von Brandt a merzbachtali kutatások során kettős funkcióról írt: anyagnyerő gödrök voltak, 

majd a tetőről lecsorgó esővíz felfogására szolgáltak (BRANDT 1983, 65). 

H. Stäuble szerint a hosszanti gödrök anyagának kitermelését a ház déli végén 

kezdték, erre utal, hogy általában ott a legmélyebbek. Amennyiben az így nyert anyag nem 

volt elégséges, akkor tovább bővítették a gödröt észak felé (STÄUBLE 2005, 178–180). 

A feltöltődés idejének meghatározása alapvető fontosságú annak megítélése 

szempontjából, hogy a hosszanti gödrökben feltárt kerámia leletanyag, illetve az ott 

előkerült szerves mintákból nyert radiokarbon adatok mennyiben alkalmasak az épület 

keltezésére (LÜNING 1997a, 34–36). A két leginkább hangoztatott másodlagos funkció, 

nevezetesen a ház használata közbeni hulladékkal való feltöltés és az esővíz elvezetésének 

igénye eleve eltérő időpontokat feltételez a feltöltődést illetően. H. Stäuble szerint számos 
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érv szól a korai feltöltés mellett. A korai VK időszakban a külső árok miatt ez statikailag is 

kívánatos, de mellette szóló érvként kezelte a hosszanti gödrök általában homogén 

betöltését és a belőlük előkerült összeillő cseréptöredékek nagy számát is (STÄUBLE 1990, 

340–341). 

Bruchenbrücken régészeti jelenségeinek elemzése során H. Stäuble áttekintette a 

hosszanti gödrökkel kapcsolatos nézeteket. Betöltődésükkel kapcsolatban ismét létesítésük 

elsődleges célját, az agyagnyerést követő gyors feltöltés mellett érvelt. Egyrészt a hosszanti 

gödrökből előkerült leletanyag mennyiségének és összetételének sokkal egyöntetűbbnek 

kellett volna lennie a különböző épületek mellett, ha az egy hosszú, 25–30 éves folyamat 

eredményét tükrözi. Másrészt ismét említette a statikai okokat, továbbá hogy egy nyitott 

hosszanti gödör az épület közvetlen környezetében balesetveszélyes is lehetett mind az 

emberek, mind pedig a háziállatok számára. A gyors feltöltés viszont számos kérdést vet fel a 

betöltésben megtalált leletanyag eredetét illetően és bizonytalanná teszi a házak általuk való 

keltezését (STÄUBLE 1990, 133–140). 

 M. Lichardus-Itten és J. Lichardus érvei összecsengenek H. Stäuble kijelentéseivel. 

Szerintük a hosszú ideig nyitott hosszanti gödrök veszélyeztethették az épület stabilitását,  

ezért azokat a ház felépítése után viszonylag rövid idő alatt laza földdel töltötték fel. Így el 

tudták vezetni a csapadékvizet, nyitva azonban nem álltak. Tisztában voltak azzal is, hogy ha 

a hosszanti gödör az épület használatának kezdetén betöltődik, akkor a feltárt kerámia 

leletanyag ezt a rövid időszakot és nem az épület teljes életét képviseli, sőt jó eséllyel 

legalább részben egy, az épületet megelőző időszak kerámiaanyagát tükrözi (LICHARDUS-

ITTEN/LICHARDUS 2004, 48). 

 

4.1.3. Az oszlopszerkezetes házak tipológiája 

 

4.1.3.1. Alaptípusok 

 
1. típus (ném. Großbau) 

Geleen település egyes házmaradványainak alaprajzai feltűnően egységes képet mutattak. 

Közös volt bennük, hogy a házalapokat északnyugati részükön U alakú alapozási árok 

határolta, a középső épületrészben megjelent az Y alakzatot formázó oszlopcsoport, 
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délkeleti részüket pedig két-három, ovális oszlopokból álló keresztirányú oszlopsor jelezte 

(WATERBOLK 1958–59; WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 163–164, Abb. 110). Hasonló 

jelenségek a szomszédos Sittard település néhány épületénél sem voltak ismeretlenek 

(MODDERMAN 1958–59c; WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 165, Abb. 111). Az ott nyert 

tapasztalatoknak köszönhetően sikerült elkülöníteni a Großbaunak, más néven 1. típusnak 

elnevezett épületeket. Legfontosabb ismertetőjegyük, hogy három épületrészből, illetve 

helyiségből álltak (4.9. kép). A három épületrész meglétét később olyan épületeknél is 

sikerült bizonyítani, amelyek középső épületrésze nélkülözte az Y alakzatot, viszont három 

oszlopból álló keresztirányú oszlopsorokból állt (MODDERMAN 1970, 100). 

 

 

4.9. kép: A háromosztatú épületek alaprajza az egyes helyiségekkel és feltételezett funkciójuk 
(LÜNING 1982b, 17, Fig. 17. nyomán) 

 

A Geleenben és Sittardban elsőként meghatározott háromrészes, azaz Großbau 

típusú épületek a régió másik két közeli lelőhelyén, Elslooban18 és Steinben19 is előfordultak 

(MODDERMAN 1970). Különösen nagy számban és az összes feltárt épülethez képest 

kiemelkedő arányban láttak napvilágot három elkülönülő részből álló épületek az 

Aldenhovener Platte lelőhelyein (LÜNING 1982a, 140). Később nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a 

nagyméretű épületek a kultúra településterületének távolabbi vidékein, így például a 

csehországi Bylanyban20 (MODDERMAN 1986a, 393, Fig. 29) és a szlovákiai Štúrovo/Párkány 

                                                           
18 Többek között Elsloo 13. (MODDERMAN 1970, 9, Taf. 12), 27. (MODDERMAN 1970, 13, Taf. 17), 55. (MODDERMAN 
1970, 17–18, Taf. 23), 58. (MODDERMAN 1970, 18, Taf. 26) és 76. számú épületei (MODDERMAN 1970, 22–23, Taf. 
7, 32). 
19 Stein 29. számú épület (MODDERMAN 1970, 90–91, Abb. 7). 
20 Számos további épület mellett ebbe a típusba sorolhatók a 41., 96., 149., 174., 272., 306., 877., 903., 912., 
999. és 2197. számú házak. 
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(PAVÚK 1994a, 38–42, 51–59), Čataj/Csataj (PAVÚK 1986a) lelőhelyeken is általánosan 

elterjedtek.  

A háromrészes épületek két altípusát – amint arról már szó esett – az alapozási árok 

kiterjedése alapján határozták meg. Az 1a típus házait mind a négy oldalán körbefutó 

alapozási árok vette körül, ez jelölte ki a külső falsíkokat. Az 1b típus házainál ezzel szemben 

az árok az északnyugati rövid oldalra és az épület két hosszanti falának északi részére terjedt 

ki (MODDERMAN 1970, Abb. 12; 1972, 80, Abb. 49).  

A Bylanyban feltárt épületek részletes vizsgálata során P. J. R. Modderman tette azt a 

további megfigyelést, hogy az ottani épületek központi része a Rajna-vidék és Hollandia 

lelőhelyeivel ellentétben leggyakrabban nem három, hanem öt keresztirányú 

oszlophelysorból áll. Ennek értelmében módosította a korábban összeállított tipológiai 

táblázatát, a jelenséget az Y alakzatot felváltó két keresztirányú oszlophelysor 

megkettőződésével magyarázta (MODDERMAN 1986a, 389–390, Fig. 28). M. Cladders és H. 

Stäuble megállapították továbbá, hogy számos, korábban kétosztatúnak tartott épület 

esetében olyan három épületrészből álló házakról van szó, melyek északi részét nem vette 

körül alapárok. Ezek elkülönítésére vezették be az 1c altípus elnevezést (CLADDERS/STÄUBLE 

2003, 493–494, Abb. 2). A három épületrész közül a középső méretei, illetve az egész 

épülethez viszonyított arányai voltak a leginkább állandóak, az északnyugati és délkeleti 

részek nagy variabilitást mutatnak a különböző lelőhelyeken és sokszor egy adott 

településen belül is (MODDERMAN 1970, 100–101). 

 Külön kutatási témát jelentett az egyes épületrészek funkciójának meghatározása. 

Már a legkorábbi klasszifikáció során kikristályosodott az az elképzelés, hogy a 

tulajdonképpeni élettér az épület középső része volt, míg az északnyugati rész istállóként, a 

délkeleti élelemtárolóként szolgált (WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 169). Ezt a felosztást P. 

J. R. Modderman a későbbiekben is fenntartotta, utalva arra, hogy bár tűzhelyet sehol sem 

sikerült feltárni, a középső rész legészakibb oszlophelyeiben felfedezett égésnyomok annak 

meglétére utalnak. Az északnyugati rész istállóként való értelmezését az alapozási árokba 

elhelyezett hasított deszkafallal mint megerősített falszerkezettel támasztotta alá 

(MODDERMAN 1970, 109–110; 1972, 80–81).  

J. Lüning szerint az északnyugati rész feltűnően masszív konstrukciója elsősorban 

építészeti hagyományokkal magyarázható. Funkcióját P. J. R. Moddermantól eltérően háló- 

és lakótérként határozta meg, amely egyúttal a lakók legértékesebb javainak tárolására is 
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szolgálhatott (LÜNING 1980, 49, 54; 1982a, 142, Abb. 18). Az északnyugati részek istállóként 

való használatát az Enkingen, Schwanfeld és Eitzum lelőhelyek több épületmaradványán 

elvégzett foszfátvizsgálatok sem igazolták, a vizsgált házalapok altalaja kivétel nélkül 

foszfátban szegénynek bizonyult (STÄUBLE/LÜNING 1999, 183). J. Lüning a középső helyiséget 

lakó- és munkatérként, a délkeleti részt – a hollandiai épületek alapján született 

rekonstrukcióhoz hasonlóan – tárolóként értelmezte (LÜNING 1980, 49, 54; 1982a, 142, Abb. 

18). 

 

2. típus (ném. Bau) 

A közép-európai VK épületmaradványainak elemzése során a legnagyobb és legkisebb 

méretű épületeket lehetett a legbiztosabban elkülöníteni. A közepes mérettartományba eső, 

feltételezhetően épületrészből álló konstrukciók meghatározását viszont jóval több 

bizonytalanság terheli. Egyértelmű esetekben a 2. típusba sorolt épületek alaprajzainak 

vizsgálata során két részt lehetett elkülöníteni. A közép-európai VK elterjedésének nyugati 

területein ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeknél az épületeknél sohasem fordult elő 

délkeleti rész, a konstrukciók minden esetben egy északnyugati és egy középső részből álltak 

(MODDERMAN 1970, Abb, 12; 1972, 80, Abb. 49). A kultúra csehországi településterületén, 

mindenekelőtt a Mohelnicében napvilágot látott egyes épületekről azonban azt feltételezte 

P. J. R. Modderman, hogy azoknál az északnyugati rész hiányzott, miközben a középső és a 

délkeleti megvolt (MODDERMAN 1970, 118–119). Legutóbb M. Cladders és H. Stäuble is 

hangsúlyozták a középső és délikeleti épületrészekből álló kétosztatú épületek önálló 

típusként való létjogosultságát (CLADDERS/STÄUBLE 2003, 493–494, Abb. 2). 

A 2. típus épületeinek két részét két tulajdonság alapján lehetett elkülöníteni. Az 

északnyugati részükön U alakú alapozási árokkal rendelkező épületeknél az árok vége 

markánsan jelezte az északnyugati épületrész határát. Ahol alapozási árkot nem lehetett 

feltárni, ott a középső rész északi végét lezáró masszív oszlopok nyomai, esetleg a két közeli 

keresztirányú oszlophelysorból álló korridor árulkodott a két rész különállásáról.  

 

3. típus (ném. Kleinbau) 

A 3. típusba azok az épületek tartoznak, melyek mindössze egyetlen épületrészből álltak, az 

ilyen házak szerkezetében belső felosztásnak nyoma sincs. Funkcionálisan és szerkezetileg a 
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háromrészes épületek középső épületrészének feleltek meg (MODDERMAN 1970, Abb. 12; 

1972, 80, Abb. 49). A többi épülettípushoz képest a Kárpát-medencétől nyugatra eső 

területeken egyértelműen alárendelt szerepet játszanak. A. Masuch és K.-H. Ziessow 

egyenesen azt feltételezték, hogy az egyterű épületek ritkán voltak lakóépületek, általában 

tárolóházként szolgáltak (MASUCH/ZIESSOW 1983, 232). 

A róluk fellelhető információkat – az ausztriai Mold lelőhelyen feltárt 11. számú 

épület elemzését kiindulópontnak használva – Joris Coolen foglalta össze. Összesen 97 ilyen 

építményt tudott összegyűjteni a régészeti szakirodalomban, melyek közül 32 bizonyosan 

teljesen feltárt volt. Belső szerkezetüket legkevesebb három, legfeljebb hét keresztirányú 

oszlopsor határozta meg. A leggyakrabban a négy és öt keresztirányú oszlopsorral 

rendelkező szerkezetek fordultak elő. Hosszúságuk 5,3 és 12 méter között változott, de 

átlagosan 8,5 métert tett ki. Szélességük jellemzően 4–6 méter (COOLEN 2004, 92–93). 

 

4.1.3.2. Speciális épülettípusok 

 

Bizonyos jellegzetes szerkezeti elemek, így például az Y alakzatban elhelyezkedő 

oszlophelyek megléte, illetve hiánya, a külső árok vagy a délkeleti épületrész 

oszlopszerkezete alapján egyes épülettípusokat azon lelőhely alapján neveztek el, ahol 

először sikerült megfigyelni őket.  

 

Geleen típusú épület 

Amint arról már többször szó esett, a településterület nyugati lelőhelyein egyes épületalapok 

középső részén egy Y-t formázó, négy oszlopból álló alakzatot lehetett megfigyelni. Ezek a 

konstrukciók általában két, egyenként három oszlopból álló keresztirányú oszlopsort 

váltottak ki. Ilyen épületek elsőként Geleen lelőhely feltárása során láttak napvilágot, a W1, 

W2, W3, W4 és W5 jelű házalapok sorolhatók ide (WATERBOLK/MODDERMAN 1958-59, Abb. 

110). Habár Sittard lelőhely épületei közül is több házalap (1., 2., 3., 10.) ebbe a típusba 

tartozott, azok végül Geleen típusúként váltak ismertté (WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 

163, Abb. 111). A Y alakzatú oszlopokból álló középső épületrésszel rendelkező épületek a 

közép-európai VK hollandiai és Rajna-vidéki területein a kultúra idősebb szakaszát képviselik 

(MODDERMAN 1970, 105, Abb. 2).  



95 
 

 

Elsloo típusú épület 

Ebbe a háztípusba azok az épületek tartoznak, ahol a középső épületrész belső 

oszlopszerkezetét szabályos, három oszlopból álló keresztirányú oszlopsorok alkotják. A 

hollandiai településeken ezek a kultúra fiatalabb időszakához köthető épületeknek 

bizonyultak (WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, 167; MODDERMAN 1970, 106, Abb. 12; 1972, 

Abb. 49). Mivel a kultúra elterjedési területének jelentős részén az Y alakzat egyáltalán nem 

jelent meg, ott a kizárólag teljes keresztirányú oszlopsorok alkotta házszerkezetek 

kronológiai helyzete sok esetben teljesen különbözik a Rajna-vidéki épületekétől. Talán ez az 

egyik legfontosabb oka annak, hogy az elnevezés használatát mára gyakorlatilag mellőzi a 

régészeti szakirodalom. 

 

Mohelnice típusú épület 

Az épülettípus a külső árokkal rendelkező házakat takarja, elnevezése legkorábbi, 

morvaországi megfigyelésének helyéről az ásató R. Tichýtől származik (TICHÝ 1959; 1961a, 3). 

Döntő mozzanat volt a XII. számú épület feltárása, amelynek az 1960. évi ásatás során 

csupán a legdélebbi része látott napvilágot: egy nyújtott oszlophelyekből álló keresztirányú 

oszlophelysor, továbbá az épület déli homlokzatának helyét jelző, kerek oszlophelyekből álló 

keresztirányú oszlophelysor (TICHÝ 1961b, 41–42, Tab. 16). Az azt követő ásatási szezonban 

azonban ismertté vált a teljes épületalap, bár az ásató szerint nem zárható ki, hogy északi 

vége a feltárt területen kívülre esett. A ház középső szakaszát, annak mindkét oldalán 

szabályos, végeinken lekerekített külső árkok kísérték (TICHÝ 1962b, 37–39, Tab. 16).  

A konstrukció H. Stäublénak a korai VK időszak építészetét tárgyaló munkájában 18. 

számú épületként szerepel – amelyet néhány későbbi beásás által elpusztított részletet 

leszámítva – teljesnek tekintett. Tisztázta azt is, hogy néhány, korábban az épülethez sorolt 

oszlophely annak déli végén már nem tartozik a három épületrésszel rendelkező házhoz, 

amelynek teljes hossza így kevéssel haladja meg a 20 métert. A két, 7–7,5 m hosszú külső 

árok távolsága közel 9 m, mélységük 25 és 36 cm között változott (STÄUBLE 2005, 133–134, 

Taf. 89). Amint azt a külső árokkal kapcsolatos kutatások bemutatása során részletesen 

tárgyaltam, a háztípus számos épületalapját sikerült megfigyelni a kultúra korai időszakának 

elterjedési területén. Az, hogy a korai VK időszak általános építészeti sajátosságáról van szó, 
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nagyban hozzájárult, hogy a Mohelnice típusú épület elnevezés az 1990-es és az azt követő 

évek régészeti irodalmában kifejezetten ritkán, és akkor is csak inkább kutatástörténeti 

jelleggel szerepel (LENNEIS 2004a, 151).  

 

Čataj/Csataj típusú épület 

A Čataj/Csataj lelőhelyen feltárt 1. épület délkeleti részét öt, ovális oszlophelyekből álló 

keresztirányú oszlophelysor alkotta (PAVÚK 1986a, 365, 367, Abb. 1a–b, Abb. 2). A 

konstrukció egy olyan, viszonylag hosszú délkeleti épületrészt jelez, amelynek hossza elérte a 

teljes épület egyharmadát. J. Pavúk ennek alapján különítette el az épülettípust, amelyhez a 

négy, illetve öt ovális keresztirányú oszlophelysorral feltárt épületalapokat sorolta. 

Ugyanebbe a típusba tartozott Štúrovo/Párkány 186. (PAVÚK 1994a, 38–40, Abb. 17) és 187. 

számú épülete (PAVÚK 1994a, 40–41, Abb. 18), valamint minden bizonnyal ebbe a típusba 

sorolható a lelőhely 188. számú házalapja is (PAVÚK 1994a, 41–42). 

Alsó-Ausztriában a típus módosult variációjának tekinthető Mold 1. épülete, melynél 

a ház déli végét lezáró, kerek oszlopokból, kerek oszlophelyekből álló sort három olyan 

keresztirányú oszlophelysor követte, ahol egy oszlophelyben több oszlop nyoma is 

megfigyelhető volt. Az ezt északi irányban követő oszlophelysornak már csak a nyugati és 

középső, a rá következőnek pedig mindössze a nyugati oszlophelye ilyen szerkezetű. E. 

Lenneis a jelenségek alapján egy olyan, két részből álló tárolópadlót rekonstruált, amely egy 

délebbi, téglalap alakú felület mellett egy északi, háromszög alakút is magában foglalt 

(LENNEIS 2004a, 152, 154, Fig 4; 2004b). 

A típushoz tartozik még a Březnóban feltárt 9. számú épület, bár utóbbi esetében a 

ház déli végén talált keresztirányú oszlophelysor után alapozási árokszerű, összefüggő 

beásások helyettesítettek több ovális oszlophelyet (PLEINEROVÁ/PAVLŮ 1979, 30–32, Abb. 6). 

Legnyugatibbi előfordulásának J. Pavúk szerint Rosdorf XXXIV A épülete tekinthető (PAVÚK 

1986a, 370). A típus elterjedési területe E. Lenneis szerint is Kelet-Közép-Európára 

korlátozódik (LENNEIS 2004a, 154).  

 Hasonló házalapok ezzel szemben ismeretlenek Hollandiában és az Alsó-Rajna-

vidékén: e területeken mindig egy, kettő vagy három keresztirányú ovális oszlophelysor 

alkotta az épületalapok délkeleti részét (MODDERMAN 1970, 106–107; PAVÚK 1986a, 370; 

1994a, 55). 
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4.1.3.3. Az általánosan elfogadott épülettipológiától gyökeresen különböző értelmezések 

 

Nagyméretű oszlopszerkezetes épületalapok apszisos záródású értelmezése 

Egészen különleges, egyúttal azonban teljesen félrevezető értelmezését adta az 

oszlopszerkezetes épületalapoknak Manfred Menke. 1986-ban közzétett anulmányának 

egyik legfőbb célja annak megkérdőjelezése, hogy Közép-Európa neolitizációja, egyúttal a 

közép-európai VK kialakulása az Észak-Balkán és a Közép-Duna-medence irányából érkező 

betelepülés által történt volna (MENKE 1986, 1–8). Kiinduló forrásanyagként a mohelnicei 

feltárások eredményeit vette alapul. A lelőhely házmaradványait nem négyszögletes, hanem 

északi, illetve észak-északnyugati rövid oldalukon apszisos záródású épületalapokként 

rekonstruálta, amelyeket Mohelnice típusú épületeknek nevezett (MENKE 1986, 12, 14, Abb. 

2–3, 6). Hasonló épületeket számos további lelőhelyen is felfedezni vélt, így az ausztriai 

Pulkauban és Mannswörth-ben, a lengyelországi Olszanicában (MENKE 1986, 19–23, Abb. 7–

10), de Csehországban és Bajorországban, így Bylanyban, Straubing–Lerchenhaidban és 

Schwanfeldben21 is (MENKE 1986, 25–31, Abb. 12–15).  

M. Menke apszisos rekonstrukcióit gyakorlatilag egy emberként utasította el a 

régészeti kutatás (PAVÚK 2002, 67). H. Stäuble kritikájában rámutatott arra a tényre, hogy 

számos szóban forgó mohelnicei épület egyértelműen négyszögletes alaprajzú, miközben 

több, a típushoz sorolt konstrukció fiatalabb, mint a közép-európai VK. Mi több, az 

interpretáció úgy próbálta meg új tartalommal megtölteni a Mohelnice típusú épület 

elnevezést, hogy az épülettípus valódi megkülönböztető jegyét, a külső árkot teljességgel 

figyelmen kívül hagyta (STÄUBLE 2005, 127, Fußnote 122). 

 

Alapárkos, apszisos záródású épületek 

A közép-európai VK Kárpát-medencei építészetének elemzése szempontjából nem kerülhető 

meg az apszisos záródású alapozási árokkal rendelkező épületek kérdése. Hurbanovo–

Bacherov majer/Ógyalla–Bacher lelőhelyen 1952–53-ban végzett ásatásokat Pavol Čaplovič. 

Több korszak régészeti jelenségei és leletei mellett a közép-európai VK kottafejes fázisának 

                                                           
21 Schwanfeld elemzésekor még azt a fatális tévedést is elkövette, hogy a 4. és 5. számú épületeket is a közép-
európai VK oszlopszerkezetes konstrukcióiként rekonstruálta, ezek azonban a großgartachi kultúra hagyatékai 
(MENKE 1986, 29; LÜNING 2005a, 61).   
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és zselizi időszakának emlékanyagát is feltárta. A dokumentált régészeti jelenségek között 

egy szokatlan formájú, körbefutó alapozási árok is található, amely két hosszabb, egymással 

megközelítőleg párhuzamos, egy kisebb kiszélesedést leszámítva egyenes szakaszból és a két 

rövidebb oldalán ívelt záródással rendelkezett. P. Čaplovič értelmezése szerint a jelenség 

fiatalabb a neolitikumnál, mert az alapozási árok metszi a 31. számú sírt, utóbbi az Aunjetitz 

kultúra hagyatéka (ČAPLOVIČ 1956). Bohuslav Novotný ezzel szemben a közép-európai VK 

épületnyomaként azonosította az árkot (NOVOTNÝ 1958, 13–14, Obr. 1). Utóbbi keltezéssel 

értett egyet J. Pavúk is. Értelmezése szerint az árok metszette a 2. és 3. számú gödrök, a 3. 

számú gödör leletanyaga alapján az épületnek a Zseliz/Želiezovce IIa fázisnál fiatalabbnak 

kellett lennie (PAVÚK 2002, 64–65, Abb. 2).  

Hasonló épület feltárásáról számolt be B. Novotný Šarovce/Sáró község határából. Az 

alapozási árok J. Pavúk szóhasználata szerint oszlophelyekkel volt „kombinált”, alaprajz és 

további részletek azonban nem ismertek az épületről. Az újkőkori település a kultúra 

kottafejes fázisára és a zselizi időszakra keltezhető (NOVOTNÝ 1958, 14; PAVÚK 2002, 65).  

A problémakörhöz kapcsolódó legjelentősebb felfedezés Ďvory nad Žitavou–Gyorok 

homoka/Udvard–Györök homoka lelőhelyen látott napvilágot. A kerámia leletanyag a zselizi 

időszak IIb fázisát képviselte (PAVÚK 2002, 65). Az 1. számú épületalap egy, az ógyallaihoz 

hasonló, két rövid oldalán lekerekített nyújtott ovális területet körülölelő alapozási árok. 

Eredeti mélységét az erózió becsült mértékét figyelembe véve J. Pavúk 100–120 cm-re 

becsülte, nem találták oszlophelyeknek nyomát az árokban. A 4. számú, a zselizi időszakra 

keltezett gödör egyértelműen vágta az alapozási árkot. A stratigráfiai megfigyelésekből arra 

következtetett, hogy az árok alapján feltételezett épület a zselizi időszak IIb fázisához 

köthető (PAVÚK 2002, 65–66, Abb. 3). A 2. számú épületalapként azonosított régészeti 

jelenség az előbbihez hasonló, de délkeleti vége hiányzott. A fennmaradt rész hossza 17,5 m, 

az építmény teljes hosszát 19 m-re becsülte, szélessége 5,6 és 7,0 m között változott (PAVÚK 

2002, 66, Abb. 4). A 3. számú épületalap annyiban különbözik, hogy egy keresztirányú 

alapozási árokszakasz osztja egy nagyobb északnyugati és egy kisebb délkeleti részre, 

előbbiben két oszlophely is napvilágot látott (PAVÚK 2002, 66, Abb. 1). Hurbanovo–Bacherov 

majer/Ógyalla–Bacher feltételezett épületének tájolása ÉÉK-DDNy-i, míg a Ďvory nad 

Žitavou–Gyorok homoka/Udvard–Györök homoka idézett három régészeti jelenségének 
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irányítása egységesen északnyugat-délkeleti.22 J. Pavúk egyértelműen épületnyomoknak 

tartja őket, annak ellenére, hogy tisztában van rendhagyó formájukkal és maga jelenti ki, 

hogy semmiféle kapcsolatuk nincs P. J. R. Modderman tipológiájának 1a háztípusával. Ennek 

megfelelően helyesen utasítja el Hegedűs Katalin feltételezését, a Csanytelek–Újhalastón 

feltárt alapozási árkok lehetséges közép-európai kapcsolatait (PAVÚK 2002, 66–69). Legalább 

ennyire bizonytalan azonban annak, akár csak mint lehetőségnek az említése, hogy bármiféle 

– a Vinča-kultúra hatásaitól sem mentes – kapcsolat állhatott fenn a tárgyalt apszisos 

jelenségek és a lengyeli kultúra alapozási árokkal épített házai között (PAVÚK 2002, 69–71). 

Rá kell mutatni, hogy az ívelt záródású, körbefutó alapozási árkok elterjedtsége mind térben, 

mind időben rendkívül behatárolt, a Žitava/Zsitva és a Hron/Garam folyók közötti területhez, 

valamint a zselizi időszakhoz köthető. Az oszlophelyek teljes, illetve majdnem teljes hiánya 

nem teszi egyértelművé a régészeti jelenségek épületekként való rekonstrukcióját.  

 

4.1.4. Az épületek használatának időtartama 

 

Már P. J. R. Modderman is hangot adott annak a nézetnek, hogy az egyes épületek 

használatának időtartama 20–25 év lehetett, amely megfelelt egy olyan modellnek, amely 

szerint minden generáció új, saját házat épített magának (MODDERMAN 1971, 9).  

C. C. Bakels számos limburgi telep és Hienheim peleoökológiai szemléletű vizsgálata 

során az építők számára hozzáférhető egyes fafajták időtállóságával is foglalkozott. Az 

oszlopszerkezetes konstrukciók szempontjából legfontosabb tölgy esetében állandóan 

nedves talajviszonyok között a várható időtartamot 10–25 évre, nedves talajjal nem 

érintkező, de az időjárás viszontagságainak kitett fánál 25–50 évre becsülte. A ház 

belsejében elhelyezkedő száraz fa esetében a potenciális rovarkártevők hatásával is számolt 

(BAKELS 1978, 82–83, Table 6). Mivel P. J. R. Modderman ásatásain soha nem figyelte meg 

egyes konstrukciós elemek cseréjét, a 25 éves időtartamot elfogadhatónak tartotta. 

Megemlített azonban más korszakok hasonló szerkezetei esetében 50, illetve 80 éves 

használati időt feltételező kutatásokat is, végül – valódi bizonyítékok hiányában – a 25 éves 

érteket választotta a további következtetések kiindulópontjául (BAKELS 1978, 143).23 

                                                           
22 A német nyelvű tanulmányhoz mellékelt ábrákon rendkívül zavaró az északi irányt jelző nyíl felett 
meghagyott szlovák nyelvű „S” (sever) rövidítés (PAVÚK 2002,  Abb. 1–4). 
23 „All we can do at the moment is choose a life-span.” (BAKELS 1978, 143) 
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Elsloo szociális struktúráinak elemzése során Pieter van de Velde viszont arra az 

eredményre jutott, hogy az épületek másfél vagy három emberi generáción keresztül álltak. 

Ami egyúttal azt is jelentette, hogy az építés időpontja nem kötődött feltétlenül az életciklus 

valamely konkrét állomásához (VAN DE VELDE 1979, 151, Table 60–61).  

P. Stehli a merzbachtali települések kerámia leletanyagának elemzése során 

korreszpondenciaelemzés segítségével 14 fázist tudott elkülöníteni. Az épületek keltezése, 

relatív kronológiai sorrendjének meghatározása e rendszer alapján történt. A radiokarbon 

adatokat alapul véve a fázisok hosszára vonatkozóan 20, 25 és 30 éves hipotézisekkel 

számolt. A mérési eredményeknek az ún. whiggle maching eljárással való pontosítása végül a 

25 éves intervallum mellett szólt (STEHLI 1989a, 75, Abb. 3). Az abszolút kronológiai 

keltezéssel a közép-európai VK megtelepedését 5300–4950 cal BC közé helyezte a területen. 

Az így kapott 350 éves intervallum – a 14 kerámia alapú relatívkronológiai fázissal elosztva – 

megfelelt a 25 éves eredménynek az egyes fázisok átlagos élettartamát és ebből 

következtetve az egyes házgenerációk fennállását illetően24 (STEHLI 1989a, 75, Abb. 3; 1994, 

135, Abb. 36). 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez egy tisztán matematikai modell. A kérdéses 

településekről messze nem állt rendelkezésre olyan mennyiségű radiokarbon adat, hogy 

abból az összes vagy akár csak épületek nagyobb részének abszolút kronológiai helyzete 

meghatározható lett volna. Az adatok száma rendkívül csekély volt, az Aldenhovener Platte 

és a hollandiai Limburg települései az adott időpontban 33 méréssel voltak keltezve (STEHLI 

1989a, 75). A mérési eredmények pontosságának korlátai miatt a konkrét probléma 

megoldására a konvencionális radiokarbon mérések amúgy is alkalmatlanok voltak. Még 

AMS rendszerű mérésekkel és a Bayesian módszer alkalmazásával is óriási mennyiségű 

adatra lenne szükség az épületek használati idejének kizárólag radiokarbon adatokkal való 

pontosításának akár csak a megkísérléséhez is. 

A házak használati idejére vonatkozó kalkulációk bizonytalanságát jól érzékelteti, 

hogy kirívóan alacsony kalkulációk is ismertek a szakirodalomból, így J. N. Lanting és J. van 

der Pflicht 11 éves becslése (LANTING/VAN DER PFLICHT 1993–94, 9). 

                                                           
24 P. J. R. Modderman korábbi hipotézisének ismeretében fontos megjegyezni, hogy A. Zimmermann 2010. 
szeptember 24-én Lipcsében tartott előadásában (ZIMMERMANN 2010) O. Rück kritikáira adott válaszában 
kifejezetten hangsúlyozta, hogy a telekmodell kidolgozása során nem tekintették előzetes hipotézisnek a 
házgenerációk 25 éves hosszát, hanem az a P. Stehli által kidolgozott, fent ismertetett metódus alapján alakult 
ki. 
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H. Stäuble mutatott rá, hogy az épületfa 25–30 évre kiterjedő időtállóságát a kutatás 

gyakorlatilag íratlan törvényként kezeli, noha azt ritkán sikerült bizonyítani. Annál is inkább, 

mert az oszlopok az időjárástól védve álltak az épületekben, a falakat pedig agyaggal és 

lösszel bepucolták, amit az épület lakói évente javíthattak. Szakirodalmi adatokat idézve az 

épületfák időtállóságára, azt nem védett tölgy esetében 80–90, szabadban, de védett helyen 

álló tölgy esetében 120–140 évben adta meg. Az épületekben lévő tölgy 1000 évnél is 

hosszabb ideig fennmaradhat. Kézenfekvő volt az Asparn an der Zaya lelőhely szabadtéri 

bemutatóhelyén 1967-ben felépített oszlopszerkezetes ház25 (WINDL 1983, 15; 1991, 155) 

példája, amely az ezredforduló után még teljes épségében állt.  

Nehezen igazolhatónak tartotta azt a modellt is, miszerint az egyes családok minden 

egyes generációja szükségszerűen új épületet is emelt. Ezen a helyen hivatkozott P. van de 

Velde eredményeire. A schwanfeldi település kapcsán rámutatott, hogy ott a házak hosszabb 

használati idejének elfogadása jobban összeegyeztethető lenne a telep abszolút kronológiai 

adatokkal nyert élettartamával, továbbá a házak és a kerámiaanyag nagyfokú 

homogenitásával. Megfogalmazott továbbá egy nagyon lényeges tételt, miszerint egyrészt 

szükség van a fázisokra bontásra a nagy telepek tagolásához, másrészt viszont korántsem 

biztos, hogy minden egyes, kerámiatipológiai alapon elkülönített fázis egyúttal egy 

házgenerációnak felel meg (STÄUBLE 2005, 204–205).  

Burghard Schmittel és több további társszerzővel közös tanulmányukban O. Rück egy 

egészen újszerű megközelítéssel, a kanonizált 25 éves élettartammal gyökeresen szemben 

álló eredményre jutott. Az oszlopok időtállóságát érintő példáikban, nagy-britanniai kísérleti 

régészeti eredményekre hivatkozva megállapították, hogy amennyiben ott az 5 × 5 

centiméter átmérőjű tölgyoszlopok átlagos korhadási ideje 27 év volt, akkor a közép-európai 

VK 20–30 centiméter átmérőjű oszlopai 100–160 évig használhatóak maradtak. 

Németországi római kori kikötőgátak és kutak faanyagának dendrokronológiai vizsgálata 

szintén azt mutatta, hogy noha egyes oszlopokat a különösen száraz években elvégzett 

javítások során cseréltek, mások még állandóan vizes környezetben is olyan jó állapotúak 

voltak, hogy eltávolításukra egy évszázaddal az eredeti építés után sem volt szükség. 

Hasonlóan a házak hosszú használatának lehetőségét támasztja alá a már említett érvelés a 

                                                           
25 A rekonstrukció idejét H. Stäuble H. J. Windltől eltérően az 1970-es évek közepében adta meg (STÄUBLE 2005, 
204, Fußnote 219).  
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szabadtéri múzeumokban évtizedekkel korábban felépített oszlopszerkezetes 

épületrekonstrukciók kiváló állapotával (SCHMIDT et al. 2005, 153–159, 161–162, 167). 

Doktori értekezésében O. Rück megismételve a tanulmányban is hangoztatott 

nézeteket, támaszkodott a disszertációban elemzett Weisweiler 111 település építészeti 

hagyatékának elemzésére is. A házak ott megfigyelt javításait és bővítéseit szintén hosszabb 

használatra utaló nyomoknak minősítette (RÜCK 2007, 103–114). Külön figyelmet érdemel a 

Langweiler 8, 2 és 9 települések 11 olyan esetének elemzése, amikor ugyanazon a helyen egy 

későbbi fázisban újra épület állt. A kérdéses házalapok keltezése alapján mindössze 

Langweiler 8 település 9. és 87 épülete között volt 25 éves különbség, vagyis hogy a XIII. fázis 

után közvetlenül, a XIV. fázisban is ház épült. A leggyakoribb a 75, illetve a 100 éves 

különbség, az átlag 85 év. Mindent összevetve megerősítettnek tekintette azt a véleményt, 

amely szerint a házak 100–125 évig állhattak; a további kalkulációk alapjául a 100 éves 

értéket választotta (RÜCK 2007, 142–145, Tab. 8). 

 

4.1.5. Az épületek tájolása 

 
A közép-európai VK oszlopszerkezetes épületeinek tájolására Edward Sangmeister kísérelt 

meg először általános érvényű következtetéseket levonni. Az épületek irányát alapvetően az 

uralkodó széliránnyal hozta összefüggésbe, az egy lelőhelyen belül pontosan egy irányba 

tájolt épületeket pedig szükségszerűen azonos építési fázisra keltezte. A tájolás segítségével 

elkülönített épületcsoportok jól alátámasztották a korabeli hipotézist, amely szerint a közép-

európai VK településeinek lakossága a környék művelhető földjeinek kimerülése után 

elvándorolt, majd néhány generáció múltán ugyanazon a helyen telepedett meg újra 

(SANGMEISTER 1943–50, 91–101). Az Aldenhovener Platte lelőhelyein és Bylanyban feltárt 

házmaradványok részletes vizsgálata szerint azonban az egyes fázisokhoz tartozó épületek 

átlagos tájolása között nem mutatkozott számottevő különbség (PAVLŮ 1986b, 395). Azt a 

feltevést viszont, hogy a házak hossztengelyének tájolása az uralkodó széliránynak felel meg 

hosszú évtizedekig tényként kezelte a régészettudomány (MODDERMAN 1970, 204; SIELMANN 

1972, 6).  

Észak-Franciaország és a Kárpát-medence közötti térségből gyűjtött adatai alapján 

Elke Mattheußer azt a következtetést vonta le, hogy a kultúra idősebb fázisainak idején 

előnyben részesítették az észak–déli tájolást, a házak tájolásában jelentkező polarizáció 
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pedig a fiatalabb fázisokban jóval nagyobb, mint a korai VK épületeknél (MATTHEUßER 1991, 

26, 30, Abb. 30). E. Mattheußer és J. Pavúk összecsengő elemzései szerint a fiatalabb fázisok 

idején a legnyugatabbi, ma francia területre eső lelőhelyeken volt a legnagyobb a házak 

hossztengelyének eltérése nyugat felé. Kelet felé haladva az épületek hossztengelyének 

tájolása egyre inkább közelít az észak–déli irányhoz. Csehország, Morvaország és Ausztria 

területén el is érték azt, Szlovákiában pedig már kelet felé fordultak az épületek. Az általuk 

felvázolt összképet eleve gyengítette, hogy a Kárpát-medencéből E. Mattheußer csak 

Štúrovo/Párkány adataival dolgozott, de J. Pavúk szintén kizárólag szlovákiai lelőhelyekről 

vette példáit. Az is nyilvánvaló volt, hogy Kelet-Közép-Európában sem egységes a közép-

európai VK épületeinek tájolása, Lengyelországban általánosnak számított például az 

északnyugat–délkeleti irányítás (MATTHEUßER 1991, 30, 41, Abb. 22; PAVÚK 1994a, 68–69).  

Az egyik legérdekesebb elméletet Richard Bradley fogalmazta meg, aki szerint a 

közép-európai VK épületeinek tájolása szimbolikus jelentéssel bír. Az épületek déli vége – 

ahol valószínűleg a bejárat is volt – ott helyezkedik el, ahonnan az adott közösség származik. 

Az épületek így a Kárpát-medence és az Észak-Balkán, vagyis a kultúra előzményeinek és 

kialakulásának színhelye felé mutatnak. Szerinte logikus tehát a szinte nyugat–keleti tájolás 

Franciaországban és a megközelítőleg észak–déli irányítás a Kárpát-medencéhez közeli 

területeken (BRADLEY 2001). 

A közép-európai VK korai fázisaira keltezhető házak tájolását vizsgálva Bánffy E. az 

észak–déli tájolás jelentőségét hangsúlyozta, megállapítva, hogy az északi tájolás 

hagyománya egyaránt jelen volt a Balkán korai neolit építészetében és Közép-Európa mezolit 

építményei között. Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb épületei mellett számos további ausztriai 

és németországi lelőhelyről származó példát idézett (BÁNFFY 2004a, 67–68). A korai VK 

időszak épületeinek szigorú észak–déli irányítását nagy valószínűséggel mezolit tradíciónak, 

esetleg a helyi mezolit lakosság és a Nyugat-Balkán korai neolit közösségeinek közös 

innovációjának tulajdonította (BÁNFFY 2004a, 71). Sümegi P.-vel közös egyik tanulmányában 

szintén fontos szerepet kap a kanonizált észak–déli tájolás. Megemlíti, hogy Délkelet-

Európában fontosabb funkcionális elem az, hogy az épületek egy teret zárnak körbe, mint az 

egyes épületek irányítása. Az északi irányítás környezeti faktorokra való tekintet nélküli 

használatára Északnyugat-Bulgáriában és a Morava-völgyben talált adatokat. A nem 

elsősorban környezeti okokra visszavezethető tradíciónak szimbolikus jelentőséget 
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tulajdonított, benne elsősorban a közép-európai VK közösségi identitásának egyik 

megnyilvánulását látta (BÁNFFY/SÜMEGI 2011, 253–254). 

A Szentgyörgyvölgy–Pityerdombon általa feltárt két épületalap (BÁNFFY 2004a, 35–41, 

Fig. 5) és több további építmény, így például a strögeni település 2. és 4. számú épületei 

(STÄUBLE 2001, Abb. 119–120, 123) ténylegesen észak–déli tájolásúak voltak. Emellett 

azonban már a korai fázisokban megfigyelhető kisebb variabilitás, így megjelentek ÉÉNy–

DDK-i tájolású épületek is. Utóbbira meggyőző példa a schwanfeldi település számos (3., 6., 

8., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 18. és 19. számú) épületének (LÜNING 1984, Abb. 9; STÄUBLE 2005, 

205, Taf. 140–150)26, továbbá a Brunn am Gebirge II formatív VK fázisra keltezett 

házalapjainak a tájolása (STADLER 2005, Fig. 5). Egyes további, az idősebb fázisokhoz köthető 

házalapok hossztengelyének tájolása enyhén kelet felé is eltérhet északtól, talán 

idesorolható például a strögeni, nagyon töredékesen fennmaradt 1. számú épület (STÄUBLE 

2001, Abb. 119, 124). 

Nagyon pontosan tükrözik a forrásanyag alapján felvázolható képet M. Cladders és H. 

Stäuble következtetései. Eredményeik annyiban megfelelnek E. Mattheußer időrendi 

megállapításának, miszerint a korai VK időszak épületeinek átlagos iránya sokkal közelebb 

van az észak–déli főirányhoz, míg a fiatalabb fázisok házainak tájolása egyrészt jobban eltér 

nyugat felé, másrészt nagyobb változatosságot mutat. Előbbiek tájolásának északtól nyugat 

felé való eltérése 0–40° közötti, utóbbiaké 10–70°, de a súlypont 40–60° között van 

(CLADDERS/STÄUBLE 2003, 493). 

 

4.1.6. Épületrekonstrukciók 

 

4.1.6.1. A rekonstrukciók típusai 

 

Felsorolni is nehéz a közép-európai VK oszlopszerkezetes házait megjelenítő általánosan 

ismert rajzokat, ábrákat O. Paret cikkétől (PARET 1942, Abb. 1; 1948[1946],  Bild 4) J. 

Lüningnek (LÜNING 1982a, Abb. 16) és D. von Brandtnak (BRANDT 1983, Abb. 5) a rajnai 

feltárások eredményeit tükröző tanulmányaikig. Számos esetben konkrét épületek 

                                                           
26 A schwanfeldi ásatás áttekintő alaprajzának több közlésekor (LÜNING 1984, Abb. 9; 2005a, Abb. 3–4; STÄUBLE 
2005, Beilage 6) a térképek szokásos, észak–déli függőleges tengelyű irányításhoz képesti elforgatása adott 
okot félreértésre (MEIER-ARENDT 1989, Abb. 1), de az ott is mellékelt északnyíl egyértelművé teszi a település 
épületeinek irányítását.  
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rekonstrukciója is megtörtént, így például H. T. Waterbolk és P. J. R. Modderman Geleen W4 

épületét (WATERBOLK/MODDERMAN 1958–59, Taf. XXII: 2), J. Lüning és P. J. R. Modderman 

Schwanfeld 11. épületét (LÜNING/MODDERMAN 1982, 66; CHRISTLEIN 1982, Abb. 7), míg E. 

Lenneis a moldi 1. számú épületet mutatta be (LENNEIS 2004a, Fig. 4; 2004b, Abb. 6). Mivel a 

kultúra építészetét érintő szerteágazó kutatások eredményei alapján az épületek szerkezete 

jól ismert, hálás és könnyen kivitelezhető feladatnak tűnik az egyes házak különböző építési 

fázisainak, illetve a különböző épülettípusoknak a bemutatása. Az épületek szerkezetének 

számos sajátossága a teljes településterületen nagyfokú egyezést mutat, ezért a 

németországi régészeti kutatás házrekonstrukciókkal kapcsolatos eredményei 

messzemenőkig használhatónak bizonyultak a távolabbi régiók házrekonstrukciói során is. 

Az 1960-as évektől kezdődően kísérleti régészeti programok keretében őskori 

lakóépületek újbóli felépítésére is sor került, közöttük szép számban voltak képviselve a 

közép-európai VK oszlopszerkezetes konstrukciói. Régészeti parkokban a felépített házak 

tartós megőrzésére is lehetőség nyílt. Az egyik legismertebb példa az alsó-ausztriai Asparn an 

der Zaya szabadtéri múzeumában felépített lakóház, amelynek szerkezete Köln–Lindenthal 

91. számú épületével egyezik meg (WINDL 1983). Egy kertészeti kiállítás alkalmával 

Straubingban épült fel egy, a város határában fekvő Lerchenheid lelőhelyen feltárt 

háromrészes épület (BÖHM/WENY 1990). J. Lüning és munkatársai a hesseni Heppenheimben 

komplex módon mutatták be a közép-európai VK népességének mindennapjait. Ennek során 

részlegesen építettek fel egy tipikus oszlopszerkezetes épületet, bemutatva annak 

szerkezetét (LÜNING 2005b).   

A háromdimenziós modellek készítésére alkalmas számítógépes programok 

elterjedése a házrekonstrukciók újabb hullámát indította el. Ezek kiindulópontjaiként 

azonban sok esetben nem konkrét ásatáson feltárt régészeti jelenségek szolgáltak. Ennek 

következtében a korábbi rekonstrukciós rajzokhoz hasonlóan az oszlopszerkezetes háztípus 

idealizált épületei jelennek meg az így készült ábrázolásokon (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008a, Figs 19, 

23–24, 30–32), illetve ezek egészülnek ki egy-egy, az adott lelőhely építészetében megfigyelt 

jellegzetességgel (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008a, Fig. 33). 

 

4.1.6.2. A külső járószint eredeti magasságának kérdése 
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További, a rekonstrukciók során rendre elhanyagolt, ámde lényeges kérdés annak az újkőkori 

felszínnek a magassága, amelyhez az épületek belső járószintje is igazodott. Fontos 

tájékozódási pontot jelent a feltárt oszlophelyek fennmaradt mélységének, illetve az épület 

méretei alapján számított teljes homlokzati magasságnak az összevetése. Már E. 

Sangmeister arról írt Arnsbach lelőhely épületeivel kapcsolatban, hogy a középső, a 

taréjszelement alátámasztó oszlopsor oszlopai magasságának negyedét (1,5 méter) tette ki a 

föld alatti, a háromnegyedét (4,5 méter) pedig a föld feletti rész (SANGMEISTER 1943–50, 90). 

Raczky P. és munkatársai egy Polgár–Csőszhalom lelőhelyen feltárt késő újkőkori épület 

rekonstrukciója esetében szintén abból indultak ki, hogy az őskori körülmények között a 

taréjszelement tartó oszlop teljes magasságának egynegyedét kellett a földbe ásni 

(RACZKY/ANDERS/SEBŐK 2005, 28). Egyes, a közép-európai VK épületeit bemutató 

házrekonstrukciók azonban egyáltalán nem számolnak az eróziós hatással, így például az A. 

Czekaj-Zastawny által rekonstruált épület esetében a középső oszlopsor oszlopai azok teljes 

magasságának alig 12%-áig mélyednek a földbe (CZEKAJ-ZASTAWNY 2008a, Figs 17, 21). 

 

4.1.6.3. Az oldalfalak magassága 

 

A hosszanti oldalakon a falak magassága már a legkorábbi, föld feletti épületekkel számoló 

elemzések szerint sem érte el a két métert (SANGMEISTER 1943–50, 90). Helmut Luley a 

kérdést általánosan megközelítve mutatott rá, hogy a statikai szempontok és az időjárás 

viszontagságainak való ellenállás szempontjából a lehető legalacsonyabb fal a 

legoptimálisabb. A használat szempontjából úgy vélte, hogy a középszelemeneket tartó két 

oszlopsor vonalában a fejmagasság miatt maximum két méteres magassággal kell számolni, 

ami 45°-os dőlésszögű tető esetén legkevesebb 80 cm magas falakat kíván (LULEY 1992, 62). 

  A merzbachtali kutatások során D. von Brandt kifejezetten azért határozta meg a 

falak magasságát az emberi magasságnak megfelelően 165 centiméterben, hogy a ház lakói a 

tárolópadló alatt is kényelmesen tudjanak mozogni (BRANDT 1983, 66). 

Langweiler 8 épületalapjainak részletes elemzése, továbbá Elsloo és Stein egyes 

épületei alapján viszont arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a hosszanti falsíkok 

oszlopainak föld feletti magassága 130 cm lehetett. Ehhez járult hozzá az oszlopokon nyugvó 

talpszelemen 20 cm-es átmérője, vagyis a teljes falmagasság 150 cm lehetett. Langweiler 8 

lelőhellyel kapcsolatban kifejezetten azt a véleményt képviselte, hogy a falak magassága 
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egyetlen esetben sem haladta meg a 150 cm-t (BRANDT 1988, 260). Megjegyezte, hogy 

kizárólag építészeti szempontból az ennél alacsonyabb falak és ezzel együtt alacsonyabb 

épületek kedvezőbbek lehettek, hiszen kevésbé voltak kitéve a szél pusztító támadásainak. 

Az alacsonyabb falak viszont előnytelenek a lakótér kihasználhatósága szempontjából, hiszen 

a felegyenesedett mozgáshoz a teljes lakótérben minimálisan mintegy 170 centiméteres 

magasság lett volna szükséges. Amennyiben a falak magassága 150 cm vagy annál kevesebb, 

akkor viszont problémás és D. von Brandt által sem megoldott kérdés a háromosztatú 

épületek tárolópadló alatti terének hasznosítása, illetve a déli rövid oldalon nyitott bejárat 

használhatósága (BRANDT 1988, 262).  

 

4.1.6.4. A tető sajátosságai 

 

A nyeregtető dőlésszögére vonatkozóan számos következtetésről tudunk. H. Luley szerint a 

szelemenes tetőszerkezetek dőlésszöge egyéb technikai sajátosságok függvényében 12°-tól 

40°-ot meghaladó értékekig változhatott (LULEY 1992, 61). Arra már E. Sangmeister 

rámutatott, hogy funkcionális szempontból a tető dőlésszöge nem lehetett sem túl alacsony, 

sem túl magas. Az első esetben nem megoldott a csapadék kellően intenzív elvezetése, és a 

tető átnedvesedik. Utóbbi pedig azzal a következménnyel járhat, hogy a tető súlyát tartani 

hivatott belső oszlopokról túl nagy teher tevődik át a falsíkok kisebb átmérőjű, erre a célra 

alkalmatlan oszlophelyeire (SANGMEISTER 1943–50, 90).  

 Az őskori építészetet szélesebb időhorizontban vizsgálva H. Luley hívta fel a figyelmet 

arra a tényre, hogy a különböző tetőfedő anyagok eltérő dőlésszöget tesznek szükségessé. 

Így egy fazsindelyes tető kifejezetten kisebb, 15–25°-os dőlésszöget igényel, míg a nád- és 

szalmatetőknél – a tető optimális vastagsága esetén – minimálisan 45°-os dőlésszög volt 

szükséges. Ismételten hangsúlyozta, hogy utóbbiaknál a dőlésszög nem lehetett túl alacsony, 

mert ha az esővíz nem tud kellő gyorsasággal lefolyni, az a tető átnedvesedéséhez és annak 

rothadásához vezet. Jelentősebb havazás esetén pedig egyszerűen beszakad a tetőszerkezet. 

Fa és más szerves anyagok hiányában, például az alpesi régiók kőlapokkal fedett épületeinél 

a kívánt dőlésszög 30–40° között változott (LULEY 1992, 61–62, Abb. 37: a–c).  

D. von Brandt több esetben, például a tárolópadlók feletti tér magasságát érintő 

számításai során két különböző lehetséges dőlésszöggel, 40 és 45°-kal is számolt Langweiler 

8 lelőhely házainál (BRANDT 1988, 256, Abb. 265–266). A nyeregtető felületének a falsíkok 
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vonalán való túllógását 90 (BRANDT 1988, 260), illetve 100 cm-ben (BRANDT 1988, Abb. 268) 

adta meg.  

 

4.1.6.5. Az épületek teljes magassága 

 

A Rajna-vidéki telepek épületeinek magassága hét méteres átlagos szélességgel és a tető 

45°-os dőlésszögével számolva hozzávetőlegesen 520 centiméter lehetett (BRANDT 1983, 66). 

Langweiler 8 épületeinek teljes, felszín feletti magassága 130 centiméteres falmagasságot és 

a tető 45°-os dőlésszögét alapul véve 410 és 540 centiméter között változott (BRANDT 1988, 

263). 

 

4.2. A TELEPÜLÉSEK SZERKEZETE 

 

4.2.1. A települések élettartama és a megtelepedés folyamatossága 

 

A közép-európai VK településeinek élettartamára és az egyes települések használatának 

módjára az évtizedekig egyedül elfogadott elmélet az volt, hogy Közép-Európa legkorábbi 

földművelői falvaik megalapítását követően viszonylag hamar, mintegy 10–15 év alatt 

kimerítették a telep környezetéhez tartozó termőföldeket, majd továbbköltözésre 

kényszerültek. A jelenség Wanderbauerntum néven vonult be a nemzetközi régészeti 

szakirodalomba.    

A kérdéssel foglalkozó tanulmányában P. J. R. Modderman (MODDERMAN 1971) sorra 

vette a korai paraszti közösségek folyamatos vándorlását feltételező elmélet fejlődésének 

állomásait. E szerint az elképzelés egészen V. G. Childe munkásságáig nyúlik vissza. A dunai I 

kultúra (Danubian I) néven tárgyalt közép-európai VK településformáiról korai munkáiban 

megállapította, hogy nincs jele a hosszabb idejű megtelepedésnek. A legfőbb régészeti érve 

a vinčai tellel való szembeállítás volt. Eszerint, mivel a közép-európai VK településein nem 

került sor a hulladék nagyobb felhalmozódására, azaz tellképződésre, azok nem is lehettek 

hosszú életűek. A folyamatos megtelepedés megkövetelt továbbá olyan mezőgazdasági 

ismereteket, mint például egyes földek parlagon hagyása vagy a trágyázás, melyeknek 

szerinte a kultúra népessége még nem volt birtokában (CHILDE 1929, 46). P. J. R. Modderman 

szerint a köln–lindenthali ásatások W. Buttler általi értékelése csak megerősítette azt az 
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elképzelést, hogy a település körüli földek kimerülése után a lakosság rendre elköltözött, a 

kerámia leletanyag elemzésével elkülönített időszakok mindegyike pedig egy-egy újabb 

bevándorlási hullámot hivatott képviselni a kultúra őshazájából (MODDERMAN 1971, 7). A 

hivatkozott munkának27 a település fejlődését összefoglaló része azonban ennél árnyaltabb 

képet festett. A kerámia leletanyag alapján négy fázisra osztotta a település életét, amelyek 

közül az első és a negyedik esetében tartotta elképzelhetőnek, hogy az egynél több építési 

horizontot képviselt. Az első és második fázis során a megtelepedés folyamatossága mellett 

érvelt. A harmadik fázisban viszont az épületek számának drasztikus csökkenését és a 

kerámia leletanyag korábbi típusainak teljes eltűnését az egykori lakosság elvándorlásával és 

egy új csoport érkezésével magyarázta. Hasonló eseményt feltételezett a harmadik és 

negyedik fázis között is (BUTTLER/HABEREY 1936, 158–163).  

E. Sangmeister már említett köln–lindenthali tájolási csoportjait, amelyekből 

összesen hetet különített el, egyben települési fázisoknak feleltette meg. Ezek alapján a 

telep legkevesebb hétszeri újratelepülését feltételezte (SANGMEISTER 1943–50, 98–99). 

Magyarázatként ismét a települést övező termőföldek kimerülése miatti felhagyása merült 

fel. A gyakori helyváltoztatást annak alátámasztásának is tekintette, hogy a kultúra 

népességének Nyugat-Magyarországról, Alsó-Ausztriából és Morvaországból való nyugatra 

vándorlása Közép-Európa neolitizációjának fő mozzanata. Ennek mindenesetre ellentmond 

az a tétel, amely szerint faluközösségek ciklikusan visszatértek korábbi lakóhelyükre. Egy-egy 

megtelepedés idejét 8–10 évre becsülte, a telep felhagyása és a visszatérés között elvben 

legfeljebb két generációnak megfelelő, 60 évnyi hiátust tartott lehetségesnek (SANGMEISTER 

1943–50, 103–106).  

V. G. Childe később is fenntartotta a telepek időleges jellegére vonatkozó 

véleményét, melyeket a lösztalaj kimerülésekor felhagytak. A kultúra földművelési 

technikáját az újkori afrikai kapás földművelést folytató közösségekéhez tartotta 

hasonlatosnak. Véleményét ekkor már E. Sangmeister eredményei által is alátámasztva 

érezte (CHILDE 1957, 105–107). B. Soudský a Bylanyban folytatott ásatások alapján szintén 

hasonló következtetésekre jutott. Mindazonáltal rámutatott a részben vándorló 

gazdálkodást (semi-migratory agriculture) és a ciklikus földművelést (cyclic agriculture) 

folytató közösségek közötti különbségre. Saját megfigyelései alapján a középső VK időszaktól 

                                                           
27 Hivatkozásként P. J. R. Modderman mindössze W. Buttler és W. Haberey monográfiáját adta meg, oldal-
számot azonban nem (MODDERMAN 1971, Fußnote 3). 
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kezdődően az utóbbival számolt (SOUDSKÝ 1962, 196). Ennek értelmében a közösség által 

használt földek 15 év alatt kimerültek, ekkor a települést elköltöztették. Az eredeti telepen 

felül négy további települési hely tartozhatott egy rendszerhez. Ez szintén olyan 

talajművelési és településhasználati ciklust feltételez, amelynek során 60 év elteltével tértek 

vissza egy korábban használt területre (SOUDSKÝ 1966, 79–80). 

P. J. R. Modderman az elmélet általános kritikájában rámutatott, hogy annak 

mintájául a trópusi területeken folytatott égetéses-irtásos földművelési mód szolgált. Az 

újkőkori Közép-Európa löszvidékein folyatott földművelő gazdálkodást azonban 

semmiképpen sem tartotta összehasonlíthatónak a trópusok ásványi anyagokban sokkal 

szegényebb talajain folytatott földműveléssel. A települések vizsgálata szintén számos érvet 

szolgáltatott a felhagyott, majd újra használatba vett faluhelyekkel szemben. Így például az 

általa vizsgált lelőhelyeken a házalapok a legritkább esetben vágták egymást, és a 

hossztengelyük iránya ezekban az esetekben is gyakran egyezett vagy hasonló volt. Ez azt 

jelenti, hogy a későbbi házak építői pontosan tudatában voltak a korábbi épületek helyének. 

Az azonos területre épített konstrukciók létesítése között nem telhetett el hosszú időszak, de 

az utódok mindenképp ismerték a korábbi fázis településszerkezetét. Az oszlopszerkezetes 

házak masszív konstrukciója hosszabb idejű használatot feltételez és a rövid megtelepedés 

ellen szólt az elsloo-i telep melletti temető folyamatos használata is. Érveinek összessége 

alapján kategorikusan elutasította a közép-európai VK telepeinek rövid idejű használatát és a 

ciklikus elvándorlás, illetve visszatérés elméletét (MODDERMAN 1971). 

Ettől kezdve komoly kétségek általában nem merültek fel azzal szemben, hogy a 

közép-európai VK számos települése generációkon átívelve, akár több évszázadon át 

megszakítás nélkül lakott volt. A szabályt erősítő kivétel M. Lichardus-Itten és J. Lichardus, 

akik eredeti formájában ragaszkodtak a B. Soudský által kidolgozott koncepcióhoz. A P. J. R. 

Modderman, illetve J. Lüning és munkatársai által kidolgozott településtörténeti modelleket 

a leletanyag kiértékelhetőségének korlátai miatt nem fogadták el, erre alkalmas lelőhelyként 

egyedül Bylanyt kezelték (LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2004, 45, 47). 

 

 4.2.2. A települések fejlődésének modelljei 

 

4.2.2.1. A telekmodell (ném. Hofplatzmodell) 
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Az udvar (ném. Hofplatz) 

A merzbachtali ásatások elemzése során az épületek vizsgálatán túl a legnagyobb kihívást a 

települések struktúrájának modellezése jelentette. A régióra vonatkozó első ilyen irányú 

stúdiumok Langweiler 2 (FARRUGGIA et al. 1973) és Langweiler 9 forrásanyagára támaszkodtak 

(KUPER et al. 1977), majd a modell minden részletre kiterjedő kialakítása a legösszetettebb 

szerkezetű település, azaz Langweiler 8 feldolgozása során történt. Ennek első lépése az 

egyes épületekhez kapcsolódó tevékenységek során keletkezett régészeti jelenségek 

azonosítása volt. Ez a munkafázis, egyben a szükséges módszertani alapok kidolgozása U. 

Boelicke nevéhez köthető. Langweiler 8 településének 98 oszlopszerkezetes épületnyoma 

mellett a feltáráson 2300 gödör került elő, ezek közül 1619 volt a közép-európai VK 

időszakára keltezhető. Leletanyag azonban csak 623 gödörből látott napvilágot, a 

fennmaradó majdnem 1000 keltezése a betöltésük és a keresztmetszetük alapján történt 

meg (BOELICKE 1982, 17). 

 

4.10. kép: Az egyes udvarok felépítése Ulrich Boelicke modellje szerint (BOELICKE  1982, Abb. 3. 
alapján LÜNING 1982b, 19, Fig. 19. nyomán) 
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A hosszanti gödörpárok esetében nyilvánvaló a kapcsolat az általuk közrefogott 

konstrukcióval. Az egyes házak környezetéhez tartozó további gödrök társítása az összeillő 

kerámia és ritkábban kőeszköz leletanyag alapján történt. Az eljárást jól szemlélteti a 

Langweiler 8 17. számú épületének összefüggéseiről közreadott ábra (BOELICKE 1982, 18, Abb. 

1). A lelőhelyen rendre az volt tapasztalható, hogy a hosszanti gödrökön túl található egy 

nyugati (Westgrube), egy keleti (Ostgrube) és egy északi gödör (Nordgrube) az épületek 

környezetében. Ezek távolsága az épülettől sosem haladta meg a 25 métert. A további, a 25 

méteres sugarú körön belül található, az épülettel egy fázisra keltezhető gödröket egyéb 

gödör (sonstige Grube) meghatározással szintén az épülethez kapcsolták. Számos gödör 

azonban nem volt épülethez sorolható a feltárt felületen, ezek az ún. szabad gödrök (freie 

Gruben) elnevezést kapták, de például a telep peremén található gödröket nem is 

szükségszerűen egyetlen épület lakói használták (BOELICKE 1982, 18, 20). A házhoz tartozó 

beásások által kijelölt, az épülettől számított 25 méteres távolságon belüli terület az udvar, 

amely magát a házat és a lakók mindennapi tevékenységének terét foglalja magában (4.10. 

kép). 

Langweiler 8 lelőhelyen 203 hosszanti gödör, 46 nyugati, 39 keleti és 13 északi gödör 

volt azonosítható. Ezek szerint az egy-egy házhoz tartozó hosszanti gödrök összesen két vagy 

három elemből álltak, ezek mellett a nyugati és a keleti gödrök számítottak gyakran 

dokumentált jelenségnek. Az egyes gödrök formája nem volt összefüggésben az udvaron 

belüli helyzetükkel. A forma és a funkció korrelációiról kevés értékelhető adat szűrhető le, 

tekintve, hogy a legtöbb beásást másodlagosan hulladékgödörként hasznosították (BOELICKE 

1982, 20–21; 1988, 332–341). 

A gödrök leletanyagának vizsgálatakor a kiugró adatok kizárásának céljából a medián 

értékek kerültek összehasonlításra. Ezek szerint a kerámia leletanyag egészét tekintve az 

egyéb gödrökben volt a legtöbb leletanyag, ezt a szabad gödrök, a nyugati gödör, a keleti 

gödör, a hosszanti gödrök, majd az északi gödör követte. Készült még kimutatás a díszített 

kerámia és a kőeszközök különböző kategóriáinak eloszlásáról is. A nyugati gödrök szinte 

minden kategóriában több leletanyagot tartalmaztak, mint a keletiek, az északi gödör 

jelentősége a pattintott kőeszközök gyakorisága szempontjából kiugró. A hosszanti gödrök 

általánosságban a leletszegény egységek közé tartoztak BOELICKE 1982, 21–22, Abb. 6–13; 

1988, 345–347, Abb. 388–395). 



113 
 

A leletcsoportok eloszlása alapján aktivitászónákat lehetett kimutatni a házak körül. A 

házak északi részén egy „kőeszközzóna”, míg a délin egy „kerámiazóna” mutatható ki. A 

nyugati és a keleti gödörnél a kettő átfedésben volt egymással BOELICKE 1982, 21–24, Abb. 

14; 1988, 347–348, Abb. 398). 

Az egyes háztípusok közötti különbségekről annyit lehetett megállapítani, hogy a 

délkeleti épületrésszel rendelkező háromosztatú konstrukciókhoz általánosságban több 

gödör tartozott. A növényi maradványok vizsgálata szerint a tárolópadlóként rekonstruált 

résszel ellátott házaknál különösen gyakoriak a cséplésre utaló nyomok, míg a növényi 

élelmiszerek mindennapi felhasználásának eloszlása egyenletes a házak között. Hasonlóan 

gyakori a pattintott kőeszközök készítésére utaló lelet. A megfigyelések arra utalnak, hogy a 

háromosztatú épületeknek lehettek speciális funkciói, például az élelemtárolás területén 

(BOELICKE 1982, 25–27, Abb. 17–18)  

 

A klasszikus telekmodell 

A telekmodell klasszikus formájának kidolgozása nem kapcsolható össze egyetlen névvel, 

tulajdonképpen az esszenciája mindannak az adattömegnek, amelyet a merzbachtali 

lelőhelyeket feldolgozó kutatócsoport strukturált és értékelt. A modellalkotás statisztikai 

hátterét P. Stehli teremtette meg (STEHLI 1982; 1988; 1989a; 1994). A kísérletezés terepe 

ezen a szinten is két kisebb telep, Langweiler 2 (FARRUGGIA et al. 1973, 157–169) és 

Langweiler 9 (KUPER et al. 1977, 305–328) volt, majd végső, legkiforrottabb formáját 

Langweiler 8 közlésekor érte el. 

 Az egyes épületek időrendi helyzetének megállapításakor az első számú orientációs 

pont az épülethez köthető kerámia leletanyag, vagyis tulajdonképpen a fent leírt udvarok 

keltezése. Ehhez a kerámia leletanyag rendkívül finom változásait is számításba vevő 

kronológia kidolgozására volt szükség. Langweiler 8 településének mérete és összetettsége 

már a munka korai szakaszában nyilvánvalóvá tette, hogy a rendelkezésre álló módszerekkel 

a gödrök keltezésére vonatkozó kérdések nem válaszolhatóak meg a kívánt pontossággal. 

Ennek megfelelően a település szerkezetére és fejlődésére több párhuzamos modell 

felállítása is kívánatosnak látszott (BOELICKE et al. 1988b, 891–892). 

  Statisztikai módszerként Langweiler 2 és Langweiler 9 elemzésétől eltérően egy – P. 

Stehli által a szeriáció egy változataként megnevezett – új módszert követek, amely 
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segítségével először tudták figyelembe venni a gödrök időrendi súlypontja közötti távolságot. 

Tulajdonképpen az akkoriban elterjedő korreszpondenciaelemzésről volt szó (STEHLI 1988, 

452–453, 482). 

 Egy, a térbeli és időbeli viszonyokat egyaránt szemléltető háromdimenziós modell 

horizontális síkját maga az ásatási felület jelenti, míg a vertikális síkon az időbeli különbség 

jeleníthető meg (BOELICKE et al. 1988b, 891–892, Abb. 732). Az egyes gödrök közötti 

viszonyrendszerek a klaszteranalízis módszerével voltak szemléltethetőek, a 

dendrogrammon egy ágra kerültek a térben és időben egymáshoz közel eső gödrök, végső 

soron az egy épülethez tartozó jelenségek (BOELICKE et al. 1988b, 894–896, Beilage 26).  A 98 

épület közül 64 volt kerámia leletanyaggal keltezhető. Az épületek sorrendje statisztikai 

alapon meghatározható volt (BOELICKE et al. 1988b, 896, Beilage 27). A kulcskérdés az egyes 

épületek valós egyidejűségének, illetve egymásutániságának kérdése, ehhez pedig alapvető a 

fázisok hosszának megfelelő megválasztása. Túlságosan hosszú fázisok különböző korú 

épületeket láttatnak egykorúnak, és fordítva, túl rövid fázisok egyidejű struktúrákat 

választanak szét több horizontra (BOELICKE et al. 1988b, 896–897). Ezen túlmenően a 

megalkotott struktúrának egyszerre kellett figyelembe venni térbeli és időbeli elemeket. 

Tekintve, hogy az udvarokból mint háztartási egységekből indultak ki, a túl nagy fázishossz 

túl sok egykorú épületet feltételez, ami azt jelenti, hogy az egy épülethez tartozó 

használható tér túlságosan kicsi lesz. Így az adott térben gondolkodva az udvar nagyságának 

elfogadása közvetve meghatározza a fázisok maximális hosszát is. 

 A döntő tapasztalat a modell kialakítása során az volt, hogy – az alkalmazott keltezési 

módszerek alapján – az egymás közelében található épületek között időrendi különbség volt, 

az egyidejű épületek között viszont sokkal nagyobb távolságot tapasztaltak. Praktikus 

magyarázataként felmerült, hogy az átköltözés így sokkal kevesebb munkát igényelt, 

másrészt a korábbi ház egyes elemeit, például a tetőszerkezet egyes részeit az új 

konstrukcióhoz is felhasználták (BOELICKE et al. 1988b, 894).  

A településen belül ezáltal kialakultak olyan koncentrációk, amelyek időben egymást 

követő házakból, udvarokból tevődtek össze; az eredetileg használt német terminológia 

szerint ezek a Wohnplatz-ok, azaz a telkek. A telkek fejlődése folyamatos volt és időben zárt, 

azaz a telek legidősebb és legfiatalabb építményén kívül minden házának volt egy 

előzményépülete, valamint egy időrendileg közvetlenül azt követő konstrukció. Az esetleges 

hiátusok kitöltésére kiváló lehetőséget kínált a nem keltezhető épületek integrálása. A telket 
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alkotó épületek és udvarok egy térben zárt csoportot alkottak, amely ideális esetben 

területileg egyértelműen elválasztható volt a szomszédos telkektől. Minden épületnek csak 

egyetlen utódépülete volt a telken belül. Amennyiben a következő házgenerációban a telken 

található udvar lakói egynél több épületet emeltek, az szükségszerűen új telek létesítésével 

járt, egyszerűbben fogalmazva a második épület a szükséges távolságban épült fel (BOELICKE 

et al. 1988b, 899–900). 

A gyakorlatban a településmodellnek két verzióját alakították ki. Az elsőben 15 

telekre osztották a telepet és 12 fázissal számoltak (BOELICKE et al. 1988b, 901–908), míg a 

másodikban a teret 12 telekre osztották, amely 14 fázison keresztül volt lakott (BOELICKE et al. 

1988b, 901–908). 

Fontos további adalék, hogy a telkeket nem egy szigorú parcellahatárok közé szorított 

állandó, előre meghatározott nagyságú teleprészletként értelmezték. Az időben következő 

udvar kialakítása a korábbi épülettől és a szomszédos, egykorú házaktól való megfelelő 

távolság kialakításával történt. A telkek tehát az újkőkori lakosok számára ebben a 

formájukban nem léteztek, mint konstans településrészek. A telkek használata is különböző 

hosszúságú lehetett. Az első településmodell szerint a leghosszabb ideig lakott telkek kilenc 

házgenerációt értek meg, a két legrövidebb hármat, illetve négyet. Az átlagos élettartam hat-

hét házgeneráció. A modell második verziójának leghosszabb ideig fennmaradt telke 12, a 

legrövidebb öt házgenerációt ért meg. Utóbbi változatban a telkek átlagos élethossza hét-

nyolc házgeneráció (BOELICKE et al. 1988b). 

 Azt is meg kell jegyezni, hogy a modell megalkotói maguk is tisztában voltak azzal a 

ténnyel, hogy egy folyamatosan lakott telepen semmi ok nincs azt feltételezni, hogy az 

épületeket egy időben hagyják fel és építik újjá, még ha a modellt felületesen ismerő 

szemlélő számára a fázistérképek ilyen érzetet is kelthetnek (BOELICKE et al. 1988b, 898). 

Langweiler 8 településmodelljének kialakítása azonban korántsem tekinthető 

befejezettnek az 1988-ban megjelent monografikus feldolgozással. Ulla Münch egyetemi 

szakdolgozatában értékelte újra az első hét településfázist alkotó Flomborn időszak kerámia 

leletanyagát, amely a telepszerkezetről alkotott elképzeléseket is módosította. Ennek 

nyomán a korábbi második modellverzió 12, 1–12. számokkal jelzett, akkor Wohnplatz-nak 

nevezett telke helyett 13, A–N betűkkel jelzett telekkel számolt, amit viszont Hofplatz-ként 

említett. Jó például szolgálnak az A és B jelű telkek. Mindkettő hét-hét épületalapot ölel fel, 

ezek közül mindkét telken négy-négy keltezhető kerámia leletanyaggal. Az egyes telkek belső 
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fejődését felvázoló alapelvek nem változtak, ezek szerint a kevés ellenpéldát mellőzve egy 

telken, egy házgeneráció folyamán egyetlen épület állt, és a telkek élete lehetőség szerint 

folyamatos volt. Az eredeti koncepciónak megfelelően a nem keltezhető épületekkel a 

legkorábbi és a legkésőbbi keltezhető épület közötti hiátusokat igyekezett kitölteni. Az alább, 

az egy sorban feltárt házalapokkal rendelkező lelőhelyekre kidolgozott szabályosságokhoz 

hasonló tendenciákat igyekezett rögzíteni az újabb épületek létesítésének rendjében azzal a 

különbséggel, hogy a Flomborn időszaktól kezdődően nemcsak egymás mellé, hanem 

egymás mögé és elé is épülhettek a következő házgeneráció épületei (LÜNING 2005a, 63–67, 

Abb. 18). Így azonban a lehetséges változatok száma már olyan nagy, hogy azzal gyakorlatilag 

bármilyen sorrendiség könnyen megmagyarázhatóvá válik. 

 

Jens Lüning integratív modellje, a schwanfeldi település értelmezése  

 

 

4.11. kép: Schwanfeld újkőkori települése (STÄUBLE 2005, Beilage 6. és LÜNING 2005a, Abb. 3–
4. nyomán Réti Zsolt és Oross Krisztián rajza) 

 

A Merzbachtal településeinek elemzése alapján megalkotott modellt érő első kihívást a korai 

VK időszak településeinek értelmezése jelentette. Ezek közül is a frankföldi Schwanfeld 
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településszerkezete az, amely már a feltárások összesítő térképére vetett első pillantás 

alapján nyilvánvalóvá teszi, hogy a település fejlődése a Rajna-vidéken megismert példákhoz 

képest teljesen eltérő mintákat is követhetett. 

A lelőhelyen 1970-ben a korai VK időszak néhány gödre látott napvilágot, majd 1979–

85 között szisztematikus tervásatások folytak, amelyek 7500 m2 nagyságú felület kutatását 

tették lehetővé. Ez 2002-ben geomágneses felméréssel, majd 2003-ban az ennek nyomán 

ismertté vált körárok kronológiai helyzetének tisztázásával egészült ki (4.11. kép). 

A feltárásokon a korai VK időszak 11 épületének nyomait találták meg az ásatók, öt 

további házalap a großgartachi kultúra hagyatéka. A körárok a szondázó ásatás alapján az 

utóbbi megtelepedés részét képezi (LÜNING/MODDERMAN 1982; LÜNING 1984; LÜNING 2005a, 50, 

STÄUBLE 2005, 50–72). 

 

 

4.12. kép: A közép-európai VK schwanfeldi telepének öt házgenerációja J. Lüning modellje 
szerint (STÄUBLE 2005, Beilage 6. és LÜNING 2005a, Abb. 10. nyomán Réti Zsolt és Oross 

Krisztián rajza) 
 

A rendelkezésre álló adatok összességéből J. Lüning egy olyan települést rekonstruált, 

amelyben az épületek négy, megközelítőleg párhuzamos sorban álltak a lelőhelyen. A 

legészakibb sorhoz tartozott a feltárás 3. számú épülete, amelyet az 1970-ben feltárt gödrök 
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alapján négy további feltételezett házalappal egészített ki. Ettől délre a szisztematikus 

feltárás hozta felszínre a 2. házsorhoz tartozó 8., 9., 6., 11. és 12. számú épületeket, illetve a 

3. házsor 14., 15., 16., 18. és 19. számú épületeit. A negyedik házsor 20., 21. és 22. számú 

házainak nyomai a geomágneses felmérés eredményei. 

Részletes elemzésre a 2. és a 3. házsor alkalmas. Nyilvánvaló, hogy az épületeket 

egymástól gyakorlatilag azonos távolságban építették fel oly módon, hogy az egyes 

épületnyomok között nincs átfedés, még a szomszédos konstrukciók hosszanti gödreit is 

gondosan egymás mellett, egymást nem vágva létesítették. A település építésének, az 

épületek megújításának és áthelyezésének teljes szabályrendszere különbözik a Rajna-

vidékről megismert példáktól, ahol az egy telekhez tartozó épületek és udvarok felhőszerű 

halmazt alkottak, egymást gyakran metsző épületalapokkal. 

J. Lüning törekvése egyértelmű: a telekmodell alapelveinek érintetlenül hagyásával 

magyarázatot adni a schwanfeldi település fejlődésére. Ennek első lépéseként cáfolta (LÜNING 

2005a, 54–55) M. Cladders konklúzióját, aki a kerámia leletanyag elemzése alapján nem 

látott lehetőséget az épületek sorrendjének megállapítására (CLADDERS 2001, 80, Abb. 67–

69). J. Lüning megfeleltette az egyes házsorokat egy-egy teleknek, fenntartva azt a 

hipotézist, hogy egy telek területén egy időben egy épület állt. A 3. házsor, azaz a 3. számú 

telek 19. és 18. számú épületéhez a schwanfeldi szekvencián belül archaikusabb, míg a 16. és 

15. számú épületekhez viszonylag fiatalabb kerámia leletanyag társítható. A megalkotott 

séma szerint az első házgenerációt a 19. számú épület képviseli, majd a következő épületet 

mindig a korábbi ház nyugati oldalán húzták fel, az 5. házgenerációt képviselő 14. számú 

épülettel bezárólag. A 2. házsorból csak a 11., 8. és 12. számú épületek keltezhetők kerámia 

leletanyaggal, és azok a szekvencia fiatalabb szakaszát képviselik. Ez a házcsoport nem írható 

le a másiknak megfelelően egy adott irányban beépülő telekként. A házsor fejlődésének 

modellje szerint az első házgenerációt a középen elhelyezkedő 6. számú épület képviseli, ezt 

követően annak nyugati oldalán épült fel a 9., majd a keleti oldalon a 11. számú épület. 

Ezután újra a sor nyugati végén építkeztek, ez a 8. számú épület, végül a keleti oldalon álló 

12. számú épület a legfiatalabb, az képezi az ötödik házgenerációt (4.12. kép; LÜNING 2005a, 

54–58, Abb. 9–10). 
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A beépülés eltérő elvei közül a 3. telek esetében megvalósuló, mindig az eggyel 

korábbi épület mellé építkezést Wanderschritt, azaz „vándorlépés”,28 a 2. telek sorszélekre 

építkezését a Wechselschritt, azaz „váltólépés” kifejezésekkel illette (LÜNING 2005a, 57). 

Elfogadva a régészeti szakirodalomban a közép-európai VK közösségeire jellemzőnek tartott 

patrilokalitást, illetve patrilinearitást, a 3. telek újabb épületei így mindig az atyai ház mellett 

jöttek létre, amit Vaterprinzip, vagyis „apaelvként” írt le. A 2. telek épületei a 3. 

házgenerációtól a nagyapai ház mellett épültek, ott tehát a Großvaterprinzip, vagyis a 

„nagyapaelv” érvényesült (LÜNING 2005a, 60–61). 

A rendelkezésre álló kilenc radiokarbon adat a modell kidolgozója szerint is kevés 

ahhoz, hogy azokból a házak sorrendjére vonatkozó információkat nyerjünk. Azt azonban a 

Bernard Weninger által az abszolút kronológiai adatok kalibrációjából eredő pontatlanságok 

kiküszöbölésére kidolgozott módszer (Monte Carlo Whiggle Matching) segítségével elvégzett 

számítások alapján bizonyíthatónak vélte, hogy egy házgeneráció időtartama 25 év volt 

(LÜNING 2005a, 61–63). A kilenc adat egyike a 16. számú épület mellett feltárt férfisírt keltezi 

szokatlanul korai időpontra, a maradék nyolc összesen hat épülethez köthető. A férfisír 

adatán túl egyetlen kalibrálatlan adat standard eltérése kevesebb mint 50 év, ezért az 

adatsor a megtelepedésnek a közép-európai VK szekvenciáján belüli általános, egy 

évszázados pontosságú elhelyezésén túl egyéb kronológiai kérdések megválaszolására nem 

alkalmas. 

Az így létrejött modell nyilvánvalóan sokkal közelebb áll az egykori schwanfeldi 

valósághoz, mint azt a klasszikus telekmodell változatlan formában való alkalmazása 

lehetővé tette volna. Mindazonáltal meg kell állapítani, hogy számos olyan hipotetikus 

elemet tartalmaz, amelyet a rend, a szisztéma kényszere emelt a tudományos érv szintjére. 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a tíz épület közül három egyáltalán nem keltezhető 

kerámia leletanyaggal, köztük az egyik házsor első két házgenerációját képező épületalapok. 

Ennek ellenére teljes mértékben egyet lehet érteni azzal a megállapítással, hogy felettébb 

valószínűtlen egy olyan településszervezési megoldás, amelyben több házgenerációra, 

esetleg több száz évre előre pontosan kijelölik az udvarokat (LÜNING 2005a, 58), majd azokat 

esetlegesen, véletlenszerű sorrendben építik be a házsoron belül oly módon, hogy 

logikátlanul hosszú ideig beépítetlenül hagynak egyes, a sor belsejében fekvő udvarokat. A 

                                                           
28  A német wandern ige egyszerű helyváltoztatást is jelent, amelynek szemantikai tartalmát a fordítás nem 
képes teljes egészében visszaadni. A kifejezés magyar változata így szükségszerűen kényszeredett, ebben a 
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végeredmény pedig egy párhuzamos hossztengelyű, jórészt egy síkba eső oromzatú, 

egymástól azonos távolságban lévő épületalapokból álló sor. Azt a korabeli lakosok 

természetesen soha nem láthattak olyannak, mint a 7000 évvel később feltáró régész, hiszen 

az épületek nem egyszerre álltak. Nem alábecsülve annak lehetőségét, hogy – tisztelve a 

felmenők egykori lakóhelyét – igazodtak is az egykori épületek maradványaihoz, ez 

önmagában kevés ahhoz a szabályossághoz, amely Schwanfeldben és a kultúra számos más 

lelőhelyén visszaköszön.  

 

Andreas Zimmermann retrospektív összegzése 

A telekmodell legutóbbi részletes tárgyalása A. Zimmermanntól (ZIMMERMANN 2010; 2012) 

származik, aki O. Rück alább ismertetett soros településmodelljére adott válaszként foglalta 

össze a mellette szóló érveket. Ennek során felhasználta a modell merzbachtali lelőhelyeken 

való kidolgozását követő alkalmazásának tapasztalatait, de számos problematikus elemre is 

rámutatott. Felfogása szerint a telekmodell tulajdonképpen módszerek összessége, amely 

lehetőség szerint az összes információt integrálja az adott település időbeli és térbeli 

struktúrájának kidolgozása során. A főbb pontokat öt, egymásra épülő modulban foglalta 

össze – ezek természetesen a Langweiler 8 település modelljének megalkotása során 

kidolgozott módszertant tükrözik és nyomatékosítják. 

Az első a relatív kronológia kidolgozása a kerámia leletanyag alapján, amelynek 

legfontosabb módszere a korreszpondenciaelemzés. Ebben a munkafázisban főként a 

statisztikai adatok kezelésével és az adatok értelmezésével kapcsolatos problémák 

jelentenek veszélyt. 

A második modul a házakhoz tartozó gödrök azonosítása. Problémát jelentenek a 

régészeti jelenségekkel sűrűn fedett lelőhelyek gödreinek többféle értelmezési lehetősége. 

Fontos, hogy a házak és a hozzájuk tartozó gödrök adott lelőhelyen (pl. Langweiler 8) 

megállapított maximális távolsága automatikusan nem alkalmazható más, eltérő sűrűséggel 

beépített települések elemzése során.  

A harmadik modul az épületek átlagos használati idejének megállapítása. Az udvar 

nagysága és a ház relatív használati ideje között – amint azt már 1988-ban is hangsúlyozták – 

összefüggés van: minél rövidebb az átlagos használati idő, annál nagyobb lehet az udvar 

                                                                                                                                                                                     
formában való használata semmi esetre sem javasolt. 
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területe és fordítva. Langweiler 8 településfejlődésének meghatározásakor ezen a ponton 

már nem vonták kétségbe a második modul eredményeit, a későbbi tapasztalatok alapján 

eltérő eredmények esetén szükségesnek látszik a második modul korrekciója. 

A negyedik modul a stratigráfiai megfigyelések és a térbeli kizárólagosságok 

figyelembe vételével finomítja a településszerkezetet. Ez a munkafázis lehetőséget ad az első 

és a második modul érvényességének részleges ellenőrzésére és a házak relatív használati 

idejének felső határára vonatkozó kalkulációk kiegészítésére. A sorokba rendeződött házak 

esetében, egyértelmű helyzetekben lehetőség van a kerámia által nem keltezhető házak 

nagy valószínűséggel való kronológiai besorolására.29 Fontosnak tartotta azonban, hogy nem 

minden település épül fel elkülöníthető házsorokból, vagyis ez a modul speciális eseteket 

tárgyal. Langweiler 8 elemzésére például egyáltalán nem alkalmazható. 

Az ötödik modul a korábban nem keltezett házak integrációja. Ennek során 

figyelembe kell venni az addig kidolgozott településstruktúrát, cél az abban lévő hézagok 

kitöltése például a háztipológia figyelembe vételével. Problémát jelenthetnek a nem feltárt 

vagy nem felismert épületek és a településfejlődés hézagainak alábecsülése, továbbá a 

település túl kései kezdetének és túl korai végének feltételezése. 

 Egy megbízható településstruktúrából levezethető egy ház átlagos abszolút 

használati ideje. Az alap egyrészt a relatív kronológiai adatokkal keltezett ház, másrészt a 

házhoz tartozó gödrök radiokarbon keltezése, amelynek finomítását a whiggle-matching 

eljárással javasolta.30 Az így kapott eredmények közül A. Zimmermann P. Stehli 23 éves 

(STEHLI 1989a), valamint J. N. Lanting és J. van der Pflicht 11 éves (LANTING/VAN DER PFLICHT 

1993–94, 9) intervallumokra vonatkozó adatait idézte. Azt azonban elismerte, hogy az 

eredmények megbízhatóságát a hosszú életű mintaanyagok felhasználása és az 

oszlopszerkezetes épületek korábban alábecsült időtállósága kérdésessé teszi (ZIMMERMANN 

2010; 2012). 

 

 

 

                                                           
29 Ezzel a megállapítással A. Zimmermann kifejezetten J. Lüning Schwanfeld lelőhelyre kidolgozott modelljére 
(LÜNING 2005a), illetve O. Rück házsoros településmodelljére (RÜCK 2007) utalt. 
30 Amint azt a schawnfeldi modellalkotás során már említettem, a közép-európai VK németországi lelőhelyeiről 
származó radiokarbon adatok pontosítása elsősorban a Bernard Weninger által kidolgozott módszerrel (Monte 
Carlo Whiggle Maching) történt, ezzel egyidejűleg azonban a nemzetközi régészeti kutatásban egyre szélesebb 
teret nyert a Bayesian módszer OxCal kalibrációs programra alkalmazott felhasználása. 
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4.2.2.2. A soros településmodell (ném. Zeilensiedlungsmodell) 

 

Az O. Rück által megalkotott modell felvállaltan a telekmodellel való radikális 

szembefordulást tűzte ki céljául. Kidolgozásának kezdetei a szerző doktori dolgozatáig 

nyúlnak vissza, amelynek témája az Aldenhovener Platte egyik településének, Weisweiler 

111-nek a feldolgozása volt. A telep a Marzbachhal párhuzamosan futó Schlangengraben 

nyugati oldalán található, a lelőhelyen összesen 20 épületalap feltárása volt lehetséges (RÜCK 

2007, 1–99). Módszertani szempontból különös jelentőséggel bír, hogy a telekmodell 

alapelvei mentén is elvégezte a teljes elemzést, öt telket különítve el. Az épületek időrendi 

helyzetét a Langweiler 8 keltezésére felállított második modellverzió szerinti XIV fázisnak 

megfelelően is megállapította (RÜCK 2007, 234–242, Abb. 157). 

 Ezzel szemben felhívta a figyelmet számos olyan jelenségre, amelyek gondolkodását 

egészen új irányokba vitték el. A házalapokra vonatkozó legfontosabb jelenség a már 

felépített konstrukciók utólagos bővítése. A település öt épületének esetében (2., 3., 4., 10. 

és 17.) a délkeleti épületrész tájolása egyértelműen különbözik a középsőétől. A 4. épületnél 

a két épületrész tájolásának eltérése mintegy 6° (RÜCK 2007, Abb. 74), a 3. épületnél ugyanez 

a különbség hozzávetőlegesen 4–7° (RÜCK 2007, Abb. 75). 

  További példákkal is szolgált a kultúra hollandiai lelőhelyeiről, így elemezte Elsloo 88. 

(MODDERMAN 1970, Taf. 36; RÜCK 2007, Abb. 77) és 76. számú épületeit (MODDERMAN 1970, 

Taf. 15; RÜCK 2007, Abb. 79), valamint a Stein lelőhelyen feltárt 33. számú épületalapot 

(MODDERMAN 1970, Taf. 190; RÜCK 2007, Abb. 78). Kelet-Közép-Európában sem ismeretlen az 

eltérő tájolású délkeleti épületrész, ilyen konstrukció az ausztriai Mold 10. számú épülete 

(RÜCK 2007, Abb. 80). 

Hasonló megfigyelések a közép-európai VK számos további településén feltárt 

épületekkel kapcsolatban is ismertek. A. Coudart és R. Bradley arra figyeltek fel, hogy 

bizonyos esetekben az északnyugati épületrész tájolása eltérő, ami későbbi hozzáépítésre 

utalhat (COUDART 1998, 74; BRADLEY 2001, 51–53). R. Bradley szerint az északnyugati helyiség 

– amely a nyugati területeken általában alapozási árokkal kerített – felépítése már csak az 

árok miatt is az építési folyamat végső fázisát jelenti. Ennek az épületrésznek – az 

általánostól némiképp eltérően – lehetségesnek tartotta olyan speciális funkcióját is, mint a 

halottasház (mortuary) vagy az őskultusz szentélye (ancestral shrine) (BRADLEY 2001, 53). 
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A település szerkezetére vonatkozó megállapítások közül kiemelkedő fontosságú, 

hogy Weisweiler 111 épületalapjainak egyes csoportjai sorokba rendeződve láttak napvilágot 

a feltáráson, vagyis hossztengelyük egyrészt többé-kevésbé azonos irányítású volt, másrészt 

délkeleti oromzatuk feltűnően gyakran esett közel egy síkba. Közvetlenül a déli oromzati rész 

előtt rendre régészeti jelenségektől mentes teret lehetett megfigyelni. A kultúra számos 

további településének összesítő térképét bemutatta olyan változatban, amely a feltételezett 

házsorokat emelte ki. Kísérlete több-kevesebb eredménnyel járt, számos telep, így például 

Geleen–Janskamperveld szerkezete (4.13. kép) jól illusztrálja az elméletet. Langweiler 8 

esetében azonban egyet kell érteni A. Zimmermann kritikájával: bármiféle soros szerkezetre 

vonatkozó elképzelés erőltetett és kevéssé igazolható (RÜCK 2007, 115–132, Abb. 84–96). 

A telekmodell egyik leginkább bizonytalan eleme a házak élettartamára vonatkozó 25 

éves kalkuláció. A korábban már részletesen ismertetett érvek alapján O. Rück nem 

kevesebb mint 100 évig lakott épületekkel számolt (RÜCK 2007, 142–147). 

 

 

 
4.13. kép: Geleen–Janskamperveld település 3. fázisa az öt telekkel a telekmodell alapján 

(KOOIJMANS/VAN DE VELDE/KAMERMANS 2003, 387, Fig. 8) és a soros településmodell szerint (RÜCK 
2007, 127, Abb. 93) 

 
Ez viszont messzemenő következményekkel járt a telepszerkezet egészére 

vonatkozóan. Egyrészt elvileg négy korábbi házgenerációból lett egyetlen településfázis, 

másrészt ugyanakkora házszámot figyelembe véve egyszerre sokkal több épületnek kellett 
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állnia a településen. Mivel az egymás mellett felépített weisweileri házak a hagyományos 

relatív kronológiai felosztás szerint is időben közel álltak egymáshoz, ezért az új modell 

lehetővé tette azok részleges vagy teljes egyidejűségét. Kialakult a házsorokból álló település 

modellje (RÜCK 2007, 244–245, Abb. 158).  

 A soros településmodell közlését kiváltó heves viták kereszttüzében a telekmodell 

egyes elemeinek tételes kritikáját is kidolgozta. Eszerint az U. Boelicke által kidolgozott 

udvarmodell nem rendszeresen ismétlődő jelenség, pusztán egy idealizált munkahipotézis. 

Langweiler 8 összesen 105 épülete31 közül csupán kilenc esetében lehet számolni vele az 

eredeti értelmében. Az egyes gödrök hozzárendelése az épület további jelenségeihez néha 

két kerámiatöredék összetartozásán alapul, ami tafonómiai folyamat eredménye is lehet. 

Bizonyos lelőhelyeken, mint például Laurenzberg 7 és Frimmersdorf 122 úgy alkották meg az 

udvarokat és a telkeket, hogy jelentős feltáratlan felületek húzódnak a házalapok között. 

Felhívta a figyelmet a hosszanti gödrök leletanyágának, mint a keltezés alapjának bizonytalan 

voltára is. Kitért a kerámia leletanyag statisztikai elemzéseire is és határozottan elutasította 

a kizárólag bekarcolt vonaldíszeken alapuló relatív kronológiai felosztást. Többek között 

rámutatott, hogy az elemzett leletanyag az erózió pusztítása miatt és számos egyéb oknál 

fogva csak töredékét képviseli az eredeti kerámiamennyiségnek. Az is reális veszély, hogy 

amennyiben két egykorú háztartási egység részben eltérő bekarcolt díszítésű edénykészletet 

használt, azokat a statisztikai elemzés eltérő kronológiai horizonthoz fogja sorolni. 

Spekulatívnak minősítette a telekmodell azon elemét, amely kizárja az egymás melletti 

házalapok egykorúságát, az épületek használati idejével kapcsolatban pedig korábbi érveit 

ismételte meg. Összességében tarthatatlannak minősítette a telekmodellt (RÜCK 2012, 21–

28). 

A soros elrendezésű telepekkel kapcsolatban a már ismertetett megfigyeléseken túl 

megjegyezte, hogy az épületek elhelyezése a soron belül különböző mintákat követhet. A 

szabályosan egy, egyenes sorba rendeződött épületalapok mellett egyes településeken a 

házsorok „megtörtek”, a házsor egyik részén az épületek oromzata eltérő síkba esett, de az 

egyes házak hossztengelye párhuzamos volt. Máshol előfordultak ívelt vonalú házsorok, 

amelyeknek két változatát különböztette meg. Az elsőnél a házak hossztengelye párhuzamos 

maradt, a második verzió épületeinek hossztengelye azonban sugaras elrendezésű, mintha 

                                                           
31 Korábbi feldolgozások 98 házalappal számoltak.  
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azokat egy ponthoz tájolták volna. Az utóbbi változathoz sorolta a bajorországi Hienheim és 

a magyarországi Füzesabony–Gubakút épületeit (RÜCK 2012, 28–32). 

 

4.2.2.3. A településszerkezetek további értelmezési lehetőségei 

 

A telekmodellnek a Közép-Európa keleti felén található településekre vonatkozó 

érvényességéről E. Lenneis összegezte tapasztalatait (LENNEIS 2012). A Strögen és 

Neckenmarkt/Sopronnyék korai VK lelőhelyeken feltárt települések elemzése egyértelműen 

a telekmodell szabályrendszere szerint folyt, az előbbi egy telekből álló magányos tanyának, 

utóbbi két telekből álló kis településnek bizonyult (LENNEIS/LÜNING 2001). Ratzersdorf 

feldolgozása során Franz Pieler (PIELER 2004) azonban már nem tudott meggyőző kronológiai 

különbségeket kimutatni a szomszédos épületek között; hasonló eredményre vezetett a 

közeli Saladorf elemzése is. A házalapok mindkét lelőhelyen inkább sorokba látszanak 

rendeződni, mintsem, hogy telkeket alkotnának (LENNEIS 2012, 47–49, Abb. 1–2). Rosenburg 

lelőhelyen ugyan elkülöníthető volt két településfázis, telkeket viszont nem lehetett 

megfigyelni. Mold 1., 2., 3. és 4. számú épületei egy házcsoportot alkottak a település 

északnyugati részén. Úgy a kerámiaelemzés, mint a radiokarbon adatok szerint a szomszédos 

konstrukcióknak egyidejűleg kellett állniuk a településen (LENNEIS 2009; 2012, 48–49, Abb. 3–

4). 

  E. Lenneis a telekmodellre egy olyan strukturális modellként tekint, amely szerint a 

közép-európai VK telepei részfelületekből állnak, ezek használata pedig generációkon 

átívelően konstans. Az ott található udvar lakóinak a területrész tulajdonára vagy legalább 

használatára való állandó jogát pedig a település többi lakója is elfogadja (LENNEIS 2012, 47, 

51). Ez azonban a telekmodell eredeti értelmezésében ebben a formában éppen, hogy nem 

szerepelt. A szerző ezen a ponton Erich Claßen későbbi, valóban rigorózusabb értelmezését 

idézte a telkek állandóságával és fejlődésének szabályaival kapcsolatban (CLAßEN 2005, 114). 

 Külön megközelítésként kezelte a J. Pavúk által Štúrovo/Párkány lelőhelyre 

kidolgozott modellt. Meglátása szerint utóbbi abban különbözik a telekmodelltől, hogy az ott 

kialakított Bauarealok nem egyértelműen elhatárolt, konstans területeket takarnak. Ettől 

függetlenül több építési fázisban használták őket, és gyakoriak az épületalapok közötti 

átfedések is (LENNEIS 2012, 49, 51). Közbevetésként meg kell jegyezni, hogy Štúrovo/Párkány 

településtörténeti modellje a telekmodell klasszikus értelmezéséhez képest nem hordoz 
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érdemien új tartalmakat. Az egy időben álló házakból álló soros település modelljének 

önállóságához viszont nem férhet kétség (LENNEIS 2012, 51). 

 Ezen túlmenően E. Lenneis említést tett az ún. házcsoportstruktúráról, amellyel 

nyilvánvalóan az újabb ausztriai telepfeldolgozások eredményeire reagált. Eszerint 

különböző méretű házak álltak egy jól elhatárolható területen egy időben. Utódépületeik 

egy, a házcsoporttal közvetlenül határos felületen jöttek létre. Az így megindult fejlődési 

folyamat összességében a telep fokozatos térbeli eltolódásához vezetett (LENNEIS 2012, 51). 

Thomas Link felfogása szerint a telekmodell és a soros településmodell nem egymás 

antitézisei. Azzal a felvetésével csak egyetérteni lehet, hogy az előrelépéshez a vita 

súlypontját a volt-e házsor vagy sem kérdéséről át kellene helyezni az olyan, az egész 

struktúra mélyrétegeit meghatározó problémákra, mint az egyes házak használatának ideje, 

vagy hogy vajon a hosszanti gödrökben feltárt leletanyag az épületek teljes használati idejét 

keltezi-e. Javaslata szerint a két modell éles szembenállása megszüntethető akkor, ha nem 

ragaszkodunk a telekmodell azon tételéhez, miszerint egy telken egyszerre mindig csak 

egyetlen épület állt (LINK 2012, 43–45). 

 Dresden–Prohlis lelőhely feldolgozása során szerzett tapasztalatai alapján egy házsort 

több telek alkotott. Ezt a megfigyelést azért is nagyra értékelte, mert általa a telekmodell 

merevségével szemben megnyílt az út a teljes településre vonatkozó rendezőelvek 

megfogalmazásának lehetősége előtt (LINK 2012, 45). 

  Így tulajdonképpen két ponton is továbblépett J. Lüning schwanfeldi megoldásán, 

amely szerint egy házsor megfeleltethető egy teleknek. Egyrészt egy házsor több telket 

foglal, pontosabban foglalhat magában, másrészt verziója megengedi több épület egyidejű 

használatát egy telken belül. A kérdés pusztán az, hogy amennyiben eltávolítjuk a 

telekmodellből az egy telek, egy fázis, egy ház sarokkövét, akkor tulajdonképpen mi is marad 

az eredeti telekmodellből és érdemes-e továbbra is telkeknek nevezni a sorokon belüli 

házcsoportokat. Nézetem szerint semmiképp; egy ilyen megközelítés a településszerkezetek 

értelmezésének már egy teljesen új fejezetét képviseli.  

 

4.2.3. Településtípusok 

 

4.2.3.1. Magányos tanya (ném. Einzelhof) 
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A Merzbach bal partján, Langweiler 9 teleptől délre, Langweiler 2 településtől északra feltárt 

Langweiler 16 ritka például szolgált egy olyan településre, amely egyetlen telekből állt (4.14. 

kép). Magányos tanyaként funkcionált egy épülettel és az azt körülvevő gazdasági udvarral. A 

településnek mintegy fele került feltárásra, amelynek során három épület látott napvilágot. 

Az épületek a merzbachtali kronológia egymást követő V–VII. fázisaihoz tartoztak, bár a 2. 

ház esetében felmerültek bizonytalanságok és nem zárható ki a X. fázisra való keltezés (STEHLI 

1994, 98–100, Abb. 6, Beilage 6). 

 

 

4.14. kép: Langweiler 16 (STEHLI 1994, Abb. 6) 

 

4.2.3.2. Szer (ném. Weiler) 

 

Langweiler 9 több szempontból tipikus példája azoknak a telepeknek, ahol egy időben több 

épület is lakott volt (4.15. kép). Az összesen négy telekből álló település élete a merzbachtali 

kronológia V. fázisában kezdődött három udvarral, ez ismétlődött a VI. fázisban is. Ezt 

követően a VII. fázisban nincs nyoma emberi tevékenységnek, a VIII. fázisból pedig kizárólag 

gödrök ismertek. A IX. fázisban egy telek újra benépesült, a X–XII. fázisokban pedig újra 

három-három épület állt. Mind a négy telket egyszerre sohasem használták. Az interpretáció 
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megbízhatóságának problematikus voltát jelzi, hogy az itt ismertetett végleges verziót 

megelőzően két, ettől eltérő modellt is kidolgoztak: az egyik három, a másik öt telekkel 

számolt (STEHLI 1994, 93–98, Abb. 5). 

 

 

4.15. kép: Langweiler 9 település 4 telekkel (STEHLI 1994, Abb. 5) 

 

4.2.3.3. Kiterjedt telep (ném. Großsiedlung) 

 

Látszólag nehezen fogalmazható meg olyan kritérium, amely egyértelműen elkülöníti 

egymástól a szereket és a kiterjedt telepeket. A települések legnagyobb elkülöníthető 

alkotóelemei a telkek, amelyek között nem volt kimutatató hierarchia. Ebből akár az is 

következhetne, hogy néhány további telek megjelenése nem jelent minőségi különbséget és 

bármilyen kategorizálás önkényes volna. A Merzbachtal települései között azonban van egy 

telep, Langweiler 8, amely egyértelműen kiemelkedik méreteivel a többiek közül (4.16. kép). 

Az első, 12 fázist és 15 telket tartalmazó településmodell szerint a legtöbb, 11 épület a 6. 

fázisban állt, de a 8. és 9. fázisban is 10–10 egykorú épülettel lehet számolni. A 14 fázisból és 

12 telekből álló második verzió VII. fázisában kilenc telken összesen 11 épület állt. 
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     A méreteken és a házak, telkek számán túl fontos további érv amellett, hogy 

ezúttal egy újabb településtípussal kell számolni, hogy gyakorlatilag a közép-európai VK 

teljes merzbachtali településtörténetét végigéli, és hogy a völgy összes további lakott helye 

onnan települt be (BOELICKE et al. 1988b).  

 

 

4.16. kép: Langweiler 8 települése a településmodell második verziójának 12 telkével (STEHLI 

1994, Abb. 1) 
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magyar német angol 

HÁZSZERKEZET – HAUSSTRUKTUR – HOUSE STRUCTURE 

Oszlopszerkezet 

oszlophely die Pfostengrube posthole 

oszlop der Pfosten post 

cölöp der Pfahl   

gerenda der Balken timber 

    beam 

hosszanti oszlopsor die Längspfostenreihe longitudinal row of posts 

keresztirányú oszlopsor die Querpfostenreihe cross row of posts 

Y alakzat Y-Konfiguration Y-configuration 

Egyéb szerkezeti elemek 

boltmező das Querjoch arch bay 

boltszakasz   bay 

boltnyílás   timpanum 

hosszanti gödör die Längsgrube longpit 

  die Baugrube borrow pit 

alapozási árok der Wandgraben bedding trench 

  der Fundamentgraben   

külső árok der Außengraben outer bedding trench 

    outside trench 

átjáró der Korridor corridor 

korridor     

tárolópadló der Speicherboden granary 

    storage floor 

Tetőzet 

szelemen die Pfette purlin 

talpszelemen die Fußpfette inferior purlin 

  die Traufpfette   

középszelemen die Mittelpfette intermediate purlin 

taréjszelemen die Firstpfette ridge purlin 

szarufa der Sparren, die Sparre spar 

  der Rofen rafter 

tetőléc die Dachlatte roof batten 

fedélléc   tiling batten 

kötőgerenda der Bindbalken joist 

  der Verbindungsbalken   

tetőgerinc, orom der First ridge 

oromzat der Giebel gable 
 

4.1. táblázat: A közép-európai VK településrégészetének kutatásában általánosan használt 
fogalmak 
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magyar német angol 

Tetőzet 

fedélszék der Dachstuhl supports of the roof 

szelemenes fedélszék der Pfettendachstuhl unstrutted roof structure 

szaruállásos tetőszék der Sparrendachstuhl rafter roof structure 

üres fedélszék der Dreieckdachstuhl couple roof 

torokgerendás fedélszék der Kehlbalkendachstuhl collar beam roof 

tetőszerkezet das Dachgerüst frame of roof 
    roof frame 
    roofing 

szarufás-szelemenes tető das Rofen-Pfettendach   

szelemenes tető das Pfettendach unstrutted roof 

szaruállásos-kötőgerendás tető das Sparrendach rafter roof 

tetőlejtés die Dachneigung angle of roof 
tetőesés   roof angle 

TELEPÜLSSZERKEZET – SIEDLUNGSSTRUKTUR – SETTLEMENT LAYOUT 

udvar der Hof farmstead 

  der Hofplatz   

telek der Wohnplatz farmstead parcel 

  das Bauareal ward 

  (der Hofplatz)   

telekmodell das Hofplatzmodell ward model 

házsoros településmodell das Zeilensiedlungsmodell row settlement model 

TELEPÜLÉSTÍPUSOK – SIEDLUNGSTYPEN – SETTLEMENT TYPES 

tanya der Einzelhof single farmstead 

szer der Weiler hamlet 

nagyméretű telep die Großsiedlung extended site 
 

4.1. táblázat (folytatás) 
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5. AZ ANALÍZIS ALAPVETÉSE: KÖZÉP-EURÓPAI VK KUTATÁSA A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN 

 

5.1. KRONOLÓGIAI FEJLŐDÉSTÖRTÉNET 

 

5.1.1. A kultúra formatív fázisa 

 

Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája (AVK), illetve a közép-európai VK legkorábbi 

fázisának problematikáját megkülönböztetett figyelem övezte és övezi a magyar régészeti 

kutatásban. Ahogy azt Közép-Európa egészére vonatkozóan már leszögeztem, a Kárpát-

medence autochton neolitizációjának lehetősége kizárható. Utaltam arra a messzemenő 

egyetértésre is, amely az egyes kutatók között abban a kérdésben mutatkozott, hogy a 

vonaldíszes kerámia kultúrkörének kialakulására, az újkőkori életmód elemeinek átvételére 

kizárólag azon a területen volt lehetőség, ahol a közép-európai népesség kapcsolatba 

kerülhetett a Balkán északi peremének korai neolit közösségeivel. Az a tétel sem újdonság, 

miszerint ennek a kritériumnak, mint a balkáni eredetű kulturális egységek északi 

határvidéke, leginkább a Kárpát-medence felel meg. Erre vonatkozóan a hazai 

szakirodalomban is, nevezetesen Kalicz N. és Makkay J. tanulmányaiban már az 1970-es 

években fellelhetőek egyértelmű utalások (KALICZ/MAKKAY 1975, 253; KALICZ 1978–79a, 28 –

35).  

A ma Körös-kultúra elnevezéssel összefoglalt leletegyüttesek a 19. század utolsó harmada 

óta ismertek az Alföldön (PULSZKY 1882, pl. II. 2–3, 7; MILLEKER 1893; REIZNER 1899, 11). Az 

1930-as évek második felében relatív kronológiai helyzetük is tisztázódott, amely szerint a 

terület legkorábbi újkőkori megtelepedését képviselik (BANNER 1936a, 271; 1937, 49; KUTZIÁN 

1944, 143–147; TOMPA 1934–35, 45–47). Az is nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagy területen 

elterjedt, a Starčevo- és Criş-kultúrákat is magában foglaló kultúrkör részét képezik, amely az 

újkőkori anyagi kultúra és gazdálkodás közvetítője volt Közép-Európa felé. 

 Kalicz N. és Makkay J. az 1960-as években tulajdonképpen azonos logikai 

megfontolásból párhuzamosan gyűjtötték össze a Körös–Starčevo–Criş-kultúrkör és a 

vonaldíszes kerámiák közötti összekötő kapcsolatok fellelhető bizonyítékait Magyarország 

keleti részén és a Dunántúlon. Ennek eredményeként különítették el az évtized végére a 

Szatmár-csoportot mint az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának (AVK) kialakulási fázisát 
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az Alföld északi részén. A csoport életén belül két fázist tudtak megkülönböztetni: az idősebb 

kerámia leletanyagában a korai neolit elemek egyértelmű dominanciájával, a későbbiében 

azonban már számos, az AVK formakincsére és díszítésvilágára jellemző elem is megtalálható 

volt (KALICZ/MAKKAY 1972a; 1977, 18–29). Méhtelek–Nádas lelőhelyének felfedezése 

(KALICZ/MAKKAY 1976) rávilágított arra a tényre, hogy a Szatmár-csoport idősebb fázisa 

tulajdonképpen a Körös-kultúra olyan lelőhelyeit takarja, melyek szoros kapcsolatban álltak a 

Criş-kultúra erdélyi lelőhelyeivel. Az egykori Szatmár II-csoport azonban, most már 

egyszerűen csak Szatmár-csoport vagy AVK 1 elnevezéssel ma is elfogadott, mint az AVK 

legkorábbi, formatív fázisa. 

 A Dunántúlon a Medináról származó leletek szolgáltak a további kutatások kiindulási 

pontjaként. Az első edények és kerámiatöredékek az 1930-as évek közepén folyószabályozás 

során láttak napvilágot. A földmunkákat Csalog József személyesen felügyelte, a leletek közül 

viszont csak az általa egyértelműen a közép-európai VK formakörébe sorolt tárgyakat közölte 

(CSALOGOVITS 1936, 15–17, II. tábla). A további, ezektől eltérő jellegű edényekre és 

töredékekre Kalicz N. és Makkay J. figyeltek fel (KALICZ/MAKKAY 1972b, Abb. 1: 1, 3, 6; 

KALICZ/MAKKAY 1972c, I. tábla: 1, 3–6). A lelőhelyen 1969-ben végzett terepbejárásuk 

megerősítette őket a két eltérő leletcsoport létezéséről. A közép-európai VK körébe be nem 

sorolható leleteket annál idősebbnek határozták meg, legközelebbi párhuzamaikat Szlavónia 

és Észak-Bosznia késő Starčevo leletegyütteseiben találták meg. A leletkört önálló 

horizontként Medina típus néven foglalták össze, mint a dunántúli neolitikum legkorábbi 

kulturális egységét. A Körös–Starčevo-kultúrkörrel való közvetlen kapcsolatát hangsúlyozták, 

de nem sorolták a Starčevo-kultúrába (KALICZ/MAKKAY 1972b, 93–95; 1972c). 

 Magán a medinai lelőhelyen egy kisebb ásatás során kizárólag a közép-európai VK 

leletanyaga látott napvilágot 1974-ben (KALICZ/MAKKAY 1975, XXIII. tábla), de Medina és 

Harc–Nyanyapuszta egyes leletei alapján Kalicz N. és Makkay J. már ekkor a Körös–Starčevo-

kultúra önálló jelenlétét feltételezték a Dél-Dunántúlon (KALICZ/MAKKAY 1975, 253–254). 

Ugyanekkor váltak ismertté a Starčevo-kultúra első önálló dunántúli lelőhelyei Lánycsók–

Bácsfa pusztán (KALICZ 1977; 1990, 33–34) és Becsehely I–Bükkaljai-dűlőn (KALICZ 1978–79b; 

1990, 34–35). Egyértelművé vált, hogy a korai újkőkori Starčevo-kultúra összefüggő 

településterülettel rendelkezik a Dunántúlon, melynek északi elterjedési határa az 1990-es 

évek elejéig a Dél–Dunántúl közepén húzódott (KALICZ 1990, Taf. 2). Gellénháza–Városrét (H. 

SIMON 1994; 1996) és Vörs–Máriaasszony-sziget (KALICZ/M. VIRÁG /T. BIRÓ 1998, 158–181; 
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KALICZ/T. BIRÓ/M. VIRÁG 2002) lelőhelyek felfedezése viszont már egészen a Balaton vonaláig 

tolta ki a kultúra életterét (KALICZ 1993, Fig. 1–2; KALICZ/M. VIRÁG /T. BIRÓ 1998, Fig. 1). 

Nyilvánvalóvá vált, hogy Medina leletanyagának idősebb horizontja nemcsak rokon, de 

megegyezik a Starčevo-kultúrával, míg a másik a közép-európai VK korai időszakát képviseli. 

Ennek következtében a Medina típusnak, mint a Starčevo-kultúra és a közép-európai VK 

közötti átmeneti fázisnak nem volt többé létjogosultsága (KALICZ 1990, 92–93). 

 A Medina típus használatának mellőzése viszont határozott űrt hagyott maga után a 

dunántúli újkőkor relatív kronológiai fejlődési sorában. Nem volt többé olyan kulturális 

egység, amely kronológiailag és funkcionálisan megfeleltethető lett volna a Szatmár-

csoport/AVK 1 horizontnak. Ezt világosan tükrözik Kalicz N. 1990-es években közzétett 

elterjedési térképei, amelyeken a Szatmár-csoportot a kialakult, gyakorlatilag a Dunántúl 

teljes terültén elterjedt korai VK időszakkal állította szembe (KALICZ 1993, Fig. 14; 1994, 1. 

kép; 1995, Abb. 2a–b). 

 Az ellentmondás feloldásához Bánffy E. szentgyörgyvölgy–pityerdombi ásatása 

szolgáltatta a legfontosabb forrásanyagot, amely lehetővé tette a téma új szemléletű 

megközelítését. Túl az építészeti jellegű és egyéb megfontolásokon, a kerámia leletanyag is 

fontos információkat hordoz. Azt az ásató a kései Starčevo leletegyüttesekkel közel 

identikusnak határozta meg, de utalt arra, hogy bizonyos sajátosságai különböznek azoktól 

(BÁNFFY 2000a, 177–179; 2000b, 55). El tudott különíteni egy, a leletanyag 0,5%-át képviselő 

csoportot, amely a kései Starčevo-kultúrában ismeretlen bekarcolt mintákat hordoz (BÁNFFY 

2000a, 178). A település kétséget kizáróan egykorú a kései Starčevo-kultúra északi 

peremvidékén (5.1. kép), a Dunántúl középső területein feltárt telepekkel (BÁNFFY/OROSS 

2010, 261–264, Abb. 2, Tab. 2). Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb nem egyedülálló jelenség a 

régióban, Zalaegerszeg–Andráshida-Gébárti tó II lelőhelyen hasonló leletegyüttes látott 

napvilágot (H. SIMON 2002). 

 A Bécsi-medencében található Brunn am Gebirge telepének legkorábbi, II 

településrésze kulturális szempontból gyakorlatilag megfelel az idézett nyugat-dunántúli 

lelőhelyeknek. P. Stadler nyilván az ott megtalált oszlopszerkezetes épületek és a fiatalabb 

fázisok leletanyaga alapján korábban teljesen egyértelműen a közép-európai VK telepeként 

mutatta be a lelőhelyet (STADLER 1999; 2005). Később azonban N. Kotovával új modellt 

dolgozott ki a település kialakulására. Ennek során a pontosabban körülhatárolt, 2a-nak 

nevezett legkorábbi településmag kerámia leletanyagát a Starčevo-kultúra magyarországi és 
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horvátországi leletegyütteseivel vetették össze. Egy olyan, Horvátország területéről kiinduló 

és a Duna mentén történt bevándorlással számoltak, amely már a Starčevo-kultúra Linear B 

fázisában lezajlott. A szentgyörgyvölgyi és a zalaegerszeg–andráshidai településekkel való 

egyezéseket ezzel együtt nem vitatták (STADLER/KOTOVA 2010a, 338–346, Figs 10–17). Egy 

másik munkájukban egy tárgytípus, a hasvonalukon éles törésvonallal rendelkező tálak öt 

típusa közül négy esetében szintén a Starčevo-kultúra és a Brunn, illetve Szentgyörgyvölgy 

típusú kerámialeletek identikus vonásait hangsúlyozták. A legidősebb VK időszak elnevezés 

használatát azonban nem vetették el (STADLER/KOTOVA 2010b). A terminológiai jellegű 

kérdésektől függetlenül létezik tehát egy olyan jól körvonalazható horizont, amely a 

kezdeteket és a kialakulási szakaszt képviseli. 

 A szlovákiai településterület korai VK időszakára J. Pavúk által kidolgozott rendkívül 

részletes, négy fázisból álló relatív kronológiai fejlődési sorból az első kettővel, a Nitra/Nyitra 

és a Hurbanovo/Ógyalla fázisokkal okvetlen foglalkozni kell a kultúra kialakulását képviselő 

időszak tárgyalásakor. A legidősebb Nitra/Nyitra fázis kerámiaanyagának egyik legfontosabb 

vonása a szerves soványítás mellett a homok és az apró kavicsszemek megjelenése volt, mint 

soványítóanyag. A töredékeken sem kannelúra, sem mázolt barbotindíszítés nem volt 

megfigyelhető. A néhány karcolt minta rövid bekarcolt bevagdalásokból, hosszabb 

függőleges és ívelt vonalakból, valamint meandrikus motívumokból állt. Annak ellenére a 

Bíňa/Bény fázisnál korábbra keltezte a leletanyagot, hogy észlelt néhány nyilvánvaló 

hasonlóságot, például a rövid, hengeres nyakú, kettős kónikus mély tálak meglétét (PAVÚK 

1980a, 42, Abb. 4, 21). A Hurbanovo/Ógyalla fázis leletanyaga tulajdonképpen kizárólag 

vastag falú kerámiából állt, megfigyelhető volt azonban néhány olyan sajátosság, amely a 

szerző szóhasználata szerint a Starčevo–Criş-kultúrával kötötte össze a leleteket, így például 

a körömcsípésekből álló kalászminta és a rozetta formájú bütykök (PAVÚK 1980a, 43–44). A 

kronológia összefüggésekből azt vonta le, hogy a közép-európai VK fejlődésének a Starčevo–

Criş-kultúra klasszikus időszakában, valószínűleg a Linear B fázisban el kellett kezdődnie 

(PAVÚK 1980a, 78).  

Az általa teremtett kronológiai rendszer alapvető sarokpontjain később sem 

változtatott. A legszélsőségesebb fejlődési modellt egy 1994-ben közölt tanulmányában 

fogalmazta meg, amelyben a közép-európai VK kialakulását a Starčevo II–III időszakra 

helyezte és az általa idősebb VK, a magyar terminológia szerint korai VK időszakként ismert 

periódust teljes egészében a Vinča A-kultúránál korábbinak gondolta. Utóbbival elsősorban a 
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kottafejes kerámiát párhuzamosította. Teljesen félreértelmezve néhány kijelentésüket, 

Makkay J. és Kalicz N. véleményét a sajátjával egyezőnek tekintette, és pusztán Raczky P.-t 

nevezte meg olyan kutatóként, aki a korai VK és a Vinča A időszak egykorúságát vallotta 

(PAVÚK 1994b, 137–139). Néhány évvel később már a magyar kutatás általános 

véleményeként tekintett a korai VK és a Vinča A időszakok egykorúságát valló nézetekre 

(PAVÚK 1997, 170). A Nitra/Nyitra és a Hurbanovo/Ógyalla fázisokat összevonta, és ezt 

tekintette a kultúra Pre-Bíňa/Bény, azaz formatív időszakának. Ez azonban mit sem 

változtatott azon feltevésén, hogy ezek a Starčevo-kultúra Linear B fázisával lennének 

egykorúak (PAVÚK 2004, 76–77; 2005, 26). 

A magyar kutatás, J. Pavúk, valamint a P. Stadler és N. Kotova alkotta háromszögben 

az a sajátos helyzet alakult ki, hogy míg utóbbiak maradéktalanul osztják a magyar kutatás 

véleményét Brunn am Gebirge II és a nyugat-magyarországi lelőhelyek kulturális 

azonosságáról, addig a szlovákiai leletegyüttesekből csak Hurbanovo/Ógyalla keltezését 

tartják valószínűnek (STADLER/KOTOVA 2010a, 338). Relatív kronológiai szempontból viszont a 

J. Pavúk által felállított összefüggéshez csatlakoztak és a brunni település kezdeteit a 

Starčevo-kultúra Linear B fázisára teszik, szemben a magyarországi tapasztalatokkal, amelyek 

a legkorábbi VK közösségek és Starčevo-kultúra kései fázisának egykorúságát támasztják alá. 

A legtöbb radiokarbon mérés Brunn am Gebirge település keltezésére készült, ezért 

első pillanatban ez az adatsor tűnik a legbiztosabb orientációs pontnak. A 2a településrész 

adatainak egy csoportkalibrációja az 1 szigma konfidencia intervallumban 5540–5210 cal BC 

idősávban adta meg a településrész életét (STADLER 2005, 270). Egy később elkészített 

szekvencia azonban az abszolút kronológiai értelmezést is alaposan módosította, a fázis 

kezdetére és végére vonatkozó középértékeket 2 szigma konfidencia tartományban 

figyelembe véve 5670–5450 cal BC időszakra keltezte a 2a településrészt (STADLER/KOTOVA 

2010a, 332, Tab. 2). A település kezdetét végül is 5650 cal BC körüli időpontra helyezték 

(STADLER/KOTOVA 2010a, 345). Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb tíz adata egy kiugró, lényegesen 

idősebb mérési eredmény kivételével meglehetősen egységes, a csoportkalibráció 5480–

5340 cal BC közé tette a telep életét (BÁNFFY 2004a, 299–309). A két adatsor nyilvánvalóan 

nem teljesen harmonizál, különösen ami a kultúra kezdetét illeti. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy úgy Brunn am Gebirge II (STADLER/KOTOVA 2010a, 331), mint Szentgyörgyvölgy (BÁNFFY 

2004a, 299) adatai faszénmintákból, azaz hosszú életű mintaanyagból készültek. Ennek 

következményeképp nagyon korlátozottan használhatók fel érvként a közép-európai VK 
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legkorábbi településeinek keltezéséről folytatott vitában. Figyelembe véve a hosszú életű 

mintaanyag okozta bizonytalanságot és azt, hogy számos más tényező a formatív VK 

telepeknek a kései Starčevo leletegyüttesekkel való egykorúságára mutat, a fázis kezdetére 

egy 5600 cal BC közeli vagy egy kicsit későbbi, 5600 és 5500 cal BC közötti időpont látszik 

realisztikusnak. A formatív fázis 150–200 évig tarthatott és 5450/5400 cal BC körül ért véget 

(BÁNFFY/OROSS 2010, 268; MARTON/OROSS 2012, 223). 

  

 
 

5.1. kép.: A kései Starčevo-kultúra és a közép-európai VK formatív időszaka a Kárpát-
medence nyugati felén néhány alapvető lelőhellyel: 1, Babarc; 2, Becsehely I– Bükkaljai-dűlő; 
3, Brunn am Gebirge; 4, Gellénháza–Városrét; 5, Harc–Nyanyapuszta; 6, Medina; 7, Révfülöp; 
8, Sármellék; 9, Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb; 10, Tapolca–Plébániakert; 11, Tihany–Apáti; 

12, Vörs–Máriaasszony-sziget; 13, Zalaegerszeg–Andráshida-Gébárti-tó. 
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5.1.2. A korai VK időszak 

 

A Medina-típus elvetése után mindössze néhány kisebb dunántúli leletegyüttes volt, 

melyeket egyértelműen a korai VK időszakra lehetett keltezni (5.2. kép). A magyarországi 

kutatásoknak azonban újabb lendületet adtak Makkay J. Bicske–Galagonyáson folytatott 

ásatásai, ahol az újkőkor fiatalabb szakaszai mellett a korszak összetett, nagy leletegyüttese 

látott napvilágot (MAKKAY 1975; 1978).  

A magyarországi településterület első, általános őstörténeti összefüggéseket is 

részletesen elemző tanulmányában Kalicz N. már 14 lelőhelyet tudott azonosítani mint a 

korai VK időszak településeit (KALICZ 1978–79a, 15–16). Ezek alapján megrajzolható volt egy 

általános kép a vonatkozó leletanyagok edénytípusairól és a korszakban előforduló 

díszítésekről. Eszerint a kerámiaformák vezértípusát a kettős kónikus mély tálak alkotják. 

Többféle változatban is elterjedtek, jellemzőek a rövid hengeres vagy kihajló nyakrésszel 

ellátott darabok. Egy másik típust a hasvonaluk felett enyhén konkáv profilú tálak 

képviseltek (KALICZ 1978–79a, 17). A kettős kónikus mély tálakon megjelenő díszítések 

hármas szimmetriát követtek, úgy a hasvonal feletti, félkörben ívelt kettős vagy hármas 

bekarcolt vonalak, mint a rövid, párhuzamos vonaldíszek és a hasvonalon elhelyezett 

bütykök is (KALICZ 1978–79a, 22). Az éles hasvonalú kettős kónikus tálak speciális típusai azok 

a nyitott edények, amelyeknél a hasvonal feletti tálrész magassága elmarad az alsótól, 

viszont a profil tovább szélesedik vagy közel függőleges. Az ilyen edények pereme 

elvékonyodó, hasvonalukon rendszerint bütyökdíszek találhatók. Kalicz N. Szentlőrinc 

leletanyagában talált példákat erre a típusra és az akkor ismert forrásanyag alapján arra 

hívta fel a figyelmet, hogy csak Pécs környékén fordul elő (KALICZ 1978–79a, 21, Taf. 11: 2–3). 

A korszak jellegzetes edényei még az alacsony csőtalpas tálak, csonkakúpos tálak 

elvékonyodó peremmel, valamint a palackok és a puttonyedények. Elsősorban a 

durvakerámiában fordulnak elő jellemzően mázolt barbotinnal díszített gömbös testű 

edények (KALICZ 1978–79a, 19–21). A bemélyített díszítőelemek közül a legfontosabbak a 

vonaldíszek, amelyek az időszakban egy vonalból vagy párhuzamos vonalakból álltak, de nem 

összefüggő, felületkitöltő motívumok. Nem ismeretlenek a finoman besimított vonaldíszek 

sem. A körömcsípés ritka, a Kalicz N. által akkor ismert anyagban nem képez motívumot. 

Előfordulnak a teljes felületre kiterjedő rövid bevagdalások, az ún. esőminta is. A perem 

alatti ujjbenyomkodássort elsősorban gömbös testű edényeken alkalmazták. A plasztikus 
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díszek között különös jelentőségű a Starčevo-kultúra Linear B fázisától használt, de a Vinča-

kultúra idősebb fázisaiban is gyakori mázolt barbotindísz, amelyet Kalicz N. rendszerint 

Schlickwurf vagy Schlickbewurf elnevezéssel említ. A bütyökdíszeknek több változata ismert. 

A kisebb, ovális, illetve hegyes bütykök a finomkerámián és a kettős kónikus edényeken 

jelennek meg, az osztott bütykök inkább nagyobb méretű kerámiatárgyakon. Gyakori az 

ujjbenyomkodással tagolt bordadísz (KALICZ 1978–79a, 22–26). Különleges díszítés a mintába 

fényezés vagy más néven Politurmuster, amely a besimított vonaldíszekkel és kannelúrákkal 

ellentétben nem mélyed bele az edény felületébe. Megállapítása szerint kizárólag 

Magyarország és Szlovákia korai VK lelőhelyein fordul elő és a Vinča A1 fázishoz köthető 

(KALICZ 1978–79a, 27). A korai VK időszakon belül a magyarországi leletanyag alapján 

határozott fázisok elkülönítésére nem került sor (KALICZ 1993, 90). 

 Roland Gläser a kerámia leletetanyag szeriációja alapján állított fel nem kevesebb 

mint kilenc fázisból álló kronológiai rendszert az észak-dunántúli településterületre, két 

fázisból állót a dél-dunántúlira. A korai VK időszaknak megfelelő 1. fázisa a tejes Dunántúlra 

kiterjedt. Az időszak úgy területileg, mint időrendileg egységesnek mutatkozott. Leírt ugyan 

egy több szempontból eltérő A és B csoportot, utóbbihoz Becsehely II–Homokos és Sé korai 

VK leletei tartoztak, az eltéréseket azonban nem feltétlenül kronológiai különbségekkel 

magyarázta (GLÄSER 1993, 314–320). 

 Megkülönbözetett figyelmet érdemel a korai VK időszakban a Vinča-kultúrának a 

Dunántúlra gyakorolt hatása. Fajsz–Garadomb leleteit Kalicz N. és Makkay J. azok első 

közlésekor a legkorábbi Vinča- (Protovinča) vagy esetleg a kései Körös–Starčevo-kultúra 

hagyatékának tartották. A közép-európai VK dunántúli leletegyütteseiben széles körben 

elterjedt kettős kónikus formákat és a mázolt barbotin technológiát egyértelműen a korai 

Vinča (Vinča A)-kultúra hatásának tulajdonították (KALICZ/MAKKAY 1972b, 95, Abb. 5). Makkay 

J. Bicske–Galagonyás leletanyaga alapján szintén hangsúlyozta a korszak dunántúli 

lelőhelyeinek kapcsolatait a korai Vinča-kultúrával (MAKKAY 1978, 30–31). Később ismételten 

felvetette, hogy a közép-európai VK legkorábbi szakaszában a Dunántúl délkeleti szegletében 

„Protovinča-kori” Körös–Starčevo vagy korai Vinča telepek élhettek (MAKKAY 1982, 48).  

Kalicz N. a korai Vinča-kultúrával hozta összefüggésbe a korszak kerámiájában 

megfigyelhető számos új jelenséget, mint például a tömör csőtalpak előfordulását, a mintába 

fényezett díszítéseket és a perem alatti benyomkodássorokat, szoros kapcsolatot 

feltételezve a Vinča-kultúra kezdete és a kérdéses leletegyüttesek között (KALICZ 1994, 69–
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70; 1995, 49, 53–54). Fajsz–Garadomb lelőhellyel kapcsolatban azonban az 1990-es években 

lényegesen módosította álláspontját. A leletanyag nagy részét a közép-európai VK 

formakörébe sorolta. A korábban szintén a Vinča A-kultúra tárgyaként közölt üreges 

csőtalppal, és mély, kettős kónikus tálrésszel rendelkező edényt pedig a Sopot-kultúra 

leleteként mutatta be (KALICZ 1994, 71, 5. kép: 1). Rámutatott azonban, hogy számos 

lelőhelyen, így a Fajszhoz közeli Baja–Bajaszentistván-Szlatinán előkerültek a Vinča-kultúra 

kerámiatöredékei (KALICZ 1994, 92, 3. kép: 1–4, 9). A már említett szentlőrinci töredékeket 

szintén ehhez a körhöz sorolta (KALICZ 1978–79a, 21, Taf. 11, 2–3; 1994, 72). Horváth Ferenc 

egy további konkrét díszítési motívum, a kettős kónikus edények vállán megjelenő lefelé 

ívelő többszörös bekarcolt vonaldíszek alapján érvelt a Dunántúl erős kapcsolatai mellett a 

korai Vinča-kultúrával (HORVÁTH 2006, 309–313). A felsorolt példák jól illusztrálják, hogy 

időről időre, a kisszámú leletből álló együttesekben is felbukkantak olyan kerámiatöredékek, 

amelyek a korai Vinča-kultúra erős befolyására utaltak, mindenekelőtt a Dunántúl délkeleti 

szegletében és a Duna magyarországi szakaszának déli részén, beleértve a folyó bal partján 

található településeket is. A felsoroltak fényében egyáltalán nem váratlan és előzmények 

nélküli, hogy a dolgozat 7. fejezetében részletesen ismertetett Tolna–Mözs lelőhelyen 

többhektáron feltárt településrész leletanyaga nagy mennyiségű és kétséget kizáró 

bizonyítékul szolgál arra, hogy a Vinča A-kultúra hatásainak meghatározó szerepe lehetett a 

korai VK települések kialakulásában és a kultúra további gyors elterjedésében Közép-

Európában (MARTON/OROSS 2012, 225–236).  

A magyarországi tapasztalatok alapján bizonyítottnak tekinthető az a Makkay J., 

Kalicz N. évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott és folyamatosan fenntartott álláspontja, 

miszerint a korai VK időszak a Vinča A-kultúrával párhuzamosítható (MAKKAY 1978, 29–31; 

1982, 31; KALICZ 1978–79a, 31, 1980, 116). Hasonló eredményekre jutott Raczky P. az alföldi 

vonaldíszes kerámia korai szakaszainak vizsgálata során32 (RACZKY 1983, 189–191; 1986, 35–

40; 1988, 27–32; 1989, 235). A szlovákiai településterülettel való kapcsolat szempontjából 

meghatározó momentum, hogy Makkay J. kezdettől fogva egykorúnak tartotta Bicske és 

Bíňa/Bény korai VK leleteit (MAKKAY 1978, 28–29). 

                                                           
32 Kezdetben az AVK formatív időszakának is a Vinča A-kultúrával való párhuzamosítása tűnt logikusnak. Az 
újabb kutatási eredmények, közöttük a radiokarbon mérések (DOMBORÓCZKI 2003; 2009, 80–91) azonban 
nyilvánvalóvá tették, hogy a kultúra legidősebb közösségei még a Vinča-kultúra kialakulása előtt megjelentek.   
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 J. Pavúk délkelet-szlovákiai kronológiai rendszeréből a harmadik és a negyedik, azaz a 

Bíňa/Bény és a Milanovce/Nyitranagykér33 fázisok kapcsolhatók a korai VK időszakhoz. 

Elkülönítésük idején a Bíňa/Bény fázis kerámia leletanyaga rendelkezett a legkarakteresebb 

jellegzetességekkel. Számos olyan ismertetőjegyét, így a kettős csonkakúpos edényeket 

hengeres vagy kihajló peremmel, vagy például a felületkezelések közül a polírozást és a 

mintába fényezést (Politurmuster) már a korai VK időszak magyarországi kerámiaanyagainak 

ismertetésénél említettem. A vastag falú edények között a félgömbös formák domináltak. 

Általános felületdíszítő motívum a kannelúra és a mázolt barbotin (PAVÚK 1980a, 44–45). A 

Milanovce/Nyitranagykér fázis képviseli a korai VK fejlődés végső szakaszát. 

Leletegyütteseiből hiányoznak a hengeres és kihajló peremű kettős kónikus edények. 

Megszaporodtak viszont az olyan elemek, amelyek már a kései VK időszakba való átmenetet 

képviselik, így a behúzott peremek terjedtek el. A kettős csonkakúpos edények éles 

hasvonala fokozatosan vált egyre inkább lekerekítetté, nagy számban fordultak elő kónikus 

tálak is (PAVÚK 1980a, 45–47). 

Kronológiai rendszerének legutolsó változata szerint a Bíňa/Bény fázis a Starčevo-

kultúra kései, Spiraloid B fázisával, a Milanovce/Nyitranagykér fázis a Vinča A-kultúrával 

egykorú. A keltezésnek nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy a közép-európai VK 

elterjedését a Kárpát-medencétől nyugatra fekvő területeken a Milanovce/Nyitranagykér 

fázissal és értelemszerűen a Vinča A-kultúrával kapcsolta össze (PAVÚK 2004, 74–77; 2005, 

26–32; 2012, 296). Érvrendszerében a tipokronológiai sajátosságok bevallottan minden 

egyéb megfontolást felülírnak, így sok száz kilométeres távolságban fekvő települések is 

automatikusan egykorúnak tekintendőek, ha a kerámia leletanyag a megfelelő 

párhuzamokat mutatja. Az kétségtelen, hogy ha pusztán ezt az egy kritériumot tartjuk 

irányadónak, akkor az olyan németországi lelőhelyek kerámia leletanyaga, mint például 

Bruchenbrücken nagyfokú egyezéseket mutat a Milanovce/Nyitranagykér fázis 

leletegyütteseivel (KLOOS 1997).  

A kialakult vitában J. Pavúk nagy jelentőséget tulajdonított Budapest–Aranyhegyi út 

leleteinek, melyeknek legalább egy részét egyidejűnek tartotta Bíňa/Bény korai VK 

kerámiájával és természetesen a Starčevo Spiraloid B fázissal. Tipológiai érvei között fontos 

szerepet játszott a mázolt barbotin előfordulása mindkét lelőhelyen. Az olyan dél-dunántúli 

                                                           
33 Milanovce települését Szlovákia 2013-ban kiadott hivatalos térképén már nem lehet megtalálni, mivel a 
község visszakapta a két világháború között használt Veľky Kýr szlovák nyelvű elnevezését (PAVÚK 2012, 299). 
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lelőhelyek anyagát, mint Baja, Medina, Fajsz vagy Barcs viszont már egy későbbi, Délnyugat-

Szlovákia Milanovce/Nyitranagykér fázisával egykorú horizontba helyezte. Nem meglepő 

módon, hiszen ezek azok a lelőhelyek, ahol a Vinča-kultúra jellegzetességei vitathatatlanul 

megjelentek, például a finom kannelúrák az edények felületén. Fajszon, Barcson és Baján 

hiányzott a mázolt barbotin. A perem alatti ujjbenyomkodássort a fiatalabb horizonttal hozta 

összefüggésbe, megállapítva, hogy Bíňa/Bény leletanyagából ez a díszítés teljességgel 

hiányzik. Mindezek alapján Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is két fázisra 

bonthatónak tartotta a kérdéses időszakot. A kerámiatipológia alapján előbb felvetette 

annak lehetőségét, hogy a bicskei leletanyag talán egy kicsit fiatalabb Bíňa/Bény 

leletegyüttesénél, majd határozottan későbbinek tartotta azt, és vitatta a Bicske-Bíňa/Bény 

fázis elnevezés használatának jogosságát (PAVÚK 1997, 170–172; 2012, 296–297). A mázolt 

barbotin nagyszámú előfordulása mellett Budapest–Aranyhegyi út leletanyagában a perem 

alatti ujjbenyomkodás is megtalálható (KALICZ-SCHREIBER/KALICZ 1992, Abb. 9, 3; KALICZ 1993, 

Fig. 31, 3; PAVÚK 1997, 172). 

A korai VK időszak kezdetének abszolút kronológiai helyzetét 5450/5400 cal BC 

időpontban lehet meghatározni. Az időszak végével kapcsolatban az 5300/5250 cal BC 

időpont látszik megbízhatónak, de a Milanovce/Nyitranagykér fázis keltezését számos 

bizonytalanság terheli. P. Stadler a Bicske-Bíňa/Bény fázis életére az 5400–5300 cal BC 

intervallumot adta meg, a Milanovce/Nyitranagykér fázist pedig az 5300–5200 cal BC 

időszakra keltezte (STADLER/KOTOVA 2010a, 338). A két fázis közötti váltás keltezése 

mindazonáltal bizonytalan. Itt kell megjegyezni, hogy az abszolút kronológiai adatok 

teljességgel tarthatatlanná teszik J. Pavúk pozícióját a Bicske-Bíňa/Bény fázis Vinča-kultúrát 

megelőző keltezéséről. Másrészt ezáltal is elfogadhatatlan a kultúra 

Milanovce/Nyitranagykér fázis idején való elterjedése a Kárpát-medencétől nyugatra fekvő 

területeken, hiszen az 5500 és 5400 cal BC közötti évszázadból számos radiokarbon adattal 

rendelkezünk korai VK lelőhelyekről (MARTON/OROSS 2012, 235–236). 
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5.2. kép: A korai VK időszak a Kárpát-medence nyugati területein a korszak néhány jelentős 

lelőhelyével: 1, Baja–Bajaszentistván-Szlatina; 2, Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő; 3, 
Balatonszemes–Bagódomb; 4, Becsehely II–Homokos; 5, Bicske–Galagonyás; 6, Bíňa/Bény; 7, 
Budapest–Aranyhegyi út; 8, Dunakeszi–Székesdűlő; 9, Fajsz–Garadomb; 10, Galgahévíz; 11, 

Hidegség; 12, Ipolydamásd; 13, Litér–Papvásár-hegy; 14, Medina; 15, 
Milanovce/Nyitranagykér; 16, Neckenmarkt/Sopronnyék; 17, Sé–Malomi-dűlő; 18, 

Szigetszentmiklós; 19, Szentlőrinc; 20, Tolna–Mözs; 21, Zalavár. 
 

5.1.3. A kései VK időszak 

 

5.1.3.1. A kései VK időszak kezdeti szakasza: a kottafejes és korai Keszthely fázisok 

 

A kései VK időszak idősebb horizontjával (5.3. kép) kapcsolatban mindenképp emlékeztetni 

kell arra a tényre, hogy ugyanerre az időszakra az egyes országok kutatása eltérő 

elnevezéseket használ. J. Pavúk fiatalabb VK néven (jüngere LBK) vezette be az egykorú 
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szlovákiai leletegyütteseket, a németországi szakirodalom viszont idősebb VK (ältere LBK) 

megnevezéssel említi. Utóbbi tulajdonképpen a Flomborn időszakot takarja, ami Walter 

Meier-Arendt öt fokozatú kronológai felosztásának II. fázisa (MEIER-ARENDT 1966, 23–29). 

A Kárpát-medence nyugati részének településterülete a kerámia leletanyag 

díszítőmotívumai szempontjából két markánsan eltérő zónára vált szét ebben a fejlődési 

szakaszban. A Dunántúl Balatontól északra fekvő területein és Délnyugat-Szlovákiában a 

kottafejes kerámia terjedt el, míg a Dél-Dunántúlon a keszthelyi típusú kerámia jelent meg. 

Az északi területeken a teljes kései VK időszakot érintő egyik legfontosabb problémaforrás, 

hogy a kottafejes és a zselizi díszítésű kerámia rendszerint egyaránt előfordult a 

leletanyagokban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a két stílus között ne lennének 

kronológiai különbségek. 

A kerámiaedények formakincse szintén változott a korai VK időszakhoz képest, de a 

folyamat hasonló mintákat követett az egész nyugati Kárpát-medencében és azon túl is. A 

kettős csonkakúpos, mély tálakat fokozatosan váltották fel a behúzott, elvékonyodó peremű, 

gömbös testű fazekak. Kialakultak és a finomkerámiában is teret nyertek a kései VK időszak 

jellegzetes, a német kutatás által Bombengefäß elnevezéssel említett gömbös testű edényei. 

A kónikus tálak egyenes falú változatai mellett egyre gyakoribbak lettek az ívelt falú 

félgömbös és gömbszelet alakú formák. A kerámia soványításában is megfigyelhetőek 

általános tendenciák, így a szerves soványítást fokozatosan szorítja ki a homokkal és 

esetenként kaviccsal is soványított anyag, de ezen a téren területenként és akár 

lelőhelyenként is jelentős különbségek figyelhetőek meg. 

 Észak-Dunántúl megítélése szempontjából érdemes kiemelt figyelmet fordítani a 

Győrszemere–Tóth-tag lelőhelyen Pusztai Rezső és Figler András által 1980-ban és 1984-ben 

feltárt leletegyüttesre (PUSZTAI 1981; FIGLER 1985), amelynek kerámia leletanyagát Rezi Kató 

Gábor feldolgozása nyomán ismerjük (REZI KATÓ 1993). A leletanyagban fellelhető néhány 

kifejezetten archaikus, a korai VK időszakra jellemző edényforma, így kettős kónikus 

töredékek (REZI KATÓ 1993, 19, 8. kép: 1), de jellemzőek a hasvonalukon kevésbé éles 

törésvonalú kettős kónikus formák is (REZI KATÓ 1993, 19, 4. kép: 5–6, 11. kép: 13). A másik 

nagyon elterjedt típust a kónikus tálak jelentik, amely a vékony és vastag falú kerámiára 

egyaránt jellemző (REZI KATÓ 1993, 19, 3. kép: 1, 8. kép: 2). Előfordulnak csőtalpas kónikus 

tálak (REZI KATÓ 1993, 19, 6. kép: 4), nagyméretű fazekak és tárolóedények (REZI KATÓ 1993, 

19, 10. kép: 1, 5, 7), tölcséres nyakú palackok (REZI KATÓ 1993, 19, 4. kép: 1–2), továbbá egy 



145 
 

puttonyedény (REZI KATÓ 1993, 19, 14. kép: 2). Hangsúlyos jelenség ezzel szemben a korai VK 

időszakban jobbára a nagyméretű, vastag falú edényekre jellemző, gömbös testű formák 

általános használata (REZI KATÓ 1993, 19, 5. kép: 9, 11. kép: 9–10, 16. kép, 4–6). A bekarcolt 

vonaldíszes töredékek között a legfontosabb elem a kottafejes díszítésű kerámia 

megjelenése (REZI KATÓ 1993, 20, 3. kép: 6, 7. kép: 1, 3–7). Nem ismeretlenek azonban a 

mélyen árkolt széles vonaldíszek, vonalkötegek sem (REZI KATÓ 1993, 20, 9. kép: 4–6). 

 Rezi Kató G. kiállt a leletegyüttes egységessége mellett, amelyet a korai és a kései VK 

időszak formakincsének és díszítőelemeinek együttes előfordulása miatt átmeneti jellegűnek 

tekintett. Az újkőkori település életét többek között Milanovce/Nyitranagykér, Kúp, 

Mencshely, Szigetszentmiklós–Vízműtelep és Aba–Felsőszentiván lelőhelyekkel állította 

párhuzamba és a Keszthely-csoport klasszikus fázisával tartotta egykorúnak (REZI KATÓ 1993, 

22–23). A tipológiai azonosságok a felsorolt leletegyüttesekkel viszont csak egyes elemekre 

terjednek ki és a Keszthely-csoport klasszikus fázisával való párhuzamba állítása abban az 

értelemben állja meg a helyét, ahogy a fogalmat Kalicz N. használta az 1990-es évek elején. 

Véleményem szerint azonban helyesen mutatott rá arra az összefüggésre, hogy a 

győrszemerei típusú leletegyüttesek megjelenése nem független a Vinča A–B1 

korszakváltástól. Pontosan azt a horizontot képviselik, amely a kései VK időszak kezdetének 

felel meg. Egy olyan idősíkot jelenítenek meg, amelyben a kottafejes díszítésű kerámia 

használata már megszokott, de zselizi típusú díszítőelemeket még nem alkalmaztak. Ennek 

megfelelően fiatalabb a korai VK időszak végső szakaszát képviselő Milanovce/Nyitranagykér 

fázisnál, amelynek formái és néhány díszítőeleme azonban nem rendhagyó módon 

megtalálhatóak a leletanyagokban. 

 R. Gläser teljesen külön tárgyalta a korai VK időszak utáni fejlődést az észak- és dél-

dunántúli területeken. Észak-Dunántúlon kronológiai rendszerének 2–4. fázisai képviselik a 

kottafejes kerámiával keltezett időszakokat. A 2. fázisban még fellelhetők a korai VK 

kerámiájára jellemző egyes elemek. A fő díszítőmotívum az ívelt bekarcolt vonal, amelynek 

végén kottafejeket helyeztek el. A fázis jellemző leleteit találta meg Bicske–Galagonyás és 

Kúp–Egyes leletanyagában (GLÄSER 1993, 320–321). Az így elkülönített egység 

tulajdonképpen a Szlovákiában bevett tipológia korai kottafejes fázisának felel meg. A 

kottafejes kerámia további fejlődését a 3. és 4. fázis szemléltette. A 3. fázis együttesei 

kifejezetten leletszegények voltak, a legfontosabb változás, hogy a korai VK időszak 

elemeinek használata megszűnt (GLÄSER 1993, 321–323).   
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5.3. kép: A közép-európai VK korai keszthelyi típusú és kottafejes kerámiájának elterjedési 
területe a kései VK időszak elején a Kárpát-medence nyugati felén (térkép HORVÁTH/H. SIMON 

2003, Abb. 41 nyomán módosítva) és néhány jelentős lelőhelyük: 1, Bajč/Bajcs;  
2, Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő; 3, Balatonszemes–Szemesi-berek; 4, Bicske–Galagonyás;  

5, Čataj/Csataj; 6, Dozmat–Hosszú dűlő; 7, Győrszemere–Tóth tag; 8, Harta–Gátőrház;  
9, Kúp–Egyes; 10, Lovasberény–Gubadomb; 11, Neszmély; 12, Štúrovo/Párkány; 13, Sukoró–

Tóra-dűlő; 14, Tolna–Mözs; 15, Torony–Nagyrét-dűlő. 
 

J. Pavúk a kottafejes (fiatalabb VK) időszakot is nem kevesebb mint három fázisra 

osztotta fel Szlovákiában. A korai fázis egyik jellegzetessége a háromszoros ívelt bekarcolt 

vonaldísz alkalmazása az edények felületén, a bekarcolások végein egy-egy kottafejjel. Ennek 

a horizontnak markáns képviselője Bajč/Bajcs leletegyüttesének egy része. A középső 

fázisban jellegzetesek a perem alatt körbefutó háromszoros vonalpárok egy-egy kottafejjel. 

Az edények oldalán ívelt és cikkcakk vonalvezetésű, valamint egymásba fonódó S 

motívumokból álló, szintén kottafejekkel díszített bekarcolások dominálnak. A már említett 
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edénytípusok mellett gyakoriak az amfórák és a csőtalpas tálak is. Ebbe a fázisba tartozik a 

Nitra/Nyitra–Priemyslová ulica lelőhelyen feltárt temető sírmellékleteinek jelentős része. A 

kései fázis már sok szempontból a zselizi időszak felé mutató átmenetet képviseli. A 

kottafejek nyújtottak, oválisak, néha már kifejezetten összeérnek (PAVÚK 1969, 269–273, 

Abb. 1–11). Egy 2012-ben közölt dolgozatában az időszakot korai és klasszikus kottafejes 

kerámiára osztotta fel, az előbbihez a magyarországi leletegyüttesek közül Neszmélyt sorolta 

(PAVÚK 2012, 297, 299, Abb. 1).  

 A Dél-Dunántúlon Keszthely-csoport néven elkülönített területi-kronológiai egység 

Keszthely–Zsidi út lelőhelyről nyerte elnevezését, de kerámia leletanyagának bemutatása 

Kustánszeg–Lisztessarok leletei alapján történt (KALICZ 1991, 5, 11–16). A leletegyüttest Kalicz 

N. nem különösebben változatosnak írta le. Az edényformákban a kései VK időszakban 

megszokott változatok köszönnek vissza, a leggyakoribbak a behúzott peremű, gömbös testű 

edények. Van néhány, a Keszthely-csoport specifikumának tekinthető sajátosság, így például 

az üreges csőtalpas edények viszonylagos ritkasága. A vonaldíszek jellegzetessége, hogy a 

bekarcolások szélesek, többnyire a korai VK időszakra emlékeztetnek. A leggyakoribbak az U 

és V formájú bekarcolások, de a kései VK időszak más régiókban gyakori ornamentikája, így a 

spiraloid és az egymásba fonódó S motívumok sem ismeretlenek. Szintén sokszor előfordul, 

hogy az edény oldalán található főmotívum egy, az edény pereme alatt körbefutó bekarcolt 

vonallal egészül ki (KALICZ 1991, 19). 

 Kronológiai helyzetét tekintve nyilvánvaló volt, hogy a korai VK időszaknál fiatalabb 

egységről van szó, amely hozzávetőlegesen az Észak-Dunántúl kottafejes és zselizi típusú 

kerámiával keltezett lelőhelyeivel egykorú (KALICZ 1991, 25–26). A leletanyagot viszont Kalicz 

N. olyan egységesnek látta a teljes időszakban, hogy a belső felosztásra csak indirekt módon, 

a leletegyüttesekbe került importleletek vagy éppen azok hiánya alapján látott lehetőséget. 

Mivel a Milanovce/Nyitranagykér fázis önálló dunántúli jelenlétére nem talált 

bizonyítékokat, az egyes keszthelyi leletegyüttesekben megtalálható korai VK elemek alapján 

a korai Keszthely fázist a kottafejes kerámiánál korábbra keltezte, amivel a klasszikus 

Keszthely fázist állította párhuzamba (KALICZ 1991, 27). Ez magyarázza Rezi Kató G. fent 

idézett kronológiai megállapítását is. Saját kutatásaink azonban azt támasztják alá, hogy 

egyrészt elkülöníthető egy önálló Milanovce/Nyitranagykér fázis a kultúra dunántúli 

fejődésében is (OROSS/BÁNFFY 2009, 179–182, Tab. 1), másrészt a Balaton déli partvidékén a 

kottafejes importok éppen, hogy a legkorábbi Keszthely fázisban figyelhetőek meg 
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(MARTON/OROSS 2009, 59–61, Figs 4–7). Ennek alapján a keszthelyi típusú ornamentika 

megjelenése része annak a régiókon átívelő nagy változásnak, amely a Flomborn, az Ačkovy 

és a kottafejes típusokat is életre hívta. 

 A Dél-Dunántúl megítélése R. Gläser számára is sokkal problematikusabb volt, 

mint az északi régióé, hiszen az 1. fázist követő fejlődést egyetlen fázisba, a 2.-ba sorolta, 

amit azonban a–c alfázisokra osztott fel. A 2b alfázisban jelentek meg a kottafejes díszű 

kerámiatöredékek, ezt párhuzamosította észak-dunántúli kronológiája 2–3. fázisaival. Azzal a 

lehetőséggel is komolyan számolt, hogy a Sopot-kultúra megjelenése miatt a Dél-Dunántúlon 

a teljes vonaldíszes fejlődés hamarabb véget ért, mint az északi területeken (GLÄSER 1993, 

327–335).  

Felosztása logikusan azt jelenti, hogy a déli 2a alfázis tulajdonképp az északi első fázis 

végét jelenti és a korai VK időszak a Dél-Dunántúlon korábban ért véget. Azaz más formában, 

és más elevezésekkel nem más köszön vissza, mint Kalicz N. eredeti koncepciója. 

A kései VK időszak kezdetének abszolút kronológiai helyzetét 5300/5250 cal BC 

időpontban lehet meghatározni. A kottafejes kerámiával jellemezhető időszak a Kárpát-

medencében kétséget kizáróan jóval korábban véget ért, mint az ukrajnai és romániai 

elterjedési területen. A kottafejes és egyúttal a korai Keszthely fázisok végére nincsenek 

radiokarbon mérési sorozatokkal és modellekkel alátámasztott eredmények, de két 

lehetőség tűnik reálisnak. Az egyik szerint valóban egy rövid, maximum egy évszázados 

periódusról van szó, amely 5200 cal BC körül zárult. A másik lehetőség, hogy a kottafejes 

leletegyüttesek eltűnése a Flomborn időszak 5150/5125 cal BC körüli végével esett egybe 

(LÜNING 2005a, 70, Abb. 22–23). Utóbbinak viszont a nyilvánvalóan hosszabb idősávot 

felölelő zselizi fejlődés határozottan ellentmond. 

 

5.1.3.2. A zselizi időszak, illetve a klasszikus és kései Keszthely fázisok 

 

A kottafejes kerámiát Észak-Dunántúlon és Délnyugat-Szlovákiában a zselizi34 ornamentikájú 

kerámia leletanyag váltotta fel, míg a Dél-Dunántúlon a keszthelyi típusú díszítések 

                                                           
34 A zselizi típust a magyar nyelvű szakirodalom gyakran hosszú „í”-vel, zselízinek használja. A leletegyüttest 
Herbert Mitscha-Märheim Zselizer Typus néven vezette be a szakirodalomba (MITSCHA-MÄRHEIM 1924, 117). A 
fele részben ma is magyarok lakta Hron/Garam menti kisváros lakói a II. világháború után kezdték Zselíz 
alakban használni a település magyar nevét. Tekintve azonban, hogy Szlovákiában a magyar sem hivatalos, sem 
regionális nyelvi státusszal nem rendelkezik, a magyar nyelvű földrajzi nevek használatára – néhány korlátozó 
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használata töretlenül folytatódott (5.4. kép). Míg a magyar kutatás a zselizi időszakot a 

közép-európai VK integráns részének tekinti, addig J. Pavúk Szlovákiában teljesen önálló 

egységként kezeli a Zseliz/Želiezovce-csoportot (PAVÚK 1969, 269; 2009, 249–250). Mint 

megállapításaival kapcsolatban már annyiszor, itt is az mondható el, hogy pusztán tipológiai 

szempontból van igazságtartalma, bár a közép-európai VK fejlődésének kései szakaszában 

számos regionális csoport létezik egymástól jelentősen különböző díszítésű kerámia 

leletanyaggal. Minden más szempont azonban felvetése ellen szól: az építészetben – kisebb 

változásokat leszámítva – nincs nagyobb törés, a települések fejlődése pedig teljesen 

folyamatos. 

 A kerámia leletanyag meghatározó jellegzetessége, hogy a bekarcolt vonalpárokat és 

vonalkötegeket azokra merőleges átmetszésekkel szakították meg. Az időszak belső 

kronológiájára J. Pavúk dolgozott ki részletes szekvenciát. Eszerint az I. fázis a kottafejes 

kerámiából való átmenetnek tekinthető. Kettős, illetve hármas bekarcolt vonalak jellemzik. 

Megtalálhatók még rajtuk a kottafejek is, gyakran hármas, egymást érintő csoportokban, de 

vannak már igazi átmetszések is. Ebben a fázisban is felllelhető a vonalkötegek piros vagy 

sárga színnel való kifestése. Meglátása szerint a fázis nem terjedt ki teljes későbbi területére, 

súlypontját a Nitra/Nyitra és a Hron/Garam folyók vidékére tette (PAVÚK 1969, 321–325; 

2009, 254, Abb. 2). 

Az ezt követő korai klasszikus IIa fázis ornamentikáját a kettős bekarcolt vonaldíszek 

uralják, a szűk sávok rendszerint vörös festésűek. A bekarcolt vonalpárok gyakran élesen 

megtörő cikkcakk motívumokat alkotnak. Ekkor jelentek meg először a bekarcolt 

hullámvonaldíszek. A tálak belső oldalán felületkitöltő díszítést alkalmaztak. A számtalan 

emberi ábrázolás mellett valódi anthropomorf ábrázolások is megjelentek (PAVÚK 1969, 325–

328; 2009, 256, Abb. 3). 

A IIb fázis a klasszikus zselizi fejlődés kiteljesedését jelenti. A bekarcolt vonaldíszek 

többszörös vonalpárokból álló kötegek, amelyek rendszerint szögben megtört mintákat 

képeznek. A töréspontokon és a vonalkötegek végein találhatók a jellegzetes zselizi típusú 

átmetszések, ezek sokszor megnyúlnak, a teljes vonalköteget átmetszik. A díszítések 

többféle edénytípuson, így a gömbös testű edények mellett palackokon és tálakon is 

megtalálhatók. A tálaknak gyakran a külső és a belső oldalát is gazdagon díszítik. 

                                                                                                                                                                                     
jellegű intézkedést leszámítva – hivatalos, állami szintű szabályozás nem létezik. Ezért az egykori magyar 
névalak használata a kívánatos. 
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Szembetűnő jelenség, hogy a IIb fázissal a zselizi időszak számos lelőhelyének élete véget ért, 

különösen gyakran a Duna mentieké, mint például Štúrovo/Párkány, Iža–Veľky Harčas/Izsa–

Nagyharcsás, Dvory nad Žitavou/Udvard vagy Győr–Pápai vám (PAVÚK 1969, 328–332; 2009, 

256, Abb. 4). 

A III. fázis legszembetűnőbb kerámiatipológiai vonása, hogy a gömbös testű 

edényeket S profilú, harang és körte formájú edények váltják fel. A vékony falú kerámia 

leletanyagban megjelenik a kettős csonkakúpos tálak egy új, a hasvonal felett ívelt konkáv 

felsőtestű változata. Egyes edények már a Protolengyel fázis sajátosságait viselik magukon. 

Gyakori bekarcolások a kettős és a háromszoros sávok, azaz négyszeres és hatszoros 

vonaldíszek. A zselizi típusú átmetszések rendszerint a vonalkötegek végein és az S 

vonalvezetésű kötegek töréspontjain helyezkedtek el. A bekarcolt díszítésű kerámia aránya 

azonban folyamatosan csökkent. A fázis jelentős lelőhelyei Szlovákiában Horné 

Lefantovce/Felsőelefánt, Bajč/Bajcs és Dvory nad Žitavou/Udvard, Magyarországon 

Budapest–Békásmegyer (PAVÚK 1969, 332–338; 2009, 256, 258, Abb. 5). 

R. Gläser észak-dunántúli kronológiájában az 5–9. fázisok felelnek meg a zselizi 

időszaknak. A szlovákiai kronológiai rendszerrel való összevetésben nagyjából azt lehet 

mondani, hogy az 5. fázis a Zseliz/Želiezovce I., a 6–7. fázisok Zseliz/Želiezovce IIa–b, míg a 8–

9. fázisok a Zseliz/Želiezovce III. fázisnak felelnek meg. Az utolsó legkarakteresebb 

magyarországi példáit Budapest–Békásmegyer leletegyüttesében találta meg (GLÄSER 1993, 

323–326). 

 A magyarországi leletanyag alapján további önálló periodizációs kísérletek nem 

történtek; amennyiben a közlemények részletekbe menően elemeztek leletegyütteseket, 

akkor a szlovákiai településterületre kialakított kronológiai felosztást alkalmazták. Jó példa 

erre Fábián Szilvia Szécsény–Ültetés leletanyagát feldolgozó tanulmánya. A leletegyüttes – a 

lelőhelynek az elterjedési terület keleti peremén fekvő helyzetéből adódóan – az egykorú 

kelet-magyarországi kulturális egységekkel való kapcsolatok kimutatására is kiválóan 

alkalmas volt. A település a zselizi időszak IIb és III. fázisait képviselte (FÁBIÁN 2010). 

A keszthelyi típusú fejlődés további szakaszait, így a klasszikus Keszthely fázist a zselizi 

típusú kerámia importleletei alapján lehet nyomon követni. A kései fázisban a Délnyugat-

Dunántúlon, például Becsehely I. lelőhelyen már a Sopot-kultúra kerámia leletanyaga is 

megjelent leletegyütteseiben (KALICZ 1991, 25–28). 
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5.4. kép: A közép-európai VK keszthelyi és zselizi típusú kerámiájának elterjedési területe a 
Kárpát-medence nyugati felén (térkép KALICZ 1991, Abb. 1. nyomán) és néhány jelentős 

lelőhelyük: 1, Almásfüzitő–Foktorok; 2, Bajč/Bajcs; 3, Balatonlelle–Országúti dűlő; 
 4, Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő; 5, Balatonmagyaród–Kápolnapuszta; 6, Becsehely II–
Homokos; 7, Biatorbágy–Tyúkberek; 8, Blatné/Pozsonysárfő; 9, Budapest–Békásmegyer;  

10, Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark; 11, Dvory nad Žitavou/Udvard; 12, Győr–Pápai 
vám; 13, Iža–Velky Harčas/Izsa–Nagyharcsás; 14, Kaposvár–Téglagyár; 15, Káloz–

Nagyhörcsök; 16, Keszthely–Dobogó; 17, Keszthely–Zsidi út; 18, Kustánszeg–Lisztessarok;  
19, Látrány–Homokbánya; 20, Letkés; 21, Mencshely–Murvagödrök; 22, Mosonszentmiklós–

Egyéni-földek; 23, Muraszemenye–Aligvári-mező; 24, Nagycsepely; 25, Patince/Path;  
26, Pári–Altacker; 27, Petrivente–Újkúti-dűlő; 28, Sormás–Török-földek;  

29, Štúrovo/Párkány; 30, Szécsény–Ültetés; 31, Törökbálint–Dulácska; 32, Veszprém–Nándor 
telep (József Attila u.); 33, Želiezovce/Zseliz–Ágota-major. 

 

A zselizi és a keszthelyi típusú leletanyag elterjedési területe a Dunántúlon egy 

sávban átfedésben volt egymással, ott a két kerámiastílus együtt fordul elő a korszak 

településeinek kerámiaanyagában. A kérdéses területsáv északnyugati határvidéke a Fertő-
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tótól délre található, és délkeleti irányban húzódik egészen a Duna Tolna megyei szakaszáig 

(KALICZ 1991, Abb. 1). Regenye Judit figyelt fel arra a folyamatra, hogy a Keszthely-csoport 

elterjedési területének északi peremén a Zseliz IIb fázisban megjelentek az olyan 

leletegyüttesek, amelyekben a zselizi típusú kerámialeletek túlsúlya állapítható meg. A III. 

fázisban ez már a Balaton déli partján is egyértelműen igazolható (REGENYE 1995). A 

tanulmányban idézett Látrány–Homokbánya és Nagycsepely azoknak a tó mentén húzódó 

településeknek a közvetlen hátországát jelentik, ahol az M7-es autópálya építését megelőző 

ásatások során az olyan nagyméretű települések fejlődésében sikerült megfigyelni a zselizi 

ornamentika fokozatos térnyerést, mint Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő.  

 A zselizi időszak kezdete abszolút kronológiai értelemben is ott keresendő, ahol a 

kottafejes, illetve korai Keszthely fázisok véget érnek, ebben a tekintetben tehát az ott 

elmondottak érvényesek. A közép-európai VK dunántúli fejlődésének végét megbízhatóan 

5000 és 4900 cal BC közé lehet keltezni (BÁNFFY/OROSS 2009, 233–235, Tab. 3). Ezen belül 

számos jel mutat arra, hogy a további kutatások egy 5000/4950 cal BC körüli időpontban 

tudják majd pontosítani a kultúra megszűnését annak Kárpát-medencei településterületén. 
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5.2. A TELEPÜLÉSEK KUTATÁSA 

 

5.2.1. A Magyarország területére eső településterület  

 

5.2.1.1. Telepkutatások a kezdetektől az 1950-es évekig 

 

A II. világháborút megelőző időszak egyik legjelentősebb feltárására az akkor még önálló 

településként létező, ma már Budapest részét képező Békásmegyeren került sor. A Gallus 

Sándor által vezetett ásatás 1931-ben mindössze 16 m2 nagyságú felületre terjedt ki, az azt 

követő évben viszont a korszak viszonyaihoz képest kiemelkedően nagy területen, összesen 

600 m2-en folytattak kutatásokat. Az ásatások során „lakásul szolgáló üregek és 

bemélyedések” is napvilágot láttak.35 A formájuk nem volt szabályos, az üregek alját pedig 

„hepe-hupásnak” írja le Tompa F. Mindegyikben egy 1 méter átmérőjű, 60–70 centiméter 

mély, gödörszerű mélyedés volt megfigyelhető, fenekén hamuréteggel és égésnyomokkal; 

ezeket a jelenségeket tűzhelyként értelmezték. A cölöpnyomok teljes hiánya arra engedett 

következtetni, hogy az építmény esetleg egyáltalán nem rendelkezett felmenő fallal (TOMPA 

1934–35, 30, Taf. 7: 13–15, Taf. 8: 1–13; 1942, 17–25, III. tábla: 6–7; BANNER 1943, 8–9, 3–4. 

kép). Budapest–Tabán lelőhelyen, Nagy Lajos ásatásán 1935-ben szintén több, ún. lakóüreg 

került elő, a tüzelésnyomokat ott is megfigyelték (TOMPA 1942, 25–26). 

A tó déli partján fekvő Balatonendréden Gallus S. egy további lakóvermet is feltárt 

(BANNER 1943, 9). Csalog J. dél-dunántúli ásatásai közül Banner J. tesz említést arról, hogy 

1934-ben Medinán több lakóverem látott napvilágot, majd 1936-ban Bonyhádon is sor került 

gödörház feltárására (BANNER 1943, 9). Az 1939-ben felfedezett kiskányai lelőhelyen Csalog J. 

egy 270–290 centiméter átmérőjű, mintegy 25 centiméter mély gödröt tárt fel, melynek 

peremén 5–8 centiméter átmérőjű karólyukak sorakoztak. A jelenség alapján 

pásztorkunyhóhoz hasonló hajlékot rekonstruált (CSALOG 1941, 9–10, VI. tábla; BANNER 1943, 

9; KALICZ 1988, 188–190). 

                                                           
35 „Művelődéstörténeti szempontból figyelemre méltó adatokat nyertünk azokban a lakásul szolgáló üregekben 
és bemélyedésekben, amelyek a kultúrréteg alatt az altalajban mutatkoztak. Ezeknek a lakóüregeknek a 
formája általában ugyanazt a képet mutatja, mely a vonaldíszes kerámia kultúrakörében úgyszólván általános. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy hazánkban a békásmegyeri telep volt az első, ahol ezekről a lakóüregekről 
pontos és megbízható képet nyerhettünk.” (TOMPA 1942, 24) 
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A korszak magyarországi ásatásairól egyetlen olyan adatunk sincs, amely földfelszíni 

építmény viszonylag szabályos téglalap alakú oszlopszerkezetének, esetleg annak részletének 

feltárására utalna. Még olyan, a lakóház funkciótól eltérő értelmezéssel sem, mint ahogy azt 

W. Buttler tette Köln–Lindenthal esetében. A közép-európai VK kis számú, kis felületen 

folyatott feltárásait tárgyaló tanulmányokban jellemzően olyan földbe mélyített régészeti 

jelenségek jelentek meg lakóépületekként, amelyekben paticsomladékot vagy tüzelési 

nyomokat fedeztek fel az ásatók, illetve a szóban forgó gödrök belsejében vagy külső 

peremén karólyukakat, oszlophelyeket sikerült feltárni. 

 

5.2.1.2. Az 1950-es évektől 1990-ig tartó időszak kutatástörténeti vázlata 

 

A Győr–Pápai vám lelőhelyen 1952-ben és 1954-ben folytatott kutatások méltán 

tekinthetőek korszakhatárnak, hiszen az utóbbi ásatáshoz köthető az első jól dokumentált és 

a szakirodalomban a leírás mellett alaprajzzal is közölt oszlopszerkezetes épületmaradvány 

felfedezése. Jelentőségét nem csökkenti az épületalap hiányos volta és az ásató általi 

korabeli megítélése sem, hiszen több évtizeden keresztül kizárólagos tájékozódási pontként 

szolgált a régió korabeli építészetét illetően. Már a lelőhelyről és a leletmentő ásatásról 

beszámoló első jelentés megállapította, hogy homokbányászás során zsugorított 

temetkezésekre és a vonaldíszes kultúrkörhöz tartozó neolit cserepekre bukkantak. A 

második leletmentés folyamán az ásató meghatározása szerint újkőkori gödörlakás, 

oszlophelyek és zselizi típusú leletanyag látott napvilágot (MITHAY 1954; 1956). Az ásatás 

eredményeinek részletes feldolgozása során Mithay Sándor annak ellenére ismét több 

gödörlakást, földbe mélyített épületet rekonstruált az általa feltárt gödörkomplexumokban, 

hogy a IV. és VI. gödörkomplexum között sorokba rendezett ovális oszlophelyeket fedezett 

fel (5.5. kép). Nézete szerint az általa azonosított földbe mélyített építmények padlószintje 

nem a gödrök fenekén, hanem azoknál mintegy 30–40 centiméterrel magasabban volt 

(MITHAY 1966, 18–21, 5. ábra). Az oszlophelyek hasonlóságát a Köln–Lindenthal lelőhelyen 

csűrökként értelmezett épületekkel viszont felismerte. Ezért két további, a föld felszínére 

épített konstrukciót is feltételezett: egy teljesen feltártat az ovális és egy további, 

részlegesen megfigyeltet az azoktól északra megtalált kerek oszlophelyek alapján (MITHAY 

1966, 23–25). Kétség sem férhet azonban ahhoz, hogy egy olyan összefüggő, háromosztatú 

oszlopszerkezetes épület déli részét találta meg, melyet 1. típusnak (Großbau) nevez a 
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szakirodalom. Az ovális oszlophelyek pedig a tárolópadlóként értelmezett építészeti elem 

nyomai. A hosszanti falsíkok oszlopsorainak nem maradtak fenn oszlophelyei. R. Gläser a 

házat kísérő hosszanti gödrök azonosítását is megkísérelte (GLÄSER 1993, Abb. 5a). A ház két 

oldalán található régészeti jelenségek pontos értelmezése azonban utólag úgyszólván 

lehetetlen. A keleti oldalon például egy összefüggő, a házak hosszanti gödreinél határozottan 

szélesebb észak–déli irányú árkot képeznek az egymást metsző beásások, mindössze a nagy 

kiterjedésű beásások Mithay S. által aprólékosan rögzített belső tagoltságából 

következtethetünk a hosszanti gödrök egykori helyzetére, kiterjedésére. A feltárt felület 

keleti részén két további hasonló árok is található, közöttük oszlophelyekkel. Ez két további, 

az egyértelműen meghatározható épület hossztengelyével egyezően tájolt ház meglétére 

utal (KALICZ 1988, 188–189). 

 

 

 
5.5. kép: Győr–Pápai vám. Az 1954. évi ásatás összesítő térképe 

(MITHAY 1966, 5. ábra nyomán rajzolta Réti Zsolt és Oross Krisztián) 
 

Egy másik kiemelkedő jelentőségű épületnyom Almásfüzitő–Foktorok lelőhelyen 

látott napvilágot. A kultúra kései időszakának zselizi típusú kerámia leletanyaggal keltezhető 

települését a bronzkori mészbetétes kerámia kultúrájának települése rétegezte felül. Az 

újkőkori településhez tartozó épületet oszlopszerkezetesnek és igen nagy méretűnek írta le 

az ásató V. Vadász Éva. A ház pontos méreteiként 14 × 29 métert36 adott meg és 

megemlítette a hosszanti gödröket is, mint a legtöbb leletanyagot szolgáltató régészeti 

                                                           
36 Az eredeti szövegben 14 × 29 centiméter szerepel, ez azonban nyilvánvaló sajtóhiba vagy elírás. 
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jelenségeket (V. VADÁSZ 1971). A rövid ásatási jelentés sajnálatos módon nem tartalmazta az 

épület alaprajzát. Azt a lelőhely bronzkori települését feldolgozó tanulmány összesítő 

térképe alapján ismerjük (5.6. kép), amely 2001-ben jelent meg.37  

 

 

 
5.6. kép: A zselizi időszak épülete Almásfüzitő–Foktorok lelőhelyen  
(V.VADÁSZ 2001, 1. kép alapján rajzolta Réti Zsolt és Oross Krisztián) 

 

Ennek tanúsága szerint az épület oszlopszerkezete kifejezetten jó állapotban maradt 

fenn. A taréjszelemet tartó középső oszlopsornak mindössze a ház déli végén található 

oszlophelyét sikerült feltárni, az egyes ásatási szelvényeket elválasztó, a ház tájolásával 

megegyezően észak–déli irányú tanúfal ugyanis szinte tökéletesen fedte a kérdéses 

oszlophelysort. A középszelemeneket tartó két további oszlophelysor viszont jórészt ismert 

és a hosszanti falsíkok oszlophelysorai is fennmaradtak egy-egy hosszabb szakaszon: a 

nyugati oldalon a ház középső, a keletin az északi részén. A hosszanti gödrök a ház nyugati 

oldalán az épület teljes hosszúságában napvilágot láttak, a keleti oldalon viszont csak az 

északi részen. Az épület délkeleti sarkát egy újkőkori, de a ház életénél későbbi beásás vágta. 

Az épület szélességére vonatkozó korábbi 14 méteres adat a hosszanti gödrök külső 

                                                           
37 Utóbbi tanulmány a lelőhely elnevezését Dunaalmás–Foktorokként adja meg, követve a közigazgatási 
beosztásban a feltárás óta bekövetkezett változást, nevezetesen Dunaalmás és Neszmély községek 
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széleinek távolságát jelenti. Azonban a ház 8,5 méter körüli valós szélessége is kiemelkedő, 

messze meghaladja a korszak épületeinek átlagos szélességét úgy a Kárpát-medencében, 

mint a kultúra távolabbi területein (V. VADÁSZ 2001, 1. kép). 

A Sukoró–Tóra dűlő lelőhelyről közzétett első jelentésben Makkay J. részletesen nem 

ismertetett régészeti jelenségek alapján nagyméretű, sziklás altalajba vágott lakóházra 

következtetett a kultúra kottafejes fázisának településén (MAKKAY 1969, 21). A második 

ásatást követően azonban már hosszú, oszlopszerkezetes házakról számolt be, amelyek 

legalább két sorban helyezkedtek el. A kerámia leletanyagot egységesen kottafejes 

díszítésűnek írta le, ezért a telep életét egy viszonylag rövid, 80–100 éves időszakra tette. Az 

importáruk között kiemelt jelentőséget tulajdonított a Vinča-kultúra B1 fázisára keltezett 

leleteknek, elsősorban a tömör csőtalpaknak (MAKKAY 1970). R. Gläser két házrészletet 

biztosan, egy további épület néhány oszlophelyét feltételesen azonosította és doktori 

értekezésében közölte is az alaprajzokat (MAKKAY 1969; 1970; GLÄSER 1993, 65, Abb. 5b–c). 

A Káloz–Nagyhörcsökpuszta lelőhelyről publikált két jelentés egy zselizi ház, illetve 

zselizi házak részletét említette (F. ANTONI 1978, 12; F. ANTONI/MAKKAY 1979, 14). Az újkőkori 

építési áldozatokról közölt két tanulmányában Makkay J. említi egy zselizi időszakra 

keltezhető épület részletét oszlophelyekkel, továbbá két áldozati gödröt, az egyikben állati, a 

másikban emberi maradványokkal. Az egyik írás szerint a zselizi időszak mellett a kései 

kottafejes fázis is szerepel a lelőhely keltezéseként (MAKKAY 1983, 160–162; 1986, 170–172).  

Bajót–Hajmásföld lelőhelyen folytatott ásatásról szintén egy oszlopszerkezetes ház 10 

méter hosszú, 5 méter széles részletének feltárásáról adtak számot (MAKAROWA et al. 1976, 

123; GLÄSER 1993, 64–65). Az MTA BTK Régészeti Intézetének adattárában található ásatási 

dokumentációban azonban semmiféle olyan oszlopszerkezetes konstrukció nyomai nem 

fedezhetőek fel, amelyek a kultúrkörben megszokott épületre utalnának. Dunaújváros és 

Hegykő oszlopszerkezetes épületeiről a létezésükön kívül ma sem tudunk semmit (KALICZ 

1988, 189). 

Sem a föld felszínére épített, robosztus, nagyméretű épületek hazai jelenlétének 

szórványos bizonyítékai, sem a közép-európai régió számos országában a kultúra 

településrégészetének és ezzel együtt az épületek nyomainak kutatásában bekövetkezett 

alapvető újabb felfedezések nem hoztak lényegi változást a magyarországi településterület 

                                                                                                                                                                                     
különválását. Az újkőkori épület elemzése során ezzel szemben megtartottam azt az elnevezést, amellyel a leírt 
jelenség ismertté vált a régészeti szakirodalomban.  
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lakóépületeiről kialakult hazai felfogásban. Változatos megjelenésű, különböző mértékben 

földbe mélyített régészeti jelenségek sora került közlésre gödörház megnevezéssel, a közép-

európai VK épületeiként. Neszmély–Tekerespatakon, a zselizi időszak lelőhelyén Makkay J. 

azonosított több nagyméretű lakógödröt, melyek közepén egy méter átmérőjű tűzhelyeket is 

feltárt (MAKKAY 1959). Az Ipoly bal partján fekvő Letkésen Papp László tárt fel 1965–66-ban 

egy, a kottafejes és zselizi típusú leletanyag alapján a kultúra kései időszakára keltezhető 

településrészletet. Hat földbe mélyített régészeti jelenséget értelmezett lakógödörként, ezek 

mérete 170x170 centiméter és 740x550 centiméter között változott (PAPP 1972, 14–32; 

KALICZ 1988, 190). Hasonló, a közép-európai VK különböző fázisainak időszakára keltezett 

régészeti jelenségek kerültek feltárásra Kaposvár–Téglagyár (DRAVECZKY 1966, 29; KALICZ 1988, 

189), Zánka (BAKAY/KALICZ/SÁGI 1966, 192; KALICZ 1988, 190), Kisunyom (KÁROLYI 1982; 1984a; 

1984b, 433; KALICZ 1988, 190) és Dozmat–Hosszú dűlő (KÁROLYI 1985, 10; GLÄSER 1993, 64) 

lelőhelyeken is. A kérdéses objektumokat ekkor is mindenekelőtt a beásásokkal 

összefüggésbe hozható oszlophelyek és paticsomladékok alapján értelmezték 

gödörházakként. 

 

 

 
5.7. kép: Bicske-Galagonyás földbe mélyített „épülete” (MAKKAY 1978, Fig. 1. nyomán) 
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A régészeti szakirodalomban legnagyobb ismertségre szert tett Dunántúlról 

származó, épületként értelmezett földbe mélyített beásás Bicske–Galagonyás lelőhelyhez 

kötődik (5.7. kép). Az jelenség az ásató Makkay J. szerint csak a felszíntől számított 160 

centiméter mélységtől volt elkülöníthető, ahol az altalajba mélyedt. A leletek koncentrációja 

azonban arra engedett következtetni, hogy a konstrukció a mai felszíntől számított 140 

centiméter mélységben indulhatott. Legnagyobb mélysége az észlelés szintjétől 87 

centiméter. Az gödörházat vese alakúnak írta le, amelyben számos oszlophelyet is feltárt. A 

jelenséget a közép-európai VK korai, Bicske-Bíňa/Bény fázisára keltezte (MAKKAY 1978, 12–

16, Figs 1–2). Ezen túlmenően beszámolt további, oszlopszerkezetes struktúrákról is, ezeket 

azonban a kottafejes fázisra datálta (MAKKAY 1978, 11). Egy későbbi tanulmány az 

oszlopszerkezetes épületek egy részét a kottafejes kerámia időszakára keltezte, ezek tájolása 

kelet–nyugati. Ezzel szemben a Sopot–Bicske-kultúra időszakához tartozó hasonló 

konstrukciók észak–déli irányításúak voltak (MAKKAY 1983, 163). A monografikus feldolgozás 

ugyanakkor kizárólag olyan oszlopszerkezetes épületnyomokat ismertet a lelőhelyről, 

amelyek a Sopot-kultúrához tartoztak (MAKKAY/STARNINI/TULOK 1996, 31, 34). 

Különleges helyet foglal el a településkutatásban Szécsény–Ültetés, mivel a közép-

európai VK magyarországi elterjedésének északkeleti peremén fekszik. A Dunától keletre 

ezen a lelőhelyen sikerült először feltárni a kultúra épületnyomaiként meghatározott 

régészeti jelenségeket. Két előzetes jelentésében az ásató Soós Virág egyaránt egy 6 × 15 

méter alapterületű, házként értelmezett paticsos omladékréteget írt le. Tájolása kelet–

nyugati, a délnyugati sarkában 1,5 méter átmérőjű, kőalapozású, agyaggal lesározott tűzhely 

látott napvilágot. Deszkalenyomatos paticsokon kívül tetőre és falszerkezetre utaló egyéb 

nyomok nem váltak ismertté, vagyis hiányoztak az oszlophelyek. A leletanyag a kultúra zselizi 

időszakát képviseli (SOÓS 1982a, 9–10; 1982b, 297). A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum 

kiállítási kalauza szerint azonban az épületet jelző omladékréteg kiterjedése 6 × 5 méter volt. 

Ezen túlmenően említést tesz egy második, oszlopszerkezetes házról is. A közlemény a 

közép-európai VK jellegzetes oszlopszerkezetes épületének és az alföldi vonaldíszes kerámia 

kultúrájában akkor elterjedtnek tartott kisméretű, paticsomladékos ház nyomainak a 

lelőhelyen való együttes előfordulását a vidék határterület jellegével magyarázta. A 

leletanyagban kétségtelenül nagy számban fordultak elő a kelet-magyarországi egykorú 

kerámiatöredékek, így a szakálháti és a bükki kultúra leletei (Soós 1986). Az ásatások 

eredményeit egyetemi szakdolgozatában feldolgozó Fábián Szilvia szerint az ásatási napló és 
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a róla készített fénykép alapján az omladék kiterjedése 6–7 × 5 méter lehetett és a korábbi 

jelentések adata egyszerű elírás (FÁBIÁN 2005, 5, 7. lábj.). A legvalószínűbb mindazonáltal az, 

hogy a közép-európai VK jellemző épületeitől gyökeresen különböző konstrukció 

feltételezése az épületekre vonatkozó megfigyelések töredékes voltában keresendő. Annál is 

inkább, mivel az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája és a szakálháti kultúra településein is 

bizonyított tény az oszlopszerkezetes épületek létezése. 

Krisztina Kosse úttörő jellegű munkájában környezeti szempontok alapján elemezte a 

Körös-kultúra, az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája és a közép-európai VK magyarországi 

településeit. Az építészet és a településszerkezetek vonatkozásában természetesen csak az 

előzőekben vázolt forrásanyagnak az 1970-es években hozzáférhető része állt 

rendelkezésére. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kultúra általa annak korai fázisába38 

sorolt lelőhelyei kapcsán kizárólag kerek kunyhókról tudott beszámolni; Bicske, Medina és 

Kiskánya név szerint is szerepel a szövegben. Mivel a fázis lelőhelyeinek kultúrrétegeit is 

vékonyabbnak találta, mint a Körös-kultúra lelőhelyein megfigyelteket, mindenképp rövid 

ideig tartó megtelepedéssel számolt, felvetve annak lehetőségét is, hogy egyes települések 

szezonálisak voltak (KOSSE 1979, 139). A kultúra középső fázisa alatt már egy olyan időszakot 

értett, amikorra annak települései megjelentek Franciaország, Hollandia, Belgium és Ukrajna 

löszvidékein. A meghatározás minden bizonnyal egy, a Kárpát-medencétől nyugatra 

Flomborn és Ačkový néven ismert horizonttal egyidejű egységet jelent.39 Balatonendréd és 

Bonyhád lelőhelyei alapján arra a megállapításra jutott, hogy a kerek kunyhóforma ebben a 

fázisban is tovább élt, bár ennek ellenére bizonytalannak tartotta, hogy milyen volt az 

időszak uralkodó háztípusa. A települések életét hozzávetőlegesen rövidnek határozta meg, 

megjegyezve, hogy vannak ellenpéldák is (KOSSE 1979, 139–141). Ebben a fázisban már 

tényként kezelte az általa hosszúháznak (long-house) nevezett oszlopszerkezetes épületek 

létezését, például Sukoró–Tóra-dűlő lelőhelyen. Legalább két építési fázist látott 

igazolhatónak Győr–Pápai vámon. Az oszlopszerkezetes épületek és a vastagabb 

kultúrrétegek alapján a kései fázis életmódját sokkal inkább letelepedettnek tartotta. 

Mindazonáltal emlékezetett arra is, hogy kerek kunyhók ebből a fázisból is ismertek, például 

                                                           
38 K. Kosse korai fázis elnevezéssel az akkor még teljes mértékben elfogadottnak számító Medina-típus 
leletegyütteseit és a Bicske–Galagonyás legkorábbi horizontjának megfelelő leletanyaggal rendelkező telepeket 
tárgyalta. 
39 Tekintve, hogy a rendelkezésére álló publikált és topográfiai adatok csak kivételes esetekben tartalmaztak 
utalásokat egy-egy leletegyüttesnek a legkorábbi és a kései fázisok közötti relatív kronológiai helyzetére, a 
kérdéses fázisba való besorolása számos lelőhelynél erősen hipotetikusnak tűnik. 
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Békásmegyerről. A botanikai és régészeti adatok alapján rögzíthető, a megelőző fázisokhoz 

képest intenzívebb mezőgazdasági tevékenység szintén hosszabb idejű megtelepedésre utalt 

(KOSSE 1979, 142–146).  

K. Kosse végső soron egy olyan logikusan egymásra épülő lépcsőkből álló fejlődéssort 

rekonstruált, amely szerint a közép-európai VK közösségei fokozatosan jutottak el a kialakult 

neolit életmódig. Ezt nem kizárólag az általa vizsgált környezeti tényezők, az archeobotanikai 

és archeozoológiai adatok alapján állapította meg, hanem alátámasztotta a háztípusok és a 

települések intenzitásának változásával is. Alapvető eredményeinek jelentős része mind a 

mai napig nem vesztette el aktualitását. Mindazonáltal ő maga hívta fel a figyelmet arra, 

hogy ami a termesztett növényeket és a háziasított, illetve vadászott állatokat illeti, a korai 

fázisból alig, a középső fázisból szintén erősen korlátozott adatmennyiséggel rendelkezett. 

Így természetszerűen a kései fázisok jelentőségét emelte ki az elemzés során.  

 A korszakot két összefoglaló jellegű munka zárta le. Kalicz N. akadémiai doktori 

értekezésében a Dunántúl újkőkori fejlődésének átfogó elemzését végezte el. A dunántúli 

vonaldíszes kerámia kultúrájáról szóló fejezetben külön tárgyalta a legidősebb fázis, illetve a 

klasszikus és a kései fázisok sajátosságait. A korai fázis építményeiről minimális információ 

állt a rendelkezésére, így Bicske–Galagonyás gödörháznak meghatározott régészeti 

jelensége, valamint közvetett bizonyítékként a Budapest–Aranyhegyi út lelőhelyen feltárt 

áglenyomatos paticsok. A fázis legtöbb lelőhelyét a Balaton környékéről ismerte, de ez 

elsősorban a Veszprém megyében folytatott topográfiai kutatásoknak köszönhető. Az 

elterjedési terület Magyarországon kívül eső részének ásatási tapasztalatai alapján 

evidenciaként kezelte az oszlopszerkezetes házak létezését a legkorábbi fázisban, a bicskei 

földbe mélyített konstrukciót pedig abban az esetben is kivételnek tartotta, ha valóban 

házról volna szó. Az általa rögzített települési viszonyok nem különböztek a Közép-Európa 

más vidékein megszokott képtől, a lelőhelyek folyóvizekhez közel, alacsony lejtőkön, 

teraszokon helyezkedtek el. A településeket kisméretű, egy hektár alatti kiterjedésűnek 

határozta meg, ahol a kisszámú régészeti jelenség egymástól távol helyezkedett el. A 

németországi párhuzamok közül kiemelte Altdorfot és Schwanfeldet, mint szintén kis 

kiterjedésű telepeket. Ellenpéldaként Eilsleben 15 hektárra becsült kiterjedését említette, 

megjegyezve, hogy az adat felszíni leletmegfigyeléseken alapul (KALICZ 1988, 137–140).  

A klasszikus és kései fázisok tárgyalása során elemezte az addig napvilágot látott, a 

szakirodalomban közölt, vagy más módon a tudomására jutott oszlopszerkezetes épületekről 
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fellelhető adatokat. Felismerte, hogy szerkezetük gyakorlatilag megegyezik a kultúra Közép-

Európában általános házszerkezetével, munkájában Győr–Pápai vám, Almásfüzitő–Foktorok, 

Dunaújváros, Hegykő, Bicske és Sukoró–Tóra dűlő lelőhelyek oszlopszerkezetes házalapjait 

említette. Tárgyalta azonban a Neszmély, Kaposvár–Téglagyár, Kiskánya, Zánka, Letkés és 

Kisunyom földbe mélyedő, gödörházaknak meghatározott régészeti jelenségeit is (5.8. kép). 

A magyarországi adatok és kultúra ekkorra már részleteiben is kidolgozott 

épülettipológiájának összevetése egyértelművé tette a közöttük feszülő ellentmondásokat. A 

Dunántúlon feltárt kisméretű, földbe mélyített vagy felszínre épített építményekről végül 

nem alkotott határozott véleményt. Ezeket az értelmezéseket elsősorban a kis felületen 

folytatott ásatások hézagos megfigyelései következményének tekintette, de nem zárta ki azt 

a lehetőséget sem, hogy a balkáni-égeikumi neolitikus régió közelsége miatt a kultúra keleti 

és déli határterületein annak jellegzetes épülettípusától eltérő szerkezetű házak is 

előfordulhattak (KALICZ 1988, 188–192).  

A településekkel kapcsolatban megállapította, hogy azok lakói elsősorban vízparti 

területeket, lankás domboldalakat kedveltek. A hegységeket kerülték, a Bakony és a 

Keszthelyi-hegység a korszakban teljesen lakatlan terület. Ezzel szemben kiemelkedő 

településsűrűség volt kimutatható a Koppány, a Marcal, és a Zala folyók völgyeiben, továbbá 

a Kisalföldön. A települések szerkezete nagyon korlátozott mértékben volt elemezhető, 

hiszen alig néhány feltárás alapterülete haladta meg az 1000 m2-t. A rendelkezésre álló 

adatokból azonban arra következtetett, hogy a hollandiai Limburg és a Merzbachtal 

telepeihez hasonlóan a házak itt is egymástól viszonylag nagy távolságban álltak, az egykorú 

épületek nem alkottak nagyobb, zárt szerkezetű falvakat. Terepbejárások eredményeire 

épült az a megállapítás, amely szerint előfordulnak ugyan nagy, több hektárra kiterjedő 

telepek, gyakran azonban több kisebb telep helyezkedik el csoportosan, egymás közelében. 

Utóbbiak kiterjedése nem haladta meg az egy hektárt. Nem tartotta indokoltnak bármiféle 

településhierarchia, azaz egy nagyobb, központi településből és a köré szerveződő kisebb 

telepekből, tanyákból álló településcsoportok feltételezését (KALICZ 1988, 185–188). 

 R. Gläser doktori disszertációja a közép-európai VK magyarországi 

településterületének és leletanyagainak átfogó elemzését tűzte ki céljául. Nem kerülhette 

meg azonban az épületek és a települések kérdését sem. Néhány kivételtől – például a bajóti 

és dozmati feltárásoktól – eltekintve a Kalicz N. disszertációjában is szereplő lelőhelyeket 

említette. Általánosságban csak azt tudta megállapítani, hogy a rendelkezésre álló adatok 
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alapján a Szlovákiában vagy Csehországban feltárt épületekkel való részletes összevetés nem 

lehetséges. A kevés értékelhető adat között említette a Győr–Pápai vámon feltárt 

épületrészlet hasonlóságát Štúrovo/Párkány és Čataj/Csataj azon épületeivel, ahol a ház déli 

részén ovális oszlophelyekből álltak a keresztirányú oszlophelysorok. Néhány házalap 

rekonstruálható hossz- és szélességadata alapján feltételezte, hogy a Magyarországon feltárt 

házak inkább Štúrovo/Párkány épületeihez hasonlíthatóak, mintsem Bylany vagy a nyugati 

területek építményeihez (GLÄSER 1993, 64–68). 

  

 

 
5.8. kép: A közép-európai VK lelőhelyei Magyarországon feltételezett gödörházakkal és 

oszlopszerkezetes épületekkel 1990-ben (a lelőhelyek számozását lásd az 5.1. táblázatban) 
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5.2.1.3. Az 1991 óta eltelt két évtized eredményei 

 

A közép-európai VK magyarországi kutatásában jól behatárolható korszakhatárt képez az 

1980-as és 1990-es évek fordulója. A kultúra – épületeinek mérete, nagyobb településeinek 

kiterjedése miatt – iskolapéldája az olyan kulturális egységnek, amely csak nagyobb felületen 

kutatható eredményesen. Az 1990 után meginduló infrastrukturális fejlesztések, ezen belül 

mindenekelőtt az autópálya-hálózat kiépítése és a beruházásokat kötelezően megelőző 

feltárások teremtettek lehetőséget a közép-európai VK építészetének és településeinek 

kutatására. A magyarországi településterületen belül öt olyan kisebb régiót lehet 

elkülöníteni, ahol a feltárások eredményei minőségi változást jelentenek: az Északnyugat-

Dunántúlt, Budapest környékét a Duna mindkét partján, a Dunántúl középső régióját a 

Balaton vidékén, a Délnyugat-Dunántúlt és a Dunántúl délkeleti területeit (5.10. kép). 

 

Északnyugat-Dunántúl 

A régió földrajzilag a Kisalföld déli részét öleli fel, a Budapestet Béccsel összekötő M1-es 

autópálya építését megelőzően az elsők között itt vezettek jelentősebb eredményekre a 

közép-európai VK telepásatásai. Kutatástörténeti szempontból is egyedi jelentőséggel bír 

Mosonszentmiklós–Egyéni földek lelőhelye (5.9. kép), amely egy 600 méter hosszúságú, 

környezetéből alig kiemelkedő homokdombon található. A feltárások 1993–94-ben folytak, 

összesen 8,4 hektárt kutattak meg. Az újkőkori települést egy korábbi, feltöltődött 

patakmeder osztja két részre. Az előzetes jelentések összesen 18, kottafejes és zselizi típusú 

kerámiával keltezhető oszlopszerkezetes épületről tettek említést (M. EGRY 1996; 1997). Az 

ásató az általa közölt összesítő térképen 20 épületet rekonstruált (EGRY 2003a, 4. kép; 2003b, 

4. kép), majd egy későbbi tanulmányában ismét 18 építményről tett említést (EGRY 2009, 

169). Az épületek szerkezetéről mindössze néhány információ köztudott, így például, hogy a 

legnagyobb épületek hossza elérte a 40 métert és tárolópadlóra utaló ovális oszlophelyek is 

napvilágot láttak. A lelőhely belső fejlődése sem ismert részleteiben. Az összes 

közleményben feltüntetett kottafejes és zselizi leletanyag mellett a kottafejesnél korábbi 

időszak mélyen árkolt kerámiáját is megemlítette, közlés és részletes elemzés hiányában 

azonban nem állapítható meg a kérdéses leletek pontosabb időrendi helyzete (EGRY 2003a, 

106; 2003b 106). A közölt adatok szerint a legkorábbi megtelepedés a patak délkeleti részén, 

a vízfolyástól távolabb volt megfigyelhető, ahol a kerámia leletanyagban a durva, archaikus 
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jellegű töredékek mellett kizárólag kottafejes kerámia található. Ezzel szemben a 

patakmeder melletti és az annak északi oldalán található házak környezetében a kottafejes 

kerámia mellett a zselizi típusú leletanyag fordult elő nagyobb számban (EGRY 2009, 169). A 

meghatározásokban némiképp zavaró, hogy egy korábbi publikáció a feltöltődött 

patakmedret észak–déli irányúnak írja le, és az áttekintő térkép ábrázolása is ezt támasztja 

alá (EGRY 2003a, 104, 4. kép; 2003b, 104, 4. kép). Az ismert adatokat összegezve annyit 

állapíthatunk meg, hogy a település élete nagy valószínűséggel teljes egészében a kultúra 

kései időszakára keltezhető, esetleg a legeleje képviseli a korai VK időszakot. 

Mosonszentmiklós települése volt az első olyan ismert magyarországi lelőhely, ahol nagy 

számban kerültek elő olyan épületek, melyek belső oszlopszerkezete is részletesen 

elemezhető és egyúttal átfogó kép rajzolható a település belső szerkezetéről, fejlődési 

fázisairól. Mindmáig az északi-dunántúli, a kései VK időszakban kottafejes és zselizi 

kerámiával fémjelzett terület egyik kulcslelőhelyének számít, annak ellenére, hogy az 

ásatások óta eltelt közel két évtized során minimális mennyiségű adat vált ismertté a 

régészeti szakirodalomban.  

 

 

 
5.9. kép: Mosonszentmiklós–Egyéni földek újkőkori települése (EGRY 2003a, 105, 4. kép; 

2003b, 105, Fig. 4. nyomán) 
 

 A közelben fekszik Mosonszentmiklós–Pál major lelőhelye. Az ásatás során a kultúra 

kései időszakához köthető régészeti jelenségek láttak napvilágot kottafejes és zselizi 

leletanyaggal. Az ásató Figler A. leírása szerint észlelték cölöpszerkezetű házak bizonytalan 
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nyomait, de ezeket a talajviszonyok és a későbbi bolygatások miatt nem lehetett minden 

kétséget kizáróan azonosítani. Egy épületmaradványról megemlítette, hogy az egy „Gehlen” 

típusú lakóházhoz tartozott. Nyilvánvalóan egy ún. Geleen típusú épületre gondolt, melyet 

az Y alakzat különbözet meg a kizárólag keresztirányú oszlopsorokból álló épületek 

szerkezetétől (FIGLER 1996; 1997b; EGRY 2009, 169). A Lébény–Dömötörhugaton feltárt 

településrészlet a Hanság peremén, kavicsos talajon jött létre. Az újkőkori megtelepedéshez 

három oszlopszerkezetes ház tartozott, a leletanyagot Zalai-Gaál István a kultúra klasszikus 

és zselizi időszakába sorolta (ZALAI-GAÁL 1997, EGRY 2009, 169). 

 Győr–Pápai vám lelőhelyétől mindössze másfél kilométerre délnyugatra található 

Győr–Ménfőcsanak-Eperföldek lelőhelye, amely több más korszak emlékanyaga mellett a 

kottafejes és zselizi leletanyaggal keltezhető kései VK időszakban is lakott volt. Figyelemre 

méltó megfigyelés, hogy a kultúra nyolc feltárt oszlopszerkezetes épülete közül hét házalap 

egymás mellett, nagyjából párhuzamosan, vagyis házsort képezve helyezkedett el (EGRY 

2007, 28–29; EGRY 2009, 171). Győr–Szabadrét domb lelőhelyen Figler A. oszlophelyek 

alapján egy 5 × 10 méteres épületet rekonstruált (FIGLER 1993; EGRY 2009, 169). 

 A Győrtől 23 kilométerre nyugatra fekvő Kóny község határában két olyan lelőhelyről 

is tudunk, ahol sikerült megfigyelni a kultúra telepjelenségeit. Kóny–Barbacsi tópart 

lelőhelyen gázvezeték fektetését megelőző feltárások során tártak fel három 

oszlopszerkezetes épületet (EGRY 1998; 2009, 170; SZŐNYI/TOMKA/TAKÁCS 1998). Kóny–

Proletár-dűlő II településén (VARGA 2009; 2010) az ásatási dokumentáció tanúsága szerint 

három részlegesen feltárt oszlopszerkezetes épület világosan azonosítható. Az enesei 

Pippani-dűlőben hét kora rézkori alapárkos ház mellett több olyan oszlopszerkezetes 

konstrukció is napvilágot látott, melyek az ásatási jelentés szerint vonatkozó leletanyag 

hiányában nem voltak keltezhetőek. Annak ellenére, hogy a leletanyaggal rendelkező 

régészeti jelenségek szinte kivétel nélkül réz- és bronzkoriak voltak, a mellékelt légi felvétel 

tanúsága szerint a feltárt terület északkeleti részén két olyan oszlopszerkezetes épületnyom 

is megfigyelhető, melyeket jelen tudásunk szerint egyértelműen a közép-európai VK-hoz 

köthetünk (ANTONI 2010). Szárföld–Felső tag lelőhelyen egészen egyedi módon, légi fotózás 

során bukkant Czajlik Zoltán nagyméretű, oszlopszerkezetes házak nyomaira. A felvételeken 

látható szerkezeti elemek alapján három épület nagy biztonsággal a közép-európai VK 

időszakára keltezhető (CZAJLIK 2004, Fig. 8; 2009, 31, 8. kép).  
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 Jelentős új kutatási eredményekről lehet beszámolni Vas megye területéről is, 

ahonnan korábban kizárólag gödörházként értelmezett vagy teljesen bizonytalan szerkezetű, 

lakóházként kezelt régészeti jelenségek voltak csupán ismertek. A Szombathely–Oladi-platón 

ismertté vált település az első ásatási jelentésben Szombathely–Kozmán kívüli-dűlő 

elnevezéssel szerepelt. A feltárt épületnyomok egy részét egyértelműen 

oszlopszerkezetesnek lehetett meghatározni, továbbiaknál a hosszanti gödrök közötti 

oszlophelyeket nem sikerült megtalálni. A kerámia leletanyag alapján az ásató a kottafejes 

fázisra keltezte a települést (ILON 2006; 2007a). A közeli Torony–Nagyrét-dűlőn már a 

terepbejárás is nagy kiterjedésű települést sejtetett (ILON 2007b). Az ezt követő ásatás során 

Ilon Gábor három kivételesen jó állapotban fennmaradt, nagyméretű házalapot tárt fel. 

Mindhárom épület határozottan a háromrészes házak típusába tartozik. Fennmaradtak a 

hosszanti falsíkok oszlophelyei, a délkeleti épületrészen az ovális oszlophelyek, az egyik 

épület északnyugati részén pedig alapárkot figyelt meg és dokumentált. Az aprólékosan 

elemezhető házszerkezetek kivételes lehetőséget kínálnak a környező nyugat-szlovákiai és 

kelet-ausztriai területek épületalapjaival való összehasonlításra (ILON 2011; 2013; TOKAI 2010, 

10, 7. ábra). A Szeleste–Szentkúti-dűlő lelőhelyen folytatott megelőző feltárások 

eredményeit ismertető rövid jelentés is beszámol több teljes egészében vagy részlegesen 

feltárt épületről (NYERGES 2010, 36). 

 

Budapest környéke 

A fővárosi agglomeráció délnyugati részéhez tartozó Törökbálint–Dulácskán 1991-ben és 

1992-ben folytatott feltárások során a régióban először sikerült megfigyelni 

oszlopszerkezetes házak nyomait. Két épületalapot teljesen, három továbbit részlegesen tárt 

fel a kutatásokat vezető Endrődi Anna, M. Virág Zsuzsanna és V. Vadász É. Az 1992. évi 

ásatás során az egyik épületnek nemcsak a három belső oszlophelysora, hanem az egyik 

hosszanti falsík sűrűn elhelyezett oszlopainak nyomai is feltárhatók voltak. A kerámia 

leletanyagban uralkodott a zselizi típusú díszítés, kiemelkedő lelet egy ülő női alakot 

mintázó, karcolt díszítésű edény, melynek szemeit és száját bevésett vonalak, orrát és 

melleit plasztikus díszek jelzik (ENDRŐDI 1993; 1994; M. VIRÁG 2005a). Horváth László András 

2003-ban újabb feltárást végzett a területen (HORVÁTH 2004b; HORVÁTH/REMÉNYI/TÓTH 2004, 

35–36). A díszített kerámia leletanyag a kottafejes és zselizi fázisokat reprezentálja. Az ásató 
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első jelentésében két épületről tett említést, az egyik hossza 30 méter, a másiké mindössze 

10 méter volt. Utóbbi épületnek szerkezete, a telepen belüli szélső helyzete és a 

környezetében feltárt, általa kultuszgödröknek meghatározott régészeti jelenségek miatt 

különleges funkciót tulajdonított (HORVÁTH 2004b, 157–158). Egy későbbi tanulmánya szerint 

a légi fotók és az összesítő térkép alapján három, esetleg négy épület azonosítható. 

Részletesen tárgyalta a 2. számú ház környékén megfigyelt, kultikus tevékenységre utaló 

nyomokat is (HORVÁTH 2005, 8–13). 

 Törökbálint határából egy jóval későbbi ásatást is meg kell említeni. Tópark-Kukorica-

dűlő lelőhelyen 2009 őszén folytattak régészeti kutatásokat. Az ott feltárt újkőkori 

teleprészlet két elkülönülő egységből állt, közöttük 30–40 méter, régészeti jelenségekkel 

nem fedett területtel. Egy oszlopszerkezetes épületnek összesen 25 nagyméretű, 60 

centiméter átmérőjű és 40–45 centiméter mély oszlophelye látott napvilágot. A közép-

európai VK jellegzetes, talán csak részlegesen feltárt építményének méretei 15 × 5 métert 

tettek ki. Előkerültek a három belső hosszanti oszlopsor nyomai és a keleti oldal hosszanti 

falsíkjának egyes oszlophelyei is. Az épület tájolása észak–déli volt, ehhez igazodtak a 

szomszédos hosszúkásnak leírt gödrök – minden bizonnyal a ház hosszanti gödrei – nagy 

mennyiségű zselizi típusú, karcolt díszítésű kerámia leletanyaggal. Az ásatók említést tesznek 

egy másik épületről is, amelynek hat oszlophelyét tárták fel. A jelenséget egy 4,4 × 3 méter 

nagyságú, kelet–nyugati tájolású, kisméretű épületként, vagy egy nagyobb épület 

részleteként értelmezték. Mindenképp az utóbbi lehetőség látszik megalapozottnak. Eszerint 

a megtalált részletek feltételezhetően egy újabb, az előzővel megegyezően észak–déli 

tájolású épülethez tartoztak annak két keresztirányú oszlophelysorát alkotva (KOVÁCS/RAJNA 

2010). 

A közeli Biatorbágy határában két, az épületek szempontjából érdekes feltárás is 

folyt. Tyúkbereken egy oszlopszerkezetes épület maradványai kerültek elő. A belső három 

hosszanti oszlopsor oszlophelyei mellett a nyugati hosszanti falsík oszlopsorának 

oszlophelyei is hosszabb szakaszon követhetők voltak (HORVÁTH/REMÉNYI/TÓTH 2004, 34–35, 

11. kép: 1; M. VIRÁG 2005b). Hosszúrétek lelőhelyhez pedig a most tárgyalt kutatási periódus 

egyetlen gödörház-értelmezése kapcsolódik. Két olyan megközelítően négyszögletes 

alaprajzú gödörről van szó, amelynek a közepén és a padkáján cölöplyukak láttak napvilágot. 

Az ásatók félig földbe mélyített, cölöpszerkezetes építményeket rekonstruáltak 

(HORVÁTH/REMÉNYI/TÓTH 2004, 27–28, 4. kép). M. Virág Zs. szerint a szóban forgó régészeti 
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jelenségek gazdasági rendeltetésű építmények lehettek (M. VIRÁG 2005c). Amennyiben a 

megtalált nyomok valóban épített struktúrához tartoztak, úgy minden bizonnyal az utóbbi 

megállapítás a helytálló. A régió nagyszámú egykorú oszlopszerkezetes épületének 

ismeretében lakóházként való használatuk ezzel ellentétben kizárható. 

Szintén a város nyugati határán került feltárásra 2006-ban Budakeszi–Szőlőskert 

lelőhelye. Az első ásatási jelentés olyan oszlophelyekről számolt be, amelyek egy 10 méteres 

hosszúságot meghaladó épület „derékszögű részletét” leszámítva nem voltak alkalmasak 

további értelmezésre (CZENE/OTTOMÁNYI 2007). Egy ezt követően publikált rövid beszámoló 

szerint viszont a szórványosan megfigyelt oszlophelyek alapján több újkőkori épülettel lehet 

kalkulálni, egyeseknél jól kivehető volt a derékszögű oszlopszerkezet. Czene András 

egymástól nagyobb távolságra, „lazán” elhelyezkedő épületekkel számolt a lelőhelyen. A 

mellékelt légi felvételen egyértelműen megfigyelhető egy tipikus, háromosztatú épület déli 

része, legkevesebb két, ovális oszlophelyekből álló keresztirányú oszlopsorral. A közölt 

leletanyagban a közép-európai VK kottafejes és zselizi típusú kerámiatárgyai fordultak elő 

(CZENE 2008). 

Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark az előző feltárásokhoz hasonlóan a Duna jobb 

partján, de már a város területén fekszik. A lelőhelyen számos más korszak mellett a közép-

európai VK települése is napvilágot látott. A kultúra korai időszakát képviselő kisszámú 

kerámiatöredék mellett a leletek többsége a kottafejes fázisba és a zselizi időszakba 

sorolható (HORVÁTH et al. 2005, 139; TEREI et al. 2005a, 196; TEREI et al. 2005b, 82). Az újkőkori 

település nyomai egy jól behatárolható hathektáros területen helyezkedtek el és teljes 

egészében feltárhatóak voltak. Öt oszlopszerkezetes épültet sikerült azonosítani, melyek 

közül az 1. (HORVÁTH 2005, 2. kép: 2) és az 5. (HORVÁTH 2005, 2. kép: 3) számú házak alaprajza 

közölt. Ezek tanúsága szerint a kultúra tipikus kisméretű, egy osztatlan térből álló 

épülettípusát képviselik, egyaránt négy-négy keresztirányú oszlopsorral. A hosszanti falsíkok 

oszlophelysorait nem sikerült feltárni. 

A tőle jóval északabbra fekvő Budapest–Óbuda-Nánási út lelőhely feltárása egy 

lakópark építéséhez kapcsolódik. Összesen hét vagy nyolc oszlopszerkezetes épület nyomait 

figyelték meg az ásatók. A kutatható felület a modern épületek és néhány kisebb kiegészítő 

létesítmény területére korlátozódott, ezért számos újkőkori épületet csak részleteiben 

sikerült feltárni. Ennek ellenére teljes egészében felszínre került egy, a kottafejes fázisra 

keltezhető, 20 méter hosszú, 6 méter széles épületalap, melynek mind az öt hosszanti 
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oszlopsorát sikerült megfigyelni. Nem ismert a teljes alaprajza egy U alakú, déli oldalán 

nyitott alapozási árokkal rendelkező konstrukciónak, de a leírás szerint megfelel a közép-

európai VK keleti régiójában is ismert hasonló szerkezetű házak méretének és formájának. A 

kerámia leletanyag a kottafejes fázist és a zselizi időszakot képviseli (T. LÁNG/M. VIRÁG 2008; 

M. VIRÁG online; M. VIRÁG 2009a, 100–104, 106, 2–3. kép; 2009c, 11, Fig. 1). 

Több szempontból is különleges érdeklődésre tarthat számot a Duna bal partján, 

közvetlenül a főváros közigazgatási határán kívül fekvő Dunakeszi–Székesdűlő lelőhelye. A 

feltárt két épületalap szorosan egymás mellett helyezkedett el, az 1. számú ház mérhető 

hossza 20 méter, a másik épületé 30 méter volt. Az oszlopszerkezetek és a hosszanti gödrök 

azonban nem metszik egymást, az 1. ház nyugati és a 2. ház keleti hosszanti gödrét további, 

azokhoz kapcsolódó beásások kötik össze. Dunakeszi azon ritka magyarországi lelőhelyek 

közé tartozik, ahol felmenő falú oszlopszerkezetes épületek egyértelműen a korai VK 

időszakra keltezhetőek. A közölt, nem különösebben jellegzetes leletanyag valószínűleg az 

időszak végét jelentő Milanovce/Nyitranagykér fázisba sorolható. A két épületet az ásató 

Horváth L. A. a kultúra lelőhelyein általánosan előforduló, összesen öt hosszanti oszlopsorból 

álló épületektől eltérően három oszlopsoros konstrukciókként rekonstruálta, feltételezve egy 

korábban nem azonosított épülettípus előfordulását a kultúra magyarországi telepein 

(HORVÁTH 2002a, 12–13, 6. kép: 4; 2002b, 15, 24–28, Abb. 6: 4; 2004a).  

A főváros különböző kerületeiben több olyan további ásatás is folyt, amelyek során 

kerültek elő oszlopszerkezetes épületnyomok. Budapest–Rákoscsaba, Major-hegy dél 

lelőhelyen két ásatási idényben, 2005 és 2006 folyamán két épület látott napvilágot. Az 

egyiknek a három belső oszlopsorát és a hosszanti gödreit lehetett feltárni, míg a másiknál a 

három belső oszlophelysor és a hosszanti gödrök mellett részlegesen a falsíkok 

oszlophelysorai is fennmaradtak (ENDRŐDI/MARÁZ/REMÉNYI 2007, 271; REMÉNYI et al. 2006, 167, 

2. kép; REMÉNYI/ENDRŐDI/MARÁZ 2007, 182; M. VIRÁG 2009b; 2009c, 11, Fig. 1.). A Budapest–III. 

kerület, Bécsi út 271. szám alatti feltáráson szintén két épületalap vált ismertté (BUDAI 

BALOGH 2008a, 43–44; 2008b, 181; M. VIRÁG 2009c, 11, Fig. 1.). Budapest–IX. kerület, 

Beregszász út lelőhelyen a T1/1 felület keleti sarkában egy épületalap részlegesen volt 

feltárható. A belső oszlopsorok egyes oszlophelyei mellett a nyugati falsík oszlophelysorának 

egy része is megőrződött. A konstrukciótól északnyugatra egy további, három oszlophelyből 

álló sor is előkerült, amely hossza és irányítása alapján aligha értelmezhető másképpen, mint 

egy, az előzővel megegyező tájolású épület keresztirányú oszlopsora (M. VIRÁG/TÉZER 2007, 
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198–199, 2–3. kép; M. VIRÁG 2009c, 11, Fig 1.). A három lelőhely épületei a kultúra kései 

fázisainak időszakára keltezhetőek. A közlemények, ásatási jelentések Rákoscsabáról 

kottafejes és zselizi típusú, a Bécsi útról és a Beregszász útról zselizi leletanyagról tesznek 

említést. 

Meg kell említeni két további lelőhelyet, melyek ugyan kicsit távolabb fekszenek 

Budapesttől, de mindenképp ehhez a régióhoz tartoznak. Ottományi Katalin Érd–

Hosszúföldeken a zselizi időszak 15–20 méter hosszú, téglalap alakú házainak nyomait találta 

meg (OTTOMÁNYI 2005, 212; M. VIRÁG 2009c, 11, Fig. 1). Apc–Berekalja Heves megye nyugati 

részén fekszik, a Zagyva mentén, Budapest központjától 70 kilométerre északkeletre. A 

község határában Domboróczki László és Danyi József tárták fel 2009-ben a közép-európai 

VK települését számos házalappal. A lelőhely a kultúra magyarországi elterjedési területének 

legkeletibb részén fekszik, építészete, településszerkezete és leletanyaga egyedülálló 

információkkal szolgálhat az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájával fennállott 

kapcsolatokról is (DOMBORÓCZKI online; PRAE online). 

 

 Közép-Dunántúl 

A közép-dunántúli lelőhelyek közül több kutatása az M7-es autópálya Somogy megyei 

szakaszának építését megelőző feltárások során vált lehetővé. A Balaton déli partjának 

középső részén található Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő településén feltárt 

épületmaradványok, valamint a település szerkezetének elemzése a doktori dolgozat egyik 

fő célkitűzése. A korai VK időszak Bicske-Bíňa/Bény fázisától a kései VK időszakig lakott 

településre vonatkozó adatok részletes ismertetését a 6. fejezet tartalmazza.  

A szomszédos Balatonszemes község határában a kultúra két fontos lelőhelyét is 

napvilágra hozták az autópálya építésével összefüggő régészeti kutatások. Balatonszemes–

Bagódombon a feltárt régészeti jelenségek alapján a korszak azonosítható épületalapjainak 

számát 10–15-re becsülték a feltárók. A jelentős erózió miatt az egykori épületek helyét 

elsősorban a házszerkezetek melletti hosszanti gödrök alapján lehet meghatározni. Néhány 

esetben napvilágot láttak minden bizonnyal épületekhez tartozó oszlophelyek, amelyek 

azonban nem alkottak összefüggő oszlophelysorokat. Említést tesznek viszont egy három 

sorban elhelyezkedő, oszlophelyekből álló épületalapról, de utóbbi nem azonosítható 

egyértelműen az ásatás összesítő alaprajzán. A kerámia leletanyag jelentős részét a korai VK 
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időszak karakteres, a közölt edények alapján a Bicske-Bíňa/Bény fázisra keltezhető leletei 

adják. A korai VK időszak végén tipikus leleteket nem közöltek, de mivel a leletanyag döntő 

többsége nem publikált, továbbá a telepfeltárás sem teljes, nem zárható ki egy 

Milanovce/Nyitrakiskér fázisra keltezhető településrész megléte sem. Megtalálható viszont a 

kései VK időszak keszthelyi típusú kerámiaanyaga. Fontos további információt hordoz az a 

néhány kottafejes töredék, melyeket az ásatók korai kottafejes leletekként határozták meg. 

Mindez arra utal, hogy a település a kései VK időszak elején is lakott volt, vagyis hosszú, 

folyamatos vagy majdnem folyamatos megtelepedéssel számolhatunk (BONDÁR/HONTI/KISS 

2000, 99–100, V. tábla: 4–6; KISS/SEBŐK 2007, 113–117, 107. kép).  

A balatonszárszói lelőhelytől hét-nyolc kilométerre keletre fekvő Balatonszemes–

Szemesi-bereken oszlophelyeket egyáltalán nem lehetett megfigyelni, egyes régészeti 

jelenségek azonban ott is megszólalásig hasonlítottak a kultúra épületeinek hosszanti 

gödreire (BONDÁR/HONTI/KISS 2000, 96; BONDÁR et al. 2007, 124, 123. kép; HONTI/NÉMETH 2002, 

6). Elhelyezkedésük és egymástól való távolságuk alapján tíz épület helye vitathatatlanul 

azonosítható volt, de feltételesen további építményekkel is számolhatunk (MARTON/OROSS 

2009, 57, Fig. 3). A kerámia leletanyag korai keszthelyi típusú töredékeket tartalmaz, de 

kottafejes díszítésű is előkerült, azaz megfelel a balatonszárszói leletanyag Marton T. által 

leírt 3. stíluscsoportjának (MARTON 2008, 203–204, Fig. 4). Ennek alapján az újkőkori 

település ismert része a kései VK időszak kezdetéhez köthető (MARTON/OROSS 2009, 59–61, 

Figs 6–7). 

Keletebbre, de szintén a tó déli partján található Ordacsehi–Bugaszeg. A lelőhelyen 

nagyobb felületen váltak ismertté a kultúra zselizi időszakának régészeti jelenségei. Az 

ásatók több esetben azonosítottak épületek hosszanti gödreire emlékeztető párhuzamos 

árkokat, közöttük elszórtan elhelyezkedő oszlophelyekkel. Feltárták továbbá egy 

oszlopszerkezetes épület három belső hosszanti oszlophelysorát is (POLGÁR/P. SZEŐKE 2004, 

41, XVI. tábla: 3). 

A Balaton északi partvidékét elkerülték az autópálya méretű beruházások. Litér–

Papvásár-hegy településrészlete ennek ellenére szintén útépítésnek köszönhető megelőző 

feltárás során látott napvilágot. Két épületnyom a zselizi időszakhoz köthető. Az 1. számú 

háznak 10 méter hosszú szakaszát sikerült megtalálni. Az épület mind az öt hosszanti 

oszlopsorának nyomai megfigyelhetőek voltak, délről a második keresztirányú oszlopsor 

középső és keleti tagja kettős oszlop volt. A hosszanti gödrök távolsága 9 méter. A 2. számú 
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háznak mindössze a legdélebbi része esett a feltárt területre egyetlen feltárt oszlophellyel. 

Néhány oszlophely és hosszanti gödörként értelmezhető régészeti jelenség alapján 

feltételesen azonosítható volt a korai VK időszak hat további épületének a helye is (S. 

PERÉMI/REGENYE 2006; REGENYE 2008, 7, 15–17, 1–2. ábra). 

 

Délnyugat-Dunántúl 

Zala megyében négy olyan, egymás közelében fekvő lelőhelyen folyt feltárás, amelyek 

kutatása az M7-es és M70-es autópályáknak a térséget érintő szakasza miatt vált 

szükségessé. A Kalicz N. által korábban már kutatott Becsehely II–Homokos (KALICZ 1978–79c) 

újabban feltárt felületén az ásató szerint a kultúra hat-hét házalapjával lehet számolni. 

Számos régészeti jelenség esetében kétségtelen, hogy hosszanti gödrökről van szó, melyek 

nagyon szabályosan, párhuzamosan futnak a feltárt felület összesítő térképén. Feltűnő 

jelenség viszont az épületek oszlopszerkezeteire utaló oszlophelyek szinte teljes hiánya. A 

kerámia leletanyagban a korai és a kései VK időszakok formakincse és díszítései képviseltetik 

magukat (P. BARNA 2004, 33–34). 

Petrivente–Újkúti-dűlőn szintén elsősorban a hosszanti gödrök alapján azonosíthatók 

a házalapok, de egyes esetekben az oszlophelyek jelentős része is fennmaradt. Előbbiek 

tanúsága szerint az épületek tájolása ÉÉK–DDNy-i vagy északkelet–délnyugati volt. A feltárt 

régészeti jelenségek alapján legalább tíz, hozzávetőlegesen 16–20 méter hosszúságú épület 

azonosítható, amelyek a kései VK időszakban álltak a lelőhelyen (HORVÁTH/KALICZ 2003, 6–7, 

1. kép: 2). Sormás–Törökföldekről egyetlen, kizárólag a hosszanti gödrök alapján azonosított 

ház helye ismert, az épület oszlopszerkezetének semmilyen nyoma nem maradt fenn (P. 

BARNA 2005, 20, 1. kép: 2, 4). A három településtől nyugatra feltárt Muraszemenye–Aligvári 

mezőn a kultúra egy oszlopszerkezetes háza és a hozzá tartozó hosszanti gödör látott 

napvilágot (KVASSAY 2002, 11). 

Az említett nagyberuházásokat megelőző feltárásokkal szemben a Szentgyörgyvölgy–

Pityerdomb újkőkori településén folytatott ásatások az MTA Régészeti Intézetének a Kerka 

folyó völgyében végzett mikroregionális kutatási programjának részét képezték (BÁNFFY 

2005a; 2005b). Korábban részletesen tárgyaltam, hogy egyediségét a kultúra formatív 

fázisára való keltezés jelenti. A lelőhelyen feltárt erősen átégett paticsréteg és a hosszanti 

gödrökként azonosított beásások alapján két épület helyét sikerült azonosítani. A hosszanti 
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gödrök mellett azonban rendkívül korlátozott számban láttak napvilágot olyan oszlophelyek, 

melyeket az épület egykori vázszerkezetével lehetett összefüggésbe hozni. A házak hossza 

13–14 méter, szélességük körülbelül 8 méter lehetett, egymástól való távolságuk pedig 

mintegy 30 méter (BÁNFFY 2000a, 176–177, Fig. 6; 2004a, 35–47). Az 1. számú épületnek a 

feltárt régészeti jelenségek alapján elkészített rekonstrukciója két nagyméretű, a 

taréjszelement alátámasztó tartóoszloppal számol a ház két végén, a belső teret viszont 

gyakorlatilag oszlopoktól mentesnek ábrázolja. Külön említést érdemel a ház keleti hosszanti 

gödrében megtalált néhány ferde oszlophely, melyeket az ereszt alátámasztó 

konstrukcióként rekonstruáltak (BÁNFFY 2004a, 37; BÁNFFY/RÉTI 2008, 12, 4. kép), hasonlóan J. 

Lüning elképzeléséhez a korai VK időszak épületeinek külső árkába helyezett oszlophelyeihez 

(LÜNING 1988a). 

 

Délkelet-Dunántúl 

Az alább tárgyalt lelőhelyek közül legészakabbra Harta–Gátőrház fekszik. Annak ellenére, 

hogy nem dunántúli lelőhely, határozottan ehhez a régióhoz tartozik hiszen a folyó bal 

partján található. Az ásatásról közreadott jelentés szerint a 2002–2003-ban folytatott 

kutatások során a kultúra hat oszlopszerkezetes épületének kitűnő állapotú maradványait 

sikerült feltárni és dokumentálni, az oszlopszerkezeteket és a házakat kísérő hosszanti 

gödröket egyaránt. A leletanyagban kottafejes és zselizi típusú díszített kerámia látott 

napvilágot (KUSTÁR/LANTOS 2004). Kustár Rozáliának a terület környékének őskörnyezeti 

változásait tárgyaló geoarcheológiai egyetemi szakdolgozata további fontos információkkal 

szolgál az újkőkori településről. Munkája hét egyforma, hosszanti gödrökkel kísért 

oszlopszerkezetes épületről tudósít. Az északi szelvény mellékelt térképein öt épület 

egyértelműen azonosítható. A legteljesebb állapotban fennmaradt házalap hossza 17,5 

méter, szélessége 7,5 méter volt. A viszonylag ép házmaradványok hossza 11 és 21 méter 

között változott. Két esetben a falsíkok oszlopsorait is sikerült megfigyelni. Két épület 

esetében figyelték meg a belső tér három részre való felosztását, a mellékleteken látható 

alaprajzok valóban több esetben elkülönülő helyiségekre engednek következtetni. Külön 

figyelmet érdemel az a négy, szintén a közép-európai VK idejére keltezett karám, amelyek 

közül a legépebb szabályos négyszögletes alaprajzú, alapterülete 27,5 × 28 méter. Az egyes 

karámok, karámrészletek és az egyik oszlopszerkezetes épület közötti átfedések alapján 
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Kustár R. legkevesebb öt településhorizontot tartott elkülöníthetőnek, a kerámia leletanyag 

tipológiai elemzése alapján viszont csak hármat (KUSTÁR 2008, 17–18, 5–9. melléklet). Fontos 

megjegyezni, hogy az egyes épületek nincsenek átfedésben egymással. 

Az M6-os autópálya Dunaújváros és Pécs közötti szakaszának megépítéséhez is a 

közép-európai VK több településének felfedezése kötődik. Ez annál inkább jelentős 

fejlemény, mert a 21. század első évtizedének közepére Tolna és Baranya megye területe 

maradt az utolsó olyan fehér folt a kultúra dunántúli telepkutatásának térképén, ahonnan 

jóformán semmilyen, az épületekre és a településszerkezetekre vonatkozó adattal nem 

rendelkeztünk. Paks–Gyapa lelőhelyről a kultúra három oszlopszerkezetes, északnyugat–

délkeleti tájolású épületéről van tudomásunk. A házalapok 18 méter hosszúak és 8 méter 

szélesek, kétosztatúak és a válaszfaluk az épület hosszúságának kétharmadánál húzódott. A 

8 méteres szélesség némiképp meghaladja úgy a magyarországi, mint a közép-európai 

lelőhelyeken feltárt épületek szélességét, viszont az épületek méretei és a beosztásuk 

kísértetiesen emlékeztetnek a Dunántúlról ismert középső rézkori épületnyomokra. A házak 

hosszanti falai mellett feltárt agyagkitermelő gödrök a leírás alapján a közép-európai VK 

hosszanti gödreire emlékeztetnek. A kérdésben végleges állásfoglalás csak az alaprajzok 

ismeretében lesz lehetséges. A lelőhelyen további, észak–déli tájolású, 20–25 méter hosszú 

hosszanti gödrök is napvilágot láttak, közöttük azonban oszlopszerkezetek nyomait nem 

sikerült megfigyelni (VÁCZI 2009, 254). 

A korai VK időszak kutatásában fontos szerepet játszott Fajsz–Garadomb lelőhellyel 

szemben, de már a dunántúli oldalon, azaz a Duna jobb partján található Tolna–Mözs. Túlzás 

nélkül állítható, hogy a régió egyik legfontosabb lelőhelyét sikerült megtalálni, egyben 

azonosítani 47 oszlopszerkezetes épületének nyomait. Az ásatás eredményei alapvetőek a 

korai VK időszak építészetének, településtörténetének és kapcsolatrendszereinek 

megítélését illetően, ezért a dolgozat 7. fejezeteként önálló elemzés tárgyát képezik.  

Tőle délre Alsónyék–Kanizsa-dűlő, Bátaszék–Malomréti-dűlő, Bátaszék–Mérnöki telep 

és Bátaszék–56-os út lelőhelyek tulajdonképpen egy komplexumot alkottak a Lajvér-patak 

két partján. Az összesen mintegy 30 hektáros területen végzett ásatásokat mindenekelőtt a 

lengyeli kultúra kiterjedt települése és több mint 2000 temetkezésből álló sírmezője tette 

ismertté (ZALAI-GAÁL/OSZTÁS 2009; OSZTÁS/ZALAI-GAÁL/BÁNFFY 2012), de számos új eredménnyel 

szolgáltak a Starčevo-kultúra itt feltárt településnyomai is (BÁNFFY/MARTON/OSZTÁS 2010). A 

területen azonban megtelepedett a közép-európai VK közössége is, Bátaszék–Malomréti-



176 
 

dűlőn hozzávetőlegesen 15 oszlopszerkezetes épület nyomai kerültek elő. A több sorban 

elhelyezkedő épületalapok helyei elsősorban a sorokon belül párhuzamosan futó hosszanti 

gödrök alapján azonosíthatóak, de számos esetben sikerült megfigyelni az oszlopszerkezetek 

nyomait is (GALLINA et al. 2010, 12, 8. tábla, 11. tábla: 1–2). A Bátaszék–Mérnöki telep és 

Bátaszék–56-os út néven dokumentált lelőhelyrészeken három-három épületalap látott 

napvilágot. Arról egyelőre sajnos nem rendelkezünk információval, hogy az egyes épületek a 

kultúra mely időszakára, illetve fázisára keltezhetőek. 

 

 

 
5.10. kép: A közép-európai VK lelőhelyei Magyarországon a 2010-ben ismert 

oszlopszerkezetes épületekkel és a feltételezett gödörházakkal  
(a lelőhelyek számozását lásd az 5.1. táblázatban) 
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Az elmúlt évek ásatási tevékenysége Baranya megye területén is régen várt 

eredményeket hozott. Berkesd–Ereszény lelőhelyen Voicsek Vanda találta meg a közép-

európai VK települését. Az egykori épületek cölöpszerkezetét jelző oszlophelyek közül 

keveset sikerült megfigyelni, viszont az ásatási jelentés szerint egymástól 10–15 méter 

távolságban feltárt, megközelítőleg észak–déli irányú hosszanti gödrök sorban elhelyezkedő 

házakra utaltak (VOICSEK 2010a). 

Szemelyen az Ásatárs Kft. munkatársai bukkantak nagy kiterjedésű település 

nyomaira Paluch Tibor vezetésével. A kutatások eredményei egyelőre közöletlenek, de több, 

a feltárt felületről készült légi felvétel tanúsága szerint a párhuzamosan futó hosszanti 

gödrök alapján számos épületnyommal számolhatunk a lelőhelyen. Néhány épületnek az 

oszlophelyei is jó állapotban maradtak fenn.40 

 

                                                           
40 Köszönettel tartozom Somogyi Krisztinának, akinek hozzájárulásával megtekinthettem Bátaszék–Malomréti-
dűlő lelőhely összesítő alaprajzát, továbbá rendelkezésemre bocsátotta a Szemelyen készült légi felvételeket. 
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5.2.2. A Kárpát-medence északnyugati részén, Szlovákiában feltárt települések 

 

A Kisalföld északnyugati peremvidéke 

Az egyik legfontosabb Szlovákiában kutatott régió a Kisalföld északnyugati peremén a Kis-

Duna és a Kis-Kárpátok között húzódó terület (5.11. kép). Az intenzív ásatási tevékenység 

kezdete az 1970-es évek közepén a Bratislava/Pozsony és Trnava/Nagyszombat városokat 

összekötő autópálya építését megelőző feltárásoknak köszönhető. Blatné/Pozsonysárfő 

község határában feltárt településen nagyobb számban kerültek elő épületnyomok. A 

település egy teraszon található, teljes területe hozzávetőlegesen 20 hektár. Már az első, 

1977. évi ásatási szezon nyolc oszlopszerkezetes épület feltárását tette lehetővé egy 

viszonylag kicsi, 3000 m2 nagyságú felületen (PAVÚK 1978). A második ásatási szezonban már 

két felületen, az ún. A és B szekcióban folyt a feltárás. Előbbi felületen nyolc olyan 

oszlophelycsoportról tett említést az ásató, amelyek mindegyikében legalább két-két 

épületet lehetett azonosítani. A település központi részén található B szekcióval 

kapcsolatban három oszlopcsoportot említett (PAVÚK 1980b). Az ásatások három szezon alatt 

összesen mintegy 900 régészeti jelenség feltárását eredményezték. A település a korai VK 

időszaktól a zselizi időszak végéig állt fenn. A kutatott területen legjelentősebb számban a 

zselizi időszak II. fázisának emlékanyaga került elő.  

A megtalált épületnyomok száma legkevesebb 26 volt. A korai VK időszakhoz nem 

lehetett házalapot kötni. Két nagyméretű oszlopszerkezetes konstrukció a kottafejes fázist 

képviselte, de a legtöbb épületnyom a zselizi időszakra volt keltezhető. A lelőhelyen feltárt 

beásások, mindenekelőtt gödrök olyan mértékben pusztították el a korábbi 

oszlopszerkezetes épületnyomok részleteit, hogy nem egy esetben egyetlen teljes 

keresztirányú oszlophelysor sem maradt fenn. Fontos további, a település szerkezetére 

vonatkozó információ, hogy Štúrovo/Párkány településéhez hasonlóan itt voltak egymással 

átfedésben lévő épületalapok. Több épületet emeltek korábbi házak helyén, kétszer, illetve 

akár háromszor is használva ugyanazt a területet építkezésre. A lelőhelyről hozzáférhető 

szűkszavú beszámolók egyetlen Čataj/Csataj típusú háromosztatú épületről tesznek említést. 

Annak ellenére, hogy bonyolult stratigráfiája miatt J. Pavúk csak korlátozott mértékben 

tartotta lehetségesnek a település szerkezetének és fejlődésének részletes vizsgálatát, 

sajnálatosan keveset tudunk az ott megtalált épületekről, közölt lelőhelytérkép hiányában 
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pedig csak sejthető, hogy a Štúrovóban/Párkányban megismerthez hasonló 

településszerkezettel számolhatunk (PAVÚK 1980c, 163–164; 1994a, 238). 

 Blatné/Pozsonysárfő településétől mindössze 500 méter távolságban található 

Čataj/Csataj lelőhely, szintén egy, a környezete fölé emelkedő teraszon. A feltárások során a 

közép-európai VK korai időszakának, a kottafejes fázisnak és a zselizi időszaknak az 

emlékanyaga egyaránt napvilágot látott. A két nagyméretű, háromosztatú oszlopszerkezetes 

épület a kottafejes fázis idején állt a településen. Az 1. számú ház hossza 34,6 méter, 

szélessége az északi végén 6,6, a déli végén 7,2 méter, vagyis a házalap enyhén trapéz alakú. 

Nem kevesebb mint 14 keresztirányú oszlopsorának oszlophelyeit lehetett feltárni. A 

legdélibb öt oszlophelysor ovális oszlophelyekből állt – ez a jelenség adott alapot a 4. 

fejezetben tárgyalt Čataj/Csataj háztípus fogalmának bevezetésére. Az épületalap jó 

állapotban maradt fenn, mindkét hosszanti falsík oszlophelysora összefüggően 

megfigyelhető volt. A 2. számú épület az előbbitől 12–14 méter távolságban, attól nyugatra 

került elő. A 30 méter hosszúságú épületnek csak a három belső hosszanti oszlophelysora 

maradt fenn. Az eredetileg 13 keresztirányú oszlopsorral megépített ház alapjának 

északkeleti és középső részén kilenc keresztirányú oszlophelysor épen őrződött meg, egy 

teljesen elpusztult, egy továbbinak pedig a keleti és a középső oszlophelye maradt ránk. A 

délnyugati épületrész két keresztirányú oszlophelysora ovális oszlophelyekből állt (PAVÚK 

1976, 181–182; 1986a, 365–367, Abb. 1–4; 1994a, 238). 

Cífer–Pác/Czífer–Pusztapát lelőhelyen a közép-európai VK települése a korai VK 

időszaktól egészen a zselizi időszak III. fázisáig fennállt. A kultúra két oszlopszerkezetes 

épülete került elő. Az ásatási jelentés egyik fényképfelvétele alapján legalább az egyik ház 

hosszanti falsíkjának oszlophelyeit is sikerült feltárni (KOLNÍK 1980a, Obr. 71: 3; PAVÚK 1994a, 

238). A település ritka leletei a korai VK időszak két helyen átfúrt, bekarcolt vonaldíszes 

agyagkorongjai (KOLNÍK 1978, 135, Obr. 70: 1; 1980a, 151, Obr. 73: 4). Egy ülő idolfigura 

hátára – a korai VK időszakban megszokott módon – ék alakú vonaldíszeket karcoltak (KOLNÍK 

1980a, 151, Obr. 73: 1a–d), hasonlóan díszítettek egy további idolt is (KOLNÍK 1980b, 110, 

Obr. 54: 1a–b), de napvilágot látott a zselizi időszak arcábrázolásos, gömbös testű edényének 

töredéke is (KOLNÍK 1980a, 152, Obr. 74). 

 A közeli Voderady–Slovenská Nová Ves/Vedrőd–Vedrődújfalu határában folytatott 

kutatásokról közölt ásatási jelentés a kottafejes fázis nagyméretű, hosszanti gödrökkel kísért 

oszlopszerkezetes épületeiről és a zselizi időszak gödreiről tudósított (PAVÚK/MINÁČ 1977, 
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227). Ezzel szemben J. Pavúk Štúrovo/Párkány települését bemutató monográfiájában a 

zselizi időszak egy épületéről tett említést a lelőhelyről (PAVÚK 1994a, 238). 

 

A Dudvág és a Nyitra folyók völgyei 

 A Dudvág jobb partján fekvő Žlkovce/Zsúk község területén a kottafejes fázis négy 

épületalapja vált ismertté egymástól 15–20 méter távolságban. Az épületnyomokhoz tartozó 

gödrök olyan kevés kerámia leletanyagot tartalmaztak, hogy J. Pavúk a házak használatának 

sorrendjét nem tartotta megállapíthatónak, viszont a feltárt leletegyüttest egy rövid ideig 

használt telep jó példájának tekintette (PAVÚK 1994a, 238). Ezen túlmenően megemlítette, 

hogy Žlkovce/Zsúk határában a lengyeli kultúra kiterjedt településének feltárása során 

nyilvánvalóan egy nagyobb telep peremét találták meg, mert mindössze 150 méterre északra 

további házalapok részleteit sikerült megfigyelni. Az utóbbiakat kísérő gödrökből a zselizi 

időszak kerámia leletanyaga is előkerült (PAVÚK 1986b; 1994a, 238). 

Jelšovce/Nyitraegerszeg lelőhely feltárásának összesítő térképén jól láthatóak négy 

töredékesen fennmaradt, egységesen északkelet–délnyugati irányba tájolt házalap 

oszlophelyei. Néha teljes keresztirányú oszlophelysorok is feltárhatóak voltak, más 

esetekben csak két azonos keresztirányú oszlophelysorhoz tartozó oszlophely. Két épületnél 

hosszabb szakaszon fennmaradtak a délkeleti hosszanti falsík oszlophelyei, egy épület 

északkeleti részén alapozási árok nyomaira bukkantak. A lelőhelytérképen hosszanti 

gödröknek nincs nyoma. A megtelepedés a zselizi időszakra keltezhető, a telep feltárt része a 

házalapokon kívül mindössze hat további tárológödörből állt (BÁTORA 1999, 14, Obr. 1). 

 

A Zsitva és a Garam folyók közötti síkság 

A másik intenzíven kutatott régió a Kisalföld Dunától északra fekvő részén a Žitava/Zsitva és 

a Hron/Garam folyók közötti terület. Itt található Štúrovo/Párkány, a közép-európai VK 

legismertebb szlovákiai települése. A magyar határ tőszomszédságában fekszik, közvetlenül a 

Duna északi partján, egy a víztükör felett 15 méterre fekvő, lösszel fedett teraszon. Az 

újkőkori telepnyomok egy papírgyár építése során kerültek elő, a Szlovák Tudományos 

Akadémia Régészeti Intézetének munkatársai 1965 és 1967 között három ásatási szezonban 

folytattak feltárásokat az újkőkori régészeti jelenségekkel fedett területen. Az ásatás fő 

területe egy hozzávetőlegesen 150 × 120 méteres felület (A szekció) volt. Néhány további 
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újkőkori jelenség egy kisebb, különálló felületen (B szekció) került elő, egy harmadik kutatott 

felületen azonban már nem voltak újkőkori településnyomok. 

A települést a nagy mennyiségű kerámia leletanyag a közép-európai VK kottafejes 

fázisára és zselizi időszakára keltezi. Szlovákia területén első ízben ott sikerült a korszak 

oszlopszerkezetes épületalapjainak feltárása. Összesen 32 oszlopszerkezetes ház nyomait 

találták meg az ásatók, egy részüket azok teljes hosszúságában, másokat csak részlegesen. A 

štúrovói/párkányi telep egyben a kultúra legrészletesebben feldolgozott szlovákiai 

települése. A feltárt településrészen elkülönített hét ún. Bauareal – mint azt már említettem 

– nem sokban különbözött a Rajna-vidéki telekkoncepciótól, legfeljebb a határaikat 

definiálta sokkal bizonytalanabbul J. Pavúk. A tíz településhorizont közül az első három 

képviselte a kottafejes fázist, a 4–10. településhorizont pedig a zselizi időszakot (NĚMEJCOVÁ-

PAVÚKOVÁ 1966; PAVÚK 1982; 1994a). 

 Bíňa/Bény község területén az 1980-ban folytatott ásatás során a zselizi időszak két, 

részlegesen feltárt épületalapja látott napvilágot a hozzájuk tartozó hosszanti gödrökkel 

együtt (CHEBEN 1981, 89; PAVÚK 1994a, 239). 

Mužla–Čenkov/Muzsla–Csenke települése közvetlenül a Duna partján fekszik. A 

lelőhely már az 1930-as évek óta ismert volt, de szisztematikus kutatására a bős–nagymarosi 

vízlépcső építését megelőző feltárások keretei között került sor 1979-től. Több más korszak 

leletei mellett a közép-európai VK emlékanyaga is előkerült itt. Az újkőkori település a 

kultúra kottafejes fázisától a zselizi időszak mindhárom fázisán át lakott volt. A korszak 

mintegy 300 régészeti jelenségéből mindössze 20 keltezhető a kottafejes fázis időszakára, így 

az épületnyomok is nagy valószínűséggel a zselizi időszak megtelepedéséhez köthetők. A 

későbbi időszakok régészeti jelenségei számos újkőkori beásást pusztítottak el, ezért az 

épületek nyomait csak részlegesen sikerült megfigyelni, így a hosszanti gödröket, egyes 

oszlophelyeket, néha teljes keresztirányú oszlophelysorokat. Az épületek számát az ásató 

Ivan Kuzma 11–16-ra becsülte (KUZMA 2011, 71–75, Abb. 3: 1). Figyelemre méltóak a zselizi 

időszak lelőhelyén napvilágot látott zoomorf és antropomorf ábrázolások, közöttük az 

arcábrázolásos edények (KUZMA 1990; 2011, 75–78, Abb. 4: 7–8; Abb. 5). 

 Patince–Teplica/Path–Gyógyfürdő lelőhelye a Duna bal partján fekszik, pontosan 

azon a helyen, ahol a folyószabályozások előtt a Žitava/Zsitva folyó torkolata volt. Az újkőkori 

település az egykori folyóágy jobb partján található. Az öt ásatási évad során az újkőkori 

leletek mellett kora bronzkori és középkori emlékanyagot is feltártak az ásatók. A közép-
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európai VK települése a korai VK időszaktól a kottafejes fázison keresztül a zselizi időszak 1., 

majd 2. fázisában volt lakott (CHEBEN 1985; 2011, 91). Ivan Cheben öt oszlopszerkezetes 

épületet tudott egyértelműen azonosítani, amelyek közül a legnagyobb ház maximális 

hosszát 21 méterben, az épületek szélességét 6,5–7,5 méterben adta meg. Megfigyelte 

továbbá azt is, hogy egyes épületalapok (4. és 5. számú épületek) metszik egymást, ezért 

több települési fázissal számolt (CHEBEN 2011, 94). Mivel a feltárás összesítő térképén (CHEBEN 

2011, Abb. 1) az épületalapok nincsenek számozva, ezért nem állapítható meg pontosan, 

hogy következetéseit mely házmaradványok alapján vonta le. Annak ellenére, hogy a későbbi 

beásások valóban számos házalapot részben elpusztítottak, a megtalált oszlophelyek alapján 

legalább hét épületalap azonosítható, négy esetben az egyik vagy mindkét hosszanti falsík 

oszlophelysora is hosszabb szakaszon fennmaradt. Ez a szám azonban biztosan nem az 

összes, az újkőkori településen emelt épületet jelenti. Több, oszlophelyekhez nem köthető 

régészeti jelenség határozottan megfelel a hosszanti gödrök szokásos formájának és 

méretének, de számos további, az egyértelmű helyzetű oszlophelysorokon kívül eső 

oszlophely is feltárásra került. A településen a házalapok több esetben kétségtelenül 

felülrétegezték egymást, vagyis a Štúrovo/Párkány és Blatné/Pozsonysárfő lelőhelyeken 

megismerthez hasonló településszerkezettel számolhatunk. 

A Žitava/Zsitva mentén északra haladva található Dvory nad Žitavou–Gyorok 

homoka/Udvard–Györök homoka újkőkori települése. A három, apszisos záródású, alapozási 

ároknak meghatározott régészeti jelenség mellett napvilágot látott egy azokkal megegyező 

tájolású oszlopszerkezetes épületalap is. Az oszlopszerkezet nyomai csak hiányosan 

maradtak fenn, de megfigyelhető volt több teljes keresztirányú oszlophelysor. A hosszanti 

falsíkok oszlophelyei összefüggően nem maradtak fenn, feltételesen ebbe a kategóriába 

sorolható egy-egy oszlophely az épület két oldalán. Az újkőkori régészeti jelenségekből a 

zselizi időszak kerámia leletanyaga került elő, ezért az oszlopszerkezetes épület is erre a 

horizontra keltezhető (PAVÚK 2002, 65–66, Abb. 4). 

Hurbanovo–Bohatá/Ógyalla–Bagota lelőhelyen építkezés közben elvégzett 

leletmentő ásatás során nyílt lehetőség a közép-európai VK településének kutatására. A 

kultúra korai időszakát kisszámú régészeti jelenség képviselte, ezek pontosabb keltezését 

azonban nem teszi lehetővé az a körülmény, hogy a Bicske-Bíňa/Bény és a 

Milanovce/Nyitranagykér fázisok jellegzetességei egymással keverten, akár egyazon 

gödörben is napvilágot láttak. Megtalálható ezenkívül a kottafejes fázis kerámiája is, de a 
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leletanyag többsége a zselizi időszak I. és II. fázisát képviseli. Az ásatók oszlopszerkezetes és 

közelebbről nem meghatározott mezőgazdasági jellegű épületekről is említést tesznek 

(BŘEZINOVÁ/PAŽINOVÁ 2011, 179–185, Obr. 23). A Josef Ďuriš által vizsgált patics leletanyag 

három koncentrációját lehetett rögzíteni. A 3. számú egy jól rekonstruálható 

oszlopszerkezetes épületalap környeztében volt megfigyelhető. Az 1. és 2. számú 

paticskoncentrációk esetében erősen hiányos épületnyomokról beszélhetünk (ĎURIŠ 2011, 

185, Obr. 14). 

A 3. számú épület két, középszelemeneket alátámasztó oszlopsorának oszlophelyei 

összefüggően fennmaradtak, a taréjszelement tartó oszlopok oszlophelyei közül mindössze 

kettő az épületalap északi részén. Az 1. és 2. számú épületek esetében is jól kivehető a 

három belső hosszanti oszlopsor vonalvezetése, mindkét esetben legalább egy teljes 

keresztirányú oszlophelysor megőrződött. Ezen túlmenően meghatározható egy további, a 4. 

számú épület helye is. A konstrukció déli részének egy teljes keresztirányú oszlophelysorát és 

a nyugati hosszanti falsík egy oszlophelyét sikerült feltárni közvetlenül a 3. számú épülettől 

északra. A keresztirányú oszlopsor iránya azonban kissé eltér a 3. számú épület keresztirányú 

oszlophelysorainak irányításától, ezért egészen bizonyosan két különálló épületről van szó. A 

nyugati és keleti hosszanti gödreik metszették egymást, vagyis nem egy időben álltak a 

településen. Az 1–3. számú épületek irányítása ÉÉK-DDNy-i volt, a velük megegyező 

tengelybe rendeződő oszlophelyek és hosszanti gödrökhöz hasonló beásások további 

oszlopszerkezetes épületek egykori létezését sejtetik. A négy házat nem lehet egyértelműen 

keltezni a közép-európai VK életén belül. Az 1. számú épület környezetében a lelőhelyen 

előforduló összes fázishoz tartozó gödrök megtalálhatóak, klasszikus hosszanti gödör nem 

azonosítható. A 2–4. épületek esetében a legvalószínűbb a zselizi időszakra való keltezés a 

mellettük feltárt, nyugati hosszanti gödrökként értelmezhető régészeti jelenségek kerámia 

leletanyaga alapján (BŘEZINOVÁ/PAŽINOVÁ 2011, Obr. 23). 
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5.11. kép: A közép-európai VK lelőhelyei Délnyugat-Szlovákiában oszlopszerkezetes 
épületekkel: 1, Bíňa/Bény; 2, Blatné/Pozsonysárfő; 3, Cífer–Pác/Czífer–Pusztapát; 
4, Čataj/Csataj; 5, Dvory nad Žitavou–Gyorok homoka/Udvard–Györök homoka; 
6, Hurbanovo–Bohatá/Ógyalla–Bagota; 7, Jelšovce/Nyitraegerszeg; 8, Mužla–

Čenkov/Muzsla–Csenke; 9, Patince–Teplica/Path–Gyógyfürdő; 10, Štúrovo/Párkány; 
11, Voderady–Slovenská Nová Ves/Vedrőd–Vedrődújfalu; 12, Žlkovce/Zsúk. A közeli, 

dunántúli területek néhány jelentős települése: Al, Almásfüzitő–Foktorok; Gy, Győr–Pápai 
vám; Mo, Mosonszentmiklós–Egyéni földek. 
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5.3. TEMETKEZÉSEK 

 

5.3.1. A Dunántúl és keleti peremvidékei: Magyarország 

 

5.3.1.1. Sírleletek a kutatás kezdeteitől 1990-ig 

 

A közép-európai VK magyarországi településterületén az 1980-as évek végéig ismertté vált 

temetkezések tárgyalása során különleges figyelem illeti meg a klasszikus példává lett 

nagytétényi sírt. A temetkezést Gallus Sándor tárta fel egy római castrum régészeti kutatása 

során. A bal oldalára fektetett, zsugorított testhelyzetű halott lábait felhúzták, a karok a 

koponya mellett, visszahajlított helyzetben pihentek. A sír tájolása kelet–nyugati. 

Kiemelkedő jelentőségűek a temetkezés edénymellékletei, amelyek közül három a fej körül, 

a negyedik a medence magasságában volt elhelyezve. Az ötödik, töredékes állapotban 

fennmaradt edény nem szerepel a tárgyfotók között és helyét a mellékelt sírrajz sem jelöli. A 

négy, jó megtartású kerámiatárgy közül egy enyhén tölcséres nyakú, gömbös testű, 

hasvonalán több füllel ellátott edény a kései zselizi fázis jellegzetes, sokszoros bekarcolt 

vonalkötegeivel díszített, amelyet mélyen árkolt függőleges átvágások tagolnak (GALLUS 1936, 

48.b kép). Egy gömbös testű, feltehetően rövid, hengeres nyakú edény pereme hiányzik, 

felületét a bükki kultúra ornamentikájának bekarcolt vonalkötegei borítják (GALLUS 1936, 48.a 

kép). Egy további, élesen kettős kónikus formájú edény (GALLUS 1936, 47. kép) kulturális 

besorolására több elképzelés is született, R. Gläser szerint azonban nem importtárgyról, 

hanem a zselizi időszak legkésőbbi fázisában megszokott formáról van szó (GLÄSER 1993, 78). 

A negyedik edény egy gömbös testű, enyhén tölcséres nyakú amfóra volt (GALLUS 1936, 46. 

kép). A bizonyíthatóan egy régészeti jelenséghez tartozó kerámialeletek ilyen összetételben 

való megtalálása felbecsülhetetlen támpontot szolgáltatott a szóban forgó újkőkori kulturális 

horizontok relatív kronológiai viszonyainak meghatározásához (GALLUS 1936; TOMPA 1942, 22, 

26, Taf. 3: 1–4). A kérdéses ötödik edény Tompa Ferenc szerint egy zselizi ornamentikájú 

belső díszes tál volt (TOMPA 1942, 26). 

 Esztergom–Szamárhegy lelőhelyen 1924-ben kerültek elő egy zsugorított 

testhelyzetben eltemetett gyermek maradványai. Két edénymelléklete közül az egyik egy 
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kései zselizi ornamentikával díszített mély tál, a másik egy csőtalp töredéke (BANNER 1927, 

30, 92; HORVÁTH/H. KELEMEN/TORMA 1979, 218, 2. tábla: 541; GLÄSER 1993, 75). 

A Budapest–Békásmegyeren napvilágot látott gyermekcsontváz szintén zsugorított 

testhelyzetű halottra utal. A temetkezéshez összesen öt, mellékletként értelmezhető 

kerámiatárgy tartozott. Az egyik egy hengeres nyakú edény, vállán két könyökfüllel. Előkerült 

továbbá egy enyhén S profilú mély tál, egy hozzá hasonló formájú, de kónikus felsőtestű 

edény és egy kettős kónikus mély tál. Az ötödik edény ezzel szemben rendkívül töredékes 

volt. Kalicz N. és Makkay J. a kései zselizi fázisra keltezték a temetkezést, arra az időszakra, 

amikor a Sopot(–Bicske)-kultúra már megjelent Magyarországon. Megállapították, hogy több 

edény is az utóbbi formáival mutat azonosságot (TOMPA 1942, 1. tábla: 16; F. PETRES 1954, 26–

27; KALICZ/MAKKAY 1972b, 96, 103, Abb. 6: 1–4; GLÄSER 1993, 73).  

A lelőhelyen Gáboriné Csánk Veronika 1964. évi ásatásán egy további temetkezés is 

ismertté vált. A halott karjait könyökben behajlították, alsó végtagjai viszont nyújtott 

helyzetűek voltak. Tájolása dél–északi, az ásató „részlegesen zsugorított”, hason fekvő, míg 

R. Gläser a bal oldalán fekvő vázról írt. A sír felett kőpakolás és paticstöredékek is 

előkerültek. A leírás szerint a paticsok között egy vékony falú, bomba alakú edényt is 

feltárástak, amely talán a zselizi időszakkal hozható összefüggésbe. A lehetséges keltezést 

azonban rendkívül bizonytalanná teszi, hogy a gömbös testű edény és a váz között az ásató 

egy, általa a tiszai kultúrához tartozó nagy tálnak meghatározott edény töredékeit találta 

meg (G. CSÁNK 1971, 287–289, 4–5. kép; KALICZ 1988, 195). Egy másik gödörből 

szarvastemetkezés került elő. Utóbbit rituális temetkezésként közölte, mivel a váz teljes és 

sértetlen volt (G. CSÁNK 1971, 289, 291, 7. kép). Gáboriné Csánk V. ásatási naplójára 

hivatkozva R. Gläser említ egy további, jórészt elpusztult temetkezést is, egy kelet–nyugati 

tájolású, zsugorított testhelyzetű halottat. A vázrészek közül a koponya, a bordák, az alsó és 

a felső végtagok csontjai maradtak meg. Mivel melléklete nem volt, ezért a közép-európai VK 

időszakára való keltezését – teljes joggal – bizonytalannak ítélte (GLÄSER 1993, 73, Fußnote 

77). 

 Szob–Öregfalu dűlőn két ember maradványai láttak napvilágot. Az egyiket ülő 

helyzetben hulladékgödörbe dobták, korára a környezetében fellelt zselizi típusú cserepek 

                                                           
41 A vonatkozó MRT kötetben az 5. számmal jelzett díszített edény mellett a 2. tábla 6. számú tárgya szerepel a 
sír mellékleteként, az azonban nem csőtalptöredék, hanem egy stilizált állatfejjel díszített edényoldal. 
Hasonlóan problémás R. Gläser hivatkozása, aki ugyanezen tábla 8. számú tárgyát jelölte meg, az viszont egy 
nyergesújfalui lelőhelyről származik. 
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engedtek következtetni. A másik egy olyan feldúlt sír, amely eredetileg zsugorított lehetett. 

A mellékletként számon tartott gömbös testű tálnak és kőpengének a sírral való 

összetartozását R. Gläser kétségesnek vélte (F. PETRES 1954, 26; GLÄSER 1993, 74). 

Letkésen három temetkezést sikerült feltárni a kottafejes és zselizi időszakok 

településén belül. Az 1. számú sír jobb oldalán fekvő erősen zsugorított testhelyzetű 

csontváza északkelet–délnyugati tájolású. A 2. számú sírban bal oldalán fekvő, szintén erősen 

zsugorított testhelyzetű váz került elő, tájolása DDK–ÉÉNy. A 3. számú sír egy további erősen 

zsugorított testhelyzetű, bal oldalára fektetett halott maradványait rejtette, tájolása dél–

északi volt. Utóbbi jobb sípcsontja alatt gömbös testű fazék perem- és válltöredéke, az arc 

előtt két vékony falú, gömbös testű, kottafejes díszítésű edény töredékei feküdtek (PAPP 

1972, 42–43; GLÄSER 1993, 75). 

Győr–Pápai vámról Mithay S. az 1952. évi ásatás tárgyalásakor annyit közölt, hogy 

egy sírt a humuszréteg alatt feldúltak, mellette újkőkori cseréptöredékek kerültek elő 

(MITHAY 1966, 5). R. Gläser ismét ásatási naplóra hivatkozva öt, egymástól 2–3 méter 

távolságban feltárt zsugorított testhelyzetű temetkezésről tett említést, továbbá egy 

hatodik, jelentős részben elpusztult vázról. A környezetükben feltárt néhány cserép zselizi 

jellegű bekarcolásokkal díszített (GLÄSER 1993, 75, Fußnote 83). 

 Veszprémben, a József Attila utca 20. szám alatt 1959-ben épületalap kiásásakor 

zsugorított testhelyzetű csontváz és négy agyagedény látott napvilágot. Az előkerülés 

körülményei alapján egyértelmű, hogy újkőkori település területén belüli temetkezésről van 

szó (SZENTLÉLEKY 1960). A temetkezés tulajdonképpen a veszprém–nándortelepi lelőhely 

része, amely 1910 óta ismert, és ahol 1930-ban, illetve 1936-ban ásatások is folytak (ÉRI et al. 

1969, 246). A bal oldalára fektetett zsugorított csontváz tájolását fénykép alapján R. Gläser 

kelet–nyugatinak, esetleg délkelet–északnyugatinak írta le. A négy edényt ő és Regenye J. is 

kétségtelenül sírmellékleteknek tekintette. Közöttük legjelentősebb egy gömbös testű, 

hengeres nyakú amfóra, testén spirális, zselizi ornamentikájú vonalkötegekkel. A vállán 

bekarcolt cikkcakk minták futnak, a nyak felső része és a pereme hiányzik. Minden bizonnyal 

arcábrázolásos edényről van szó. Két további gömbös testű edényt szintén a zselizi időszak 

jellegzetes bekarcolt, tagolt vonalkötegei díszítenek, melyek vonala egyik edényen több 

esetben megtörik, a másikon cikkcakkban körbefut. A vonalkötegeket vörös festéssel 

töltötték ki. A leletegyütteshez tartozott még egy díszítetlen csőtalpas tál is (SZENTLÉLEKY 
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1960; QUITTA 1960, 159; ÉRI et al. 1969, 246, Taf. 2: 13–14; GLÄSER 1993, 74; REGENYE 1995, 

140–145, 1. tábla: 1–4). 

A Balatontól északra fekvő területekkel kapcsolatban szólnunk kell még Sukoró–Tóra 

dűlőről, ahol a kultúra kottafejes fázisának telepén a csontanyag teljesen elpusztult. Makkay 

J. néhány ép, illetve kiegészíthető edény alapján kisebb sírcsoportot, legkevesebb négy sírt 

feltételezett, ez azonban már aligha igazolható (MAKKAY 1969). 

Draveczky Balázs két lelőhelyről is említést tett Kaposvár határából. A téglagyár 

területén 1964-ben a közép-európai VK településnyomai mellett egy zsugorított testhelyzetű 

csontvázas sír is napvilágot látott. A szerző a jelenséget az újkőkori telep idejére keltezte. 

Annak ellenére, hogy a lelőhely környezetében csak a közép-európai VK kerámia leletanyaga 

volt fellelhető, a közölt három edénymelléklet alapján a sír a lengyeli, esetleg a Balaton– 

Lasinja-kultúra hagyatéka (DRAVECZKY 1966, 29, 2. tábla: 1–3). Kaposvár–Tüskevár zsugorított 

csontvázas temetkezése viszont kétséget kizáróan a kultúrához tartozik. Térdei mérsékelten 

voltak felhúzva, a karok behajlítva a törzs mellett feküdtek, az arc kelet felé nézett. A jobb 

boka külső oldalán két edényt sírmellékletként helyeztek el. Az egyik egy gömbös testű, a 

másik egy virágcserép alakú edény kettős spirális bekarcolt vonaldíszekkel, közöttük perem 

alatti kettős, ívelt mellékmotívumokkal (DRAVECZKY 1966, 29, 1. tábla: 1–2). 

Medinán 1974-ben, Kalicz N. és Makkay J. szondázó ásatásán került elő egy 

zsugorított testhelyzetű, bal oldali fektetésű, DDNy-ÉÉK-i tájolású férfiváz. A sír Kalicz N. 

szerint a kultúra korai időszakát képviseli (KALICZ 1988, 141; GLÄSER 1993, 76). 

Amint azt már az épületnyomok tárgyalása során érintettem, Makkay J. Káloz–

Nagyhörcsökpusztáról ismertetett egy olyan gödröt, amelyben emberi maradványok, egy 

felnőtt csípőcsontja, a gerincoszlop részei, továbbá a bal láb egyes csontjai és egy fog 

kerültek elő. A régészeti jelenséget áldozati gödörnek, a feltárt maradványokat építési 

áldozatnak határozta meg (MAKKAY 1983, 160–162; 1986, 170–172). Tekintettel arra, hogy a 

régészeti jelenségek és a leletanyag teljes közlése nem történt meg, további 

következtetéseket nem lehet levonni arról, hogy az emberi vázrészek és a gödör valóban 

közvetlen kapcsolatban voltak-e valamely épületalappal. 

Az 1990-ig terjedő időszak kutatási eredményeinek összegzését az épületekhez 

hasonlóan Kalicz N. és R. Gläser már többször idézett munkáiban találjuk meg (KALICZ 1988; 

GLÄSER 1993). Kalicz N. az általa legidősebbnek nevezett korai időszakhoz kizárólag a Medinán 

feltárt vázat sorolta. A korszak temetkezéseinek további említett példái Cseh- és 
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Morvaországból, továbbá a németországi Eilsleben, Altdorf, Aiterhofen–Ödmühle42 és a 

lengyelországi Sandomierz lelőhelyekről származtak és általában a települések területén 

láttak napvilágot. A bal oldali fektetést a korai VK időszakban szabályszerűségnek tekintette. 

Megállapítása szerint a sírok tájolása többféle lehetett, de a vonatkozó temetkezések között 

szembetűnőnek tartotta a kelet–nyugati tájolás gyakoriságát. A sírmellékletek közül a 

kőeszközök, a Spondylus és a csontékszerek jelentőségét emelte ki (KALICZ 1988, 141–143).  

A külön alfejezetben tárgyalt klasszikus és kései fázisokból kilenc hitelesen megfigyelt 

temetkezéssel számolt Lovasberény, Veszprém (SZENTLÉLEKY 1960; QUITTA 1960; ÉRI et al. 

1969; REGENYE 1995), Budapest–Nagytétény (GALLUS 1936), Budapest–Békásmegyer (F. PETRES 

1954; KALICZ/MAKKAY 1972b; G. CSÁNK 1971), Budapest–Aranyhegyi út, Letkés43 (PAPP 1972) 

lelőhelyekről, valamint a két kaposvári (DRAVECZKY 1966) lelőhelyről (KALICZ 1988, 194, 236. 

lj.). Megemlítette továbbá Sukorót (MAKKAY 1969), ahol a csontok pusztulásának dacára a 

leletanyag alapján feltételezhetőek voltak a sírok. Leszögezte, hogy bal és jobb oldali 

fektetésű temetkezések egyaránt előfordultak, és a tájolásuk is kifejezetten sokféle volt. 

Nem kerülték el a figyelmét a kultúra egyes települési régióiban megfigyelt hamvasztásos 

temetkezések sem. Lehetségesnek tartotta, hogy ezek jelentik a lengyeli kultúra hasonló 

temetkezési szokásának gyökereit. Elemzésében rámutatott arra az alapvető különbségre is, 

hogy miközben a magyarországi sírok kivétel nélkül telepen belüli temetkezések, addig a 

szlovákiai Nitrán/Nyitrán, a morvaországi Vedrovicében, továbbá Ausztriában és számos 

németországi lelőhelyen a kultúra jelentős sírszámú temetőit sikerült feltárni (KALICZ 1988, 

194–197). 

 R. Gläser áttekintése a nagytétényi síron kívül tárgyalta a békásmegyeri 

temetkezéseket, továbbá a Veszprém, Szob (F. PETRES 1954), Győr–Pápai vám (MITHAY 1966), 

Letkés, Kaposvár és Esztergom–Szamárhegy (BANNER 1927, 30, 92; HORVÁTH/H. 

KELEMEN/TORMA 1979, 218, 2. tábla: 5; GLÄSER 1993, 75) lelőhelyeken előkerült 

maradványokat. Medina esetében kétségesnek tartotta Kalicz N. és Makkay J. legidősebb VK 

időszakra való keltezését. Az általa említett 19 temetkezés közül kilencet tartott 

értékelhetőnek. A rendelkezésére álló adatok alapján ezek közül is mindössze három, 

Budapest–Nagytétény, Veszprém és Kaposvár sírjai feleltek meg bizonyíthatóan a kultúrához 

                                                           
42 A hivatkozott sírok a településen belül kerültek elő és nem az attól elkülönült, kiterjedt temetőhöz tartoztak 
(KALICZ 1988, 142, 49. lj.). 
43 A letkési temetkezések közül a 3. számú, mellékletekkel ellátott sírt sorolta a hitelesen megfigyelt 
kategóriába.  
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tartozó, szabályos temetkezések általa felállított kritériumainak, miszerint a csontváz 

sírgödörben, anatómiai rendben került elő, a dokumentáció alapján megállapíthatóak voltak 

a testhelyzetre vonatkozó adatok és a sírban voltak mellékletek. A teljes körűen 

dokumentáltnak minősített vázak kivétel nélkül bal oldali zsugorított testhelyzetűek voltak. A 

tájolás ugyanebben a körben északkelet–délnyugat és dél–észak között változott, ezen belül 

a kelet–nyugati tájolás kétszer, a dél–északi három esetben volt megfigyelhető (GLÄSER 1993, 

72–79). 

 

5.3.1.2. Az utolsó két évtizedben felfedezett temetkezések 

 

Északnyugat-Dunántúl 

A Kisalföldön az M1-es autópálya építését és további infrastrukturális beruházásokat 

megelőző feltárások az épületekhez hasonlóan a temetkezéseket illetően is számos új 

felfedezéssel szolgáltak. Börcs–Nagydomb lelőhelyen a kottafejes fázisra és a zselizi 

időszakra keltezhető újkőkori település régészeti jelenségei között öt sír látott napvilágot, 

melléklete azonban csak egynek volt (FIGLER 1994; EGRY 2009, 167).  

Egry I. szerint az ásató Figler A. Börcs–Paphomlok-dűlő lelőhelyen egy melléklet 

nélküli temetkezést szintén a közép-európai VK régészeti jelenségének tartott (EGRY 2009, 

168). Az eredeti szövegben azonban a temetkezés ténye felsorolásszerűen szerepel a kultúra 

egyetlen gödrének említése után, miközben a lelőhelyen a kései lengyeli kultúra több 

alapozási árkos épülete is előkerült (FIGLER 1997a, 8). Keltezése ezért további információk 

hiányában bizonytalan. 

Figler A. Mosonszentmiklós–Szilason gázvezeték nyomvonalában tárt fel három 

temetkezést. A sírok mellékletekben gazdagok voltak: kerámia, kőeszközök, Spondylus 

ékszer és mészkőgyöngyök kerültek elő. Mivel mindössze a gázvezeték nyomvonalának 

kutatására volt lehetőség, nem dönthető el egyértelműen, hogy egy településen belüli 

sírcsoportról vagy esetleg egy elkülönült temető részletéről van szó (EGRY 2009, 170, 172). A 

sírok egymáshoz közeli elhelyezkedése arra is utalhat, hogy ebben az esetben – 

Magyarországon először – talán egy temető részletét sikerült megfigyelni és dokumentálni.44 

                                                           
44 Köszönettel tartozom a leletanyagot feldolgozó Egry Ildikónak, hogy betekinthettem a feltárás 
dokumentációjába. 
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Mosonszentmiklós–Egyéni földek lelőhelyről egy, a nagy kiterjedésű település 

épületei között napvilágot látott zsugorított testhelyzetű, megközelítőleg dél–északi tájolású 

csontvázról van tudomásunk (EGRY 2009, 169).  

Lébény–Kaszásdombon T. Németh Gabriella és munkatársai tárták fel a korszak egy 

mellékletes temetkezését. A halottat bal oldalára fektetve, zsugorított testhelyzetben 

helyezték el, tájolása NyÉNy–KDK-i.45 A kultúrához tartozó 20 régészeti jelenség kerámia 

leletanyaga a kottafejes fázist képviseli (T. NÉMETH et al. 1994, 17–18). 

Kóny–Proletár-dűlő II településén a kultúra oszlopszerkezetes épületeinek részletei 

mellett több telepen belüli temetkezés, közöttük edénymelléklettel ellátott is ismertté vált 

(VARGA 2009; 2010). Stratigráfiai helyzetük és a rítus alapján 12 temetkezés esetében állt 

fenn annak a lehetősége, hogy azok a közép-európai VK időszakára keltezhetők (5.2. 

táblázat). Mivel nagyobb sorozatról van szó és a vonatkozó dokumentáció hozzáférhető,46 

mindenképp érdemes részletesen elemezni a temetkezéseket. A lelőhelyen több olyan 

korszak népessége is megtelepedett, amely halottait általában zsugorított testhelyzetben 

temette el, a sírok keltezését így számos körülmény nehezítette. Négy temetkezés időrendi 

helyzete teljesen bizonytalan, így a 753/794. számú régészeti jelenségből előkerült két sérült 

csontvázé és a 922/971. régészeti jelenségben feltárt vázrészeké, melyeket az ásató 

őskorinak, illetve feltételesen őskorinak határozott meg. A 891/938. számú régészeti 

jelenségben megtalált vázrészek szintén nem keltezhetőek.  

A mainzi Johannes Gutenberg Egyetem és az MTA Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont Régészeti Intézetének archeogenetikai kutatási programjába bevont nyolc 

csontváz közül a 908/957. számú gyermektemetkezés további vizsgálatára nem került sor, 

így arról mindössze annyi tudható, hogy vagy a közép-európai VK, vagy a lengyeli kultúra 

időszakára keltezhető. Egy bal oldali zsugorított testhelyzetben eltemetett gyermek 

(726/872.) sírmelléklete alapján a lengyeli kultúra III. periódusát képviseli. A radiokarbon 

mérések eredményei egy felnőtt temetkezést (223/233.) szintén a lengyeli kultúra kései 

időszakához, egy továbbit (748/785.) a bronzkorhoz kötnek. Két temetkezés volt a 

sírmellékletei alapján a közép-európai VK időszakára keltezhető: egy felnőttet (55/56.) két 

töredékes edénnyel temettek el, egy másik (286/300.) mellől egy bögre és egy tálka mellett 

                                                           
45 A temetkezés dokumentációjának megismeréséért T. Németh Gabriellát illeti köszönet. 
46 A Varga Krisztina ásatásvezető régész által vezetett feltárás vonatkozó adatainak közlését Ilon Gábor régész, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja régióvezetőjének szíves hozzájárulásával 
közlöm. 



195 
 

kőeszköz és állatcsont is előkerült. A 612/647. számú régészeti jelenségben feltárt két 

gyermektemetkezést a 2. számú vázból származó csontmintán elvégzett radiokarbon mérés 

keltezi a közép-európai VK fejlődésének legvégére. 

 

Régészeti 
jelenség 

Nem 
Testhelyzet, 

maradványok 
Tájolás Melléklet  Keltezés 

55/56. felnőtt 
bal oldali 

zsugorított 
ÉK–DNy 

2 db edény 
(töredék) 

közép-európai VK 

223/233. nő 
bal oldali 

zsugorított 
DK–ÉNy – Lengyel III. 

286/300. nő háton fekvő ÉK–DNy 
2 db edény, 
ács., kőeszk. 

közép-európai VK 

612/647. 
(1) 

gyermek 
bal oldali 

zsugorított 
D–É – közép-európai VK 

612/647. 
(2) 

gyermek 
bal oldali 

zsugorított? 
DK–ÉNy – közép-európai VK 

748/785. nő 
bal oldali 

zsugorított 
DK–ÉNy – bronzkor 

753/794. 
(1) 

gyermek? ? KÉK–NyDNy – 
őskor (ásató 

meghatározása) 

753/794. 
(2) 

gyermek? ? 
KÉK–

NyDNy? 
– 

őskor (ásató 
meghatározása) 

726/872. gyermek 
bal oldali 

zsugorított 
DNy–ÉK 

edény 
(töredékes) 

Lengyel III. 

891/938. ? vázrészek ? – 
nem 

meghatározható 

908/957. gyermek 
bal oldali 

zsugorított 
ÉÉK–DDNy – 

közép-európai VK 
vagy lengyeli k. 

922/971. gyermek? 
koponya és 
vázrészek 

? – 
talán őskor 

(ásató meghat.) 

 
5.2. táblázat: Kóny–Proletár-dűlő II lelőhely őskori temetkezéseinek főbb jellegzetességei 

 

A négy egyértelműen és az egy további kérdésesen a kultúrához tartozó halott közül 

három bal oldali zsugorított testhelyzetű, egy negyedik minden bizonnyal ugyanebbe a 

fektetéstípusba tartozik. Egy felnőttet a hátára fektettek. A jobb oldali zsugorított testhelyzet 

egyáltalán nem fordul elő. Az öt sír tájolása ÉÉK–DDNy és dél–észak, a négy határozottan a 

kultúrához tartozó temetkezés irányítása északkelet–délnyugat és dél–észak között változik. 

A fejjel nyugat felé, vagy azzal közeli irányba fordított halottak ismeretlenek. 
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Budapest környéke 

M. Virág Zs. a közép-európai VK Budapest környéki megtelepedését tárgyaló tanulmányában 

nyolc olyan lelőhelyet említ, ahol a kultúra temetkezései is előkerültek. Az egyik a már 

korábban tárgyalt Budapest–Nagytétény, többségében azonban az elmúlt években végzett 

feltárások sírjairól van szó (M. VIRÁG 2009c, 11, Fig. 1). Két további lelőhely, Budapest–

Aranyhegyi út és Budapest–XV. ker., Rákospalota–Újmajor esetében csak a temetkezések 

tényét rögzíti a tanulmány, a további információk hiányoznak. 

 Budapest–XI. kerület, Október 23. utca-Kőrösy J. utca-Váli utca-Bercsényi utca által 

határolt terület lelőhelynévvel Beszédes József és Horváth L. A. kettős temetkezést közölt. A 

feltárás során 2007-ben a közép-európai VK mintegy 80 régészeti jelensége látott napvilágot, 

amelyek a Bicske-Bíňa/Bény és a kottafejes fázisokat, továbbá a zselizi időszakot képviselik. A 

627. számú beásásban megtalált csontvázak az előzetes vizsgálatok alapján egy férfi és egy 

nő maradványai. Az egymás felé fordított holttestek bal, illetve jobb oldali zsugorított 

testhelyzetűek voltak, lábaikat erősen felhúzták és térdben visszahajlították. Könyökben 

meghajlított karjaik részben a másik test mellkasán pihentek, tájolásuk nyugat–keleti 

(BESZÉDES/HORVÁTH 2008, 2. kép). A lábuknál egy zselizi ornamentikájú arcábrázolásos edény 

került elő (BESZÉDES/HORVÁTH 2008, 3. kép). Horváth L. A. szerint rendhagyó testhelyzetük 

miatt nem szokványos temetkezések, hanem szakrális okokból feláldozott emberek 

maradványait találták meg (BESZÉDES/HORVÁTH 2008, 144–145). Ezt önmagában sem a kettős 

zsugorított temetkezés ténye, sem a halottak testhelyzete nem bizonyítja, további erre utaló 

információk pedig a közleményben nem szerepelnek. 

Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark lelőhelyen az ásatásról szóló beszámolók 

szerint a telep nyugati szélén két újkőkori temetkezés került elő. A rossz megtartású 

embercsontok mellett az egyik sírban hét vagy nyolc edény is feküdt, ezek közül azonban 

csak kettő volt megmenthető (HORVÁTH et al. 2005, 141–142; TEREI et al. 2005b, 82). 

Törökbálint–Dulácskáról mindössze annyi információ áll rendelkezésünkre, hogy a 

településen zsugorított testhelyzetben eltemetett halottak maradványait is feltárták (M. 

VIRÁG 2005a, 23). 

 Biatorbágy–Tyúkbereken a kerámia leletanyag kisebb része a kottafejes fázist, 

túlnyomó többsége azonban a zselizi időszakot képviselte. Egy nagyméretű, áldozati 
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gödörnek meghatározott régészeti jelenség hat ember maradványait tartalmazta, 

felnőttekét és gyermekét vegyesen. A leírás szerint fektetésük szabálytalan, több holttestet 

egyszerűen bedobtak a gödörbe (M. VIRÁG 2005b, 24). 

 Budapest–XVII. kerület-Rákoscsaba, Major-hegy dél lelőhelyen az újkőkori település 

területén három melléklet nélküli, zsugorított csontvázas temetkezés került elő. A 

telepjelenségek és a leletek a közép-európai VK kottafejes és korai zselizi fázisaihoz 

köthetők. A település északi határán kívül feltárt három további zsugorított testhelyzetű 

temetkezés közül kettő a mellettük megtalált edény, illetve kerámiatöredék alapján a 

rézkorra keltezhető (REMÉNYI et al. 2006, 167–170).  

Budakeszi–Szőlőskert újkőkori településének területén összesen 15 temetkezést 

lehetett megfigyelni. A halottak többségét gödrökben, zsugorított testhelyzetben földelték 

el. Jelentős felfedezés egy jobb oldali zsugorított helyzetű váz, amelynek a koponyája mögött 

megtalált hat edény közül három szinte teljes épségben megmaradt. A sírkerámia jellegzetes 

díszítései kottafejekkel tagolt, bekarcolt hullámvonalkötegek (CZENE/OTTOMÁNYI 2007; CZENE 

2008). 

 

Közép-Dunántúl 

A közép-dunántúli régióban a temetkezések szempontjából is kiemelt fontosságú lelőhely 

Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő. A település területén belül 43 újkőkori temetkezést, illetve 

azok maradványait tudtuk feltárni. A lelőhely temetkezési szokásainak rövid 

összefoglalásaként közölt előzetes jelentés a 780. és 782. számú temetkezéseket 

(OROSS/MARTON/FÁBIÁN 2004), egy további publikáció az 531. számú temetkezést ismertette 

(FÁBIÁN/MARTON/OROSS 2007). A temetkezések részletes elemzését a dolgozat 6. fejezete 

tartalmazza. 

Balatonszemes–Bagódomb hat csontvázas temetkezése a lelőhely közelsége folytán 

tarthat számot fokozott érdeklődésre a balatonszárszói sírokkal való összehasonlítás 

szempontjából. Négy esetben önálló sírgödröt lehetett megfigyelni, két halottat nagyméretű 

gödrök felső rétegébe temettek. A hat váz közül négy bal oldalára fektetett, zsugorított 

testhelyzetben került elő, az ásatók egy jobb oldalára fektetett halottról is beszámoltak. A 

hatodik temetkezés töredékes, csak a koponya és a felkarcsont darabjai kerültek elő. Egy 

gödör felső részében feltárt emberi fog egy esetleges hetedik temetkezésre utal. 
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A bal oldalukra fektetett halottak tájolása változatos: egy észak–déli, egy 

északnyugati–délkeleti, egy kelet–nyugati és egy nyugat–keleti irányítású. A jobb oldali 

zsugorított testhelyzetű váz tájolása dél–északi volt (KISS/SEBŐK 2007, 116–117, 104. kép). A 

kelet–nyugati tájolású, bal oldali fektetésű 420. számú temetkezés halottjának karjait 

könyökben erősen visszahajlították, a kézfejek csontjai az arckoponya előtt feküdtek. A 

lábakat felhúzták és térdben szintén visszahajlították (K. ZOFFMANN 2007, 310, 315. kép). A 

314. számú temetkezés hasonlóan bal oldalán fekvő zsugorított, északnyugat–délkeleti 

tájolású holttestének végtagjait szintúgy visszahajlították, az erősen felhúzott lábakat szinte 

180°-ban (K. ZOFFMANN 2007, 310, 316. kép). Kiss Viktória és Sebők Katalin egyetlen tárgyat 

határoztak meg sírmellékletnek, az egyik csontváz lapockáján előkerült apró kőpengét. A 

410. számú temetkezés halottjának, egy robosztus férfinak a testét okkerral borították 

(KISS/SEBŐK 2007, 117). A hat halott között K. Zoffmann Zsuzsanna vizsgálatai szerint egy férfi 

és két nő mellett három gyermekkorú volt (K. ZOFFMANN 2007, 310). 

 

Délnyugat-Dunántúl 

Jelen tudomásom szerint a Dunántúl délnyugati részén, mindenekelőtt Zala megyében 

feltárt településeken nem látott napvilágot olyan temetkezés, amelyet vitathatatlanul a 

közép-európai VK időszakára kelteztek az ásató régészek.  

 

Délkelet-Dunántúl 

A Duna bal partján található Harta–Gátőrház lelőhelyet az ott feltárt oszlopszerkezetes 

épületek miatt már említettem. Az ásatási jelentés hat újkőkori sírról tudósított a település 

területéről. Ezek közül négyet zsugorított oldalfekvésűnek, a másik kettőt részben 

feltöltődött, funkcióját vesztett tárológödörben eltemetett halottként írtak le (KUSTÁR/LANTOS 

2004). Utóbbiak esetében felmerült annak lehetősége, hogy építési áldozatok voltak. Két 

sírból került elő edénymelléklet, egyben pedig pontosabban nem megnevezett ékszert tártak 

fel az ásatók (KUSTÁR 2008, 17). 

 Az M6-os autópálya építését megelőző feltárások közül több további dél-dunántúli 

lelőhelyről is ismertek a közép-európai VK temetkezései. Bölcske–Gyűrűsvölgy újkőkori 

települését az ásató Sebők K. a zselizi időszak legvégső fázisára keltezte. Épületek 

oszlopszerkezetének nyomait nem sikerült megfigyelni, olyan anyagnyerő gödröket viszont 
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igen, amelyek a kultúra hosszanti gödreire emlékeztettek. A 36. számú gödörben egy 

hármas, egy másik beásásban egy kettős temetkezés került elő. Egy további gyermeksírban a 

halottat egy nagyméretű, gömbös testű fazék és egy kottafejes díszítésű edény töredékeivel 

fedték le. Utóbbi arra utalhat, hogy a település hosszabb ideig lakott volt a kései VK időszak 

folyamán (SEBŐK 2009, 154). 

A Tolna–Mözs lelőhelyen feltárt temetkezések ismertetését – a balatonszárszói 

sírokéhoz hasonlóan – a lelőhely részletes elemzésénél találja az Olvasó, a dolgozat 7. 

fejezetében. 

Szemely–Hegyes őskori sírjainak egy részéből szintén sor került archeogenetikai 

vizsgálatok célját szolgáló mintavételre. Paluch T. ásatása azonban teljes mértékben 

közöletlen, így a régészeti adatok elemzésére ezen a helyen nincs lehetőség. Az 

archeogenetikai vizsgálatok során végzett radiokarbon kormeghatározások adatai szerint a 

keltezett temetkezések egy része ugyan a kései VK időszakhoz köthető, többségük azonban a 

Sopot-kultúra vagy a lengyeli kultúra korai fázisának idején került földbe. A leletanyag 

jövőbeni feldolgozása ezért fokozott elővigyázatosságot igényel. 

 

5.3.2. A Kárpát-medence északnyugati területei: Szlovákia 

 

5.3.2.1. Településtől elkülönült temetők 

 

A közép-európai VK négy szlovákiai temetője, illetve temetőrészlete közül három közvetlenül 

Nitra/Nyitra városához köthető. Nitra/Nyitra–Priemyslová ulica lelőhelyen található (PAVÚK 

1966; 1972) a korszak Kárpát-medencében ismert egyetlen nagyobb temetője, a 

városközponttól délre, a korábbi városterület és a részévé vált Horné 

Krškany/Felsőköröskény település határán. A Nyitra folyótól nyugatra, annak jobb oldali 

teraszán helyezkedett el, a vízfolyás és a hozzá legközelebb eső sírok távolsága mintegy 250–

300 méter volt. A régészeti kutatások során 1964–65-ben összesen 76 temetkezés vált 

ismertté (PAVÚK 1966, 1–3; PAVÚK 1972, 5). A temetkezések egy kivételével a két legnagyobb 

méretű – NyÉNy–KDK-i irányú – szelvényben kerültek elő. Az öt, nem egybefüggő szelvény 

közül kettő nem rejtett sírokat. A temető kiterjedésének határa ezért egyes irányokban 

kijelölhető, de az semmiképpen sem tekinthető teljesen feltártnak. J. Pavúknak szándékában 
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állt a kutatások folytatása, további ásatásokra azonban sajnos nem nyílt lehetősége (PAVÚK 

1972, 5, Abb. 2). 

 A 76 temetkezés közül 75 keltezhető a közép-európai VK időszakára, egy temetkezés 

(11. sír) a badeni kultúra hagyatéka (PESCHEL 1992, 174). Az újkőkori temetkezések közül a 12. 

számút J. Pavúk egy, az ásatást megelőzően a 1–10. síroktól mintegy 30–35 méter 

távolságban gyűjtött kerámiaedény alapján azonosította, a sírról további információk nem 

ismertek (PAVÚK 1972, 9, 39). A 10. számú sír kenotaphium (PAVÚK 1972, 8; PESCHEL 1992, 

174–175). A további 73 újkőkori temetkezés között egy hármas temetkezés (48., 49. és 50.) 

található (PAVÚK 1972, 16, 18, Abb. 9: 10), a többi halott különálló sírgödrökben került 

földbe.  

A vizsgálható 73 halott közül 24 bizonyosan és három feltételesen férfi, 22 

egyértelműen, egy további feltehetően nő, míg a gyermekek száma 22. Egy halott nemét 

nem lehetett meghatározni (PAVÚK 1972, 64). A határozottan és feltételesen besorolható 

halottak között a férfiak aránya 37,5%, a nőké 31,9%, a gyermekeké pedig 30,6% (5.12. kép).  

 

 

 
5.12. kép: A Nitra/Nyitra–Priemyslová ulica lelőhely temetőjében feltárt sírok nemek szerinti 

megoszlása 
 

 J. Pavúk 69, Christine Peschel 67 temetkezés testhelyzetét tartotta 

megállapíthatónak. Mindkét elemzés három jobb oldalára fektetett, zsugorított helyzetű 

halottról tesz említést. Ennek megfelelően a bal oldali zsugorított csontvázak száma 66, 

illetve 64, mivel nyújtott csontvázas halott egyáltalán nem került elő (PAVÚK 1972, 26; PESCHEL 

1992, 174). A bal oldali zsugorítás aránya mindkét esetben meghaladja a 95%-ot. A szabályos 

oldalfekvésben elföldelt – teljes testtel az oldalára fordított – halottaknál a karokat 
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könyökben, a lábakat pedig térdben kivétel nélkül meghajlították. Néhány esetben 

előfordult, hogy a törzs hanyatt vagy a hasán feküdt. A háton fekvő halottaknál találunk 

példát arra, hogy csak az egyik kart hajlították meg (PAVÚK 1972, 26, 28; PESCHEL 1992, 174–

175). A fektetés iránya nem függött össze a halott nemével, a három jobb oldali zsugorított 

testhelyzetben eltemetett halott közül egy-egy férfi, nő, illetve gyermek. Közös vonásuk 

azonban, hogy mindhárom periferikus helyzetű és melléklet nélküli temetkezés (PESCHEL 

1992, 182). 

A felső talajréteg eltávolítása során nyolc csoportban égett emberi 

csontmaradványok láttak napvilágot, ezért felmerült a lehetősége a kultúra Kárpát-medencei 

településterületére – a hozzáférhető forrásanyag alapján – nem jellemző hamvasztásos 

temetkezések előfordulásának is (PAVÚK 1972, 39; PESCHEL 1992, 174). 

 

 

 
5.13. kép: A Nitra/Nyitra–Priemyslová ulica lelőhely temetőjében feltárt sírok tájolása 

(PESCHEL 1992 nyomán) 
 

  A sírok tájolása kifejezetten homogén, két kivétellel a kelet–nyugati és a dél–északi 

irányítás közöttiek. A 39. sír tájolása DDNy–ÉÉK-i, 15°-kal tér el a dél–északi iránytól. Az 53. 

sír tájolása délnyugat–északkeleti. A koponyák helyzete leggyakrabban 131–170° közötti 

eltérést mutat északhoz képest (PAVÚK 1972, 32). Ch. Peschel felosztása szerint 19 sírt 

tájoltak kelet–nyugatnak. A leggyakoribb irányítás a délkelet–északnyugati 31 előfordulással, 

míg dél–északi tájolással 20 halott került sírba. Az egyetlen délnyugat–északkeleti sír az 53. 

számú, míg hármat nem tartott meghatározhatónak (5.13–14. kép). A 39. sír a dél–északi 

irányításúak között szerepel (PESCHEL 1992, 175). Ch. Peschel három fő tájolástípusának 

mindegyikében egyaránt fellelhetők férfiak, nők és gyermekek, a kelet–nyugatiak között a 
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nők alulreprezentáltak (PESCHEL 1992, 175). J. Pavúk szintén azt állapította meg, hogy a 

tájolás és a halott neme között nincs összefüggés (PAVÚK 1972, 32). 

 

 

 
5.14. kép: A Nitra/Nyitra–Priemyslová ulica lelőhely temetőjében feltárt sírok tájolása 

(PESCHEL 1992 nyomán) 
 

 A 74 temetkezés közül 46-hoz tartozott sírmelléklet, ami 62,2%-nak felel meg. A 

mellékletes sírok között 22 férfi-, 12 női, 10 gyermeksír és kettő neme nem határozható 

meg. A férfiaknál hat mellékletkategória fordult elő: kerámia, ékszer, csiszolt és pattintott 

kőeszközök, csonteszközök, valamint festékanyagok. A nőknél a csonteszközök hiányoztak, 

míg a gyermekeknél csak négy mellékletkategória ismert: kerámia, csiszolt kőeszköz, 

festékanyag és egy kő dörzstál (Reibplatte) (PESCHEL 1992, 176, 178). A leggyakrabban, 22 

sírban a melléklet vagy mellékletek egyetlen mellékletkategóriát képviseltek, 14 sírban 

kettőt. Három kategória hat temetkezés mellett volt dokumentálható. Négy, illetve öt 

mellékletkategória csak egy-egy sírhoz köthető (PESCHEL 1992, 176, 178). 

A leggyakoribb melléklet a kerámia, amely 39 temetkezés mellett (19 férfi, 12 nő) 

látott napvilágot, síronként majdnem mindig csak egy-egy edény került elő. Spondylus ékszer 

nyolc férfi- és két női sírban volt, elsősorban gyöngyök, egy függő és egy jellegzetes, V alakú 

övzáróként meghatározott tárgy. A csiszolt kőszerszámok tipikusan férfiakhoz köthetőek, 

kaptafa alakú baltát (Schuchleistenkeil) nyolc férfi-, egy női és egy gyermeksírban találtak a 

feltárók. Az egyetlen laposbalta (Flachbeil) férfisírhoz köthető. Pattintott kőeszközökre öt 
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sírban bukkantak, csontárakra két esetben, idősebb férfiaknál. Különleges lelet a két csont 

karperec, valamint az emberi és állati fogakból készített nyaklánc. A leggazdagabban ellátott 

sír az 58. számú, amelyből kerámiaedény, csiszolt kőbalta, Spondylus csüngő és gyöngy, 

pattintott kőpenge és az egyik csont karperec került elő.  

A férfisírok általában gazdagabbak, mint a nőiek, a kiemelkedő mennyiségű és 

összetételű melléklettel rendelkező sírok szinte kivétel nélkül közülük kerültek ki. A szóban 

forgó férfiak (2., 4., 17. és 58. sírok) mind maturus korúak, de a 40–60 év közötti halottak 

csoportjában is vannak melléklet nélküli sírok. Fiatalabb férfiakat maximum két 

melléketkategóriával temettek el (PESCHEL 1992, 176–180). 

A temetőt a kottafejes fázisban és a zselizi időszakban használták. A temetkezések 

legnagyobb számban a szlovák terminológia szerinti fiatalabb VK középső fázisára, azaz a 

kottafejes fázis klasszikus szakaszára keltezhetők (PESCHEL 1992, 181). 

Szlovákiában a legkorábban feltárt temetőrészlet az 1950-es évek elején vált 

ismertté, amikor Evžen Plesl kilenc sírt tárt fel a város északnyugati peremén fekvő 

Mlynárcén/Molnoson. A település mára egybeépült a várossal, így Nitra–Mlynárce/Nyitra–

Molnos néven ismert. Zdeněk Farkaš az egykor a temetőhöz tartozó sírok számát 20-ra 

becsülte. Az együttes a feltárt kerámialeletek alapján a kultúra kottafejes fázisára keltezhető 

(FARKAŠ 2002, 24, 42; PAVÚK 1966, 1; PLESL 1952). A halottak testhelyzetében uralkodó a bal 

oldali zsugorítás, és az északnyugat–délkeleti és északkelet–délnyugati irányításokat kivéve 

minden tájolástípus megtalálható (PAVÚK 1972, 33). 

Nitra–Mikov dvor/Nyitra–Mikófalva ezzel szemben a város délkeleti részén fekszik, a 

Priemyslová utcában feltárt temetőtől mintegy 3 kilométer távolságban. A leletmentő ásatás 

a Nyitra folyó teraszán folyt, de még az építkezés által érintett területnek is csak mintegy 

harmadára terjedt ki. A kutatásokat bemutató tanulmány német nyelvű összefoglalásában 

Gertrúda Březinová hét zsugorított temetkezésről ír. A szlovák nyelvű szöveg a hat számozott 

temetkezés mellett terepbejárás során megfigyelt csonttöredékeket (Hrob a/98) és a feltárás 

során észlelt további csonttöredéket (Hrob b/98) említ. Valószínűleg ez utóbbi a hetedik 

sírként számon tartott jelenség (BŘEZINOVÁ 1999; FARKAŠ 2002, 24, 42).  

A két bal oldali zsugorított testhelyzetben eltemetett halott közül a 3. számú KDK–

NyÉNy-i tájolású (BŘEZINOVÁ 1999, Obr. 3: 3), a 4. számú délkelet–északnyugati irányítású 

(BŘEZINOVÁ 1999, Obr. 3: 4). A két jobb oldali zsugorított testhelyzetű halott közül az 5. számú 

DDK–ÉÉNy-i irányba tájolt (BŘEZINOVÁ 1999, Obr. 3: 5), a 6. számú sír észak-északkelet–dél-
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délnyugati irányítású (BŘEZINOVÁ 1999, Obr. 3: 2). A halottak között két férfi, egy nő, két 

gyermek és két antropológiai szempontból nem meghatározható csontváz volt (JAKAB 1999). 

Vagyis az eltemetettek neme és testhelyzete a kis esetszám ellenére egyaránt változatos. A 

tájolásról ugyanez mondható el azzal a megjegyzéssel, hogy a halottakat eltérő mértékben, 

de fejjel keleti irányba fordították az észak–déli főirányhoz képest.  

Egy további kis temetőrészlet a Nitra/Nyitra és Nové Zámky/Érsekújvár között fekvő 

Lipová–Ondrochov/Nyitramalomszeg–Ondrohó lelőhelyről ismert (FARKAŠ 2002, 26, 42; TOČÍK 

1981, 303). Z. Farkaš 2002-ben megjelent tanulmányának térképén három további olyan 

lelőhelyet is feltüntetett, amelyek sírjai valószínűleg szintén temetőhöz tartoztak, ezek a 

következők: Bratislava–Devín/Pozsony–Dévény, Vozokany/Pozsonyvezekény és a csallóközi 

Holiare/Gellér (FARKAŠ 2002, Fig. 1). 

 

5.3.2.2. Telepen belüli temetkezések 

 

Z. Farkaš idézett munkája összesen 29 olyan lelőhelyet említ, ahol emberi maradványokat 

leltek. Ezek között van a négy temető és temetőrészlet, valamint az a három lelőhely, ahol a 

feltárt sírok minden valószínűség szerint szintén temetőt jeleznek (FARKAŠ 2002, 23). A 22 

további, általa térképre vitt és tárgyalt lelőhelyen településen belüli temetkezések vagy 

elszórt emberi csontmaradványok kerültek elő. A korai VK időszakot közülük mindössze 

három, Bíňa/Bény község határában feltárt sír, egy gödörben megtalált temetkezés 

Bratislava/Pozsony Mlynská dolina/Malomvölgy településrészén és Čataj/Csataj lelőhely két 

temetkezése képviseli (FARKAŠ 2002, 43, Fig. 1).  

Alena Bistáková és Noémi Pažinová tanulmánya a Szlovákia területén feltárt 

rendhagyó újkőkori és rézkori temetkezésekről szintén tartalmaz egy összesítő térképet a 

kutatási terület azon lelőhelyeiről, ahol a közép-európai VK temetkezései is napvilágot láttak. 

Z. Farkaštól eltérően a temetőket és az ún. sírcsoportokat egy kategóriaként kezelték. 

Térképükön négy újabb lelőhely jelenik meg: Hurbanovo–Bohatá/Ógyalla–Bagota, Veľké 

Kosihy–Okánikovo/Nagykeszi–Eklipuszta, Vištuk/Kárpáthalas, Patince/Path településről 

pedig a korábbi egy helyett két helyszín: Patince–Čierny hon és Patince–Teplica/Path–

Gyógyfürdő szerepel. Kárpáthalas/Vištuk lelőhelyen árokban kerültek elő egy fiatalabb nő és 

egy infans II. korú lánygyermek maradványai. Nem szerepel viszont a Z. Farkaš térképén 

megjelenített Gajary/Gajar (BISTÁKOVÁ/PAŽINOVÁ 2010, Fig. 1). A szerzők összesen 15, a közép-
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európai VK47 és 18, a Zseliz/Želiezovce-csoport időszakára keltezett lelőhelyről írnak. A 

közép-európai VK összes érintett lelőhelyeinek száma 32, mivel Cífer–Pác/Czífer–Pusztapát 

lelőhelyen mindkét időszak temetkezései előkerültek (BISTÁKOVÁ/PAŽINOVÁ 2010, 147). 

A szlovákiai településeken kifejezetten ritkaságnak számítanak azok a települések, 

ahol háromnál több temetkezést sikerült feltárni. Ezek közé tartozik például Veľký 

Grob/Magyargurab, ahol egy 25 méteres területsávban elszórtan hét, zsugorított 

testhelyzetben eltemetett, különböző irányítású halott maradványai jöttek felszínre. A 

temetkezések a kottafejes fázishoz tartoznak (TOČÍK 1970, 26; CHEBEN 2000, 63). 

Bajč–Medzi kanálmi/Bajcs–Csatornák között lelőhely négy temetkezése részletesen 

közölt. Az ott feltárt újkőkori település a zselizi fejlődés legvégét képviseli, régészeti 

jelenségei részben már a szlovák kutatás által Prelengyel-horizontnak nevezett kronológiai 

egységhez tartoznak (CHEBEN 2000, 71).  

Az 1. számú sír „minden valószínűséggel” felnőtt nőnek meghatározott halottja, bal 

oldali zsugorított testhelyzetben feküdt, irányítása KDK–NyÉNy-i. A temetkezés különösen 

gazdag volt mellékletekben: a nyolc edény mellett radiolaritpenge, gömbös buzogányfej, 

Spondylusból készült karperec, Spondylus és féldrágakő gyöngyök, őrlőkő, kaptafa alakú 

balta, amfibolittöredék, pontozott díszítésű csonttégely, egy szemfogból készült függő, 

valamint egy pálca alakú csonttárgy került elő (CHEBEN 2000, 72, Abb. 11: 1, Abb. 12–13). A 

temetkezést a kerámialeletek keltezik. Egy enyhén gömbös testű, de azért hangsúlyozott 

hasvonalú edényen zselizi típusú bekarcolt díszítés található (CHEBEN 2000, Abb. 12: 1). 

További mély, kettős kónikus testű tálak jellegzetesen S-profilúak (CHEBEN 2000, Abb. 12: 3, 

5–6, 8) vagy hasvonaluk felett homorúan ívelt falúak (CHEBEN 2000, Abb. 12: 2). Ezek a 

formák már a szlovákiai Prelengyel horizont sajátosságai, párhuzamaikat Magyarországon a 

Sopot(–Bicske)-kultúra leletegyütteseiben találjuk meg. 

A 2. számú sírt földmunkák pusztították el, az ovális sírgödör mindössze 35 

centiméter mély volt. A halott egy zsugorított testhelyzetben eltemetett férfi volt, tájolása 

délkelet–északnyugati. A sírmellékletként feltárt öt vékony falú edény között egy kihajló 

peremű, bütykökkel díszített kónikus tálat, S-profilú, kihasasodó mély tálat, két gömbös 

testű edényt és egy további, hangsúlyozott hasvonalú mély tálat találunk, utóbbi hasvonal 

                                                           
47 Természetesen a szlovákiai terminológiai felosztást követve a korai VK időszakot és a kottafejes fázist foglalja 
magában. 
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feletti része homorúan ívelt, hasvonalát pedig bevagdalásokkal osztott bütykök díszítik 

(CHEBEN 2000, 72, Abb. 14: 1–5). 

A 3. számú sír zsugorított testhelyzetű emberi csontmaradványai kelet–nyugati 

irányításra utalnak, a sírból egy díszítetlen, gömbös testű edény került elő (CHEBEN 2000, 72, 

Abb. 11: 2). A 4. számú sírban nyugvó halott testhelyzete extrém módon zsugorított, tájolása 

kelet–nyugati, mellélete nem volt (CHEBEN 2000, 72–73). 

Cífer–Pác/Cífer–Pusztapát lelőhelyen a település gödreiben és önálló sírgödrökben 

egyaránt kerültek elő temetkezések. Egy zsugorított testhelyzetű temetkezés tájolása 

délkelet–északnyugati, extrém módon visszahajlított alsó végtagjai és könyökben 

meghajlított, valószínűleg hátrafeszített karjai alapján azt feltételezték, hogy megkötözött 

állapotban került sírba. A mellette megtalált kerámiaanyag alapján I. Cheben a kései 

Zseliz/Želiezovce fázisra keltezte (KOLNÍK 1978, 132, Obr. 73: 4; CHEBEN 2000, 64–65; 

BISTÁKOVÁ/PAŽINOVÁ 2010, 152, Fig. 7). A 15. számú sír két fiatal maradványait rejtő kettős 

temetkezés, amely szintén a zselizi időszakra datálható. A. Bistáková és N. Pažinová szerint 

valószínűleg egy nőről és egy férfiról van szó. Az egyik jobb, a másik bal oldali zsugorított 

testhelyzetben feküdt, a két halott arcát azonban nem fordították egymás felé. Alsó 

végtagjaikat erősen felhúzták, irányításuk megegyezően kelet–nyugati. A koponyától keletre 

mindkettőnek kerámiamelléklete volt (KOLNÍK 1980b, 107–108, 110, Obr. 55: 1–2, 5; CHEBEN 

2000, 65; BISTÁKOVÁ/PAŽINOVÁ 2010, 152, Fig. 8). 

A Štúrovo/Párkány települést részletesen bemutató monográfia alapján a megtalált 

hat temetkezés adatai szintén ismertek (5.3. táblázat). A nem és életkor szerinti megoszlás 

változatos, két férfi és két nő mellett két gyermek maradványaira leltek. A testhelyzetük 

szempontjából sem beszélhetünk uralkodó típusról, míg a két gyermekcsontváz bal oldali 

zsugorított (PAVÚK 1994a, Abb. 39: 2–3), addig egy férfi (PAVÚK 1994a, Abb. 39: 4) és egy nő 

(PAVÚK 1994a, Abb. 39: 5a–b; Taf. 3: 3–5) jobb oldali zsugorított testhelyzetű volt. Egy 

további női halott a hátán feküdt, karcsontjait a test mellett nyújtott helyzetben találták 

meg. A jobb alsó végtagot térdben meghajlították, de a zsugorított testhelyzetű halottaktól 

eltérő módon. A bal alsó végtagból csupán a combcsont felső része maradt meg. A halottat 

minden bizonnyal bedobták a hulladékgödörbe. A hatodik temetkezésből mindössze néhány 

csont és csonttöredék maradt fenn, amelyek alapján nem tisztázható, hogy teljes holttestet 

vagy csak testrészeket helyeztek az adott gödörbe (PAVÚK 1994a, Taf. 3: 6). 
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Régészeti 
jelenség 

Nem Kor 
Testhelyzet, 

maradványok 
Tájolás Keltezés 

11. férfi 40–50 év 
jobb oldali 
zsugorított 

ÉÉNy–DDK zselizi időszak 

14. nő 15–20 év háton fekvő Ny–K zselizi időszak 

61. férfi felnőtt 
töredékes 
vázrészek 

? közép-európai VK 

92. nő? 30–40 év 
jobb oldali 
zsugorított 

K–Ny közép-európai VK 

104. gyermek – 
bal oldali 

zsugorított  
DK–ÉNy közép-európai VK 

434. gyermek – 
bal oldali 

zsugorított 
KDK–NyÉNy közép-európai VK 

 
5.3. táblázat: A Štúrovo/Párkány településen feltárt temetkezések főbb jellemzői 

 

A négy zsugorított váz tájolása ÉÉNy–DDK és délkelet–északnyugat között változik, 

tehát a koponya iránya északhoz közeli tájolású, a 11. számú gödörben megtalált férfivázat 

kivéve kelet felé tér el az észak–déli főiránytól. Az egyetlen alapvetően eltérő, nyugat–keleti 

tájolású csontváz a gödörbe dobott halott (PAVÚK 1994a, 94–99). 

A 92. számú gödör feltárása során először több egyéntől származó csonttöredékek 

láttak napvilágot. A szórványos csontok alatt egy 10 centiméter vastag agyagréteg 

helyezkedett el tavi kagylóhéjakkal. Ez alatt lelték a jobb oldali zsugorított testhelyzetű női 

halott csontvázát (PAVÚK 1994a, Abb. 39: 5; Taf. 3: 3–5). 

Jelšovce/Nyitraegerszeg lelőhelyen több más korszak emlékei mellett a közép-

európai VK zselizi időszakának régészeti jelenségei is napvilágot láttak, az északkelet–

délnyugati tájolású épületmaradványok mellett hat tárológödör. A legdélebbi fekvésű, 

töredékes állapotban fennmaradt épületalap északkeleti részét alapozási árok határolta, 

amely szintén csak részlegesen maradt fenn. Az alapozási ároknak a délkeleti hosszanti 

falsíkra eső részén két 40–50 éves48 nő csontváza került elő. Az egyik tájolása KÉK–NyDNy-i, a 

koponya felett három karcolt díszítésű, gömbös testű, illetve enyhén S-profilú edény feküdt. 

Egyikük díszítése a zselizi időszak tipikus, bekarcolt vonalkötegeket merőlegesen átmetsző 

ornamentikája. A másik halott irányítása ezzel éppen ellentétes, NyDNy–KÉK-i volt. A 

jelšovcei/nyitraegerszegi kettős temetkezés azon ritka esetek egyike, amikor minden 

                                                           
48 A. Bistáková és N. Pažinová a halott korát 30–40 évben adja meg. 
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bizonnyal valóban egy építési áldozatot sikerült megfigyelni (BÁTORA 1999; 

BISTÁKOVÁ/PAŽINOVÁ 2010, 155, Fig. 10). 

 

 

 
5.15. kép: A közép-európai VK temetkezései és temetői a Kárpát-medencében: 1, Bajč–Medzi 

kanálmi/Bajcs–Csatornák között; 2, Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő; 3, Balatonszemes–
Bagódomb; 4, Bešeňov/Zsitvabesenyő; 5, Biatorbágy–Tyúkberek; 6, Biely 

Kostol/Pozsonyfehéregyház; 7, Bíňa/Bény; 8, Blatné/Pozsonysárfő; 9, Bölcske–Gyűrűsvölgy; 
10, Börcs–Nagydomb; 11, Börcs–Paphomlok-dűlő; 12, Bratislava–Devín/Pozsony–Dévény;  

13, Bratislava–Trnávka/Pozsony–Dornkapli; 14, Bratislava–Mlynská dolina/Pozsony–
Malomvölgy; 15, Budakeszi–Szőlőskert; 16, Budapest–Aranyhegyi út; 17, Budapest–

Békásmegyer; 18, Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark; 19, Budapest–Nagytétény;  
20, Budapest–XVII. kerület-Rákoscsaba, Major-hegy, dél; 21, Budapest–XV. kerület, 

Rákospalota–Újmajor; 22, Budapest–XI. kerület, Október 23. utca–Kőrösy J. utca–Váli utca–
Berzsenyi utca által határolt terület; 23, Cífer–Pác/Czífer–Pusztapát; 24, Čataj/Csataj;  

25, Dvory nad Žitavou–Gyorok homoka/Udvard–Györök homoka; 26, Esztergom–
Szamárhegy; 27, Gajar/Gajary; 28, Győr–Pápai vám; 29, Harta–Gátőrház; 30, Holiare/Gellér; 
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31, Hurbanovo–Bacherov majer/Ógyalla–Bacher; 32, Hurbanovo–Bohatá/Ógyalla–Bagota; 
33, Jelšovce/Nyitraegerszeg; 34, Kaposvár–Tüskevár; 35, Káloz–Nagyhörcsökpuszta;  

36, Kóny–Proletár-dűlő II; 37, Letkés; 38, Levice/Léva; 39, Lébény–Kaszásdomb; 40, Lipová–
Ondrochov/Nyitramalomszeg–Ondrohó; 41, Lovasberény; 42, Ludanice/Nyitraludány;  

43, Malá Mača/Kismacséd; 44, Malé Zálužie/Újlacska; 45, Mosonszentmiklós–Egyéni földek; 
46, Mosonszentmiklós–Szilas; 47, Nitra–Dolné Krškany/Nyitra–Alsóköröskény; 48, Nitra–
Mikov dvor/Nyitra–Mikófalva; 49, Nitra–Mlynárce/Nyitra–Molnos; 50, Nitra–Priemyslová 
ulica/Nyitra–Priemyslová utca; 51, Patince–Čierny hon/Path; 52, Patince–Teplica/Path–
Gyógyfürdő; 53, Štúrovo/Párkány; 54, Sukoró–Tóra-dűlő; 55, Szemely–Hegyes; 56, Szob–

Öregfalu; 57, Tolna–Mözs; 58, Törökbálint–Dulácska; 59, Veľké Kosihy–
Okánikovo/Nagykeszi–Eklipuszta; 60, Veľký Grob/Magyargurab; 61, Veľký 

Meder/Nagymegyer; 62, Veszprém–József Attila utca 20.; 63, Vištuk/Kárpáthalas;  
64, Vozokany/Pozsonyvezekény (a szlovákiai lelőhelyek FARKAŠ 2002, Fig. 1. és 

BISTÁKOVÁ/PAŽINOVÁ 2010, Fig. 1. nyomán). 
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6. A KÖZÉP-EURÓPAI VK TELEPÜLÉSE BALATONSZÁRSZÓ–KIS-ERDEI-DŰLŐN 

 

6.1. A TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZET 

 

6.1.1. A Somogyi parti sík 

 

Az újkori Balatonszárszó község a Balaton-medencében, a Somogyi parti sík elnevezésű kistáj 

középső részén helyezkedik el. A kistáj a mai Somogy és Veszprém megyék területére 

egyaránt kiterjed, a part mentén délnyugaton a Nagyberekig, északon a Balatoni-Riviérának 

nevezett tájegységig húzódik. Északnyugaton maga a tó határolja, délen a Nyugat- és Kelet-

Külső-Somogy elnevezésű kistájak csatlakoznak hozzá. Keleten nagyobb szakaszon érintkezik 

a Mezőföld legnyugatibb kistájaival, az Enyingi-háttal és a Sárréttel. A Somogyi parti sík 

voltaképpen egy, a Nagyberek és Siófok közötti területsáv, amely 2–4 kilométer szélességben 

kíséri a partvonalat. A somogyi meridionális, azaz közel észak–déli irányú hátak északi végei 

és az azok előterében elhelyezkedő lejtős síkok alkotják, a tengerszint feletti magasság 120–

160 méter között változik. A hátak néha egészen a tópartig kifutnak, ezeken a helyeken 

meredek falakként keretezik a vízpartot. A meridionális hátakat elválasztó völgyek a tópart 

felé tölcsérszerűen kiszélesednek, ezeket nevezzük berkeknek. A parthoz legközelebb eső sáv 

keveset őrzött meg eredeti vizenyős, mocsaras jellegéből, azt előbb feltöltötték, majd a 20. 

század folyamán szinte teljesen beépítették. A természeti állapotban lévő rétek, erdők, 

árterek aránya mindössze 16 % (MAROSI/SOMOGYI 1990, 491–495). 

Balatonszárszó és ezzel együtt az egykor a határában létezett újkőkori település 

hátországa már Nyugat-Külső-Somogy területén található. Szólád és Teleki községek dél-

délnyugati irányban egy, a már említett módon a Balatonig kifutó völgyben találhatók a 

Büdös-gáti-víz nyugati, illetve keleti partján. Kissé délebbre hasonló módon, a vízfolyás két 

partján fekszik Kötcse és Nagycsepely. Délkeleti irányban a Büdös-gáti-vízzel párhuzamos 

futású Köröshegyi-Séd mentén terül el Kereki és Pusztaszemes (EOTR 1976a; 1976b; 1976c; 

1976d; MAROSI/SOMOGYI 1990, 513–518). 

Sümegi P. és munkatársai az M7-es autópálya építését megelőző feltárások során 

számos vizsgálatot végeztek a területen. Eredményeik alapján a meridionális völgyeket a 

Rábához és a Tiszához mérhető folyók alakították ki. A negyedidőszak végén differenciált 
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tektonikai mozgásokat, kiemelkedést és lesüllyedést egyaránt feltételeztek, mivel az általuk 

vizsgált alsó és középső pleisztocén korú folyóvízi rétegek eltérő tengerszint feletti 

magasságban helyezkednek el. A völgyek kialakulásával a korábban egységes, dél-dunántúli 

pannon rétegekből álló plató részekre darabolódott, ekkor alakultak ki a völgyek között 

elterülő hosszanti hátak. A meridionális hátak felszínén löszös rétegek fejlődtek ki (SÜMEGI et 

al. 2007, 244–245). 

A Somogyi parti sík legnagyobb részét képező lejtős terület a megsüllyedt pannóniai 

homok- és agyagüledékre települt prebalatoni hordalékkúp anyagából formálódott ki. Az 

alluviális parti sávon a durva és középszemű homok murvával, kavicsos rétegekkel keverve 

fordul elő. A meridionális völgyeket patakok hordaléka, helyenként mocsári üledék fedi. A 

berkekben tőzeg, lápi mész és lápi agyag is található. Az alluviális, vízjárta területeken lápos 

réti és telkesített síkláp talajok találhatóak. Utóbbiak azonban Balatonszárszótól keletre, 

főleg Fonyód és Balatonszemes között fordulnak elő. A kistáj löszös üledékkel borított 

térszínein mészlepedékes csernozjomok, csernozjom barna erdőtalajok és barnaföldek 

keletkeztek. A löszön kialakult, vályog mechanikai összetételű barna erdőtalajok és 

barnaföldek éppen Balatonszárszó térségében fordulnak elő a legnagyobb kiterjedésben 

(MAROSI/SOMOGYI 1990, 492; SÜMEGI et al. 2004, 401–402). 

Az újkőkori földművelő közösségek megjelenése előtt a Balaton déli partjának Sümegi 

P. által vizsgált szakaszán a pleisztocén időszak végétől dominált a fás szárú vegetáció. A 

holocén kezdetétől regionális szinten lombos erdei környezet kialakulását rekonstruálta 

(SÜMEGI et al. 2007, 245). 

 

6.1.2. A lelőhely közvetlen környezete 

 

A Kis-erdei-dűlő Balatonszárszó újkori településének belterületétől délkeletre található egy 

észak-északnyugat–dél-délkeleti hossztengelyű természetes platón, amelynek szélessége az 

alsó, a Balatonhoz közelebb eső részen 700–800 méter, a dél-délkeleti vége felé 

nyelvszerűen elkeskenyedik. A régészeti lelőhely feltárt részei a plató felső részén 

helyezkednek el, 149 és 160 méter közötti tengerszint feletti magasságban (6.1. kép). Ezt a 

szakaszát nyugati, déli és keleti oldalán 20–22 méter mély aszóvölgyek veszik körül. Nyugati 

peremének iránya a feltárás közvetlen környezetében északnyugat-délkeleti, a keleti pereme 
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közel észak–déli, enyhe eltéréssel észak–északkelet felé. A plató 3–4°-os eséssel lejt a 

partvonalat övező, mesterségesen feltöltött terület felé. 

 

 

 
6.1. kép: A balatonszárszói újkőkori telep feltárt területe és környezete 

 

A feltárt településrészek 2–2,5 kilométer távolságban vannak a tó szabályozás utáni 

déli partvonalától. A Balaton kora holocén időszakban kialakult egységes vízborítású felszíne 

meghaladta 21. század eleji kiterjedését. A kora holocén időszak tartós vízszintmagassága 

106–107 méter lehetett, bár az ingadozás – a csapadék és folyóvízi bevétel függvényében – 
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jelentős lehetett, elérte az egy métert. Ez a vízszint jellemezte az úkőkor, a réz- és a bronzkor 

jelentős részét (SÜMEGI et al. 2004, 410, 18. ábra; 2007, 250–251, 245. kép). A 

balatonszárszói újkőkori település korszakának közép-európai klimatikus viszonyairól 

széleskörű ismeretekkel rendelkezünk. Ezek szerint 5300–5000 cal BC között egy kifejezetten 

meleg, csapadékos periódussal kell számolnunk (SCHMIDT et al. 2005, 156, Abb. 1). Ez a tény is 

alátámasztja a korabeli Balaton magas vízszintjére vonatkozó adatokat, az újkőkori partvonal 

hozzávetőlegesen egy kilométerrel húzódhatott közelebb a településhez, mint 

napjainkban.49 

A Balaton déli partvidékén, a meridionális hátakon kifejlődött löszös talajszinteken a 

földművelő közösségek megtelepedésével erőteljes eróziós folyamatok indultak meg. Ez alól 

néhány kisebb lejtőszögű terület, így például a balatonszárszói lelőhely képez kivételt. A 

lelőhelyen a löszös alapkőzeten kimutatható volt egy jellegzetesen vörösesbarna, ún. 

Raman-féle erdőtalaj réteg, melyet Sümegi P. és munkatársai B szintnek neveztek (SÜMEGI et 

al. 2007, 245). Az ásatási megfigyelések alapján ez a talajréteg szükségszerűen az újkőkori 

megtelepedést követően jött létre, hiszen még a középső rézkori régészeti jelenségeket is 

fedte. Ez a rétegtani megfigyelés annak ellenére egyértelmű, hogy az erdőtalaj réteg rendre 

besüppedt a neolit és a középső rézkori beásások felső részébe, sőt nem egyszer, vélhetően 

a csapadékvíz leszivárgásának köszönhetően telérszerűen mosódott be a betöltésükbe. Az 

avar kor emlékei viszont már vágták a Raman-féle erdei talajt, vagyis annak a középső rézkor 

és az avar kor között kellett keletkeznie. Nyilvánvalóan fedi a valóságot az a feltevés, hogy a 

plató a két időszak között újraerdősödött, hiszen a Kr. e. 5 évezred vége és a Kr. u. 7. század 

között a feltárt területen emberi megtelepedésnek nyomát nem találtuk.  

A feltárás megkezdése előtt a kutatott terület egy részén kukoricatermesztés folyt, a 

további parcellák rét és kaszáló művelésűek voltak. A platószéleken, a lejtőkön fás, bokros 

sávok húzódtak. Az aszóvölgyeken túl, déli, délkeleti és keleti irányban nagyobb erdősödött 

területek maradtak fenn, amelyek egészen a Kőröshegyi-völgyig húzódtak. 

A lokális környezet rekonstrukciójára Balatonszárszón nem történt kísérlet, de bízvást 

támaszkodhatunk a Balatonszemes–Bagódomb lelőhelyet övező aszóvölgyekben feltárt 

pollenanyag elemzésének eredményeire. Utóbbi lelőhely elhelyezkedése Balatonszárszóhoz 

nagyon hasonló, a közép-európai VK két települését mindössze 6,5 kilométer választotta el 

egymástól. A korai holocén folyamán erdő borította az egész területet, a völgyek alján fűz 

                                                           
49  A konkrét adatra vonatkozó konzultációkért Sümegi Pált illeti köszönet. 
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(Salix) és szil (Ulmus), a kiemelkedő, szárazabb területeken a tölgy (Quercus) és a mogyoró 

(Corylus) voltak a domináns növények (SÜMEGI et al. 2004, 406, 12. ábra; 2007, 245–246, 238. 

kép). A közép-európai VK időszakában rendkívül erős emberi hatás nyomait lehetett 

kimutatni, a pernyemaximum égetéses erdőirtásra utal. Gabonapollenek a lelőhely 

közelében, a völgyekben felhalmozódott üledékből láttak napvilágot. A gyomok terjedése 

kiterjedt legelőterületek kialakítására utal (SÜMEGI et al. 2004, 406, 13. ábra; 2007, 246, 239. 

kép). A szil (Ulmus) visszaesése és a bükk (Fagus) megjelenése már a közép-európai VK 

időszakát követően, a Kr. e. 5. évezred folyamán következett be (SÜMEGI et al. 2004, 406–

407, 14. ábra; 2007, 246, 240. kép). 

 

6.2. ÁSATÁSOK BALATONSZÁRSZÓN 

 

 

 

 
6.2. kép: A balatonszárszói újkőkori telep feltárásának folyamata 

 



215 
 

Az okleveles forrásanyag és az I. katonai felmérés (1782–85) tanúsága szerint egyértelmű 

volt, hogy a középkori Szárszó falut jelentő lelőhely a település templomával és a templom 

körüli temetővel együtt nagyjából azon a helyen helyezkedik el, ahol az M7-es autópálya 

balatonszárszói csomópontját tervezte megépíteni a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság. 

Ezt a feltárásokat megelőző terepbejárások is megerősítették, amelyek során a középkori 

leletanyagon kívül néhány újkőkori kerámiatöredéket és pattintott kőeszközt sikerült 

begyűjteni a platón és annak közvetlen környezetében. Ezek mennyisége azonban keveset 

sejtetett a később feltárt őskori település kiterjedéséből és jelentőségéből.  

 

6.2.1. Az első feltárás (2000) 

 

A Somogy megyei 8. számú lelőhelyen 2000. szeptember 11-én kezdődtek meg a Magyar 

Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének kutatásai a Somogy Megyei Múzeumok 

Igazgatóságával való együttműködés keretei között; az ásatásvezető régész Belényesy Károly 

volt (6.2. kép). A területen korábban régészeti ásatás nem folyt. A középkori temető sírjai 

mellett egy templom körüli erődítést és az erődítésen belül középkori épületek nyomait 

sikerült megfigyelni. A kutatott terület délkeleti részén egy újkőkori település régészeti 

jelenségei is napvilágot láttak jelentős mennyiségű kerámia leletanyaggal. A 

kerámiatöredékek a közép-európai VK kései időszakára keltezték a kutatott gödröket, 

melyekből zselizi típusú karcolt kerámia is előkerült. Kiemelkedő jelentőségű lelet volt több 

plasztikus állatfejjel díszített edény és egy bekarcolt testű, egykor feltételezhetően trónuson 

ülő idol töredéke. További újkőkori beásásokat leltek egy déli irányban megnyitott, öt méter 

széles kutatószonda területén; egy gödörben zsugorított testhelyzetű, csontvázas rítusú 

temetkezésre bukkantak. Az első ásatási évad 2000. november 30-án ért véget és összesen 

6400 m2 feltárását eredményezte (BELÉNYESY 2003a). 

 

6.2.2. Nagy felületű ásatás a plató középső területén (2001) 

 

A közép-európai VK telepnyomai és leletei szükségessé tették, hogy a következő évben a 

középkori templom és az azt övező templomkörzet keleti részének feltárása mellett nagyobb 

felületen kerüljön sor feltárásra az újkőkori telep feltételezett területén. Ekkor kapcsolódott 
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be a lelőhelyen folyó munkálatokba a dolgozat szerzője mint az MTA Régészeti Intézetének 

fiatal kutatói ösztöndíjasa.  

A feltárás 2001. március 5-én kezdődött és ismét november végéig tartott. A 

munkálatokat a 2000-ben kutatott terület délkeleti sarkán kezdtük, ahol szinte azonnal 

napvilágot láttak két újkőkori oszlopszerkezetes ház, az A1 és az A2 épület nyomai és az 

épületeket kísérő hosszanti gödrök. Az A1 épület esetében öt, az épület hossztengelyével 

párhuzamos oszlopsor nyomait találtuk meg, de egy, az újkőkornál fiatalabb széles árok az 

épületalap belső szerkezetének nagyobb részét elpusztította. A mellette fekvő, vele szinte 

megegyező ÉÉNy-DDK-i tájolású A2 épületnek három hosszanti oszlophelysorát tudtuk 

feltárni. Ezután egy kisebb felületet nyitottunk meg a templomkörzettől délre, ahol az A3 és 

A4 épületalapok északi részét találtuk meg. A két felület kiszélesítésével két olyan 

épületcsoport feltárására nyílt lehetőség, melyek házalapjai szinte sorokba rendeződtek. A 

nyugati házcsoporthoz az A10, A4, A3 és A9 épületek (6.3. kép), míg a keletebbre fekvőhöz 

az A1, A2, A7, A5 és kissé távolabb az A6 épületek tartoztak. A keleti felület délkeleti 

sarkában látott napvilágot az A8 épületalap északi része is. 

 

 

 
6.3. kép: Az A3, A4, A9 és A10 épületalapok csoportja a 2001. évi feltárás során  

(Sófalvi András felvétele, Réti Zsolt és Oross Krisztián rajza) 
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A kutatott területet a nyugati házcsoporttól déli irányban bővítettük, feltárva a 

félkörívben elhelyezkedő A11, A12 és A13 épületeket és egy nagyobb, beépítetlen területet. 

Az ásatási felület déli végében megtaláltuk továbbá egy újkőkori sáncárok északi részét, 

melyet már a 2000 őszén déli irányba húzott kutatószonda is átvágott, de a régészeti 

jelenség pontos meghatározására akkor természetesen még nem nyílt mód. A nyári hónapok 

folyamán folyamatosan távolítottuk el a humuszréteget a tavasszal legkorábban megtalált 

házcsoporttól délre, és megfigyeltünk, majd feltártunk további 11 épületnyomot, melyek az 

A15 és A24 közötti jelzést kapták (6.4. kép). A kutatott terület déli részén az egymáshoz közel 

fekvő A16, A18, A20 és A21 épületnyomok szintén egy, nagyjából keleti–nyugati irányú sorba 

rendeződtek, de egy vonalban voltak a tőlük kissé távolabb, nyugatra fekvő A24 és A11 

épületekkel is. A plató középső részén egy összefüggően feltárt felületet hoztunk létre. 

 

 

 
6.4. kép: A 2001 őszén feltárt felület  

(Miklós Zsuzsa felvétele, Réti Zsolt és Oross Krisztián rajza) 
 

A település gödreiben összesen 16 újkőkori temetkezést tudtunk feltárni. Ezek egy, a 

gödör aljába dobott halott kivételével azok legfelső részében láttak napvilágot, zsugorított 

helyzetű csontvázas temetkezések voltak. Több sírban mellékletet is találtunk. Kiemelkedő 

leletnek számított a 288. számú gyermektemetkezés két részből álló, átfúrt Spondylus 

ékszere, továbbá az 531. számú férfitemetkezés, melyben két edényt, egy kőbaltát és több 
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kovapengét leltünk. Hosszabb szakaszon sikerült kibontani az újkőkori sánc árkát, annak több 

bejáratával.  

A 2001. évi ásatást november végén rendkívül zord időjárási körülmények közepette 

fejeztük be. Minden olyan régészeti jelenséget sikerült teljes egészében feltárni és 

dokumentálni, amely a megnyitott felületekre esett. Az ásatási évad során összesen 36 900 

m2 közel 4000 különböző régészeti jelenségét kutattuk (BELÉNYESY/MARTON/OROSS 2002; 

BELÉNYESY 2003b; BELÉNYESY et al. 2007; OROSS 2004a; 2004c; OROSS/MARTON/FÁBIÁN 2004). 

 

6.2.3. A plató keleti részének és nyugati peremének feltárása (2002) 

 

Az autópálya balatonszárszói csomópontjának áttervezése azzal a következménnyel járt, 

hogy az építkezés által később érintett terület nagysága jelentősen megnőtt. Ez a változás 

különösen a plató keleti részére volt hatással, ahol észak–déli irányban egy 300 és 370 méter 

között változó szélességű sávban tette szükségessé a megelőző feltárást. A 2002. április 2-án 

megkezdett ásatás tavaszi hónapjaiban először megnyitottunk egy kisebb felületet az A21, 

A20, A16 és A18 épületektől délre. Egyrészt megtaláltuk az A25 épület északi végét, másrészt 

az újkőkori sáncárok újabb szakaszát bontottuk ki. Ezután egy nagyobb terület kutatását 

végeztük a már említett négy, továbbá az A19, A17 és A15 épületektől keletre. Ezt a felületet 

folyamatosan bővítettük keleti irányban egészen a plató pereméig, északi irányban pedig az 

A1, A2, A7, A5 és A6 épületekkel egy vonalba eső területig (6.5. kép). A munkaterületen a 

közép-európai VK oszlopszerkezetes épületekkel sűrűn beépített településrészlete került elő 

az A26–A37, A39 és A40 házalapokkal, a gödrökben a kultúra kései időszakának keszthelyi, 

illetve zselizi típusú bekarcolásokkal díszített kerámia leletanyagát találtuk meg. 

A plató keleti peremének környezetében további felületet nyitottunk északi irányban. 

Utóbbi régészeti jelenségekkel ritkábban volt fedve, mint a korábban kutatott területek. Itt 

egyetlen oszlopszerkezetes épület maradványai láttak napvilágot. Az A38 házat – délkeleti 

rövid oldalát leszámítva – alapozási árok határolta. Az épületet kezdetben az újkőkori 

település atipikus házának tartottuk, annak ellenére, hogy pontosan ilyen helyzetű alapozási 

árok ismeretlen a közép-európai VK építészetében. A további feltárások egyértelművé tették 

az épületalap rézkori keltezését. Erről a területről kiindulva egy öt méter széles 

kutatószondát nyitottunk egészen a kisajátított terület északi határáig. Az ott feltárt 

régészeti jelenségek leletanyaga bizonyította, hogy a lelőhelyen a közép európai VK 
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települése már a kultúra korai időszakának Bicske-Bíňa/Bény fázisában is fennállott. Egyben 

világossá vált az is, hogy a majdani csomópont északkeleti részének feltárása alapvető 

jelentőséggel bír az újkőkori falu fejlődésének megismeréséhez. 

 

 

 
6.5. kép: Az ásatási terület délkeleti részén 2002 tavaszán és nyarán feltárt felület 

(Gallina Zsolt felvétele, Réti Zsolt és Oross Krisztián rajza) 
 

 A plató másik oldalán, a megelőző év feltárásának nyugati széléhez kapcsolódva 

nyitottunk meg egy további felületet, amellyel elértük a nyugati platóperemet is. 

Megtaláltunk számos további újkőkori telepjelenséget, bár oszlopszerkezete alapján 

azonosítható házalapot ott nem tudtunk megfigyelni. Az újkőkori sáncárok egy további 

kisebb szakaszát is kibontottuk. Napvilágot látott egy tanyaszerű avar település félig földbe 

mélyített háza, egy női sír és a korszak számos árka is. 

 Feltártunk további 24 újkőkori temetkezést, közöttük kettős és hármas temetkezést 

is. A november 29-én befejezett ásatás során közel 2000 régészeti jelenséget tártunk fel, 

kutatásokat 44 375 m2 területen végeztünk (BELÉNYESY et al. 2007; OROSS 2004b; 2004c; 

2004d; OROSS/MARTON/FÁBIÁN 2004). 

 

6.2.4. A korai VK időszak kutatása a lelőhely északkeleti részén (2003) 
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Kifejezetten a kultúra korai időszakának megismerése volt a célja a 2003-ban folytatott 

feltárásnak, melynek helyszíne a kutatható terület északkeleti része volt. A május végétől hat 

hónapon át tartó ásatás során az északkeleti településrész gödreiből a korai VK időszak 

Bicske-Bíňa/Bény fázisának leletanyaga látott napvilágot. Egymástól jelentős távolságban 

kerültek elő a fázis három épületének (A41, A42 és A44) nyomai. Sajnos az ásatás során is 

újkőkori házalapként azonosított régészeti jelenségek között a leginkább töredékesen 

fennmaradt épületnyomok csoportjába tartoznak. Ezt a feltárási területet később egy 

szélesebb sávban kapcsoltuk össze a már korábban kutatott déli településrésszel. Ekkor 

tártuk fel az egymástól, a már említett három házalaptól és a déli, sűrűn beépített területtől 

egyaránt nagy távolságban felépített A45 és A47 épületek nyomait. Előbbi a korai VK 

időszakának legvégére, a Milanovce/Nyitranagykér fázisra keltezhető, míg az utóbbi már a 

kései VK időszak kezdetét képviseli. Az újkőkori megtelepedés egy további, településen belüli 

temetkezése is előkerült ekkor. 

 Két további épületalap (A43 és A46) déli harmadát alapárok vette körül, a házak belső 

oszlopszerkezete pedig egyetlen, a taréjszelement tartó oszlopsorból állt. Szélességük is 

egyértelműen meghaladta a közép-európai VK épületeinek szélességét. A környezetükben 

kiásott nagyméretű, szabálytalan gödrökből rézkori emlékanyag látott napvilágot. A két 

épület jól beleillik abba képbe, melyet a Balaton–Lasinja-kultúra lelőhelyein feltárt 

épületnyomok alapján a kultúra építészetéről lehet megrajzolni. 

 Az ásatási évad során összesen 28 150 m2 felületen folytattunk ásatást és közel 600 

különböző régészeti objektumot tártunk fel (BELÉNYESY et al. 2007; OROSS 2004c; 2004d). 

 

6.2.5. További feltárások a plató nyugati peremén (2006) 

 

A lelőhelyen 2005-ben folytatódtak az ásatások. A további kutatásokat az tette lehetővé, 

hogy a csomópont közvetlen környezetében pihenőhelyből, étteremből, régészeti 

bemutatóhelyből és gépkocsiparkolóból álló együttes felépítését határozta el a beruházó. Ez 

adott alkalmat a templomkörzet délnyugati részének feltárására 2005–2006-ban. Az újkőkori 

telepkutatások a tervezett parkoló területének déli részén folytak 2006 májusa és júliusa 

között. A feltárt terület egyes helyeken gyakorlatilag közvetlenül kapcsolódott a plató 

nyugati részének korábban már kutatott területéhez, hiátust mindössze az addigra már 

felállított vadkerítés sávja képezett a kettő között. Négy újkőkori házat (A48, A50, A51 és 
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A53) tártunk fel a körülbelül 4100 m2 nagyságú felületen. Az A48 épület délkeleti sarkát már 

a korábbi ásatások során megtaláltuk, de akkor még nem sikerült házként azonosítani (6.6. 

kép). 

 

 

 
6.6. kép: A 2006-ban feltárt felület  

(Rákóczi Gábor felvétele, Réti Zsolt és Oross Krisztián rajza) 
 

  A területen napvilágot látott a Balaton–Lasinja-kultúra két, jó állapotban fennmaradt 

alapárkos épülete és néhány további régészeti jelensége is. Az őskori beásások között 

néhány avar kemencét is feltártunk (BELÉNYESY 2006).  

 

6.3. AZ ÚJKŐKORI TELEPÜLÉS ÉPÍTMÉNYEI 

 

6.3.1. Oszlopszerkezetes házak 

 

6.3.1.1. Épületkategóriák 

 

A közép-európai VK különböző lelőhelyein az épületek nyomai nagyon eltérő állapotban 

maradtak fenn. A házszerkezeteket tárgyaló számos tanulmány az adott épületeket 

korábban közlő szerzők értékítéletét veszi alapul, így sokszor erősen különböző minőségű 
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forrásanyagok kerülnek összevetésre. Balatonszárszón az azonosítható 

épületmaradványokat azok állapotának megfelelően két kategóriába soroltam. 

 

Az A kategória épületnyomai 

 A Balatonszárszón folytatott ásatások folyamán összesen 53 őskori építmény nyomait 

sikerült egyértelműen azonosítani a lelőhelyen. A kérdéses épületek közül 48 keltezhető a 

közép-európai VK időszakára, az öt alapozási árokkal épített ház a középső rézkori Balaton–

Lasinja-kultúra épülete. A közép-európai VK 48 házmaradványa esetében feltárhatóak voltak 

a belső oszlopszerkezet nyomai, pontosabban az azt alkotó oszlophelyek döntő többsége. 

Számos ház hosszanti falsíkjainak oszlophelysorait vagy azok kisebb-nagyobb részleteit 

szintén sikerrel figyeltük meg és dokumentáltuk. Nagyon kevés kivételtől eltekintve a házak 

melletti hosszanti gödrök is egyértelműen jelezték az épületek helyét. Az ásatás folyamán 

épületekként a régészeti jelenségek olyan összetartozó csoportjait kezeltük, ahol a belső 

oszlopszerkezet legalább két keresztirányú oszlophelysorát és a hosszanti gödröket 

azonosítani tudtunk. A plató legnyugatibb részén feltárt A51 épület képviseli a kategória alsó 

határértékét. Szintén épületekként tartottuk nyilván a teljesen vagy majdnem teljesen feltárt 

oszlopszerkezetekkel rendelkező konstrukciókat azokban az esetekben is, amikor a hosszanti 

gödrök nem vagy csak nagyon hiányos állapotban maradtak fenn. Előfordult, hogy egy 

hosszanti oszlophelysort teljes hosszában, a további oszlophelysorokat pedig töredékesen 

tudtuk megfigyelni egy olyan nagyságú területen, mely megfelel a településen feltárt 

épületalapok átlagos méretének. Utóbbira az ásatás északkeleti részén a korai VK időszakra 

keltezhető A42 és A44 épületek szolgáltatnak példát. Az épületek a feltárások során 

folyamatos számozást kaptak 1-től 53-ig. Mivel ezeket a jelenségeket már a lelőhelyen 

világosan meg tudtuk figyelni, a dokumentáció is ennek megfelelően készült. A forrásanyag 

feldolgozása és értékelése folyamán ezeket a házakat ún. A kategóriájú épületeknek 

tekintettük, megkülönböztetve azoktól a további potenciális épületnyomoktól, melyek sokkal 

rosszabb állapotban maradtak fenn, ennek következtében azonosításuk bizonytalanabb és 

csak az ásatás befejezése után volt lehetséges (6.7. kép). 
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A B kategória épületnyomai 

A lelőhelyen előfordulnak olyan, párban jelentkező régészeti jelenségek, melyek méretük, 

alakjuk és tájolásuk alapján fenntartás nélkül oszlopszerkezetes épületek hosszanti 

gödreiként határozhatók meg. Az általuk közrefogott terület is nagyjából megfelel egy-egy 

újkőkori épület területének. A legtöbb esetben néhány oszlophely is feltárható volt a 

hosszanti gödrök által határolt felületeken, de ezek nem képeztek összefüggően 

értelmezhető sorokat. Ritkábban egy-egy teljes keresztirányú oszlophelysor is megfigyelhető 

volt, például a B7, B10 és B11 épületek esetében. A hosszanti gödrök és esetlegesen néhány 

oszlophely által így meghatározott épületnyomokat B kategóriájú épületeknek neveztük el. A 

B kategóriába sorolt jelenségek így jól elkülöníthetőek a jó állapotban fennmaradt 

épületnyomoktól; a hozzájuk tartozó régészeti jelenségek együttes elemzése viszont 

lehetőséget biztosít ezen épületek bevonására a település szerkezetét érintő vizsgálatokba. 

Összesen 11 B kategóriába sorolható ház helyét tudtuk megállapítani. Vannak további olyan 

beásások is a feltárt területen, melyek épületek hosszanti gödreire emlékeztetnek, de 

utóbbiak nem párosával fordultak elő és oszlophelyeket sem találtunk a környezetükben. 

Természetesen ezekben az esetekben sem zárható ki, hogy újkőkori házak nyomait találtuk 

meg. Az építmények pontos helye azonban nem állapítható meg, így ezeket az építészeti 

jellegű elemzés során nem vettük figyelembe.  

A B kategóriájú épületeknek a település szerkezetét érintő vizsgálatokba való 

bevonásával megalkotható településmodell jóval közelebb áll azokhoz, melyek németországi 

és ausztriai lelőhelyek kutatása alapján kerültek közlésre az elmúlt évtizedekben. A 

szomszédos Ausztria számos lelőhelyén egyértelműen épületekként kezeltek ilyen, sőt ennél 

rosszabb állapotban fennmaradt régészeti jelenségeket is. Példaként említhetők a magyar 

határ közelében fekvő Neckenmarkt/Sopronnyék 2., 3., 5., 6. és 7. számú épületei (LENNEIS 

2004a, Fig. 5), valamint a strögeni 1., 2. és 3. számú házak (LENNEIS 2004a, Fig. 6). 

Szélsőségesen ebbe a kategóriába tartozik az alsó-ausztriai Ratzersdorf lelőhely mind a 16 

épülete (PIELER 2004, 25–34, Abb. 11–15). 
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6.7. kép: A Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő lelőhely újkőkori telepfeltárásának áttekintő 

térképe a közép-európai VK A és B kategóriákba sorolt épületeivel 
 

6.3.1.2. Az épületek megfigyelt szerkezeti elemei 

 

A belső oszlopszerkezetek 

Az épületek belső oszlopszerkezete minden esetben három hosszanti oszlopsorból állt. Az 

ásatáson ezeket a házalapok három belső oszlophelysora jelölte (6.8. kép). A középső sor 

(GOS) pontosan az épületalapok hossztengelyében helyezkedett el és a tetőszerkezet 

taréjszelemenét alátámasztó oszlopsor helyét mutatta. A vele párhuzamosan, az épületek 

tájolásának megfelelően a keleti (KHOS) és nyugati (NyHOS) oldalon futó két további 

oszlophelysor a középszelemenek alátámasztására szolgáló oszlopokra utalt. Az egyes 

hosszanti oszlopsorok adott részén elhelyezkedő szomszédos oszlopok távolsága általában 

megegyezett, vagyis a különböző hosszanti oszlopsorok oszlopai egy vonalba estek. Ennek 
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következtében a kultúra lelőhelyein megszokott módon a hosszanti oszlophelysorokra 

merőleges, három–három oszlophelyből álló keresztirányú sorok (KOS) alakultak ki. 

 

 

 
6.8. kép: Az A6 épület belső három, a tetőszerkezetet tartó hosszanti oszlophelysora 

 

A hosszanti falsíkok oszlophelyei 

A hosszanti falsíkok oszlophelyeinek tárgyalásánál le kell szögezni, hogy ezek a régészeti 

jelenségek szélsőségesen eltérő állapotban maradtak fenn az egyes épületnyomok esetében. 

A két oszlophelysor (KFSOS és NyFSOS) az épület keleti és nyugati hosszanti falát képező 

oszlopsorokat jelöli. Az elsőként napvilágot látott házalap (A1 épület) határozottan öt 

hosszanti oszlophelysorral rendelkezett. Mivel azonban a ház belső oszlopszerkezetének 

jelentős részét egy, annak északnyugatitól a délkeleti sarkáig húzódó középkori árok 

elpusztította, ennek az épületnek a szerkezetéről nem tudtunk egyértelmű 

következtetéseket levonni. Először az A12 épület feletti humuszréteg gépi eltávolítása során 

sikerült minden kétséget kizáróan megfigyelni a falsík oszlophelyeinek foltjait a 2001. évi 

ásatás nyári hónapjaiban (6.9. kép). Ezt követően azonban megkülönböztetett figyelmet 

fordítottunk a falsíkok lehetséges oszlophelyeire.  
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6.9. kép: Az A12 épület a hosszanti falsíkok oszlophelysoraival 

 

A kérdéses szerkezeti elem további vizsgálatára értelemszerűen csak az A kategória 

épületei alkalmasak. A falsíkokat képező oszlophelysorok jellemzésének céljából három 

kategóriát állítottam fel. Azok a falsíkok, amelyek esetében legalább öt oszlophely 

megfigyelhető és dokumentálható volt, az A kategóriába tartoznak. Tulajdonképpen csak 

ezekben az esetekben beszélhetünk arról, hogy a falsík nyomai legalább egy-egy hosszabb 

szakaszon fennmaradtak. A B kategóriába az olyan falsíkok tartoznak, melyekből 1–4 

oszlophely volt feltárható. A C kategóriába azokat a helyeket soroltam, ahol az egykori 

hosszanti falak konstrukciójának semmilyen nyomát nem sikerült megtalálnunk. Mivel 

minden épület értelemszerűen két hosszanti fallal rendelkezett, összesen hat variáció 

lehetséges: AA, AB, AC, BB, BC és CC. Az A12 épület például az AA variánshoz, míg az A6 

épület a CC variánshoz tartozik. A mellékelt táblázat (6.1. táblázat) a különböző variánsok 

arányát mutatja az A kategória 48 épületalapja között.  

Az összes házalap kevesebb mint 30 %-a rendelkezik közel teljes oszlophelysorokkal 

vagy azok hosszabb részleteivel a ház mindkét oldalán, illetve egy többé-kevésbé 

összefüggően fennmaradt sorral az egyik és néhány további oszlophellyel a másik oldalon 

(AA és AB variánsok). Ezzel szemben az épületalapok több mint felénél vagy egyáltalán nem 

maradt nyoma ezeknek az oszlopsoroknak, vagy csak egyes oszlophelyek voltak feltárhatóak 
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és csupán a ház egyik oldalán. Egy régészeti jelenségektől mentes keskeny sáv viszont 

minden olyan épületalapnál megfigyelhető volt a belső oszlophelysorok és a hosszanti gödör 

között, amelyeknél nem volt lehetséges a hosszanti falsíkok oszlophelyeinek feltárása. A 

feltárt építészeti elemek egymáshoz viszonyított helyzete tehát nem változott, így minden 

bizonnyal ezekben az esetekben is a megszokott, öt hosszanti oszlopsorból álló épületek 

nyomait találtuk meg. A hosszanti falsíkok oszlophelysorai jellemzően a plató középső részén 

és attól kissé nyugatra maradtak fenn jó állapotban. 

 

Variáns 
Házalapok 

száma 
Százalékos 

arány 

AA 8 16,7% 

AB 6 12,5% 

AC 1 2,1% 

BB 7 14,6% 

BC 15 31,3% 

CC 11 22,9% 

 
6.1. táblázat: A hosszanti falsíkok különböző variánsai  

a fennmaradás állapota alapján 
 

A belső három hosszanti oszlopsor és a falsíkok oszlophelyeinek méretei, arányai  

Az AA variáns nyolc épületnyoma alkotja a részletes szerkezeti elemzésre leginkább alkalmas 

épületek csoportját. Közülük, amint azt már említettük, az A1 épület oszlophelyeinek 

jelentős részét egy későbbi bolygatás megsemmisítette, ezért a ház adatait a további 

vizsgálatok során nem használtam fel. Hasonlóképpen egy fiatalabb árok pusztította el az 

A20 épület régészeti jelenségeinek egy részét is. Ebben az esetben azonban az árok 

gyakorlatilag merőleges a ház hossztengelyére, vagyis elpusztított két keresztirányú 

oszlophelysort és a falsíkok velük egy vonalba eső oszlophelyeit. A házalap többi része 

viszont kitűnő állapotban maradt fenn, ezért az innen származó adatokat felhasználtam. Az 

így fennmaradó hét épület (A12, A13, A17, A18, A19, A20 és A23) oszlophelyeinek átmérő és 

mélységadatai számos következtetés levonását tették lehetővé annak ellenére, hogy 

természetesen a nyesett felszínről a löszös altalajba mélyedő, vagyis nem az eredeti 

formájukban fennmaradt régészeti jelenségekről van szó. 
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Épület NyFSOS NyHOS GOS KHOS KFSOS 
  Átmérő Mélység Átmérő Mélység Átmérő Mélység Átmérő Mélység Átmérő Mélység 

A12 26,8 10,1 64,2 19,8 57,2 14,2 59,6 26,0 37,7 8,9 

A13 37,3 16,7 55,8 26,6 50,3 24,0 54,8 26,4 35,8 15,9 

A17 32,8 11,9 55,4 29,8 57,5 22,9 53,0 29,5 33,7 9,6 

A18 33,0 18,0 66,3 40,5 75,7 39,0 81,1 42,6 31,0 13,7 

A19 25,8 7,1 46,7 14,5 46,6 13,1 49,0 18,4 31,6 12,0 

A20 31,6 22,5 52,4 42,9 53,1 40,3 59,4 35,0 31,3 17,4 

A23 34,9 23,0 57,0 32,0 59,8 31,3 51,5 30,0 30,6 19,6 

 
6.2. táblázat: Az elemezhető, az oszlophelyek megmaradása szempontjából AA kategóriába 

tartozó épületek oszlophelysorainak átlagos átmérője és mélysége centiméterben 

 

 
 

6.10. kép: Az A12 épület hosszanti oszlophelysorainak átlagos átmérője és mélysége 
 

 
 

6.11. kép: Az A13 épület hosszanti oszlophelysorainak átlagos átmérője és mélysége 
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A belső három hosszanti oszlophelysor oszlophelyeinek átmérője vitathatatlanul meghaladja 

a két hosszanti falsíkhoz tartozó oszlophelyek átlagos átmérőjét. A különbség nem ennyire 

szembetűnő, de egyértelmű a belső és a falsíkokhoz tartozó oszlophelyek mélységét 

tekintve, szintén a belső oszlophelyek javára (6.2. táblázat). Az A12 és A13 épületek 

oszlophelysorainak átmérőjéről és mélységéről bemutatott grafikonok (6.10–6.11. kép) 

ezeken az általános tulajdonságokon túl jól szemléltetik azt a jelenséget, hogy a belső három 

oszlopsor közül nem a taréjszelement alátámasztó (GOS), hanem a két középszelemenhez 

tartozó (KHOS és NyHOS) oszlopok rendelkeztek a tekintélyesebb méretekkel, és ezek 

mélyedtek jobban az altalajba. A megfigyelés nem meglepő annak tudatában, hogy a 

nyeregtető felületét annak közepén és nem a tetőgerincnél érték a legkomolyabb 

erőhatások. 

 

Az előtér oszlophelyei 

A németországi épületnyomokra vonatkozóan léteznek olyan házrekonstrukciók, melyek a 

házak déli végét félig nyitott előtérként képzelik el, ennek megfelelően az épület legdélebbi 

keresztirányú oszlopsora(i) az előtérhez tartoztak (LÜNING/MODDERMAN 1982; LÜNING 2005a, 

Abb. 5). A hosszanti oszlopsorok vonalvezetése azonban nem tört meg és a hosszanti falak 

kiterjedtek az előtér két oldalára is. Balatonszárszón ettől némiképp eltérően olyan előterek 

nyomait figyeltük meg több épület déli végén, ahol az épület belső szerkezetéhez képest 

sokkal kisebb volt a keresztirányú oszlophelysorok szélessége (A2 épület) vagy a hosszanti 

falak nem terjedtek ki a kérdéses területre (A12 épület). A balatonszárszói előterek esetében 

inkább egy olyan féltető rekonstruálható, melyet az átlagostól eltérő keresztirányú 

oszlopsorok tartottak. 

 

Az alapozási árokkal ellátott épületek keltezése 

Külön problémakört képvisel annak az öt háznak a kérdése, amelyek feltárása során 

alapozási árok látott napvilágot. A kutatott terület keleti részén megtalált A38 épület északi, 

továbbá keleti és nyugati oldalát azok teljes hosszúságában alapozási árok határolta, így az 

különbözött a közép-európai VK településein ismert alapozási árokkal ellátott épületek 
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mindkét típusától. A ház 8,5–9 méteres szélessége is jelentősen meghaladta a lelőhely 

újkőkori épületeinél tapasztalt 6 és 7,5 méter közötti szélességet. A belső oszlopszerkezet az 

első elemzések szerint azonban három hosszanti oszlophelysor jelenlétére utalt, ezért a 

jelenséget újkőkori épületként határoztuk meg. A 2003. évi ásatás során feltárt A43 és A46 

épületek alapozási árkai a házak déli-délkeleti homlokzati oldalára, valamint a keleti, illetve 

nyugati falsíkok déli részére terjedtek ki U alakban. Ezeket a házakat a környezetükben 

található gödrök leletanyaga alapján viszont egyértelműen a rézkori Balaton–Lasinja-

kultúrához lehetett kötni. A 2006. évi ásatáson feltárt két további rézkori épület, az A49 és 

A52 házak alapozási árkai a házalapok északi részeire is kiterjedtek. Előbbinél teljesen 

körbefutó alapozási árkot lehetett megfigyelni, utóbbinál az árkot a keleti hosszanti falsíkon 

az erózió részben elpusztította, de az oszlophelyek a kérdéses szakaszon is fennmaradtak. A 

négy házról egységesen elmondható, hogy szélesebbek a közép-európai VK épületeinél. Ezek 

a tapasztalatok meggyőzően bizonyították, hogy a korábban a közép-európai VK atipikus 

épületeként meghatározott A38 épület szintén a rézkorban épült. A Balatonszárszón feltárt 

öt, alapozási árkokkal épített ház maradványa kivétel nélkül a középső rézkori Balaton–

Lasinja-kultúra hagyatéka. A rézkori házak hosszúsága egy viszonylag szűk intervallumban, 

12,4 és 15,2 méter között változik. Az épületek részletes elemzése megmutatta, hogy 

messzemenő egyezések mutathatóak ki a Kárpát-medence egykorú épületeivel (OROSS et al. 

2010, 381–388, Abb. 3–9). Az alapozási árok mint szerkezeti elem a 2000 és 2006 között 

végzett feltárások alapján ismeretlen a lelőhely újkőkori építészetében.  

 

Külső árok 

Balatonszárszón a közép-európai VK egyetlen épületének feltárása során sem sikerült külső 

árkot megfigyelni. A jelenség általánosan elfogadott kronológiai helyzetéből kiindulva erre 

eleve csak a feltárt terület északkeleti részén előkerült, a korai VK időszak Bicske-Bíňa/Bény 

és Milanovce/Nyitranagykér fázisokban épült házak maradványai, illetve a kései VK időszak 

legkorábbi, a korai Keszthely fázisra keltezhető épületalapjai esetében lett volna lehetőség.  

 

Hosszanti gödrök 

A hosszanti gödrök Balatonszárszón is rendre megjelentek a feltárt oszlopszerkezetek 

nyugati és keleti oldalán. A kultúra korai, Bicske-Bíňa/Bény fázisának három, töredékes 
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állapotban fennmaradt épülete mellett viszont semmilyen, hosszanti gödörre utaló 

maradványt nem találtunk. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy eleve sekélyebbek voltak, 

mint a későbbi településfázisok épületeinek hosszanti gödrei, és a talajerózió elpusztította 

őket. Az épületeket kísérő két hosszanti gödör távolsága azért is fontos információ, mert 

általa a feltárt terület azon részein is azonosítani lehet az épületek helyét, ahol 

oszlopszerkezeteket nem sikerült megfigyelni. A balatonszárszói tapasztalatok alapján ez a 

kultúra olyan lelőhelyein is lehetséges, ahol egyáltalán nem került elő más, az épületekhez 

köthető szerkezeti elem, mint a hosszanti gödör. 

 Az A kategória 48 épülete közül 38 esetében mérhető a két hosszanti gödör 

távolsága, ami az épületek 79,2%-ának felel meg. A hosszanti gödrök távolsága az egyes 

épületszakaszokon egymástól eltérő lehet, a legkisebb mért távolság 6,4 méter, amely az 

A16 épületnél fordult elő. A legnagyobb távolság az A47 épületnél mért 10,5 méter. Az egyes 

épületeknél mért átlagos távolság 6,55 és 10 méter között változott, előbbi szintén az A16, 

utóbbi az A8 épülethez köthető. A 38 mérhető épület hosszanti gödreinek átlagos távolsága 

8,09 méter. Amennyiben csak a kései VK időszak A kategóriájú épületei képezik a vizsgálat 

tárgyát, akkor mindössze az A45 épület vonatkozó adatai esnek ki, vagyis a 44 ilyen korú 

épület közül 37, azaz 84,1% mérhető. A szélső értékek nem különböznek, a hosszanti gödrök 

átlagos távolsága is majdnem ugyanakkora, 8,075 méter. 

 A B kategória 11 épülete közül a legkisebb mért érték a B11 házalap hosszanti gödrei 

közötti 6,9 méter, a legnagyobb a B8 épületnél tapasztalt 10,4 méter. Az átlagos távolság a 

B1 és B4 épületeknél a legkisebb, egyaránt 7,45 méter. A legnagyobb átlagos távolság a B8 

épületnél megállapított 9,85 méter. A 11 épület átlaga 8,35 méter, ez némiképp meghaladja 

az A kategória épületeinek átlagát. A B6 épület esetében nem egyértelmű a nyugati oldalon 

feltárt régészeti jelenségek hosszanti gödörrel való azonosíthatósága. Amennyiben az ott 

mért távolságot figyelmen kívül hagyjuk, akkor a B kategóriába tartozó épületek hosszanti 

gödrei közötti átlagos távolság 8,26 méter. 

  

6.3.1.3. Az újkőkori épületek méretei 
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Az épületek hosszúsága 

Az épületek mérhető hosszúsága 6,8 és 25,5 méter között váltakozik, amennyiben nem 

számolunk az ásatási felület déli határán kétségtelenül túlnyúló három épület mérhető 

hosszával (A25, A29 és A32). A kései VK időszak további öt épületének (A26, A31, A33, A36 

és A51) esetében a házszerkezet nyilvánvalóan nem teljes hosszúságában vált ismertté. A 

korai VK időszak négy épületmaradványáról kijelenthető, hogy az A kategória legrosszabb 

állapotban fennmaradt épületnyomai közé tartoznak. A Bicske-Bíňa/Bény fázis épületeinek, 

mint említettem, a hosszanti gödrei sem maradtak fenn, ezért úgy a méreteiket, mint a belső 

szerkezetüket tekintve számos bizonytalanság terheli őket. Az ásatási megfigyelések alapján 

a kései VK időszak 36 épületének hosszúságadatai tekinthetőek alkalmasnak arra, hogy 

további vizsgálatok alapjául szolgáljanak. Fontos szempont az is, hogy a kultúra 

Balatonszárszóval összehasonlítható, nagyméretű európai településeinek döntő többsége a 

Dunántúl kései VK időszakával egykorú. 

A három leghosszabb épület (A1, A17 és A28) hossza, illetve valószínűsíthető hossza 

szinte megegyezik egymással, hozzávetőlegesen 25–25,5 méter. A legkisebb olyan 

konstrukciók (A23, A50), melyek oszlopszerkezetük teljessége, továbbá hosszanti gödreik 

házszerkezethez viszonyított helyzete alapján teljes egészében feltártnak tekinthetők rendre 

négy keresztirányú oszlopsorral rendelkeztek. Hosszúságuk jellemzően 8,5 és 9 méter 

közötti. A 36 vizsgált balatonszárszói épület átlagos hosszúsága 13,3 méter.  

Balatonszárszó épületei közül egyértelműen hiányoznak a közép-európai VK széles 

területein általános és a Kárpát-medence északnyugati területein is több, a kultúra helyi 

fejlődésének fiatalabb szakaszaihoz köthető lelőhelyen feltárt 30–40 méter hosszúságot is 

elérő házalapok. A házak átlagos hosszúsága határozottan kisebb, mint a vele határos, tőle 

közvetlenül északra és nyugatra elterülő területek településein. 

 

Az épületek szélessége 

A házak szélessége azokban az esetekben volt közvetlenül mérhető, ahol a falsíkokhoz 

tartozó oszlophelyeket az épületek mindkét oldalán meg lehetett figyelni. Számos további 

esetben a belső, keresztirányú oszlopsorok hosszából és a két hosszanti gödör egymástól 

való távolságából lehet következtetni az épületek szélességére. Az eredmények szerint a 

szélességre vonatkozó adatok egy viszonylag szűk, 6 és 7,5 méter közötti tartományban 
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mozognak. Mindössze néhány épületnél merül fel annak a lehetősége, hogy szélessége 

bizonyos szakaszokon nem érte el a 6 métert. A szélességértékek átlaga több, különböző 

szempontból összeállított adatsor50 alapján egyaránt 6,6 méter körül alakul. A változó 

hosszúságú épületekhez tartozó nagyon hasonló adatok mindenekelőtt az állandó, öt 

hosszanti oszlophelysorból álló szerkezettel magyarázhatóak. 

 

Az újkőkori épületek hosszúságának és szélességének aránya 

Az épületek belső oszlopszerkezetének meglepően jó állapota ellenére a 48 darab A 

kategóriába sorolt újkőkori ház közül csak 19 esetben tudtuk egyértelműen meghatározni a 

ház hosszúságát és szélességét is. Az értékeket grafikonon ábrázolva jól látszik, hogy az 

épületek szélességének viszonylagos állandósága miatt a házakat jelző pontok szűk sávban 

helyezkednek el (6.12. kép).  

 

 
 

6.12. kép: A közép-európai VK Balatonszárszón feltárt, A kategóriába sorolt épületeinek 
méretei 

 
Jól elkülönül az 1. típusba sorolt három épület. A 2. típus ábrázolható öt épülete is 

különválik és csoportot alkot a 15 és 20 méter közötti hosszúsági sávban, bár sokkal kevésbé 

látványosan, mint az 1. típus három konstrukciója. Ezt követi a 3. típus 11 épülete a 8 és 14 

méter közötti hosszúság sávjában. Az is jól látható, hogy a hosszabb épületek nem feltétlenül 

szélesebbek az egészen rövid konstrukcióknál. Az eredmények nagy hasonlóságot mutatnak 

a közép-európai VK más lelőhelyein feltárt épületek adatai alapján készített hasonló 

                                                           
50 Az egyértelműen mérhető szélességértékek mellett az adatsor kiegészíthető volt a rekonstruált szélességi 
értékekkel is. 
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grafikonokéval (PAVÚK 1994a, 62, Abb. 30). Az egyetlen különbség az, hogy a balatonszárszói 

adatsorban nincsenek 25,5 méternél hosszabb épületek. A házak hosszúságának és 

szélességének aránya a 3c altípus két előtér nélküli épületénél áll egymáshoz legközelebb, az 

A23 épületnél ez az arány 1,18:1, az A50 épületnél 1,45:1. Természetesen a sorozat másik 

végén az 1. típus három épülete áll, az A1 épület fő méreteinek aránya 3,45:1, az A17 

épületé 3,64:1, az A28 épületé pedig körülbelül 3,5:1.  

 

6.3.1.4. A balatonszárszói lelőhely épülettípusai 

 

A lelőhelyen feltárt újkőkori épületnyomok közül a házak belső szerkezetének vizsgálatára az 

A kategóriába sorolt 48 épület esetében volt lehetőség (6.16. kép). A kategória 39 házalapja 

maradt fenn olyan állapotban, hogy az oszlopszerkezetek nyomai alapján meghatározható 

vagy valószínűsíthető volt az épületek belső tagolása. A további kilenc ház elemzése során 

nyilvánvalóvá vált, hogy azok nem sorolhatóak be egyik épülettípusba sem. Ezek közül három 

épületalap, az A25, A29 és A32 házak egyes részei túlnyúltak a kutatott terület déli határán, 

így ezeket csak részlegesen lehetett feltárni. Az A26, A42 és A51 épületek esetében nem 

sikerült maradéktalanul megfigyelni az elemzéshez minimálisan szükséges régészeti 

jelenségeket. Az A31, A33 és A36 épületek északi végében olyan későbbi beásások láttak 

napvilágot, amelyek helyzetük alapján megsemmisítették a szóban forgó házalapok egy vagy 

akár több keresztirányú oszlophelysorát. A közép-európai VK elterjedési területének más 

régióiban feltárt településekhez hasonlóan a házalapok három alaptípusát lehetett 

elkülöníteni. 

 

1. típus 

A lelőhelyen feltárt legnagyobb méretű újkőkori házmaradvány a 25,5 méter hosszúságú A1 

épület. Az épület belső részét – amint azt már többször említettem – egy széles, mély 

középkori árok átlósan vágja, de az oszlophelysorok egyes részletei így is fennmaradtak. 

Viszonylag jó állapotban találtuk meg a három belső oszlophelysor közül a keletit, továbbá a 

hosszanti falsíkok oszlophelysorainak is ismertek hosszabb szakaszai. Teljes hosszúságban 

feltárható volt az épület keleti oldalán, azzal párhuzamosan futó hosszanti gödör is. A belső 

szerkezet nyomainak részleges pusztulása miatt nem állapítható meg az épület egykori 
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felosztása, a besorolás a hasonló méretű épületek alábbi elemzésének alapján volt 

lehetséges. 

Az A17 és A28 épületek oszlophelyei összefüggően 17–17,5 méter hosszan voltak 

megfigyelhetőek, hosszanti gödreik azonban északi irányban továbbfutottak. Az általuk 

határolt felületek északi részén néhány további oszlophely is található. Ezeket a felületeket 

az épületek olyan részeinek tekinthetjük, ahol az oszlophelyek eredetileg sekélyebbek 

lehettek és még az ásatást megelőzően megsemmisültek. Ennek megfelelően az A17 épület 

eredeti hossza 25,5 méter, az A28 épület hossza pedig körülbelül 25 méter volt. A három 

épület hosszúsága így nagyon hasonló, 25 méter körüli értéket mutat. Az A1 ház nyugati 

oldalán a hosszanti gödör megszakadt. A nyugati hosszanti gödör hasonló hiátusa 

dokumentált az A17 ház mellett is. Az oszlopszerkezetek különbözősége egymástól 

elkülönülő északnyugati és középső épületrészek meglétére, a hosszanti gödrök 

megszakadása pedig talán egy, a nyugati oldalon nyíló második bejáratra utal. 

Az A17 épület esetében a feltárással is azonosított 5. és 6. keresztirányú oszlopsor 

egymáshoz szokatlan közelségben állt, az átlagos egy-két méter közötti távolság helyett ott 

mindössze 60 cm volt mérhető. A hat oszlop alkotta konstrukció képezte a középső és egy 

további, délkeleti épületrész közötti határt. Ennek alapján a ház egy viszonylag hosszú, de a 

közép-európai VK hasonló épületeinél nem példa nélkül álló, öt keresztirányú 

oszlophelysorból álló délkeleti épületrésszel rendelkezett. 

 

 
6.13. kép: Az 1. típusba sorolt, három helyiségből álló A28 épület 
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Különleges figyelmet érdemel az A28 épület (6.13. kép). 1. számú azonosított 

keresztirányú oszlophelysorától közvetlenül északra nagyméretű oszlophely (3721.) látott 

napvilágot. Ettől a területtől északra található egy olyan, hozzávetőlegesen öt méter hosszú 

szakasz, ahol nem találtunk oszlophelyeket. Ezt egy újabb, nagyméretű oszlophely (3710.) 

követte. A ház teljes hosszaként már említett 25 méter a hosszanti gödrök alapján volt 

megállapítható. Az északnyugati épületrész taréjszelemenjének két végét a 3710. és 3721. 

számú oszlophelyek oszlopai támaszthatták alá. Az épületrész hossztengelyének iránya 

némiképp eltér a ház fennmaradó részének hossztengelyétől. Az A28 épület északnyugati 

része egy olyan, a ház középső részéhez utólagosan hozzáépített kiegészítés, illetve helyiség, 

melynek legtöbb oszlopát nem ásták olyan mélyre, mint a ház többi részén. 

 

 

6.14. kép: Az A28 épület kettős oszlophelyei 
 

A ház oszlophelyei között két olyan kettős oszlophely is napvilágot látott, melyek 

egyértelműen a déli épületrészek ovális oszlophelyeire emlékeztetnek (6.14. kép). A 

jelenségek az ötödik, teljes egészében fennmaradt keresztirányú oszlophelysorhoz tartoztak. 

A nyugati párt a 4288. és 3733., a keletit pedig a 3735. és 3736. számú oszlophelyek alkották. 

A keresztirányú oszlophelysorhoz tartozó további, az épület hossztengelyében található 
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3734. számú oszlophely kör átmetszetű. Az oszlopsor vonalától közvetlenül északra a nyugati 

hosszanti gödör összeszűkül, a keleti pedig megtörik. Az oszlophelysor minden bizonnyal a 

középsőtől elkülönülő délkeleti épületrész határát jelzi. Az épületrészt legkevesebb három 

keresztirányú oszlopsor alkotta. Amennyiben a 3740. számú oszlophely vonalában egy teljes 

további keresztirányú sort feltételezünk, úgy az épületrészben négy keresztirányú 

oszlopsorral kell számolni. A leginkább piskóta alakú kettős oszlophelyek ugyan nem teljesen 

egyeznek meg a közép-európai VK hasonló típusú épületeinél tapasztalt ovális 

oszlophelyekkel, az épületrész legészakibb oszlopsorát mégis részben a jól ismert alapelvek 

szerint alakították ki. 

A megfigyelés bizonyítékul szolgál a háromosztatú épületek létére Balatonszárszón, 

melyek közé az A28 épület mellett a vele gyakorlatilag megegyező hosszúságú A1 és A17 

házak tartozhattak. Az A17 és A28 épületek keltezése megfelel a J. Pavúk által vázolt 

kronológiai helyzetnek, miszerint a háromosztatú épületek a kottafejes kerámiával keltezett 

fázis sajátosságai (PAVÚK 1986a, 376; 1994a, 59–60). A szlovákiai forrásanyag azonban ebből 

a szempontból korlátozott jelentőséggel bír a balatonszárszói építészeti sajátosságokra, 

hiszen ott a déli épületrész elkülönítésének kritériuma a teljes, ovális oszlophelyekből álló 

keresztirányú oszlophelysorok jelenléte volt.  

Csoportjukhoz a B kategória épületei közül méretei alapján hozzárendelhető a B7 

épület is, a belső szerkezet hiányos volta miatt azonban a házat nem lehetett a további 

elemzésekbe bevonni. A három, illetve négy épület markánsan elkülönül a lelőhely 2. típusba 

sorolt kétosztatú épületeitől, melyek közül a legnagyobb A47 épület hosszúsága is csak 19 

méter. 20–25 méter közötti mérettartományba tartozó épületet egyáltalán nem tudtunk 

feltárni. Az 1. típus mindegyik épülete a feltárt terület déli, házmaradványokkal sűrűn fedett 

részén található, azon a területen, ahol a közép-európai VK kései időszakának régészeti 

jelenségei találhatóak. A környezetükben, illetve a velük egy házcsoportban megtalált 

épületalapok rendre más típusokat képviselnek. Háromosztatúságuk feltételezése a 

rendelkezésre álló információk alapján a kultúra hasonló belső szerkezetű épületeinek déli, 

illetve délkeleti részén rendre előforduló, ovális vagy kettős oszlophelyekből álló 

keresztirányú oszlophelysorok hiánya ellenére is megalapozottnak tűnik. A közép-európai VK 

hollandiai lelőhelyein (MODDERMAN 1970, 107, 118) és Bylanyban (MODDERMAN 1986a, 390) 

szintén előfordultak olyan háromosztatú, a kultúra Kárpát-medencében kései időszakként 
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számon tartott kronológiai horizontjával egykorú épületek, melyek déli részén hiányoztak a 

tárolópadlót tartó szerkezetként rekonstruált kettős oszlopok nyomai. 

 

2. típus 

A balatonszárszói lelőhelyen öt olyan épület (A3, A5, A6, A8, A47) látott napvilágot, melyek 

belső szerkezete bizonyíthatóan két részre tagolható. Három további épület (A20, A22, A35) 

esetében a két épületrész különböző okok miatt nem volt egyértelműen elkülöníthető, de a 

házak mérete és a keresztirányú oszlophelysorok száma határozottan ehhez a típushoz köti 

őket. Ezt a nyolc házat kétosztatú épületeknek tekintettem és az ún. 2. típusba soroltam 

(6.15. kép).  

 

 

 
6.15. kép: Az 2. típus két jellegzetes házalapja, az A3 (1) és az A6 (2) épület 

 

Az egyik olyan jellegzetesség, amely segítségével az egyes épületrészek 

elkülöníthetőek, az a két rész határán található, egymástól a szokványosabbnál kisebb 

távolságra elhelyezkedő, két keresztirányú oszlophelysor. A jelenséget rendre átjárónak vagy 

korridornak nevezi a régészeti szakirodalom, de Balatonszárszón az elrendezéshez köthető 

ilyen funkció nem igazolható. Egymáshoz közel elhelyezett keresztirányú oszlopsorokra utaló 
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nyomokat az A3 és A6 épületeknél tudtunk megfigyelni. A kultúra Kárpát-medencétől 

nyugatra lévő területein az is általános jelenség, hogy a középső épületrész legészakibb 

keresztirányú oszlopsora állt a legnagyobb átmérőjű oszlophelyekből és ezek oszlophelyei 

voltak a legmélyebbek. A teljes keresztirányú oszlophelysorok tekintetében ez a jelenség 

sem igazolható Balatonszárszón, de több háznál előfordul, hogy a kérdéses oszlophelysor 

középső oszlophelye valóban a legnagyobb átmérőjű vagy szokatlanul mély. Ilyen az A3 

épület 1574. számú és az A5 épület 1175. számú oszlophelye. További jellegzetesség, hogy az 

északnyugati és a középső rész között a hosszanti oszlopsorok iránya néhány fokkal 

megtörik, ami arra utal, hogy ezeket a házrészleteket utólagos bővítményként csatolhatták a 

központi lakótérhez. 

A 2. típusba tartozó épületek belső szerkezetét legkevesebb hét, legtöbb tíz 

keresztirányú oszlophelysor alkotta. Az északnyugati rész kettő–négy keresztirányú 

oszlophelysorból állt. A központi épületrészt négy, öt vagy hat keresztirányú oszlophelysor 

alkotta, variációik megfelelnek az egyetlen osztatlan térből álló, 3. típusba sorolt épületek 

egyes altípusainak. A nyolc épület közül legkisebb a 14,9 méter hosszúságú A35 épület, 

legnagyobb a 19,0 m hosszú A47 újkőkori ház. Átlagos hosszúságuk 16,7 méter. A 2. típus 

épületei a feltárt terület különböző pontjain álltak, de egyértelmű a koncentrációjuk a plató 

középső részén.  

 

2–3. típus 

Három épület (A4, A14, A18) esetében nem volt eldönthető, hogy belső szerkezetük két 

elkülönülő részből áll-e vagy esetleg egyosztatúak. Közös jellemzőjük, hogy hosszúságuk nem 

érte el a 14 métert, belső szerkezetüket pedig hét keresztirányú oszlophelysor alkotta. Az A4 

épület esetében a 2. és 3. keresztirányú oszlophelysorok oszlopai alkothattak egy egymáshoz 

közel álló, a két épületrész határát jelző oszlopsorpárt, de a 2. keresztirányú oszlophelysor 

hiányos. Az A14 épületnél szintén nem dönthető el, hogy a 2. és a 3. keresztirányú 

oszlophelysorok együtt egy hasonló konstrukciót jeleznek vagy a 6. és 7. keresztirányú 

oszlophelysor oszlopai egy előteret képeztek és az épület belső tere az öt északi oszlopsorból 

állt. Az A18 épület szerkezeti elemei közül formailag a 3. és 4., illetve az 5. és 6. keresztirányú 

oszlophelysorok párjai is megfelelnek a két épületrészt elválasztó jelenség kritériumainak, 

elhelyezkedésük alapján inkább az előbbi megoldás jöhet szóba. A kettős struktúra azonban 
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felveti annak lehetőségét is, hogy utóbbi épület esetében talán egy, a szokványostól eltérő, 

az egyetlen középső részből álló épületen belüli építészeti sajátosságról van szó. 

 

3. típus 

A balatonszárszói lelőhelyen az épületek legnagyobb csoportját azok a házak alkották, 

melyeknél nem lehetett osztás nyomát megfigyelni, vagyis belső terük egyetlen helyiségből 

állt. Az A kategória 48 épülete közül a korai VK fázisokat képviselő négy ház esetében előre 

kell bocsájtani, hogy ezek maradványai a fiatalabb településfázisok nagyon jó állapotban 

fennmaradt épületmaradványaihoz képest jóval töredékesebbek, így értelmezésük is 

lényegesen bizonytalanabb. A Bicske-Bíňa/Bény fázis három épülete közül egy (A42) 

semmiképpen sem sorolható be egyik típusba se, két további (A41 és A44) feltételesen a 3. 

típushoz köthető. Ugyanez mondható el a Milanovce/Nyitranagykér fázis egyetlen épültéről 

(A45) is. Méreteik kissé nagyobbak a 3. típus szokványos házainál, a 13,9 méter hosszúságú 

A41 épület mindenképp különbözik a többitől. Bár az oszlopszerkezet nem indokolja, ennél a 

háznál mégis felmerül a kétosztatúság lehetősége. A lelőhely három legidősebb épületének 

hosszúsága feltűnően közelít a kultúra Szentgyörgyvölgy–Pityerdombon feltárt két – annak 

formatív fázisát képviselő – épületének 13–14, illetve 14–15 méteres hosszúságához (BÁNFFY 

2004a, 44). 

 A kései VK időszak 44 épülete közül eleve nem volt háztípusba sorolható nyolc ház. 

Mint azt már említettem, egy részük túlnyúlt a feltárt felület határán, más épületeknél pedig 

elpusztultak az elemzés szempontjából nélkülözhetetlen régészeti jelenségek. A maradék 36 

épület közül 22 sorolható egyértelműen a 3. típusba. Megállapítható tehát, hogy a 

lelőhelyen feltárt újkőkori épületek közül összesen 25 volt egyértelműen vagy feltételesen 

ebbe a típusba sorolható. Ezek közül a további elemzések alapjául szolgálható, kétségkívül 

egyhelyiséges házak a feltárt terület déli, a közép-európai VK kései időszakát képviselő 

településrészen álltak. 

 A kései VK időszak 22, egy osztatlan térből álló épülete közül a legrövidebb az A23 

épület, amelynek hossza 8,6 méter. A leghosszabb az A27 épület a maga 13 méteres 

hosszúságával.51 A kései VK időszak egy helyiséges épületeinek átlagos hossza 10,6 méter. 

Amennyiben nem számolunk az A2 és A12 épületek előtereinek oszlophelysoraival, akkor a 
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belső terek hosszúsága 7,3 és 13,0 méter közötti, az átlagos hossz pedig 10,3 méter. A 

keresztirányú oszlophelysorok száma négy és hét között változik. A közép-európai VK 

távolabbi területein megfigyelt, három keresztirányú oszlophelysorral rendelkező épületnek 

(pl. Hienheim 1. ház) nem bukkantunk nyomára. 

 

 

 
6.16. kép: A Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő lelőhely újkőkori telepfeltárásának áttekintő 

térképe a közép-európai VK különböző típusokba sorolt épületeivel 
 

 A 3. típus 25 épülete közül 19 belső oszlopszerkezete maradt fenn olyan állapotban, 

hogy ezeknél a házaknál a keresztirányú oszlophelysorok száma egyértelműen 

meghatározható. A hosszabb konstrukciókat a hat és hét keresztirányú oszlophelysorral 

rendelkező házak képviselik, ezeket a 3a altípusba soroltam (6.17. kép). Az altípus 11 épülete 

közül három ház (A16, A19 és A27) állt hét keresztirányú oszlophelysorból. Hosszúságuk 10,5 

és 13 méter közötti értékeket mutat, átlagos hosszuk 11,4 méter. További nyolc épület (A9, 

                                                                                                                                                                                     
51 Az egyes épületeknél, így például az A27 épület déli végében feltárt, a keresztirányú oszlopsorokon kívül eső, 
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A10, A21, A34, A39, A40, A41 és A53) oszlopszerkezete állt hat keresztirányú 

oszlophelysorból. Valószínűleg ebbe a kategóriába tartozik az A30 épület is, 5. keresztirányú 

oszlopsora azonban annyira bizonytalan, hogy a további értékelésnél nem vehető 

figyelembe. Hasonlóan bizonytalan az A37, A45 és A48 épületek 3a altípushoz való tartozása. 

Amennyiben nem mellőzzük a korai VK időszak A41 épületét, akkor a házak hossza 9,2 és 

13,9 méter között változik, az átlagos hossz 10,8 méter. 

Öt épület (A7, A12, A13, A15, A24) belső szerkezetét alkotta egyértelműen öt 

keresztirányú oszlophelysor, az A12 épület hatodik, a hosszanti falsíkok oszlophelysorain és a 

hosszanti gödrökön messze túlnyúló keresztirányú oszlophelysora előtérként funkcionált. 

Ezeket az épületeket soroltam a 3b altípusba. Hosszúságuk 8,8 és 10,9 méter között 

váltakozott, átlagos hosszúságuk 10,0 méter (6.18. kép). Amennyiben a legdélibb 

keresztirányú oszlopsor nem előteret jelez, akkor ebbe az altípusba tartozik az A11 épület is. 

 

 

6.17. kép: A 3a altípust képviselő A9 (1) és A34 (2) épületek 
  

                                                                                                                                                                                     
bizonytalan funkciójú oszlophelyeket az épületek hosszúságának kiértékelésekor nem vettem figyelembe.  
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6.18. kép: A 3b altípus A12 (1) és A24 (2) épületei 
 

 

 

  
6.19. kép: A 3c altípus legmarkánsabb házalapjai, az A23 (1) és A50 (2) épületek 
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Sajátos konstrukciót képviselnek a belső oszlopszerkezetüket tekintve négy 

keresztirányú oszlophelysorral rendelkező, kisméretű épületek. Ilyen házakat mindössze 

három esetben tudtunk feltárni, ezek alkotják a 3. típus 3c altípusát (6.19. kép). Az A23 és 

A50 épületeknél nagyon tisztán jelenik meg az oszlopszerkezet. Előbbi esetében a keleti, 

utóbbi mellett mindkét hosszanti gödör is világosan kijelöli az épület északi és déli végét. A 

két épület hosszúsága szintén nagyon hasonló, az A23 ház 8,6 méter, az A50 épület 8,7 

méter. A harmadik, ebbe az altípusba tartozó ház az A2 épület, melynek belső szerkezetét 

alkotó négy keresztirányú oszlophelysorát az előteret alkotó két további követte az épület 

déli oldalán. Az A2 épület előtérének hosszát figyelmen kívül hagyva az altípushoz tartozó 

épületek belső terének átlagos hossza 8,2 méter. 

 

A különböző épülettípusok aránya Balatonszárszón 

Az A kategória 48 újkőkori épülete közül kilenc, épülettípusba még feltételesen sem 

besorolható házalap a kategória összes konstrukciójának kevesebb mint egyötödét (18,8%) 

teszi ki, hasonló az eredmény (18,2%) a kései VK időszak típusba nem sorolható épületeinek 

vizsgálata esetén is. Az összes fő épülettípusról elmondható, hogy az előfordulási 

arányukban nem mutatkozik lényeges különbség, ha az egész települést, illetve csak a kései 

VK időszak épületeit vizsgáljuk. Ez elsősorban a korai fázisokhoz tartozó épületek kis 

számával magyarázható (6.3. táblázat). 

 

Épülettípus 1. típus 2. típus 2–3. típus 3. típus 
Nem meg-

határozható 
Összes 
épület 

Teljes település 
3 8 3 25 9 48 

6,3% 16,7% 6,3% 52,1% 18,8%   

Kései VK időszak 
3 8 3 22 8 44 

6,8% 18,2% 6,8% 50,0% 18,2%   
 
6.3. táblázat: A közép-európai VK Balatonszárszón feltárt, A kategóriába tartozó épületeinek 

típusok szerinti százalékos megoszlása 
 

Kifejezetten ritkák a háromrészes épületek, a három ilyen típusú ház a teljes 

épületállomány 6,3%-át, a kései VK időszak házainak 6,8%-át teszi ki. A meghatározható 

épületek esetében arányuk a teljes településen 7,7%, a kései VK időszak házai között 8,3% 

(6.4. táblázat; 6.20. kép). Csakúgy, mint az 1. típus összes épülete, a 2. típus nyolc háza is 
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kivétel nélkül a kései VK időszakra keltezhető. Arányuk ebben a korszakban a típusba 

sorolható épületek között eléri a 22,2%-ot. A nem egyértelműen meghatározható egy- vagy 

kétosztatú épületek száma az 1. típus épületeihez hasonlóan három, vagyis arányaik is 

megegyezők az egyes kategóriákban.  

 

Épülettípus 1. típus 2. típus 2–3. típus 3. típus 
Összes 
épület 

Teljes település 
3 8 3 25 39 

7,7% 20,5% 7,7% 64,1%   

Kései VK időszak 
3 8 3 22 36 

8,3% 22,2% 8,3% 61,1%   
 
6.4. táblázat: A közép-európai VK Balatonszárszón feltárt, A kategóriába tartozó, típusokba 

sorolható épületeinek százalékos megoszlása 
 

A legfeltűnőbb jelenség a 3. típusba sorolt, egyetlen épületrészből álló épületek 

túlsúlya. Számuk a kései VK időszak összes épülete esetében eléri, a teljes település összes 

épülete esetében meg is haladja (52,1%) az épületállomány felét. A típusba besorolható 

épületek esetében egyosztatú volt a település házainak 64,1%-a, valamint a kései VK időszak 

épületeinek 61,1%-a. 

 

 

 

6.20. kép: A közép-európai VK különböző típusokba besorolható, A kategóriába tartozó 
épületeinek százalékos aránya 
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6.21. kép: Az egyes altípusokba besorolható 3. típusú épületek különböző altípusainak 

megoszlása és százalékos aránya 
 

 Külön elemzés tárgyát képezi a 3. típusú épületek azon csoportja, amely besorolható 

valamelyik altípusba. A mellékelt diagram (6.21. kép) világosan szemlélteti, hogy a 3a altípus 

hat keresztirányú oszlopsorból álló változata fordul elő a leggyakrabban, a besorolható 

épületek 42,1%-ában. Ezenkívül viszonylag gyakori az öt keresztirányú oszlopsorral 

rendelkező 3b altípus, aránya 26,3%. Ez a két változat tekinthető az általánosan használt 

egyrészes épületformának. Kifejezetten ritka viszont a 3a altípus egy további keresztirányú 

oszlopsorral bővített változata és a négy keresztirányú oszlopsorból álló 3c altípus. 

 

 

 
6.22. kép: Az egyes altípusokba besorolható 3. típusú épületek különböző altípusainak 

megoszlása és százalékos aránya a bizonytalan épületekkel együtt 
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 Még nyilvánvalóbb a tendencia, amennyiben a csak bizonyos fenntartásokkal az 

egyes altípusokhoz tartozó öt épületet (3a: A30, A31, A45, A48; 3b: A11) is bevonjuk a 

vizsgálatba (6.22. kép). Ebben az esetben már az épületek fele tartozott a 3a altípus hat 

keresztirányú oszlopsoros változatához, további negyede a 3b altípushoz. Bizonyítást nyert, 

hogy az előzetes munkahipotézis, nevezetesen a hat és hét keresztirányú oszlopsorból álló 

épületek hosszúságuk alapján egy altípusba való besorolása nem bizonyult szerencsésnek. 

Ezzel szemben az öt és elsősorban a hat keresztirányú oszlopsorral rendelkező, egyrészes 

épületek tekinthetőek a balatonszárszói újkőkori település épületeinek alaptípusainak. Ha 

lehet olyanról beszélni, hogy „balatonszárszói típusház”, akkor az hat keresztirányú 

oszlopsorból áll. 

 

Az egyes épületrészek egykorúságának, illetve a házak bővítésének kérdése 

A többosztatú épületek esetében felmerült annak kérdése, hogy a teljes házat egy időben 

építették vagy egyes, már álló épületeket utólag egészítettek ki további épületrészekkel. 

Abban egységes a régészeti kutatás, hogy a középső épületrésznek mind építészetileg, mind 

funkcionálisan központi szerepet tulajdonít, ez az épületrész minden épülettípusban 

megtalálható. Utólagos bővítésként az északnyugati és a délkeleti részek hozzáépítése jöhet 

számításba. 

 A lehetséges forrásanyag Balatonszárszón a bizonyos feltételekkel háromosztatúként 

meghatározott három épület (A1, A17, A28) és a nyolc további épületalap (A3, A5, A6, A8, 

A20, A22, A35, A47), melyeknél bizonyítható, illetve méretük alapján feltételezhető volt azok 

kétosztatúsága. Utóbbi esetekben a ház mindig egy északnyugati és egy középső helyiségből 

állt. A háromhelyiséges épületek közül az A1 a belső terét metsző árok miatt eleve nem 

vizsgálható. Az A17 épület esetében az oszlophelyek a ház északnyugati részét leszámítva jó 

állapotban maradtak fenn, ott azonban csekély számuk miatt lehetetlen az épületrész 

tájolásának megállapítása. A ház belső felosztására utaló nyomokat nem sikerült megfigyelni. 

Az A28 épület északnyugati helyisége esetében viszont éppen az a két, különösen nagy 

átmérőjű oszlophely (3710, 3721) maradt fenn, melyek az épületrész taréjszelemenét 

támasztották alá. Ebben az esetben az északnyugati helyiség tájolása 5°-kal tér el a középső 

helyiség tájolásától. A déli épületrész a tájolás alapján nem választható el a középsőtől. 
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A nyolc kétosztatú épület közül az A20 épületnél szintén nem elemezhető a két 

épületrész találkozása, egy későbbi árok (3000) ugyanis pontosan ezen a részen metszette az 

épületalapot. Az A22 és A35 épületeknél az épületrészek tájolása alapján nem különíthető el 

a két helyiség, az A5 házalap esetében pedig mindössze 1°-os eltérés állapítható meg a két 

épületrész között. A másik négy épületalap esetében az északnyugati helyiség tájolása 

egyértelműen különbözik a középső helyiség hossztengelyének irányától. Az eltérés az A6 

épületalapnál 2°, az A47 alapnál pedig 3°. Az A3 és A8 épületalapok esetében még ennél is 

nagyobb, az előbbinél 5°, az utóbbinál 4–5°. Az A6 épület kivételével minden ház esetében a 

középső rész tájolásának eltérése nagyobb az észak–déli főiránytól, mint az északnyugati 

helyiségé (6.5. táblázat). 

 

Épület 
Az egyes épületrészek tájolása Az épületrészek 

hossztengelye 
közötti eltérés 

A teljes épület 
tájolása ÉNy-i rész Középső rész DK-i rész 

A1 Nem elemezhető. – 
348–349°             

(11–12° ÉÉNy) 

A17 Nem elemezhető. – 
348–349°             

(15–16° ÉÉNy) 

A28 
352°                

(8° ÉÉNy) 
347°             

(13° ÉÉNy) 
347°             

(13° ÉÉNy) 
5° 

347–348°             
(12–13° ÉÉNy) 

A3 
357°                

(3° ÉÉNy) 
352°                

(8° ÉÉNy) 
– 5° 

353–354°               
(6–7° ÉÉNy) 

A5 
349°            

(11° ÉÉNy) 
348°            

(12° ÉÉNy) 
– 1° 

348°                  
(12° ÉÉNy) 

A6 
351°                

(9° ÉÉNy) 
353°                

(7° ÉÉNy) 
– 2° 

353°                      
(7° ÉÉNy) 

A8 
352–353°            

(7–8° ÉÉNy) 
348°            

(12° ÉÉNy) 
– 4–5° 

351°                     
(9° ÉÉNy) 

A20 Nem elemezhető. – – 
344–345°             

(15–16° ÉÉNy) 

A22 
A két épületrész nem 

különíthető el. 
– – 

350°                    
(10° ÉÉNy) 

A35 
A két épületrész nem 

különíthető el. 
– – 

355–356°               
(4–5° ÉÉNy) 

A47 
355°                

(5° ÉÉNy) 
352°          

(8° ÉÉNy) 
– 3° 

352°                      
(8° ÉÉNy) 

 
6.5. táblázat: Többosztatú épületek egyes épületrészeinek tájolásában mutatkozó eltérések 

 

 Összefoglalásképpen el lehet mondani, hogy öt épület esetében meggyőzően 

bizonyítható, hogy az északnyugati helyiséget utólag építették a ház középső részéhez, 

hasonló megfigyeléseket a balatonszárszói épületállományban a délkeleti épületrészekre 

vonatkozóan nem tudtunk tenni. 
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6.23. kép: Az A47 épület építési fázisai és az épülethez tartozó régészeti jelenségek 

kerámia leletanyagának összefüggései 

 
Az A47 épület több szempontból is alkalmas arra, hogy esettanulmányként kiemeljük 

(6.23. kép). Az épület a déli, sűrűn beépített településrésztől mintegy 60 méterre északra, 

lényegében az északi és déli, szerkezetében alapvetően különböző két településrész 

(MARTON/OROSS 2009, 57) határán helyezkedett el. A terület ezen a részen régészeti 

jelenségekkel ritkábban fedett, a ház 30 méteres körzetében mindössze néhány újkőkori 

beásás található. A házkörzet emiatt jól behatárolható, a leletanyag utólagos keveredése 

sem valószínű, így mind a telepjelenségek, mind a leletek jól elemezhetők. 

 Az A47 házzal összefüggésbe hozható régészeti jelenségekből, elsősorban a nyugati 

oldalon fekvő hosszanti gödörből, illetve az oszlopszerkezet északi részén elhelyezkedő 

gödörből összesen 775 kerámiatöredék került elő. Rekonstruktív elemzésük alapján mintegy 

157 egykori edény töredékeivel számolhatunk (MARTON 2013). 

A leletanyagra jellemző az ívelt falú kónikus tálak, valamint a homokkal soványított, 

vékony falú, gömbös edények magas aránya. A kettős kónikus formák hiányoznak. A karcolt 

díszű kerámián előfordul a háromelemű, perem alatti körbefutó vízszintes vonalból, egyenes 

vagy ívelt mellékornamensből, valamint összekapcsolt félkörökből vagy fekvő S 

motívumokból álló ornamentika, mely a keszthelyi stílusú kerámia sajátsága. Emellett 
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megjelent a kottafejes kerámia is. Ezeken kívül megtalálható néhány, a korai időszakra 

jellemző díszítési eljárás is, ugyanakkor a zselizi stílusú – átmetszett vonaldíszű – kerámia 

egyáltalán nem fordul elő. Mindezek alapján a házkörzetből előkerült leletek a közép-

európai VK kései időszakának kezdetére, vagyis a korai Keszthely fázisra keltezhetőek. 

Mint azt már említettük, a ház két épületrészének hosszanti oszlopsorai között 

megfigyelhető 3°-os eltérés alapján feltételezhető, hogy azok nem egyazon időpontban 

épültek és az északnyugati helyiség egy utólag az épülethez illesztett toldalék. A ház belső 

oszlopszerkezetét összesen nyolc keresztirányú oszlopsor alkotta, a hosszanti falsíkok 

oszlophelyei közül egy sem maradt fenn. A hosszanti oszlopsorok oszlophelyeinek helyzete 

alapján a konstrukció északi végétől számított 1–3. keresztirányú oszlopsorok alkották az 

északnyugati épületrészt, míg a 4–8. keresztirányú oszlopsorok a háromosztatú házak 

középső helyiségének megfelelő épületrészt jelzik.  

Az 1. és 2. keresztirányú oszlopsorok nyugati oszlophelyei (5968. és 6012.) részben 

metszik az északnyugati épületrész területén található 5959. számú gödröt, tehát a kérdéses 

épületrésznek a gödörnél fiatalabbnak kell lennie. A kerámia leletanyag vizsgálata alapján az 

5959. számú gödör leletanyagában előfordult egy-egy olyan töredék, amely a 6008., illetve a 

6048. számú objektumokban feltárt töredékekkel azonos edényből származott. Előbbi az 

épület nyugati hosszanti gödrének déli szekciója, utóbbi a hosszanti gödör középső részének 

külső oldalán található ún. nyugati gödör. A nyugati hosszanti gödör azon részének, amely az 

északnyugati épületrész vonalában található (6015. és 5958. objektumok), viszont nem volt a 

kerámia leletanyag alapján kimutatható kapcsolata az 5959. számú gödörrel. Ezzel szemben 

a hosszanti gödör északi szekciójának (5958.) kerámia leletanyagában szép számmal 

fordultak elő olyan töredékek, melyek azonos edényekhez tartoztak a hosszanti gödör 

központi épületrésszel egy vonalba eső szakaszából napvilágot látott cserépdarabokkal. 

Ennek alapján az a következtetés vonható le, hogy az 5959. számú gödör egy időben 

keletkezett az öt keresztirányú oszlopsorból álló egyosztatú épülettel, amely az A47 ház első 

építési fázisát jelentette. Használatával azonban legkésőbb akkor felhagytak, mikor a helyén 

felépült a három további keresztirányú oszlopsort magában foglaló északnyugati épületrész. 

Utóbbi létesítésekor áshatták ki a nyugati hosszanti gödör északi részét (6015. és 5958.). A 

hosszanti gödröt viszont teljes hosszában tovább használták a háztartási hulladék 

elhelyezésére. A házak bővítésére vonatkozó balatonszárszói tapasztalatok nagyfokú 

egyezést mutatnak az O. Rück által ismertetett jelenségekkel (RÜCK 2007, 103–114). 
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6.3.1.5. Az épületek tájolása 

 

Az A kategóriába sorolt újkőkori épületek egy kivétellel egységesen ÉÉNy–DDK-i, illetve 

északnyugat–délkeleti tájolásúak voltak. A házak hossztengelyének északtól nyugat felé való 

eltérése 0 és 27° között változott. Az egyetlen ettől eltérő irányítású épület az egykor a plató 

keleti peremén állt A39 ház volt, hossztengelyének iránya mintegy 8–9°-kal tért el északtól 

kelet felé (6.24. kép).  

A feltárt felület északkeleti részén a korai VK időszak négy épületének tájolása 

egységesen ÉÉNy–DDK-i, 9° és 18° között változott. Meg kell azonban említeni, hogy a 

Bicske-Bíňa/Bény fázis A42 (18° ÉÉNy) és A44 (12–13° ÉÉNy) épületeinek hossztengelye 

jelentősebb mértékben tér el az észak–déli főiránytól nyugat felé, mint a délkeleti rész kései 

VK időszakra keltezett, velük hozzávetőlegesen egy vonalba eső épületeinek hossztengelye. 

A feltárás déli részének sűrűn beépített területén található 43, A kategóriába sorolt 

épületet vizsgálva megállapítható, hogy az északtól nyugat felé legnagyobb mértékben eltérő 

tájolású épületek a kutatott terület délnyugati részén álltak, míg a délkeleti rész házainak 

tájolása sokkal közelebb van az észak–déli irányhoz. Az egyfelől az A5, A15 és A16, másfelől 

az A6, A14, A26 és A27 épületek között húzódó képzeletbeli – a mellékelt térképen 

ciklámenszínnel jelölt – választóvonaltól nyugatra az épületek túlnyomó többségének 

hossztengelye északtól nyugat felé 10°-nál nagyobb eltérést mutatott, attól keletre általában 

ennél kisebb volt ez az érték. Az észak–déli tengelytől való legnagyobb eltérést a plató 

legnyugatibb részén feltárt épületalapok mutatták. A nyugat felé való eltérés mértéke három 

épületnél érte el a 20°-ot: az A50 épület tájolása 19–20° ÉÉNy, az A48 épületé 26° ÉNy, az 

A51 épületé 22–27° ÉNy volt. Az egyértelmű tendencia ellenére akad néhány kivétel is. A 

nyugati részen négy épület (A10, A3, A7 és A21) hossztengelyének nyugat felé való eltérése 

nem érte el a 10°-ot.  

A keleti oldalon az A28 épület az egyetlen olyan A kategóriába sorolt épület, 

amelynek hossztengelye nagyobb mértékben tért el nyugat felé, mint 10°, irányítása 12–13° 

ÉÉNy. Környezetében és tőle keletre viszont több épület, így az A29 (0–1° ÉÉNy), A33 (1–2° 

ÉÉNy), A32 (2° ÉÉNy) és A31 (2–3° ÉÉNy) épületek tájolása megközelítette az észak–déli 

főirányt. Jól illeszkedik ebbe a rendszerbe a plató keleti peremén megtalált ÉÉK–DDNy-i 

tájolású épület is. 
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6.24. kép: A közép-európai VK (és a Balaton–Lasinja-kultúra) Balatonszárszón feltárt,  

A kategóriába sorolt épületeinek tájolása 
 

A tendenciát nagy általánosságban a B kategória épületei is követik, bár ezek 

irányítását a belső oszlopszerkezetek hiánya, illetve töredékessége miatt csak 

hozzávetőlegesen lehet megbecsülni. Hat épület található az általam húzott mesterséges 

választóvonaltól nyugatra, ezek közül mindegyik hossztengelyének nyugat felé való eltérése 

meghaladta a 10°-ot. A B2 (kb. 25° ÉNy), B3 (kb. 24° ÉNy) és B5 (kb. 23° ÉNy) épületek 20°-

nál is nagyobb mértékben fordultak nyugat felé, ezek kivétel nélkül a másik három hasonló 

tájolású épület közelében láttak napvilágot. A délkeleti rész B8 épülete az A28, környezetétől 

eltérő tájolású épülettől közvetlenül délnyugatra állt és szintén a kivételek számát erősíti, 

tájolása kb. 12° ÉÉNy. A B10 épület tájolása kb. 4° ÉÉNy, környezetébe tökéletesen 

illeszkedik. A B7 és B9 épületek irányítása nagyjából megfelel az észak–déli iránynak. Külön 

figyelmet érdemel, hogy az A39 épülettől nyugatra, a déli településrész legkeletibb részén 

feltárt B11 épületalap tájolása 1–2° ÉÉK, vagyis szintén kelet felé fordul. 
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Megállapítható, hogy a korai VK időszak épületei tájolásuk szempontjából is teljesen 

önálló egységet képviseltek, irányításuk szabályai nem teljesen egyeztek a későbbi fázisok 

szokásaival. A 8. fejezet szélesebb alapokon nyugvó összevetése alapján egyértelmű, hogy a 

lelőhely uralkodó ÉÉNy–DDK-i és északnyugat–délkeleti tájolását alapvetően regionális 

hagyomány határozta meg. Ezen belül azonban a különböző variációk kialakulásában 

alapvetően a helyi domborzati viszonyok játszottak a döntő szerepet. A nyugati platóperem 

futása északnyugat–délkeleti, ehhez közeledve folyamatosan nő az épületek 

hossztengelyének eltérése nyugat felé. A plató nyugati peremének környezetében az 

épületek hossztengelyét, egyúttal tetőgerincét alapvetően ehhez igazították. A keleti oldal 

épületeinek tájolása ezzel szemben sokkal közelebb esik az észak–déli irányhoz, miközben a 

keleti platószél iránya is közel észak–déli. A legkeletibb fekvésű épületek enyhén kelet felé 

fordulása magáért beszél. Első látásra kifejezetten meglepő, hogy hasonló tendencia 

érvényesül a mintegy 1000 évvel fiatalabb öt rézkori épület tájolásában is. A Balaton– 

Lasinja-kultúra, a plató keleti oldalán fekvő három épületének hossztengelye 9–20°-kal tért 

el nyugat felé, a nyugati oldal két épületének esetében ugyanez az érték 25–29° ÉNy között 

változott. 

Az déli településrész különböző fázisokban állt épületeinek nyomai együttesen egy 

enyhén legyezőszerű alakzatot formáznak a plató nyugati és keleti pereme között. 

Természetesen praktikus szempontok is szerepet játszhattak ebben, így a bejárattal nem 

rendelkező rövid, oromzati oldalnak a vélhetően északnyugati szél ellen való fordítása. 

Alapvető fontosságú volt azonban az egykori építők térérzékelése, a házaknak az őket 

körülvevő tájjal képezett egysége. Erre az újkőkori forrásanyagon kívül a rézkori épületek 

tájolása szolgáltatja a legjobb bizonyítékot. 

 

6.3.1.6. Az épületek keresztmetszeti rekonstrukciója 

 

A rekonstrukció alapelvei  

A balatonszárszói épületek rekonstrukciós kísérletei során a kiindulási alapot a konkrét 

forrásanyag, vagyis maguk a feltárt házalapok jelentették. Célom nem elsősorban a teljes 

épület vizuális megjelenítése volt, hiszen úgy szabadkézi, mint háromdimenziós, 

számítógépes rekonstrukciós rajzok formájában számos látványos munka szemlélteti az 
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oszlopszerkezetes, szarufás-szelemenes épületek szerkezetét. A keresztmetszeti 

rekonstrukciók elkészítésekor az a törekvés vezetett, hogy általuk egyrészt az egyéb 

szempontú elemzések során rejtve maradt információkat lehessen nyerni, másrészt, hogy ne 

csak a balatonszárszói épületalapok, hanem az egykori házak méretei is összehasonlíthatóak 

legyenek az Alsó-Rajna-vidék, elsősorban Langweiler 8 lelőhely épületeinek rekonstruált 

adataival. 

Előre kell bocsájtani, hogy a konkrét rekonstrukciós folyamat során alapvetően D. von 

Brandt értelmezéseit vettem alapul, ennek megfelelően öt szelemennel, azaz egy taréj- és 

két-két közép-, illetve talpszelemennel számoltam. Figyelembe véve a már tárgyalt kutatási 

eredményeket, a hosszanti falak ideális magasságát a balatonszárszói házrekonstrukciók 

esetében szintén 130 centiméterben határoztam meg. Elfogadtam azt a hipotézist is, hogy a 

tetőzet 100 centiméterrel nyúlik túl a hosszanti falsíkokon. A tetők dőlésszögének 

kérdésében minden érvet összevetve szintén az általa javasolt 45°-os értékkel számoltam. A 

nyeregtető két síkja a tetőgerincnél így pontosan derékszöget zár be, amely úgy a korabeli 

építők, mint a rekonstrukciót végző régész munkáját jelentősen megkönnyítette. 

 

A rekonstrukcióra kiválasztott épületek 

A rekonstrukciók megvalósíthatóságának szempontjából ismét az a nyolc, A kategóriába 

tartozó épület került előtérbe, melyeknél a hosszanti falsíkok oszlophelyei a házalap mindkét 

oldalán nagyobb számban maradtak fenn. Közülük azt a négy házat választottam ki, 

amelyeknél a legteljesebb adatsorra lehetett számítani. 

Az A12 épület a lelőhelyen nagy számban előforduló egyosztatú házkonstrukció 

tipikus példája, leszámítva természetesen az épület déli végén megfigyelt előteret, amely 

azonban nem befolyásolja a házszerkezet keresztmetszeti rekonstrukcióját. Mindenekelőtt 

azért volt alkalmas a további munkára, mert a belső oszlophelysorok mellett a két hosszanti 

falsík oszlophelysorai is majdnem teljes épségben fennmaradtak. A déli településrész 

középső részén épült fel, hasonlóan az A13 épülethez, amelynek rekonstrukcióját szintén 

elkészítettem. A két egyosztatú épület egymáshoz nagyon hasonló szerkezetű, mindkettő öt-

öt belső keresztirányú oszlopsorral rendelkezett, utóbbi esetében azonban az előtér 

hiányzott. 
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A feltárt terület déli határához közel, egymás mellett láttak napvilágot az A18 és A20 

épületek. Az A18 épületről nem lehet eldönteni, hogy azt egy vagy két épületrész alkotta, de 

ez szintén nem befolyásolja a keresztmetszeti rekonstrukciót. Az A20 épületalap annak 

ellenére volt alkalmas az adott feladatra, hogy egy részét két keresztirányú oszlophelysorral 

egy későbbi árok elpusztította. Utóbbi házat viszont mérete alapján biztosan két épületrész 

alkotta.  

A négy épület méreteinek felhasználásával készült el egy további ház, az A47 épület 

keresztmetszeti rajza. Jelentőségét kiemeli, hogy egyértelműen két épületrészből állt, és a 

már ismertetett adatok szerint bizonyítást nyert, hogy északnyugati részét utólag építették a 

már álló épülethez. Ugyanakkor további kihívást jelentett, hogy az épület feltárása során a 

hosszanti falsíkok oszophelysorai nem voltak dokumentálhatóak. 

 

Sematikus rekonstrukció 

Az első lépés egy olyan sematikus rajz elkészítése volt, amely már mutatja az épület arányait, 

de még nem számol az egyes elemek szélességével, átmérőjével. Meghatározandó volt az 

épületek négy hajójának szélessége. A mért értékek az egyik hosszanti oszlophelysor adott 

oszlophelyének középpontjától a szomszédos oszlophelysor egy síkba eső oszlophelyének 

középpontjáig terjedő távolságot mutatják. A méréseket a belső három oszlopsor esetében 

minden keresztirányú oszlopsornál, a középszelement alátámasztó oszlopsorok oszlophelyei 

és a nyugati, illetve keleti falsíkok mellettük húzódó oszlophelysorai között általában három-

három, jól mérhető ponton végeztem el. Az egyes hajók közepes szélességértékeit52 a mért 

adatok átlagolásával kaptam meg. Kisebb eltérések természetesen minden épületalapnál 

mutatkoztak a GOS és a KHOS, illetve a GOS és a NyHOS egyes oszlophelyei távolságának 

átlaga, valamint egyrészt a KHOS és a KFSOS, másrészt a NyHOS és a NyFSOS egyes 

oszlophelyei között mért értékek között. Ennek oka egyrészt az, hogy az oszlophelyek 

méretében és a hosszanti oszlophelysorban elfoglalt helyzetében vannak kisebb-nagyobb 

eltérések. Ez azonban nem jelent problémát, hiszen az oszlophelyek pereméhez képest az 

oszlopok nem álltak szükségszerűen minden esetben pontosan azonos pozícióban. Másrészt 

a mért néhány centiméteres eltérések a régészeti jelenségek feltárása során is 

keletkezhettek. Az épületek nyugati és keleti oldala közötti szimmetria megőrzése 
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elengedhetetlen a felépítmény rekonstrukciója szempontjából, ezért a két belső, illetve a két 

külső hajó szélességértékét minden esetben egységesítettem, majd az így kapott értéket itt 

és az összes további mérésnél öt centiméterre kerekítettem. 

Az A47 épületnél a két hosszanti falsík helyét is rekonstruálni kellett. A másik négy 

épület átlagos értékei alapján a taréjszelement tartó oszlopsor és a másik két belső, a 

középszelemeneket tartó oszlopsorok közötti távolságnak az utóbbiak és a megfelelő oldalon 

lévő, a falsíkokat alkotó oszlopsorok távolsága átlagosan a 80%-át teszi ki. A falsíkok helyét 

ennek megfelelően állapítottam meg. 

A felépítmény rekonstrukciójához két döntő kérdést kell megválaszolni: a területen az 

újkőkori település felhagyása és a feltárások között eltelt hét évezred folyamán végbement 

talajerózió mértékét és ezzel szoros összefüggésben az egyes oszlopok föld alatti és föld 

feletti részének arányát. A közép-európai VK épületeinek szerkezetéből egyértelműen 

következik, hogy a taréjszelement alátámasztó oszlopsor föld feletti részének magassága 

lényegesen meghaladja a középszelemeneket alátámasztó oszlopsorok magasságát, ugyanez 

mondható el a három belső oszlopsor és a két hosszanti falsík oszlopsorának viszonylatában. 

A balatonszárszói épületnyomok nyesett felszíntől kibontott oszlophelyeinél a középső és a 

másik két belső oszlophelysor oszlophelyeinek mélysége között többszörös különbségek nem 

voltak tapasztalhatóak. Hasonló jelenség figyelhető meg a belső három oszlophelysor és a 

hosszanti falsíkok oszlophelysorainak összevetésekor. A falsíkok oszlophelyeinek megmaradt 

részei minden mérhető esetben sekélyebbek voltak ugyan a belső oszlophelysorok 

oszlophelyeinél, azonban közel sem olyan mértékben, mint amennyivel a falsíkok felszín 

feletti magassága szükségszerűen elmaradt a belső, a tetőszerkezet súlyának egészét vagy 

döntő többségét viselő oszlopok magasságától egy 45°-os dőlésszögű tetőzet mellett. Ez 

viszont azt jelenti, hogy ha az épület rekonstrukciója a hossztengelybe eső, taréjszelement 

alátámasztó oszlopsor esetében a stabilitás szempontjából kívánatosnak tartott 25%-os 

földfelszín alatti arányból indul ki, akkor a középszelemeneket alátámasztó és főleg a 

hosszanti falsíkokhoz tartozó oszlopok teljes hosszának ennél messze nagyobb hányadát 

képezi a földbe ásott rész. A balatonszárszói házalapok rendre az alábbi tapasztalatokkal 

szolgáltak: amennyiben a talajerózió által elpusztított réteg vastagságát úgy határoztam 

meg, hogy a taréjszelement alátámasztó oszlopok magasságának a körülbelül 20%-át 

                                                                                                                                                                                     
52 Az épülethajók közepes szélességértékeit a vonatkozó ábrákon (6.25–6.29. kép) a vonalas rajzon kurzivált, 
zárójeles számadatok mutatják. 



257 
 

képezte a föld alatti rész, akkor ugyanez az érték a középszelemenek vonalában lévő 

oszlopsorok esetében 30% körül alakult. Ezek az arányok megfelelő stabilitást biztosítottak 

az épületek számára. Ezen túlmenően elkerülhető egy olyan, de az ásatási megfigyelésekből 

ellenkező esetben szükségszerű következmény, miszerint a hosszanti falsíkokhoz tatozó 

oszlopok teljes hosszának több mint a felét a földbe ásták. Ez az érték egyébként még a 

javasolt modell szerint is 40–45% között változik a vizsgált épületeknél. A módszerrel 

kialakított arányok alapján a rekonstruált épületek környezetében jelentős, 70 és 100 

centiméter közötti talajerózióval kell számolni. Ez nagyságrendileg megfelel a Jörg Schalich 

által Langweiler 9 településének területén geológiai módszerekkel feltételezett 60–85 

centiméteres eróziónak (SCHALICH 1977, 10, Abb. 1; LÜNING 1982a, 131). A rögzített adatok, az 

ismertetett számítási módszerek és a németországi kutatás tapasztalatai alapján 

kiszerkeszthető volt az öt épület vázlatos keresztmetszeti képe (6.25–6.29. kép).  

 

Az összes szerkezeti elemmel és azok dimenzióival egyaránt számoló rekonstrukció 

Egy olyan értékeket sem figyelmen kívül hagyó modell, mint az oszlopok átmérője, vagy az a 

tény, hogy a tetőszerkezet számos önálló, különböző átmérőjű, illetve vastagságú elemből 

állt, jelentősen megnehezít bármiféle rekonstrukciót. 

Az oszlophelyek mért átmérőjét szintén oszlophelysoronként átlagoltam. Ekkor is 

elvégeztem egy további átlagolást a szimmetria megőrzése érdekében egyfelől a GOS, a 

NyHOS és a KHOS, majd a NyFSOS és a KFSOS oszlophelyeinek átlagai között. Ennek 

értelmében a belső három oszlophelysor átlagos szélessége a vizsgált öt épületnél 55 és 75 

centiméter között változott, a falsíkok oszlophelyeinek átlagos szélessége a mérhető négy 

épületnél 30 vagy 35 centiméter volt. 

Az oszlophelyek átmérője természetesen nem azonos az oszlopok átmérőjével. 

Sajnos erre vonatkozó konkrét ásatási megfigyelések nem állnak rendelkezésre, az egykori 

oszlopokat jelző elszíneződések nem voltak dokumentálhatóak az oszlophelyek feltárása 

során. Az oszlopok átmérőjét az oszlophelyek átmérője 80%-ának tekintettem, a kapott 

eredményeket a már megszokott módon öt centiméteres kerekítésekkel rögzítettem. A 

három belső oszlopsor oszlopainak átmérője így 45 és 60 centiméter között változott, a 

hosszanti falsíkok oszlopai 25 vagy 30 centiméteres átmérővel rendelkeztek. Magasságuk a 

vonalas szerkesztés értékének felelt meg. 
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A belső oszlopok esetében az A18 és A47 épületeknél kapott 60 centiméteres átmérő 

túlságosan robosztusnak tűnik, de az egységes alapelvek megőrzése érdekében a mellékelt 

ábrákon nem tértem el a számítási eredményektől. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a belső 

oszlopok átmérőjének 50 centiméterben való maximálása anélkül elvégezhető, hogy annak a 

rekonstruált épületek fő arányaira bármilyen következménye lenne. 

A következő feladat a szelemenek megszerkesztése volt. A falsíkok oszlopsorainak 

25–30 centiméteres átmérője alapján a talpszelemenek átmérőjére jól alkalmazható a D. von 

Brandt által javasolt 20 centiméteres érték. A lényegesen nagyobb átmérőjű belső 

oszlopokon nyugvó középszelemenek és a taréjszelemen átmérője minden bizonnyal 

meghaladta a talpszelemenek átmérőjét. A különbség azonban nem lehetett túlságosan 

nagy, mert akkor a rendkívül súlyossá váló szelemenek egyrészt az építők munkáját 

nehezítették volna meg, másrészt a nagyobb terhelés az épület stabilitása szempontjából is 

kedvezőtlen. Ennek alapján 25 centiméteres átmérőjű középszelemenekkel és 

taréjszelemennel számoltam. 

Amennyiben a szelemenek átmérője nem egységes, akkor azonban az eddig használt 

magasságú oszlopokra 45°-os dőlésszöggel nem helyezhetőek fel a tetőszerkezet nem 

vízszintes elemei. Vagy a belső oszlopsorok oszlopainak föld feletti magasságát kell 

csökkenteni, vagy a falsíkok oszlopsoraihoz tartozó oszlopokét növelni néhány centiméterrel. 

A döntés tetszőleges, hiszen a különbség egyrészt nem szignifikáns, másrészt ásatási 

adatokkal amúgy sem támasztható alá. A balatonszárszói rekonstrukcióknál a falsíkokhoz 

tartozó oszlopok magasságát növeltem. A vizsgált öt épületnél egy centiméteres kerekítés 

mellett 136 centiméteres oszlopmagasságnál állt be olyan egyensúlyi állapot, amely lehetővé 

tette a 45°-os dőlésszögű szarufák felhelyezését. 

Oszlopsor 
LULEY 1992 Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő 

min. max. A12 A13 A18 A20 A47 

NyFSOS 200 290 246 243 224 229 – 

NyHOS 370 450 400 387 371 373 380 

GOS 520 700 589 549 544 535 547 

KHOS 370 450 406 386 373 365 375 

KFSOS 200 290 245 242 222 223 – 

 
6.6. táblázat: A közép-európai VK épületeihez tartozó oszlopok rekonstruált teljes hossza 

oszlopsorok szerint, centiméterben. A H. Luley által számított minimális és maximális 
magasságok és az öt vizsgált balatonszárszói épület vonatkozó értékei (LULEY 1992, Abb. 38 

nyomán) 
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Az oszlopok rekonstruált hossza összevethető a H. Luley által az egyes oszlopsorokhoz 

tartozó oszlopok hosszára vonatkozó becslésekkel. Amint azt a melléklet táblázat mutatja, a 

balatonszárszói értékek közül egyetlen egy esik kívül a németországi tapasztalatokon nyugvó 

intervallumokon (6.6. táblázat). Az A20 épület keleti középszelemenét alátámasztó oszlopok 

átlagos magassága marad el a minimális értéktől, mindössze öt centiméterrel. 

A szarufák átmérőjét arányosan tíz, a tetőlécekét öt centiméterben határoztam meg. 

A tetőfedés vastagságánál a nádtető esetén vízhatlanságot biztosító minimálisnak tekintett 

20 centiméteres értékkel számoltam. 

Négy épület teljes külső szélessége egy viszonylag szűk intervallumon belül mozog. A 

legkeskenyebb a 6,15 méter széles A20 épület, az A18 és A47 épületek szélessége egyaránt 

6,35 méter, míg az A13 épület 6,4 méter széles volt. Kiemelkedő viszont az A12 épület, 

amelynek teljes szélessége 7,15 méter. Az egységes, 45°-os dőlésszögű tetőszerkezet miatt 

az épületek szélességének növekedésével arányosan nő azok magassága is. Ennek 

megfelelően az A20 épület magassága 5,05 méter, három további épület, az A13, A18 és A47 

épületek egyaránt 5,15 méter magasak. Az A12 épület magasság szempontjából is 

kiemelkedő, a tetőfedéssel együtt a rekonstrukciós ábrán mért érték 5,55 méter. A négy, 

egymáshoz hasonló méretekkel rendelkező épület magassága a D. von Brandt által 

Langweiler 8 lelőhely épületeinek magasságára rekonstruált 4,1–5,4 méteres intervallumba 

esik. Az A12 épület rekonstruált magassága 15 centiméterrel meghaladja a maximális 

értéket. Amint azt azonban a rekonstrukció során is láthattuk, a szelemenek átmérőjének és 

a hosszanti falak magasságának néhány centiméterrel való megváltoztatása okozhat egy-két 

deciméteres eltéréseket a rekonstruált magasságban. 

Az öt épület mellé rekonstruált hosszanti gödrök az ásatási adatok nagyfokú 

sematizálása nyomán váltak megjeleníthetővé a rajzokon. A hosszanti gödrök szabályossága, 

szélessége még egy-egy épületen belül is jelentős eltéréseket mutat, az erózió által 

elpusztított rétegbe eső felső részük ívéről pedig a fennmaradt részletek alapján csak nagyon 

óvatos becslésekbe bocsátkozhatom. Amennyiben ezt mégis megteszem, úgy a hosszanti 

gödröknek a házak falától való távolsága a négy, közel egységes méretekkel rendelkező 

épületnél 40 és 60 centiméter között változhatott, ami azt jelenti, hogy a D. von Brandt által 

rekonstruált 40–120 cntiméteres intervallum alsó tartományába esik. A külső falsík és a 

hosszanti gödör felső pereme közötti feltételezett 30 centiméteres távolságával az A12 
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épület ebből a szempontból is különbözik a többi rekonstruált épülettől. Arra a kérdésre a 

kísérleti régészet gyakorlati módszereivel lehetne választ adni, hogy ez a kis távolság nem 

veszélyeztette-e a hosszanti falak stabilitását. 

A rekonstrukciók alapján kijelenthető, hogy négy épület, az A13, A18, A20 és A47 

oszlopszerkezetes házak dimenziói tükrözik a balatonszárszói újkőkori település 

építészetében megszokott, átlagos megoldásokat, míg az A12 épület adatai inkább 

kivételesnek tekinthetőek. 
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6.25. kép: Az A12 épület keresztmetszeti rajzai (M=1:100) 
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6.26. kép: Az A13 épület keresztmetszeti rajzai (M=1:100) 
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6.27. kép: Az A18 épület keresztmetszeti rajzai (M=1:100) 
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6.28. kép: Az A20 épület keresztmetszeti rajzai (M=1:100) 
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6.29. kép: Az A47 épület keresztmetszeti rajzai (M=1:100) 



266 
 

6.3.2. Az újkőkori árok 
 

A közép-európai VK településének feltárt területét számos árok szabdalta, ezek iránya szinte 

kivétel nélkül ÉÉNy–DDK-i, illetve arra merőleges KÉK–NyDNy-i volt. Az árkok számos 

esetben vágták az újkőkori település régészeti jelenségeit, így például az A1 és A33 újkőkori 

épületeket. Egységes rendszert alkottak, a betöltésükből napvilágot látott kevés leletanyag 

alapján középkori telekhatároló árkokként határozhatóak meg. A plató nyugati peremén 

feltárt derékszögben megtört és íves záródású árokrészletek talán az ott megtalált avar kori 

tanyához tartozó karámokként azonosíthatóak. 

  

 

 
6.30. kép: A sáncárok helyzete a közép-európai VK feltárt településrészletén belül 

 

 Ezzel ellentétben egyértelműen a közép-európai VK településéhez tartozott a feltárt 

terület délnyugati részén felfedezett árok (6.30. kép). Az ároknak – a bejáratokkal és egy 

nagyobb, minden bizonnyal az erózió pusztításának betudható hiátussal együtt – összesen 
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158,5 méter hosszúságú szakasza vált ismertté. A jelenség hosszabb szakaszon gyakorlatilag 

párhuzamosan futott az autópálya csomópontjának kisajátítási határával. Feltárt szakaszának 

keleti vége határozottan tovább folytatódik a feltáratlan területen, a nyugati oldalon viszont 

egy, a bejáratokra jellemző lekerekített szakasszal végződik. Magnetométeres felmérés nem 

készült a lelőhelyen. A feltáratlan településrészeken a felszínen semmilyen, árokra utaló 

nyom nem észlelhető, mint ahogy az ásatással kutatott területen sem utaltak felszíni 

terepnyomok a létezésére. Az ismert adatok alapján egy többhektáros területet kerítő ovális 

árok feltételezhető. Mivel a régészeti jelenség közvetlenül a feltárt terület déli határa mellett 

látott napvilágot, az árkon belüli területen mindössze néhány gödör és cölöplyuk vált 

ismertté. Nincsenek információink arról sem, hogy álltak-e épületek az árkon belüli 

területen; tőle északra a közép-európai VK öt épületét tártuk fel, nyugatról keleti irányba 

haladva az A12, B6, A11, A24 és A21 épületeket (6.31. kép). Az A11 épület délkeleti vége 

közvetlenül az árok előtt helyezkedett el, hosszanti oszlopsorainak oszlophelyei az árokban 

feltárt oszlophelyekkel egy vonalba estek, vagyis az épületet az árokhoz tájolták. Utóbbi 

pontosabb keltezéséhez sajnos nem került elő karakteres kerámia leletanyag. 

 

 

 
6.31. kép: Az árok feltárt szakasza és közvetlen környezete az A11, A12, A21, A24 és B6 

újkőkori épületekkel 
 

Maga az árok viszont jól keltezhető kerámia leletanyaga alapján, amely keszthelyi 

típusú és kottafejes töredékekből áll. Ennek alapján az árkot a déli településrész kezdeti 

szakaszában, a korai Keszthely fázis idején ásták ki. A szarvasmarhából származó 
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csontmintán elvégzett radiokarbon kormeghatározás szintén megerősíti a kései VK időszakra 

való keltezést.  

 Az árkot több helyen bejáratok, földhidak szakítják meg. A feltárt szakasz nyugati 

vége egy ilyen kapuszerkezet keleti oldala. Nyugati oldalából azonban semmit sem találtunk 

meg, talán azért, mert az árok ívében ezen a helyen kisebb törés volt. A nyugati végponttól 

50 méterre leltük az első bejáratot, amelynek mindkét oldala teljes egészében feltárható 

volt. Az árok betöltésében foltként nem jelentkező, de jól kibontható oszlophelyekre lettünk 

figyelmesek, amelyek jellegzetes, a többi bejáratnál is ismétlődő kapuszerkezetet rajzoltak ki. 

Eszerint az adott bejárat két oldalán egy-egy nagyméretű, ovális oszlophely zárta le az adott 

árokszakaszt, mögöttük pedig trapéz alakban további négy-négy oszlophely volt feltárható. 

Az 1. számú bejáratnál a földhídon is találtunk egy oszlophelyet. A megfigyelés azonban 

egyúttal azt feltételezte, hogy az árkot a kérdéses oszlopok árokba helyezése után 

visszatemették (6.32. kép). 

 

 

 
6.32. kép: Az újkőkori árok 1. számú bejárata a kapuszerkezethez tartozó oszlophelyekkel 

 

A bejárattól keletre, egy 40 méter hosszú árokszakasz végén egy újabb kapuszerkezet 

nyugati oldalát tártuk fel, az árok azonban ezen a helyen 13,5 méter hosszan megszakadt. A 

hiátust a talajerózió pusztító hatásának tudhatjuk be, a régészeti jelenség a kérdéses 
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területen túl egy rövid, alig 8,7 méter hosszú, sekély szakasszal folytatódott, majd újabb 

teljes egészében feltárt bejárat szakította meg. Az ott feltárt oszlopszerkezet teljes 

mértékben hasonlított az 1. bejárat hasonló jelenségéhez. A bejárat keleti szárnyához annak 

belső oldalán egy hat oszlopból álló oszlopsor csatlakozott, mintegy szárnyékként takarva, 

illetve védve a bejárat mögötti területet. Ettől keletre még egy további, teljesen feltárható 

bejárat is előkerült. 

Az árkot a 2000 őszén folytatott ásatás során Belényesy Károly és munkatársai egy öt 

méter széles, észak–déli irányú kutatószondával megtalálták és a szonda területére eső rövid 

szakaszát fel is tárták. Az árok aljában egy oszlophelyet is megfigyeltek. A hosszabb 

szakaszokon történő feltárás során számos további oszlophely került elő. Már az 1. bejárattól 

nyugatra eső szakaszon felmerült, hogy az oszlophelyek szabályosan helyezkednek el, ezért a 

bejárattól keletre, a következő bejáratig tartó szakaszt különös gondossággal vizsgáltuk át. 

Kutatásaink során nyilvánvalóvá vált, hogy az árokban, egy-két méter távolságban három-

három oszlophely található (6.33. kép). 

 

 

6.33. kép: Árokszakasz a feltárt oszlophelyekkel  
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 Az egyes oszlophelyek egymáshoz viszonyított helyzete a három-három oszlopból álló 

csoportokban nagyon hasonló volt. Ennek szemléltetésére négy metszetet emeltem ki az 1. 

bejárattól nyugatra eső árokszakasz dokumentációjából (6.34. kép). Az első a nyugati 

konstrukció közelében megtalált oszlophelyeket mutatja, a továbbiak az árokszakasz középső 

részéről származnak. Ezek szerint a középső oszlophely a keresztmetszet közepén, az árok 

alján látott napvilágot és az árokba függőlegesen beállított oszlopot jelzi. A másik két 

oszlophely az árok északi, illetve déli oldalán, ferdén mélyedt az oldalfal alsó részébe. 

 

 

 
6.34. kép: Az árok 1. bejárattól nyugatra eső szakaszának négy metszete a megtalált 

oszlophelyekkel 
 

 Az egykori építészeti elemek feltárt nyomai arra engednek következtetni, hogy 

valójában egy nagyméretű paliszád alapozási árkát találtuk meg. Az oszlophelyek 

szélességéből kiindulva azokban 25–35 cm szélességű oszlopokat helyeztek el az oszlopok 

alsó végének lekerekítettségétől függően. A paliszád szerkezetének rekonstrukciós kísérlete 

során (6.35. kép) a 2. és 3. számmal jelölt metszetek adatait használtuk fel és a minimális 25 
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centiméteres szélességgel jelöltük az oszlopokat. Amennyiben elfogadjuk, hogy a középső 

oszlophelyek függőleges, a hozzájuk tartozó északi és a déli oszlophelyek pedig ferde állású 

oszlopokat jelölnek, akkor szükségszerűen egy olyan konstrukciót kell elképzelni, amelyben a 

középső oszlopokat egy-egy ferde támasztóoszlop egészítette ki. Az oszlophelyek (2122. és 

2132.) alapján a 2. számú metszetnél az északi támasztóoszlop dőlésszöge a függőlegeshez 

képest 28°, míg a déli oszlopé ennél nagyobb, 41°. Nagyon hasonló eredményre vezetett a 3. 

számú metszet oszlophelyeinek (2111. és 2129.) elemzése. Az északi támasztóoszlop 

dőlésszöge 28,5°, a délié 37,5°. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a két tartóoszlop nem 

szimmetrikusan csatlakozott a főoszlophoz, az északi oszlopok mindig magasabban, az árok 

belső oldalára eső déliek némiképp alacsonyabban támasztották meg. A konstrukciót ennek 

alapján gondosan megtervezték, és az egyes elemeket egységes szempontok szerint 

állították fel.  

 

 

 
6.35. kép: Az árokban felállított paliszád rekonstrukciója az 5.31. kép 2. és 3. számú metszete 

alapján  
 

Az árkot a paliszád elkészülte után visszatemették, csak így volt biztosítható az 

oszlopszerkezet stabilitása. Az épületek rekonstrukciója arra az eredményre vezetett, hogy a 

talajerózió pusztítása 70–100 cm vastagságú réteget érintett, azaz ennyi semmisült meg az 

újkőkori régészeti jelenségek felső részeiből még a feltárásokat megelőzően. Ezt az értéket 

alkalmazva az árokra arra a következtetésre jutunk, hogy a visszatemetett alapárok betöltése 

minden bizonnyal teljesen elfedte a támasztóoszlopokat és azok csatlakozását a főoszlophoz. 

A mellékelt ábra a minimális 70 centiméteres erózió esetén mutatja az eredeti felszínt, a 

feltárt árokbetöltés sötétebb, az erózió által elpusztított felső réteg világosabb színnel van 
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jelölve. A rekonstrukciós ábra a főoszlopokat 250 centiméteres felszín feletti magassággal 

ábrázolja, mely természetesen puszta hipotézis, de abból az alapfeltételezésből indul ki, 

hogy a paliszád magasságának mindenképp meg kellett haladnia az emberi magasságot. 

 

6.4. TEMETKEZÉSEK 

 

6.4.1. A temetkezések általános jellegzetességei 

 

Az újkőkori település kutatott területén 43 emberi temetkezést53 tudtunk feltárni és 

dokumentálni, amelyek kivétel nélkül csontvázas rítusúak voltak. Ettől gyökeresen eltérő 

szokásoknak, így például hamvasztásnak semmilyen nyomát nem találtuk. A halottak döntő 

többségét zsugorított testhelyzetben földelték el. Az ásatás során a csontvázak kevés 

kivételtől eltekintve a hulladékgödrök fennmaradt részének legfelső rétegében láttak 

napvilágot. A sírokat nem egyszer közvetlenül az újkőkori település régészeti jelenségeit 

fedő, sőt az azokba besüppedő Raman-féle erdei talajréteg és a gödrök betöltésének határán 

találtuk meg. Helyzetükből adódóan a felső talajréteg munkagéppel történt eltávolítása 

során számos csontváz sérült meg, elsősorban az általában legmagasabban fekvő koponya és 

az alsó végtagok csontjai. Néhány temetkezést nem tudtunk az újkőkori telep egyéb 

régészeti jelenségeihez kötni. 

A hulladékgödrök betöltésén belül tíz esetben önálló sírgödör volt feltárható, amely 

azt bizonyítja, hogy a temetkezést utólag ásták be a gödör töltelékföldjébe. Két további, 

sírgödörrel feltárt temetkezés (786. és 791.) nem volt kapcsolatban hulladékgödörrel. Két 

esetben, (159. és 278.) ettől eltérően egy enyhén ívelt, kemény szint volt kibontható 

közvetlenül a vázrészek alatt, vagyis a halottat egy ledöngölt felületre fektették. A sírgödrök 

és a ledöngölt szintek előfordulása kétséget kizáróan azt jelzi, hogy noha a temetkezéseket 

általában a gödrök felső rétegében találtuk meg, a halottakat az újkőkori telep hulladékától 

gondosan elválasztva helyezték földbe. A sírok töltelékföldjében ennek ellenére előfordultak 

kerámiatöredékek és egyéb olyan leletek, amelyek nem értelmezhetőek sírmellékletként, 

hanem másodlagos helyzetűek. Feltételezhető, hogy számos további sírgödröt és döngölt 

felületet nem tudtunk dokumentálni a megelőző feltárások szabta lehetőségek között, 
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hiszen a temetkezések teljesen váratlanul, minden szabályszerűséget nélkülözve bukkantak 

elő a település különböző részein található gödrökben. Éppen ezért előzetesen nem is 

számolhattunk velük az adott beásás feltárása során. 

A legáltalánosabb temetkezési szokás szerint eltemetett, zsugorított testhelyzetű 

halottak lábait felhúzták és térdben visszahajlították. A karokat leggyakrabban hasonló 

módon, könyökben hajlították vissza. Feltártuk két olyan holttest (771. és 782.) 

maradványait is, amelyeket a fentiektől eltérően hulladékgödrök aljába dobtak. 

Egyedülállónak számít a lelőhelyen az 510. számú temetkezés, mert a felnőtt férfinak csak a 

felsőteste látott napvilágot. 

Előfordultak többes temetkezések: három esetben két-két halottat helyeztek el egy 

régészeti jelenségben. Az 1710. számú gödörben két gyermek (288. és 289.) maradványai 

feküdtek. Tájolásuk megegyezően északkelet–délnyugati, minden valószínűség szerint 

mindkettőt jobb oldali zsugorított testhelyzetben temették el. Figyelemre méltó továbbá, 

hogy mindkettő a mellékletes temetkezések szűk köréhez tartozott. A 767. és 768. 

temetkezések a 2936. számú gödörben láttak napvilágot. A magasabban fekvő előbbiből csak 

az egyik alsó végtag néhány csontja maradt meg, ezért a megfigyelések alapján további 

következtetések nehezen vonhatóak le. A harmadik kettős temetkezés a 780. számú 

mellékletes, szabályos bal oldali zsugorított helyzetben eltemetett férfisírból és az 

ugyanannak a gödörnek az alján feltárt 782. számú, nyújtott testhelyzetű női csontvázból 

állt. Az egyetlen hármas temetkezést a 3571. számú gödörben feltárt 773., 774. és 775. 

számú vázak alkották. 

 

6.4.2. A temetkezések részletes elemzése 

 

 6.4.2.1. A temetkezések és csoportjaik településen belüli helyzete 

 

Megállapíthatjuk, hogy a temetkezések teljesen elszórtan helyezkedtek el a feltárt területen, 

egyaránt előfordultak a korai és a kései VK időszakra keltezett településrészeken (6.36. kép). 

A feltárás északkeleti peremétől nem messze három temetkezés, a 792., 793. és a 797. 

alkotott egymás közelében fekvő csoportot. Tőlük délre, mintegy 100 méteres távolságban 

                                                                                                                                                                                     
53 A temetkezések magas sorszámai arra vezethetőek vissza, hogy az újkőkori telepkutatásokon és a vele egy 
időben feltárt középkori, templom körüli temető dokumentációja során egy közös rendszert használtunk, így a 
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négy további temetkezést tudtunk feltárni, illetve azonosítani. Ezek közül három, a 794., 795. 

és 796. temetkezések egymás közvetlen közelében láttak napvilágot. Figyelemre méltó 

jelenség, hogy a három sírt nemcsak a térbeli helyzetük, hanem az alsó végtagok megegyező 

elrendezése is összeköti. A bal oldali fektetésű, zsugorított testhelyzetű halottak jobb lábait 

térdben erősebben hajlították vissza, így azok a bal combcsonton feküdtek. 

 

 

6.36. kép: Újkőkori temetkezések helyzete a balatonszárszói településen és az épületekhez 
való térbeli viszonyuk 

 

Tőlük nyugat-északnyugatra a szinte teljesen elpusztult 799. temetkezést töredékes 

csontleletek jelezték. Egy további temetkezés, a 798. számú magányosan feküdt az A45 

épülettől dél-délkeletre, a korai VK időszak régészeti jelenségeivel fedett terület déli 

peremén. 

A déli, intenzíven beépített településrésztől közvetlenül északra fekvő sáv feltárt 

részén összesen hét temetkezés látott napvilágot. Közülük a legnyugatibb fekvésűek a 288. 

                                                                                                                                                                                     
sírok számozása is folyamatos volt. 



275 
 

és 289. számú gyermektemetkezések voltak, tőlük keletre elszórtan helyezkedtek el a 781., 

783., 784., 785. és a 786. számú temetkezések. 

A déli településrész épületalapokkal sűrűn fedett zónájában található a további 28 

temetkezés. Közülük mindössze egy, a 772. számú volt egykori újkőkori épületen, az A24 

házalapon belül. Sem az A, sem a B kategóriába sorolt épületek melletti hosszanti gödrökbe 

való temetkezésre nem leltünk kétséget kizáró példát. Mindössze az 510. és 531. számú 

temetkezések láttak napvilágot az A15 és A26 épületek között egy olyan egymásba ásott 

gödrökből álló csoportban, amely az előbbi épület keleti, az utóbbi nyugati hosszanti 

gödrének egészét, illetve részleteit is magában foglalta. A sírmellékletek és a radiokarbon 

adatok, valamint a hosszanti gödrök kerámialeleteinek tanúsága szerint azonban a kérdéses 

épületek és a temetkezések egykorúsága ott is kizárható. A település északkeleti részén 

feltételezhető továbbá, hogy egyes sírokat egy egyértelműen nem azonosítható helyzetű 

újkőkori épület hosszanti gödrének különböző részeibe ástak bele. Egy lehetséges 

értelmezés szerint a 794. és 795. számú temetkezések a feltételezett épület nyugati, a 796. 

sír pedig a keleti hosszanti gödrével állt kapcsolatban.  

Előfordultak viszont temetkezések épületnyomok közvetlen közelében, így például a 

hármas temetkezés csontvázait az A16 épületalap délkeleti sarkán tártuk fel. A 780. és 782. 

temetkezések az A32 épületalaptól keletre láttak napvilágot, hét méter távolságban. 

Egymáshoz és az A31 épület nyomaihoz is közel feküdtek a 777. és 778. számú 

temetkezések. A 159. és 278. temetkezések az A3 és A9 épületalapok között, de az előbbihez 

jóval közelebb kerültek elő. 

Számos további sír és sírcsoport az épületektől nagyobb távolságban, a déli 

településrész be nem épített területein helyezkedett el. Közülük talán a leglátványosabb a 

711–712., 766. és 769. temetkezések csoportja az A1, A2, A5 és A7, egy sorba rendezett 

épületalapoktól délre, de azoktól nagyobb, 34 méteres távolságban. A plató nyugati részén, 

egymáshoz közel, az egykori épületektől szintén nagy távolságban tártuk fel a 787. és 790. 

temetkezéseket. Olyan sírokra is találunk példákat, melyek az összes többi temetkezéstől 

viszonylag nagy távolságra bukkantak elő, ilyenek a 36., 770., 772., 776., 789. és 798. 

temetkezések.  

A sírok elhelyezkedése alapján nyilvánvaló, hogy azok és a környezetükben található 

épületek viszonyában semmiféle törvényszerűség nem állapítható meg. Úgy tűnik azonban, 

hogy igyekeztek kerülni az épületek területére való temetkezést. Házba való temetkezést 
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egyáltalán nem, a házalap területére való utólagos rátemetkezést is csupán az említett 

egyetlen esetben tudtunk megfigyelni. Hasonló tendencia érvényesült a temetkezések és a 

hosszanti gödrök viszonyában. Egyetlen esetben bizonyítható egy sír és az újkőkori település 

valamely építményének közvetlen kapcsolata. Ez a 791. számú temetkezés, melyet a paliszád 

árkának oldalába vágtak bele és a tájolása is hasonló, mint az árok vonatkozó szakaszának 

irányítása. 

 

6.4.2.2. A temetkezések kronológiai helyzete 

 

 

 

6.37. kép: A településen feltárt temetkezések kronológiai helyzete 

 

Az újkőkori település területén feltárt őskori sírok keltezése szempontjából az egyéb 

régészeti jelenségek alapján elvileg két korszak vehető számításba: a közép-európai VK és a 

rézkori Balaton–Lasinja-kultúra. A 43 temetkezésnek sem stratigráfiai helyzete, sem az 

elföldelés jól körvonalazható, szabályokat követő módja nem utal azok egy részének eltérő, 

esetlegesen rézkori eredetére. A feltárás során egyetlen, a Balaton–Lasinja-kultúrát 
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képviselő sírmelléklet sem látott napvilágot, és a sírokkal rétegtani kapcsolatban álló 

régészeti jelenségekből sem került elő régészeti leletanyag. Az emberi csontmaradványokon 

elvégzett radiokarbon mérések kivétel nélkül újkőkori adatokat szolgáltattak. Minden 

körülményt figyelembe véve az összes őskori temetkezést a közép-európai VK hagyatékaként 

elemeztem. Mivel abszolút kronológiai vizsgálatokra 18 temetkezésnél nyílt lehetőség, 

teljességgel nem zárható ki annak lehetősége, hogy egy-egy melléklet nélküli, radiokarbon 

adattal nem keltezett sír más korszakot képvisel, ennek esélye mindazonáltal kimondottan 

csekély. 

Sokkal összetettebb probléma a temetkezések közép-európai VK életén belüli 

időrendi helyzetének megállapítása (6.37. kép). Az ehhez szükséges információk elvben a 

sírok rétegtani helyzetéből, a település további régészeti jelenségeihez való viszonyaiból, a 

sírmellékletekből és az abszolút kronológiai adatokból nyerhetőek. Hét temetkezés található 

a feltárt terület északkeleti részén, ahol a neolit régészeti jelenségek leletanyaga a közép-

európai VK korai időszakát képviseli. A Milanovce fázis épületalapjától dél-délkeletre 

napvilágot látott további sír környezetében szintén a korai VK időszak végének gödreit tártuk 

fel. A nyolc temetkezés közül három keltezett radiokarbon adattal. A Bicske-Bíňa/Bény fázis 

három épületétől északra, illetve nyugatra megtalált 792. és 793. temetkezések mérési 

eredményei a várakozásoknak megfelelően a legkorábbi adatok között vannak. Az említett 

házaktól délre található sírcsoport 796. temetkezésének radiokarbon adata fiatalabb a 

vártnál, de ez elmondható az ugyanerről a területről hulladékgödrökből nyert, állatcsont 

mintaanyagon alapuló adatokról is. Ennek megfelelően a korai VK időszak régészeti 

jelenségeivel fedett területen előjött nyolc temetkezést erre az időszakra kelteztem. 

A fennmaradó 35 temetkezés a kései VK időszak településének területére vagy az 

attól közvetlenül északra található sávba esik. Az utóbbi felületen található, hét temetkezés 

alkotta csoporttal érdemes külön is foglalkozni. A 288. és 289. temetkezéseket tartalmazó 

gödörből a korai VK időszak kerámialeleteit hoztuk felszínre, viszont az abszolút kronológiai 

adatok alapján kétségtelenül a legfiatalabb sírok közé tartoznak. A további öt temetkezés 

esetében nem rendelkezünk radiokarbon adattal. A 784. és 786. temetkezéseknél felmerült, 

hogy a sírföldben, másodlagos helyzetben előkerült kerámiatöredékek a korai VK időszakot 

képviselik, de ezek a leletek természetesen nem keltezik a sírokat. A csoporthoz tartozó 

további három temetkezés mellől vagy nem került elő másodlagos helyzetű kerámiatöredék, 

vagy azok egyértelműen a kései VK időszakra keltezhetők. A rendelkezésre álló adatok 
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összességének tükrében a kérdéses temetkezések a kései VK időszak településéhez 

köthetőek. 

A sírmellékletek közül elsősorban a díszített kerámia adhat lehetőséget a pontosabb 

keltezésre. Mindössze két ilyen temetkezést tártunk fel, az 531. és 779. számúakat, egyúttal 

mindkettő radiokarbon méréssel is keltezett. Abszolút kronológiai adat a kései VK időszak 35 

temetkezéséből 15 esetében áll rendelkezésre, közöttük markánsan két, különböző 

kronológiai horizontra keltezhető csoport különíthető el. A mérések alapján összesen öt 

temetkezés egykorú a környezetükben feltárt régészeti jelenségekkel. Ezek közé tartozik 

mindenekelőtt a két, a település általános temetkezési szokásaitól merőben eltérő módon 

elföldelt, hulladékgödör aljába bedobott holttest, a 771. és 782. temetkezések. Ebbe a 

csoportba sorolható a 782. temetkezéssel szorosan összefüggő, ugyanannak a 

hulladékgödörnek a legfelső rétegébe eltemetett, kiemelkedő sírmellékletekkel ellátott 780. 

számú férfisír is. Egykorú továbbá a környező telepnyomokkal a korai Keszthely fázisban 

épült, paliszád tövében eltemetett 791. temetkezés, és a feltárás nyugati részén napvilágot 

látott 787. temetkezés. 

 A déli településrész további tíz, radiokarbon adattal keltezett temetkezése a korai 

Keszthely és Keszthely fázisok épületnyomainak szűkebb és tágabb környezetében 

helyezkedett el. Közös jellemzőjük, hogy szignifikánsan fiatalabbak az adott épületcsoport 

egyéb régészeti jelenségeinél. Abszolút kronológiai adataik néhány állatcsonton végzett 

méréssel együtt a balatonszárszói adatsor legfiatalabb csoportját alkotják. A velük egykorú 

telepjelenségeket keltező minták többsége a feltárás legnyugatibb részéről származik és az 5. 

stíluscsoport kerámiájával együtt került elő, amely a közép-európai VK megtelepedésének 

legfiatalabb, Keszthely-Zseliz fázisát jelenti. 

A kései VK teleprész területén és attól közvetlenül északra feltárt 20 további 

temetkezés pontosabb időrendi helyzetét nehéz meghatározni a kései VK időszakon belül. 

Egy kivétellel (766.) sírmelléklet nélküliek, de többségük bizonyítottan zsugorított 

testhelyzetben eltemetett halott. Jelentős részük nyilvánvalóan ugyanazt a kései horizontot 

képviseli, amelyet az abszolút kronológiai mérésekkel keltezett temetkezések többsége. Erre 

utaló stratigráfiai megfigyelések alig állnak rendelkezésre, de például a korai Keszthely fázis 

idején állt A24 épület területén eltemetett 772. temetkezés és az épület egykorúsága eleve 

kizárt. A bolygatott sírt tartalmazó 3254. számú gödröt utólag ásták a ház keleti hosszanti 
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oszlopsorának vonalában, megsemmisítve az északról számított negyedik keresztirányú 

oszlophelysor keleti oszlophelyét. 

 

6.4.2.3. A temetkezések nemek szerinti megoszlása 

 

 

 
6.38. kép: Az újkőkori temetkezések elhelyezkedése nemek szerint 

 

A település területén férfiakat, nőket és gyermekeket egyaránt eltemettek (6.38. kép). A 

férfi- és női temetkezések száma csaknem megegyezik, vizsgálatai során K. Zoffmann 

Zsuzsanna 15 csontvázat férfinak, 16 maradványt nőnek határozott meg. A feltárt 

gyermektemetkezések száma 12 (6.39. kép). Ez a korabeli magas gyermekhalandóságot 

figyelembe véve egyértelműen kevésnek tűnik, de a megtalált gyermektemetkezéseknek az 

adott közösség feltételezett gyermekkorú halottaihoz képest alacsony száma általánosnak 

mondható mind a korszak temetőiben, mind a telepeken belüli temetkezéseknél tett 

megfigyelések alapján. Egy gyermeksír pusztulásának esélye a felnőttekéhez képest jóval 

nagyobb volt az eltemetés és a feltárás között eltelt több mint hét évezred során. Ez a 



280 
 

kisebb, porózusabb gyermekcsontok rosszabb megtartásával magyarázható. Elképzelhető 

még az is, hogy a gyermeksírokat az átlagosnál eleve sekélyebbre ásták, így sokkal inkább ki 

voltak téve a talajerózió és a mezőgazdasági művelés pusztításának. További különösebb 

elemzés nélkül is nyilvánvaló azonban, hogy a településen belül eltemetett halottakat sem 

nemi, sem életkori alapon nem szelektálták. 

 

 

 
6.39. kép: A teljes településen feltárt újkőkori temetkezések nemek szerinti megoszlása 

 

A korai VK időszak nyolc temetkezése között három férfi-, négy női és egy 

gyermektemetkezés található, vagyis a teljes feltárt területről ismert temetkezésekkel 

összehasonlítva a férfiak és nők aránya nagyon hasonló, a gyermektemetkezések 

előfordulása viszont minimális. Egy kevesebb temetkezésből álló sorozatban azonban 

számolni kell a feltárást megelőzően véletlenszerűen elpusztult sírok hiányának az adatsorra 

gyakorolt erősebb torzító hatásával. 

A korai VK időszakra keltezett északkeleti településrészen, az északi perem hármas csoportja 

két felnőtt férfi- és egy gyermektemetkezésből (792., 793. és 797.) áll. Az A41 épületalaptól 

délre három női temetkezés (794., 795. és 796.) került elő egymás közvetlen közelében. A 

szórványos csontleletek alapján azonosított 799. számú temetkezés viszont férfisír. A korai 

VK településrész legdélebbi részén napvilágot látott 798. számú sír magányos női 

temetkezés. 

A kései VK időszak 35 temetkezésének nemek szerinti megoszlását vizsgálva 12–12 férfi-, 

illetve női temetkezést és 11 gyermektemetkezést találtunk (6.40. kép). Az arányok az összes 

temetkezéshez képest csak minimális különbséget mutatnak a gyermekek javára és 
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elsősorban a női sírok hátrányára. Ez természetesen azzal is magyarázható, hogy ehhez a 

korszakhoz köthető az összes temetkezés több mint négyötöde. 

Az északi és déli településrész határán, az A37 és A34 épületalapok vonala között található 

sírcsoport vegyes, három férfi- (781., 784. és 785.) mellett két női (783. és 786.) 

temetkezésből áll. Tőlük nyugatra kerültek elő a 288. és 289. számú gyermektemetkezések. 

 

 

6.40. kép: A kései VK időszak temetkezéseinek nemek szerinti megoszlása 

 

A déli településrész középső szekciójában egy férfi- és gyermektemetkezésekből álló, 

kiterjedt zóna határolható körül, idetartoznak a 36., 712., 766–767., 770., illetve 510. és 531. 

számú férfitemetkezések, valamint a 711., 768–769. és 772. számú gyermektemetkezések. A 

feltárt terület délkeleti peremén egy női temetkezésekből álló sáv húzódik. Itt található a 

773., 774. és 775. számú sírokból álló hármas temetkezés, amely két nő mellett egy gyermek 

földi maradványait rejtette. Tőle északnyugatra az 554. számú, távolabb, északkeletre a 776. 

számú női temetkezést tártuk fel. A szintén ebben a sávban, egymás közelében napvilágot 

látott 777. és 778. számú sírok szintén női temetkezések. A csoportot annak nyugati 

peremén a hulladékgödörbe dobott 771. számú férfiváz, míg keleten a 782. számú, szintén 

gödör aljába bedobott női halott és a föléje temetett 780. számú férfiváz zárta le. Még 

keletebbre találtuk meg a 779. számú gyermektemetkezést. A kutatott terület legnyugatibb 

részén három női (787., 789. és 791.) és egy gyermektemetkezést (790.) bontottunk ki. 

Az ismertetett adatok nem utalnak családi jellegű temetkezésekre, sőt egymás közelében 

leggyakrabban azonos nemű halottakat földeltek el, a legtöbbször gyermekekkel vegyesen. 

Utóbbiak nemét fizikai antropológiai módszerekkel nem tudtuk megállapítani. Sajnálatos 
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módon a gyermeksírok csontjainak genetikai állománya nem tette lehetővé azok Y-

kromoszóma vizsgálatát sem.54 

 

6.4.2.4. A halottak testhelyzete 

 

 

 
6.41. kép: A különböző testhelyzetű halottak térbeli eloszlása a lelőhelyen 

 

Alapvetően négy típus különíthető el, de a bal oldali zsugorított testhelyzetben eltemetettek 

dominanciája részletes elemzés hiányában is kézenfekvő. Ebbe a kategóriába összesen 24 

temetkezést lehetett sorolni, amely az összes temetkezés 55,8%-nak felel meg. Jobb oldalára 

fektetett, zsugorított testhelyzetű halottak csontvázát hét esetben dokumentáltuk, ez 

16,3%-ot jelent. A két, hulladékgödrök aljába bedobott halott maradványai nyújtott 

testhelyzetre utaltak, önálló kategória továbbá a részleges temetkezés. Kilenc esetben nem 

                                                           
54 Szécsényi-Nagy Anna szíves szóbeli közlése a mainzi Johannes Gutenberg-Universität és az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos együttműködésében 
Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung 
Mitteleuropas címmel folytatott kutatási program keretei között elvégzett vizsgálatokról. 
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lehetett egyértelmű következtetéseket levonni. Utóbbiak az összes eltemetett 20,9%-át 

tették ki és természetesen nem alkotnak önálló csoportot (6.41–42. kép). 

 

 

 

 
6.42. kép: A halottak testhelyzete 

 

Kizárólag a zsugorított testhelyzetű temetkezéseket vizsgálva még nyilvánvalóbb, 

hogy a bal oldali fektetésűek alkották a túlnyomó többséget. A 31 zsugorított váz 77,4%-a 

tartozott ebbe a kategóriába, a maradék 22,6% volt jobb oldali zsugorított (6.43. kép). 

 

 

 
6.43. kép: A bal és jobb oldali zsugorított temetkezések megoszlása 

 

A zsugorított testhelyzetű halottak között számos, a teljes holttestre kiterjedő 

oldalfektetéstől eltérő variáció is előfordult. Az 531. számú temetkezésnél a koponya a bal 

halántékon nyugodott, így az arckoponya értelemszerűen a törzs bal oldala felé, délkeletre 
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nézett. Ezzel szemben a vállak és a karok csontjainak helyzete hanyatt fekvő felsőtestre utalt. 

A medencecsontok és a gerincoszlop alsó részének elhelyezkedése alapján az altest ismét a 

bal oldalára fordult. A felhúzott, visszahajlított lábakról ugyanez mondható el. A gerincoszlop 

vonala a derék magasságában megtört. A koponyát és a felsőtestet figyelembe véve 

valószínűleg ugyanezt a variánst képviselte a 789. számú temetkezés is. Amíg azonban az 

531. temetkezést a bal oldali zsugorított vázakhoz lehetett sorolni, addig az utóbbinál szinte 

teljes egészében hiányoztak az alsó végtagok csontjai, ezért ez a temetkezés a nem 

meghatározható testhelyzetűek között szerepel. A 776. számú halott felsőteste szintén a 

hátán feküdt, azonban mindkét kart a test bal oldalára rendezték. Hasonlóan a bal oldalon 

húzták fel a térdben visszahajlított lábakat. 

A 770. számú temetkezés halottjának felsőtestét egyértelműen bal oldalra fektették, 

az altest azonban a medencecsontok állása szerint hanyatt feküdt. A felhúzott lábakat 

viszont térdekkel a test bal oldalának irányába rendezték. Ugyanez a temetkezés a karok 

helyzetének szempontjából is rendhagyó, a jobb kart könyökben alig hajlították meg. A karok 

elhelyezkedése a 36. temetkezésnél is nagyon hasonló. A 798. temetkezés karjait szintén a 

test bal oldalára rendezték, de egyáltalán nem hajlították vissza. 

Mint a bal oldali zsugorított testhelyzetű temetkezések önálló altípusa érdemelnek említést 

a 780. és 791. számú temetkezések. Mindkettő kiemelkedő jelentőségű, előbbi a mellékletei 

és a 782. temetkezéssel való viszonya, utóbbi az újkőkori árokhoz igazított helyzete miatt. A 

holttesteket kifejezetten a bal oldalukra fordították, fejüket olyannyira erősen 

hátrahajlították, hogy az arckoponya a test hossztengelyével megegyező irányba nézett. A 

karokat a mellkas előtt, erősen visszahajlított tartásban helyezték el, a lábakat szintén erősen 

felhúzták és térdben visszahajlították.  

Az eddig tárgyaltaktól gyökeresen eltérő a 771. és 782. számú, hulladékgödörbe 

dobott, nyújtott vázak testhelyzete. Koponyájuk erőteljesen hátrabillent, a lábakat nem 

húzták fel. A 771. számú temetkezés szabályos, háton fekvő nyújtott váz, a 782. számú 

temetkezés szintén nyújtott, de az ívelten hátrahajló törzs és az alsó végtagok helyzete 

esetlegesebb benyomást kelt. A könyökben meghajlított karok helyzete alapján a 

holttesteket végtagjaikat fogva eresztették a gödrökbe. 

Az 510. számú részleges temetkezésnek a koponyáját, továbbá a felsőtest és a karok 

csontjait találtuk meg, az altest, a medence és az alsó végtagok teljes egészében hiányoztak. 

A sírgödör figyelmes feltárása során annak minden irányban megtalált pereme és a kérdéses 
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csontok teljes hiánya arra enged következtetni, hogy az altestet nem későbbi beásás 

pusztította el. Ez a radiokarbon keltezés is megerősíti, amely a balatonszárszói sorozat egyik 

legfiatalabb adatát eredményezte. Tényként kezelhetjük, hogy valóban csak a holttest egy 

része került sírba. A könyökben meghajlított karok elrendezése alapján mindenképp 

szabályos temetkezésről van szó. 

A halottak testhelyzete szempontjából rendkívül érdekes tapasztalatokkal szolgált a 

korai és a kései VK időszakok temetkezéseinek összevetése. A korai VK időszak nyolc 

temetkezése között szinte egyeduralkodó a bal oldali zsugorítás szokása, amelyet hét 

csontváznál figyeltünk meg. A 799. temetkezés esetében nem lehetett meghatározni a 

testhelyzetet. A kérdéses periódusban sem jobb oldalára fektetett halottra, sem nyújtott 

helyzetű csontvázra nem találunk példát.  

 A kései VK időszak sokkal változatosabb képet mutat, ennek az időszaknak a sírjai 

között mind a négy testhelyzettípus képviselteti magát. A legelterjedtebb ekkor is a bal oldali 

zsugorítás volt, amely az időszak 35 temetkezésének majdnem felénél (48,6%) állapítható 

meg. Ekkorra keltezhető mind a hét jobb oldali zsugorított váz (20,0%), csakúgy mint a két 

nyújtott vázas és az egy részleges temetkezés. Az időszak sírjai közül nyolc testhelyzete 

bizonytalan vagy nem határozható meg (6.44. kép). A kései VK időszak zsugorított 

testhelyzetű sírjai között a bal oldali zsugorított vázak 70,8%-ot, a jobb oldali zsugorított 

testhelyzetűek 29,2%-ot tesznek ki. 

 

 
 

6.44. kép: A korai és kései VK időszak temetkezéseinek testhelyzete. 
 A belső gyűrű a korai, a külső a kései időszak temetkezéseit jelöli. 
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6.4.2.5. A temetkezések tájolása 

 

 

 

6.45. kép: Az újkőkori temetkezések tájolása 
 

A temetkezések tájolásának (6.45. kép) megállapításakor elsődlegesen a gerincoszlop irányát 

vettem figyelembe: az elsőnek megadott égtáj a koponya, a második a medence felőli végét 

jelöli. Mivel azonban a temetkezések döntő többségükben zsugorított testhelyzetűek, 

számos csontváz gerincoszlopa különböző mértékben ívelt vonalú. Ezeknél a halottaknál a 

gerinc koponya, illetve medencecsont felőli végei által kijelölt egyenest tekintettem a test 

irányának. Amennyiben a gerincoszlop nem szolgált semmilyen információval, vagy feltárt 

részlete a teljes holttest irányítására vonatkozóan nem volt mérvadó, akkor az öreglyuk és a 

sarokcsont közötti egyenes képezte a tájolás alapját. A két láb visszahajlításának, illetve 

felhúzásának mértéke néhány alkalommal jelentősen különbözött, így a két sarokcsont 

egymástól viszonylag nagyobb távolságban látott napvilágot. Ezekben az esetekben az 
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arckoponyával és a karokkal ellentétes oldalra eső, külső pozícióban lévő sarokcsont volt a 

viszonyítási alap. 

A kiértékelés során a lehetséges változatok számának optimalizálása, illetve a jobb 

átláthatóság érdekében az észak–déli főirányba tájolt temetkezéseket összevontam az ÉÉK–

DDNy-i és az ÉÉNy–DDK-i tájolásúakkal, s a továbbiakban észak–dél és variánsai elnevezéssel 

egy kategóriaként elemeztem. Ugyanígy jártam el azon temetkezéseknél, ahol a koponya 

keleti, kelet-északkeleti vagy kelet-délkeleti irányba mutatott, továbbá a déli és ahhoz közeli 

koponyaállású temetkezések esetében. Ez az eljárás annál is inkább indokoltnak bizonyult, 

mert ellenkező esetben számos zsugorított temetkezés néhány foknyi eltérés miatt került 

volna különböző tájolástípusokba. 

 A hiányos állapotban fennmaradt csontvázak jelentős hányadának esetében is nagy 

biztonsággal lehetett következtetni azok tájolására. Ennek ellenére hét temetkezésnél a 

vázak iránya egyáltalán nem volt meghatározható. A fennmaradó 36 temetkezés között a két 

leggyakoribb változat a kelet–nyugati tájolás és variánsai, valamint az észak–déli tájolás és 

variánsai voltak, kilenc-kilenc előfordulással. A nyolc temetkezésnél megfigyelt dél–északi 

irányítás és variánsai ettől alig maradtak el (6.46. kép). Előbbiek az összes temetkezés 20,9–

20,9%-ának, a meghatározható tájolású temetkezések egy-egy negyedének felelnek meg. 

Utóbbiak az összes temetkezés 18,6%-át, a meghatározhatók 22,2%-át teszik ki. Viszonylag 

gyakori még az északkelet–délnyugati irányítás, amely öt váznál fordult elő, ez az összes 

temetkezés 11,6%, a meghatározható temetkezések 13,9%-a. A délkelet–északnyugati 

tájolás viszont ritka. Csak két példát találtunk rá, közülük is az egyik a 771. számú, 

hulladékgödörbe dobott halott, amely nem tartozik a szokványos temetkezések közé. 

 

 

6.46. kép: A különböző tájolású temetkezések megoszlása 
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A legfeltűnőbb jelenség a fejjel nyugati irányba fektetett halottak teljes hiánya, 

nyugat–keleti tájolás és annak variánsai egyetlen esetben sem fordultak elő. Hasonlóan 

ritkaságszámba mennek az északnyugat–délkeleti és a délnyugat–északkeleti irányítású 

temetkezések, az előbbi két, az utóbbi egy esetben volt dokumentálható.  

Összességében elmondható, hogy a telepen feltárt temetkezések tájolása nagy 

változatosságot mutat, de egyértelműen megfigyelhetők tendenciák. Jelentősebb arányban 

négy tájolástípus fordult elő: az észak–déli és variánsai, északkelet–délnyugati, a kelet–

nyugati és variánsai, valamint a dél–északi és variánsai (6.47. kép). Ezek együtt az összes 

meghatározható tájolású temetkezés 86,1%-át tették ki. 

 

 

 
6.47. kép: A meghatározható tájolású temetkezések irányítása 

 

 A korai és a kései VK időszak tájolási szokásainak összehasonlító elemzése 

árnyaltabbá teszi az összes temetkezésre vonatkozó adatsort (6.48. kép). A korai időszak 

nyolc temetkezése közül hét tájolása határozható meg, ezek közül hat KÉK–NyDNy-i, illetve 

KDK–NyÉNy-i, vagyis a kelet–nyugati tájolás variánsaihoz tartoznak. A 796. számú sír dél–

északi tájolásával teljesen különbözik a környezetében található, hasonló korú összes többi 

temetkezés irányításától. Tehát a korai VK időszak temetkezéseit egy kivételtől eltekintve 

egységesen tájolták, fejükkel nagyjából keleti irányba fektették őket. 
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6.48. kép: A korai és kései VK időszak temetkezéseinek tájolása. A belső gyűrű a korai, a külső 

a kései időszak temetkezéseit jelöli. 
 

 

6.49. kép: A korai és kései VK időszak meghatározható tájolású temetkezéseinek irányítása 
 

A kései VK időszak 35 temetkezése közül 29 tájolása határozható meg. Ehhez az 

időszakhoz köthető mind a kilenc észak–déli és annak variánsaihoz tartozó tájolású, valamint 

ehhez hasonlóan mind az öt északkelet–délnyugati tájolású temetkezés. A dél–északi és 

variánsaihoz sorolt nyolc temetkezés közül hét szintén erre az időszakra keltezhető. A kelet– 

nyugati tájolást és annak variánsait felölelő tájolástípus viszont, a korai VK időszakkal 

ellentétben három temetkezésre, a 776., 783. és 791. számúakra korlátozódik. Utóbbi 

ráadásul az újkőkori sáncárok belső, déli oldalába beásott sír, amelynek tájolása hasonló, 

mint az árok adott szakaszon tapasztalt iránya (6.49. kép). Erre az időszakra keltezhetők 

továbbá a ritkán előforduló tájolástípusok: a két délkelet–északnyugati és a két északnyugat–
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délkeleti tájolású temetkezés, valamint az egyetlen délnyugat–északkeleti irányítású 

csontváz.  

A kései VK időszak temetkezéseinek tájolástípusai közül kettő kiugróan gyakori. Az 

észak–déli tájolásúak és variánsaik az összes kései temetkezés 25,7%-át, a meghatározhatók 

31,0%-át teszik ki. Az ezzel ellentétes dél–északi tájolásúak és variánsaik az összes kései VK 

temetkezés 20,0%-ának, a meghatározhatók 24,1%-ának felelnek meg. A harmadik 

leggyakoribb északkelet–délnyugati tájolás az összes kései VK temetkezés 14,3%-ában, a 

meghatározhatók 17,2%-ában fordult elő. A három tájolástípus együtt az időszak 

meghatározható irányítású sírjainak 72,3%-át adja. 

 

 
 

6.50. kép: A kései VK időszak temetkezéseinek tájolása a nem meghatározható, a 
hulladékgödörbe dobott, a részleges és a bizonyíthatóan telepjelenséghez tájolt 

temetkezések nélkül 
 
 Még letisztultabb az eredmény, amennyiben a vizsgálat a nem meghatározható 

tájolásúakon túl figyelmen kívül hagyja a két hulladékgödörbe dobott, a részlegesen 

eltemetett és a többé-kevésbé a sáncárok irányításához igazított halottat is. A kései VK 

időszak fennmaradó 25, meghatározható tájolású, szabályos, zsugorított testhelyzetű 

temetkezése közül 28,0–28,0% képviseli az észak–déli, illetve a déli–északi tájolást és azok 

variánsait. Az északkelet–délnyugati tájolású halottak aránya 20,0%. A három tájolástípus 

ebben az összehasonlításban a vizsgált temetkezések 76,0%-át reprezentálja (6.50. kép). 
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6.4.2.6. Sírmellékletek 

 

A temetkezések között hét olyan található, ahol a sírban megtalált tárgyakat vitathatatlanul 

sírmellékletként lehet azonosítani. Kiemelkedik közülük az 531. számú temetkezés, egy bal 

oldali zsugorított testhelyzetben eltemetett férfi sírja (6.52. kép). A bal karcsontok és a 

térdek közötti területen két kerámiaedényt találtunk (MARTON 2004, Fig. 6): az eredeti 

helyzetében fennmaradt, ívelt falú edényt bekarcolt vonaldíszekkel látták el, a mellette, 

összeroppant helyzetben feltárt gömbös testű tárgyat zselizi típusú ornamentikával 

díszítették. Az edényeken túlmenően a bal karcsonton egy sérült kőbaltát (6.51. kép), a 

koponyatető mellett és a bal halántékon egy-egy kovapengét tártunk fel 

(FÁBIÁN/MARTON/OROSS 2007; OROSS/MARTON 2012, 269–270, Fig. 7). 

Egynél több melléklet ezenkívül csak a 780. számú, erősen zsugorított testhelyzetű 

férfitemetkezéshez tartozott (6.53. kép). A sírmellékletként előkerült csonttárgyak között 

különleges jelentőségű a koponyatetőn feltárt, egyik végén átfúrt, a másik végén lekerekített 

hajtű. A furatot két oldalról alakították ki, a furat felőli végéhez közelebbi felületén mély 

vájat található.  

 

 

 
6.51. kép: Az 531. számú temetkezés csiszolt kőbaltája eredeti helyzetben 
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6.52. kép: Az 531. számú temetkezés és mellékletei (OROSS/MARTON 2012, Fig. 7. nyomán) 
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6.53. kép: Az 780. számú temetkezés és mellékletei(OROSS/MARTON 2012, Fig. 8. nyomán) 
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6.54. kép: A 288. és 289. számú temetkezések és mellékleteik  

(OROSS/MARTON 2012, Fig. 9. nyomán) 
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6.55. kép: A 766. és 770. számú temetkezések és mellékleteik  
(OROSS/MARTON 2012, Fig. 10. nyomán) 
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6.56. kép: A 779. számú temetkezés és melléklete (OROSS/MARTON 2012, Fig. 11. nyomán) 

 

A tárgy pontos párhuzama a szlovákiai Bajč–Medzi kanálmi/Bajcs–Csatornák között 

lelőhely 1. számú sírjában – számtalan további melléklet társaságában – feltárt csontpálca. 

Az I. Cheben által szarvból készült függőnek meghatározott tárgy a halott jobb combcsontja 

mellett, a térd közelében került elő. A tárgy helyzetéből arra következtetett, hogy azt 

eredetileg az övre erősítették fel. Érdekes további információ, hogy ugyanilyen típusú 

tárgyakat a település gödreiben is leltek. A sírban megtalált darabot a balatonszárszóival 

mindenképp összeköti az egyik végén elhelyezkedő furat és a másik végének legömbölyített 

kialakítása. Hossza a mellékelt ábra szerint 17,8 centiméter, vagyis alig különbözik a 

balatonszárszói hajtű 16,3 centiméteres hosszától. A mély vájat a balatonszárszói darabhoz 

képest – ahol annak középső, legmélyebb része a furat egyik végével egy irányba esik – 

viszont 90°-ban elfordult és arányaiban némiképp közelebb esik a furathoz (CHEBEN 2000, 72, 

81, Abb. 11: 15; 13: 3). 

A 780. számú balatonszárszói sírban egy további csontár és egy kovapenge is 

napvilágot látott. A temetkezés abból a szempontból is rendhagyó, hogy alatta találtuk meg 
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a 782. számú, hulladékgödörbe dobott halottat (OROSS/MARTON/FÁBIÁN 2004, 286–288; 

OROSS/MARTON 2012, 270–271, Fig. 8). 

Az 1710. számú gödörben elföldelt mindkét gyermekhez köthető sírmelléklet. A 288. 

számú temetkezés rendkívül rossz megtartású maradványai között került elő egy két tagból 

álló Spondylus ékszer, amelyet eredetileg a bokára helyezhettek. A kettős ékszer nagyobbik 

tagja egy aszimmetrikus korong, amelynek alsó része ívelt, a felső részének két vége a 

használat egy korábbi szakaszában szögletesedő, lekerekített volt. Akkori két furata a felső 

rész végeihez közel helyezkedett el, de időközben egyik sarka letörött. Ezen a helyen az 

eredeti furatra csak egy, a tárgy peremén megmaradt körív utal, a korongba újabb, kisebb 

átmérőjű furatot vájtak a felfüggesztéshez. A hátlapon egy további félkész furat nyoma is 

látható. A kisebb, téglalaphoz közelítő formájú lemezt is két végén fúrták át (MARTON 2004, 

82, Fig. 1; OROSS/MARTON 2012, 271–272, Fig. 9). A 289. számú temetkezés csontjai között 

csak utólag lehetett azonosítani egy csonttű töredékét (6.54. kép). 

A 766. számú holttest koponyája mellett szintén egy töredezett csonttűre 

bukkantunk. Egyértelműen sírmellékletként azonosítottuk továbbá a 770. számú halott 

nyakszirtcsontja közelében feltárt Spondylus gyöngyöt. Elsősorban nyersanyagának ritkasága 

miatt nem férhet hozzá kétség, hogy nem másodlagosan a sírba került tárgyról van szó (6.55. 

kép). 

A 779. számú gyermektemetkezés halottja mellett egy félbetört, keszthelyi típusú 

bekarcolt motívumokkal díszített edényt helyeztek el (MARTON 2004, Fig. 4, OROSS/MARTON 

2012, 272, Fig. 11). A gyermeksír egy nagyobb gödör (4232.) aljába vájt, a sírgödör funkcióját 

ellátó beásásban (4300.) látott napvilágot. A váz csontjai hiányosak voltak, a bolygatás oka 

nem későbbi beásás, sokkal inkább állatjárás volt. A fél edény további töredékeire azonban 

nem akadtunk rá sem a sírgödörben, sem a felső gödör leletei között. Ennek alapján 

valószínű, hogy sírmellékletként, de eleve sérülten került földbe (6.56. kép). 

Két esetben nem dönthető el minden kétséget kizáróan, hogy a feltárt tárgy 

sírmelléklet vagy egyéb körülmények között a sír földjébe került lelet. A 771. számú, 

hulladékgödör aljába bedobott halott jobb lábfejénél leltünk egy majdnem ép 

kerámiaedényt (OROSS/MARTON 2012, Fig. 4: 1), a 787. számú temetkezés csontvázának pedig 

az alsó állkapcsán tártuk fel egy édesvízi kagyló héját. Nagyon gyakori jelenség, hogy a sír 

betöltésébe másodlagosan kerültek tárgyak, illetve azok töredékei. Ez annak fényében nem 

különösebben meglepő, hogy a legtöbb sírt korábbi hulladékgödrökbe vágták bele vagy azok 
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felső rétegében alakították ki. Összesen 28 temetkezés mellett voltak dokumentálhatók ilyen 

leletek. Közöttük természetesen több olyan sír is volt, amelyekben sírmellékleteket is 

találtunk.  

 

 

 
6.57. kép: A mellékletes és melléklet nélküli sírok aránya 

 

Az egyértelműen mellékletekkel ellátott temetkezések aránya az összes temetkezés 

mindössze 16,3%-a. További 4,7%-ot jelent az a két temetkezés, melyeknél nem dönthető el, 

hogy a feltárt leletek valódi sírmellékletek-e. Ezzel szemben az összes temetkezés 79,1%-át 

képviselő 34 csontváz feltárása során semmilyen mellékletre utaló nyomot nem találtunk 

(6.57. kép). Mivel jelentős részük a mezőgazdasági művelés és a felső talajréteg munkagép 

általi eltávolítása miatt töredékes állapotban látott napvilágot, nem zárható ki, hogy a 

csontmaradványok számottevő része mellett gyakran a mellékletek is megsemmisültek. 

A korai és a kései VK időszak sírjainak a mellékletadás gyakorisága szempontjából való 

összehasonlításáról elmondható, hogy a korai időszak egyetlen mellékletes temetkezését 

sem sikerült feltárni. Az összes egyértelmű és kérdéses sírmelléklet a kései VK időszakra 

keltezhető sírokban látott napvilágot. Ennek megfelelően a kései VK időszak 

temetkezéseinek ötöde bizonyosan sírmelléklettel ellátott, míg a kérdéses temetkezések 

aránya 5,7%. A melléklet nélküli sírok az időszak temetkezéseinek 74,3%-át teszik ki (6.58. 

kép). 

 



299 
 

 

 
6.58. kép: A mellékletes és melléklet nélküli sírok aránya a korai és kései VK időszak 

temetkezései között. A belső gyűrű a korai, a külső a kései időszak temetkezéseit jelöli. 
 

  Azon túlmenően, hogy a melléklettel ellátott temetkezések aránya viszonylag 

csekély, meg kell állapítani, hogy leggyakrabban egyetlen tárggyal helyzeték sírba a halottat; 

ez négy sírnál (289., 766., 770. és 779.) nyilvánvaló volt. A 288. számú temetkezés kéttagú 

Spondylus ékszere szintén összetartozik, így tulajdonképpen az egyetlen sírmelléklet. Több 

tárgy és többféle tárgytípus csak két esetben volt dokumentálható. Az 531. számú 

temetkezés halottjának öt melléklete három tárgytípust képvisel: a kerámiaedények mellett 

pattintott kőeszközöket és csiszolt kőbaltát. A 780. számú temetkezés három tárgya között 

két tárgytípus, csonteszközök és pattintott kőpenge található. Ez utóbbi esetben is 

beszélhetünk azonban három mellékletkategóriáról, mert a csonttárgyak közül csak az egyik 

valódi eszköz, a másikat ékszerként viselték.  

 Szembetűnő jelenség továbbá, hogy a mellékletként sírba került tárgyak nem egyszer 

töredezettek, sérültek. Ilyen a kéttagú Spondylus ékszer korongja, a kőbalta és a 779. számú 

temetkezés fél edénye is. 

 

6.4.3. Az egyes jellegzetességek közötti összefüggések 

 

Amint azt az előbbiekben már láthattuk, a korai VK időszak temetkezései között férfi-, női és 

gyermeksírok egyaránt előfordultak, bár a gyermeksírokat a nyolcból mindössze egy 

temetkezés képviseli. A nemi diverzitás ellenére a korai VK sírok testhelyzete nagyon 

egységes, az összes elemezhető temetkezésnél bal oldali zsugorításra lehetett következtetni. 

Közel ennyire egységes képet mutat az időszak temetkezéseinek tájolása is. A halottak neme, 
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fektetése és tájolása, valamint a mellékletadási szokások közötti összefüggések további 

vizsgálata ezért elsősorban a kései VK időszak számszerűen messzemenő túlsúlyban lévő 

temetkezései között vezethet újabb eredményekre.  

 

6.4.3.1. A kései VK időszak halottainak neme és testhelyzete 

 

Testhelyzet Férfi Nő Gyermek 
Összes 

temetkezés 

Bal oldali zsugorított 5 5 7 17 

Jobb oldali zsugorított 1 3 3 7 

Nyújtott 1 1 0 2 

Részleges, jobb oldali fektetés 1 0 0 1 

Nem meghatározható 4 3 1 8 

Összesen 12 12 11 35 

 
6.6. táblázat: A kései VK időszak különböző testhelyzetű temetkezéseinek száma nemek 

szerint 
 

 

 
 

6.59. kép: A kései VK időszak fektetési szokásainak gyakorisága nemek szerinti bontásban, 
százalékban kifejezve, összehasonlítva a korszak Balatonszárszón feltárt összes 

temetkezésére vonatkozó adatokkal  
 

A kései VK időszak összes temetkezését alapul véve a bal oldali zsugorított temetkezéseknél 

a gyermekek között 15%-os felülreprezentáció tapasztalható a korszak összes hasonló 

testhelyzetű temetkezésének arányához viszonyítva. A bal oldali zsugorított helyzetben 

eltemetett férfi és női halottak egyaránt 6,9%-kal vannak alulreprezentálva. A jobb oldali 

zsugorított temetkezések esetében a férfitemetkezések több mint 10%-kal alul-, a női és a 
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gyermektemetkezések viszont felülreprezentáltak. Bizonyos kategóriák azonban vagy 

egyetlen esetben, vagy egyáltalán nem fordultak elő. A nem meghatározható testhelyzetű 

halottak aránya a különböző nemeknél jelentősen különbözik, a gyermekeknél pedig 

kifejezetten csekély. Utóbbiaknál sem nyújtott testhelyzetű, sem részleges temetkezést nem 

találtunk. Ezek a körülmények jelentősen befolyásolják a százalékos arányokat és nem 

tesznek lehetővé messzemenő következtetéseket (6.6. táblázat; 6.59. kép). 

 

Testhelyzet Férfi Nő Gyermek 
Összes 

temetkezés 

Bal oldali zsugorított 5 5 7 17 

Jobb oldali zsugorított 1 3 3 7 

Összesen 6 8 10 24 

 
6.7. táblázat: A kései VK időszak bal és jobb oldali zsugorított temetkezéseinek száma nemek 

szerint 
 

 
 

6.60. kép: A kései VK időszak bal és jobb oldali zsugorított temetkezéseinek gyakorisága 
nemek szerinti bontásban, százalékban kifejezve, összehasonlítva a korszak összes 

Balatonszárszón feltárt zsugorított temetkezésére vonatkozó adatokkal 
 

Amennyiben a vizsgálat tárgyát kizárólag a bal és a jobb oldali zsugorított 

testhelyzetben eltemetett 24 halott képezi, akkor a férfiak és a nők kategóriájában az 

esetszám tíz alá csökken. Mindkét oldali fektetés előfordult úgy a férfiak, mint a nők és a 

gyermekek között. A bal oldali zsugorítás a férfiak körében meghaladja, a női 

temetkezéseknél viszont elmarad a kései VK időszakra keltezett összes zsugorított 
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temetkezésnél tapasztalt gyakoriságtól. A gyermekeknél az arányok gyakorlatilag 

megegyeznek az összes zsugorított kései VK temetkezés arányszámaival (6.7. táblázat; 6.60. 

kép). 

Megállapítható, hogy a kései VK időszakban a lelőhelyen a halott neme és 

testhelyzete, továbbá a zsugorítás bal, illetve jobb oldali volta közötti összefüggések 

tekintetében szigorú szabályokon alapuló szokások nem figyelhetőek meg. A férfisíroknál 

felmerül a lehetősége annak, hogy előnyben részesítették az egyébként is domináns bal 

oldali zsugorított testhelyzetet, de ez a kis esetszám miatt nem bizonyítható egyértelműen. 

 

6.4.3.2. A halottak neme és tájolása 

 

Elemzésem tárgyát először ismét a kései VK időszak összes temetkezése képezte, azaz mind a 

hét előforduló tájolástípussal, továbbá a nem meghatározható tájolású temetkezésekkel, 

vagyis nyolc kategóriával dolgoztam (6.8. táblázat; 6.61. kép). Ez elvben 24 variációt enged 

meg a nemek és a tájolástípusok összevetésekor. Az azonban a mellékelt adatok alapján jól 

látszik, hogy igazi jelentősége a kettőnél több temetkezésnél előforduló négy 

tájolástípusnak, így az észak–déli tájolásnak és variánsainak, a dél–északi és ahhoz közeli 

tájolásnak, az északkelet–délnyugati, valamint a kelet–nyugati irányításnak és variánsainak 

van.  

A férfisírok között szembetűnő az észak–déli és ahhoz közeli tájolással eltemetettek 

dominanciája, amelyek a kései időszak összes férfisírjának 41,7%-át adják. A női sírok között 

ezzel szemben a dél–északi, valamint a kelet–nyugati és azokhoz közeli irányítású 

temetkezések a leggyakoribbak, de ez csak három-három előfordulást jelent, az időszak 

összes női sírjának egy-egy negyedét. A kelet–nyugati tájolású női halottak kivétel nélkül bal 

oldali zsugorított testhelyzetűek (776., 783. és 791.), vagyis a korai VK időszakban szinte 

kizárólagos variáns később mindig nőknél fordult elő. Egy további gyakori tájolástípus, az 

észak–déli és ahhoz közeli, két esetben köthető női halotthoz. A megfigyelt három gyakori 

tájolástípus arányai egy 12 elemből álló sorozatban esetlegesnek tekinthetőek. A 

gyermeksíroknál összesen négy tájolástípussal találkoztunk. Ezek közül a három, gyakori 

típusba tartozó irányítást négy, három, illetve két temetkezésnél lehetett dokumentálni, 

vagyis a különbségek ezúttal sem szignifikánsak. Figyelemre méltó, hogy a kései VK időszak 

temetkezései között a kelet–nyugati és ahhoz közeli tájolású halottak mind nők, míg 
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északkelet–délnyugati irányítást elsősorban gyermekeknél és egyetlen férfinál figyeltünk 

meg. 

Tájolás Férfi Nő Gyermek 
Összes 

temetkezés 

É–D és variánsai 5 2 2 9 

ÉK–DNy 1 0 4 5 

K–Ny és variánsai 0 3 0 3 

DK–ÉNy 1 0 1 2 

D–É és variánsai 1 3 3 7 

DNy–ÉK 0 1 0 1 

ÉNy–DK 1 1 0 2 

Nem meghatározható 3 2 1 6 

Összesen 12 12 11 35 

 
6.8. táblázat: A kései VK időszak különböző tájolású temetkezéseinek száma nemek szerint 

 

 

 
6.61. kép: A kései VK időszak különböző tájolású temetkezéseinek gyakorisága nemek szerinti 

bontásban, százalékban kifejezve, összehasonlítva a korszak összes Balatonszárszón feltárt 
temetkezésére vonatkozó adatokkal  

 

A nem meghatározható tájolású, a hulladékgödörbe dobott, a részleges és a 

paliszádhoz tájolt temetkezések ismételt figyelmen kívül hagyása esetén a 25 temetkezésből 

álló sorozat vizsgálható. A férfisírok esetében az észak–déli és ahhoz közeli irányítás 

gyakorisága ebben az összehasonlításban már 57,1%. A női temetkezések között 

leggyakoribb dél–északi és az ahhoz közeli irányítás 37,5%-nak megfelelő három 

temetkezésnél volt megfigyelhető, ezenkívül egyedül a kelet–nyugati és ahhoz közel eső 

tájolás fordult elő egynél több esetben. Az összes vizsgálható női sír száma nyolc, és nincs 

egyetlen kiugró gyakoriságú tájolástípus sem, ezért az adatokból ismét csak fenntartásokkal 
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vonhatók le további következtetések. A kritériumoknak megfelelő gyermektemetkezések 

száma tíz, az északkelet–délnyugati irányítás aránya 40%. Az előforduló négy közül azonban 

az egyes tájolástípusokhoz négy, három, kettő, illetve egy tartozott, így ezúttal sem zárható 

ki az eredmény esetleges volta. 

 

Tájolás Férfi Nő Gyermek 
Összes 

temetkezés 

É–D és variánsai 4 1 2 7 

ÉK–DNy 1 0 4 5 

K–Ny és variánsai 0 2 0 2 

DK–ÉNy 0 0 1 1 

D–É és variánsai 1 3 3 7 

DNy–ÉK 0 1 0 1 

ÉNy–DK 1 1 0 2 

Összesen 7 8 10 25 

 
6.9. táblázat: A kései VK időszak különböző tájolású temetkezéseinek száma nemek szerint, a 

nem meghatározható, a hulladékgödörbe dobott, a részleges és a bizonyíthatóan 
telepjelenséghez tájolt temetkezések nélkül 

 

 
 

6.62. kép: A kései VK időszak különböző tájolású temetkezéseinek gyakorisága a nem 
meghatározható, a hulladékgödörbe dobott, a részleges és a bizonyíthatóan 

telepjelenséghez tájolt temetkezések nélkül, nemek szerinti bontásban, százalékban kifejezve, 
összehasonlítva az időszak összes balatonszárszói temetkezésére vonatkozó adatokkal  

 

Összegzésképpen az állapítható meg, hogy a férfiak esetében a kései VK időszakban 

leggyakoribb észak–déli és ahhoz közeli irányítást részesítették előnyben, vagyis a legtöbb 

férfi halottat fejjel a Balaton felé helyezték sírba. Az adatok arra utalnak, hogy a nők 

eltemetésekor a dél–északi, valamint a kelet–nyugati és azok variánsaihoz tartozó, a 
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gyermekeknél elsősorban az északkelet–délnyugati, másrészt a dél–északi és ahhoz közeli 

tájolást preferálták. Az egyes kategóriák kis esetszáma mellett a gyermekeknél 

természetesen azzal is számolni kell, hogy a halott neme is befolyásolhatta az irányítást, azt 

azonban nem lehetett megállapítani (6.9. táblázat; 6.62. kép). 

 

6.4.3.3. A testhelyzet és a tájolás lehetséges korrelációi 

 

Tájolás 
Bal oldali 

zsugorított 
Jobb oldali 
zsugorított 

Zsugorított 
temetkezések 

É–D és variánsai 5 2 7 

ÉK–DNy 2 2 4 

K–Ny és variánsai 2 0 2 

DK–ÉNy 1 0 1 

D–É és variánsai 4 2 6 

DNy–ÉK 0 1 1 

ÉNy–DK 2 0 2 

Összesen 16 7 23 

 
6.10. táblázat: A kései VK időszak különböző tájolású bal és jobb oldali zsugorított 
testhelyzetű temetkezései az újkőkori árokhoz igazított tájolású temetkezés nélkül 

 

 

 
6.63. kép: A kései VK időszak különböző tájolású bal és jobb oldali zsugorított testhelyzetű 

temetkezéseinek gyakorisága százalékban kifejezve, összehasonlítva a korszak összes 
balatonszárszói zsugorított temetkezésére vonatkozó adatokkal az újkőkori árokhoz tájolt 

temetkezés mellőzésével  
 

A testhelyzet és a tájolástípusok összefüggéseinek vizsgálatakor kizárólag a zsugorított 

halottakkal dolgoztam és eleve kizártam az árok mentén feltárt, annak irányához hasonlóan 
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tájolt temetkezést. Úgy a bal, mint a jobb oldali zsugorított testhelyzetű halottak között a 

három leggyakoribb tájolástípus fordult elő nagyobb számban, a két kelet–nyugati vagy 

ahhoz közeli és két északnyugat–délkeleti tájolású váz mindegyike bal oldali zsugorított. Az 

egyetlen szembetűnő jelenség az északkelet–délnyugati irányítás viszonylagos gyakorisága a 

jobb oldali zsugorított testhelyzetű halottak között. Mivel azonban a jobb oldali zsugorított 

temetkezések száma mindössze hét, ezért nincs többről szó, mint hogy a három leggyakoribb 

tájolástípushoz egyenként két-két sír tartozott. A meglévő adatok szerint a holttest tájolása 

és a fektetés iránya között nem volt alapvető összefüggés (6.10. táblázat; 6.63. kép). 

 

6.4.3.4. A mellékletes sírok jellemzői 

 

A hét, bizonyíthatóan sírmelléklettel ellátott temetkezés kivétel nélkül a déli településrészen 

látott napvilágot és a kései VK időszakra keltezhető. Egy kivételével (766.) abszolút 

kronológiai adatok is rendelkezésre állnak, ezek szintén megerősítik a keltezést. A másik 

szembeötlő jelenség, hogy a hét temetkezés közül négy férfi-, a három további pedig 

gyermeksír. Ezzel ellentétben a női temetkezések egyikében sem találtunk egyértelmű 

sírmellékleteket vagy azokra utaló nyomokat. 

 

Temetkezés Nem 
Testhelyzet 

(zsugorított) 
Tájolás 

288. gyermek jobb ÉK–DNy 

289. gyermek jobb ÉK–DNy 

531. férfi bal É–D (ÉÉK–DDNy) 

766. férfi bal É–D 

770. férfi bal É–D (ÉÉNy–DDK) 

779. gyermek bal D–É (DDK–ÉÉNy) 

780. férfi bal ÉNy–DK 

 
6.11. táblázat: A melléklettel ellátott sírok neme, testhelyzete és tájolása 

 

Mindegyik zsugorított testhelyzetű temetkezés, fektetésükben – igazodva az 

általános tendenciához – a bal oldali dominál. A hét sírból öt tartozik ebbe a kategóriába, 

vagyis a bal oldali zsugorított vázak az összes mellékletes sír 71,4%-át adják. Ez az arány 

gyakorlatilag megegyezik a bal oldali zsugorított testhelyzetnek a kései VK időszak 

zsugorított sírjai között tapasztalt 70,8%-os gyakoriságával. Még ennél is nagyobb a 
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jelentősége a bal oldali zsugorított testhelyzetnek, ha figyelembe vesszük, hogy a két jobb 

oldali zsugorított temetkezés az egy régészeti jelenségben feltárt két gyermeksír (288. és 

289.).  

 Tájolásukat tekintve a sírok túlnyomóan a három leggyakoribb típust képviselik. A 

négy férfisírból három a domináns észak–déli vagy ahhoz közeli irányítású. A 780. számú 

temetkezés kivétel és egyben a település két északnyugat–délkeleti irányítású 

temetkezésének egyike. A három gyermektemetkezés közül kettő északkelet–délnyugati, a 

harmadik DDK–ÉÉNy-i tájolású (6.11. táblázat). 

 

6.4.4. A temetkezések elemzése során nyert információk összegzése 

 

A talajerózió következtében részlegesen elpusztult állapotban dokumentált temetkezések 

tükrében biztosra vehető, hogy az erózió még az ásatást megelőzően számos további sírt 

maradéktalanul megsemmisített. Az 59 egyértelműen azonosított és számos további 

lehetséges épületalap alapján is nyilvánvaló, hogy a lelőhelyen feltárt 43 újkőkori temetkezés 

a település egykori lakosságának csupán egy kis részét képviseli, függetlenül attól, hogy 

létezett-e a teleptől elkülönült temető, vagy temetkezésekkel kizárólag a település területén 

kell számolni (OROSS/MARTON/FÁBIÁN 2004, 288–289). Ezzel együtt jelen tudásom szerint a 

balatonszárszói a közép-európai VK magyarországi településterületén eddig feltárt 

legnagyobb, temetkezésekből álló együttes. 

 A közösségnek a település területén eltemetett tagjait sem életkoruk, sem pedig 

nemük alapján nem szelektálták. Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a korai és a kései VK 

időszak temetkezéseihez kapcsolódó temetkezési szokások – hasonlóan a település 

szerkezetében és anyagi kultúrájában bekövetkező alapvető változásokhoz (MARTON/OROSS 

2009, 55–68) – jelentős különbségeket mutatnak. 

 A korai VK időszak nyolc temetkezése közül a hét meghatározható egységesen bal 

oldali zsugorított testhelyzetű, egy eltérő tájolású váztól eltekintve szigorúan a kelet–nyugati 

irányítás variánsait követik. 

A kései VK időszak temetkezései ezzel szemben jelentős változatosságot mutatnak. A 

bal oldali zsugorított testhelyzet uralkodó maradt, de jelentős számban megjelentek jobb 

oldali zsugorított temetkezések is. Előfordult egy részleges temetkezés, két esetben pedig 

hulladékgödrökbe dobott halottak maradványai kerültek elő. A tájolási szokások is alapjaiban 
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változtak meg, illetve szintén jóval nagyobb variabilitást mutatnak. A kelet–nyugati és ahhoz 

közeli irányítás nem szűnt meg, de három vázra, a teljes kései VK sorozat kevesebb mint egy 

tizedére korlátozódott. Uralkodóvá váltak az észak–déli és a dél–északi tájolástípusok és azok 

variánsai, továbbá az északkelet–délnyugati irányítás. További fontos tény, hogy a nyugat–

keleti, és az ahhoz közeli tájolásokat a település teljes élete folyamán mellőzték, még az 

északnyugat–délkeleti és a délnyugat–északkeleti irányítás jelenléte is marginális. 

A kései VK temetkezések között nagy számban fordulnak elő olyan sírok, amelyek a 

stratigráfia és a radiokarbon adatok alapján bizonyíthatóan fiatalabbak, mint a 

környezetükben feltárt többi régészeti jelenség. Az időszak temetkezéseinek ezért csak egy 

része tekinthető klasszikus értelemben vett településen belüli temetkezésnek. Ezzel 

szemben a telep életének kései szakaszában a már nem lakott településrészeket használták 

temetkezési hely gyanánt. 

A kései VK időszak temetkezéseinek száma lehetőséget ad az egyes jellegzetességek 

lehetséges összefüggéseinek elemzésére. A zsugorított testhelyzetű férfitemetkezések 

között a bal oldali fektetés előfordulásának gyakorisága meghaladja az összes kései VK 

temetkezés esetében tapasztalt értéket. A halottak nemének és tájolásának összevetésekor 

szintén a férfitemetkezések között figyelhető meg az átlagos arányoktól való eltérés, az 

észak–déli és ahhoz közeli irányítást részesítették előnyben. A testhelyzet és a tájolás között 

viszont egyáltalán nem figyelhetők meg ismétlődő összefüggések. 

A mellékletadás szokása viszonylag ritka, az összes sírmelléklettel ellátott sír a kései 

VK időszakhoz köthető, de ott is csak az összes temetkezés ötödét teszik ki. A mellékletek 

változatosak, kerámiaedények mellett elsősorban csonteszközök, ékszerek, továbbá 

pattintott kőpengék és csiszolt kőeszköz került a halottak mellé. Egy sírban egynél több 

sírmelléklet viszont csak kivételesen fordult elő. 

A férfi halottakkal való bánásmód különbözött a női és bizonyos szempontból a 

gyermek holttestek kezelésétől is. Testhelyzetük és tájolásuk az egyébként is domináns 

típusok javára tért el az átlagostól, a felnőtt halottak sírmellékletei pedig kifejezetten 

férfiakhoz köthetők. A korai VK időszak szigorú temetkezési szabályai a kései VK időszak sírjai 

között néhány női temetkezésre korlátozódtak. 
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6.5. KRONOLÓGIA 

 

6.5.1. Relatív kronológia 

 

6.5.1.1. A balatonszárszói kerámiaszekvencia kezdete  

 

Az épületek szerkezetében nem lehetett olyan változásokat megfigyelni, amelyeknek 

időrendi jelentősége van, ezért elsősorban két módszerre lehet támaszkodni a település 

belső kronológiájának felállításakor. A kerámia leletanyag elemzése a relatív időrend 

megállapítását szolgálja, míg a feltárt emberi és állati csontmaradványok radiokarbon 

vizsgálatainak eredményei az abszolút kronológiai helyzetet határozzák meg. 

A feltárt területen nincs nyoma a közép-európai VK formatív fázisába sorolt, az olyan 

lelőhelyeken, mint Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb (BÁNFFY 2000a; 2000b; 2000c; 2004a; 

2004b), Zalaegerszeg–Andráshida-Gébárti tó (H. SIMON 2002) és Brunn am Gebirge II (STADLER 

1999; 2005) napvilágot látott jellegzetes leletanyagnak. A kultúra ezt követő időszakainak 

azonban kivétel nélkül minden, a Kárpát-medence nyugati részén elterjedt kerámiastílusa 

megtalálható a balatonszárszói leletanyagban, köszönhetően egyrészt az újkőkori település 

hosszú életének, másrészt annak a földrajzi helyzetnek, hogy az észak- és dél-dunántúli régió 

közötti átmeneti zónában fekszik.  

 

6.5.1.2. Bicske-Bíňa/Bény fázis – 1. stíluscsoport  

 

A kerámialeletek legkorábbi csoportját a feldolgozás során Marton T. 1. stíluscsoport 

elnevezéssel elemezte (6.64. kép: 1). A finomkerámia soványítása vegyesen homokos és 

pelyvás. Az ebbe a kategóriába tartozó edények és töredékek felülete gyakran fényezett, de 

a legtöbb esetben erősen kopott, ezért inkább csak a fényezés tényét, mint mértékét lehet 

megállapítani.  

Vezértípusnak a zárt, éles hasvonalukon legnagyobb átmérőjű kettős kónikus mély 

tálak (ném. Kumpf) számítanak. Néhányat rövid, hengeres nyakkal készítettek. Bekarcolt 

vonaldíszeik jellemzően a hasvonaluk felett találhatóak. Legjellegzetesebb motívumuk a 

lefelé ívelő, kétszeres vagy háromszoros, mélyen árkolt vonaldísz. A díszítőelem egyes 

esetekben három párhuzamos, vízszintesen bekarcolt vonalból álló elemmel váltakozik. A 
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díszítések hármas szimmetriát követnek, azaz az egyes elemekből három-három található az 

edény felszínén. Hasvonalukon apró, ovális bütykök is előfordulnak, ezek száma is kivétel 

nélkül három (MARTON 2008, Fig. 2: 4–5). A mély, éles hasvonalú tálak hasvonal feletti 

jellegzetes bekarcolt díszítésének számít a fekvő S motívum is (MARTON 2008, Fig. 2: 6–7). 

Egyik előfordulása egy olyan kettős kónikus tálon látott napvilágot, amelyhez kónikus csőtalp 

csatlakozott, utóbbinak azonban csak a legfelső része maradt meg. A bekarcolt S motívumok 

ezen az edényen hosszú, függőlegesen bekarcolt vonalakkal váltakoznak, amelyek ovális 

bütykökben végződnek az edény hasvonalán. A díszítések ismét a hármas szimmetriát 

követik (MARTON 2008, Fig. 2: 6). Egyes ívelt, gömbös testet sejtető töredékeken jellemzően 

spirális, illetve meandrikus bekarcolt díszítések láthatóak, ezek a korszak hengeres és 

tölcséres nyakú palackjainak jellegzetes ornamentikái. A palackok hasán gyakoriak a nagyobb 

méretű, függőleges nyílású fülek (MARTON 2008, Fig. 2: 1, 3). 

 A pelyvával soványított durvakerámia gyakran kannelúrákkal és a magyar kutatás 

által Schlickwurfként is emlegetett árkolt vagy mázolt barbotinnal díszített. A gömbös testű 

fazekak jellegzetes díszítése a rövid, átlósan bekarcolt vonalakból álló, esőmintának is 

nevezett motívum (MARTON 2008, Fig. 2: 2). Az 1. stíluscsoport annak magyarországi és 

szlovákiai párhuzamai alapján egyértelműen a korai VK időszak Bicske-Bíňa/Bény fázisával 

azonosítható (MARTON 2008, 202–203, Fig. 2; MARTON/OROSS 2012, 223, Abb. 2). 

 

6.5.1.3. Milanovce/Nyitranagykér fázis – 2. stíluscsoport 

 

 A 2. stíluscsoport kerámiatárgyai anyagukat, soványításukat és felületkezelésüket tekintve 

gyakorlatilag megegyeznek a Bicske-Bíňa/Bény fázisba sorolt leletanyaggal. Az edények 

formája és díszítése azonban határozottan elkülöníthető, és önálló, zárt csoportot alkot 

(6.64. kép: 2). A kettős kónikus, mély tálak hasvonala lekerekített, az ott korábban 

rendszeresen előforduló apró bütykök ezeken az edényeken is feltűnnek. Felületüket 

bekarcolt hullámvonal díszíti, amelyet esetenként vízszintesen bekarcolt vonalak egészítenek 

ki (MARTON 2008, Fig. 3: 2). Leggyakoribb típusnak a kónikus formájú edények számítanak, 

amelyek méreteik és arányaik függvényében csészék (MARTON 2008, Fig. 3: 6) vagy változatos 

átmérőjű tálak lehettek (MARTON 2008, Fig. 3: 7–10). A kónikus tálakon található a 

stíluscsoport legjellegzetesebb bekarcolt díszítéstípusa: felületükön többszörös, általában 

háromszoros hullámvonalak futnak körbe (MARTON 2008, Fig. 3: 7, 9). Megjelenhetnek még 
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függőleges vagy enyhén ívelt, finoman bekarcolt vonaldíszek is e kerámiákon (MARTON 2008, 

Fig. 3: 6, 10). 

 A durva, vastag falú kerámiaanyagot gömbös testű fazekak uralják (MARTON 2008, Fig. 

3: 1, 4–5). Előfordulnak árkolt edényfelületek (MARTON 2008, Fig. 3: 6, 10), gyakoriak a perem 

alatti ujjbenyomkodássorok (MARTON 2008, Fig. 3: 1) és a körömcsípések (MARTON 2008, Fig. 

3: 4). Nagyobb méretű, osztott bütykök is fellelhetőek (MARTON 2008, Fig. 3: 1, 5). A 

jellemzően a 2. stíluscsoportban megjelenő vagy tömegessé váló kerámiaformák és 

díszítéstípusok a Délnyugat-Szlovákiában J. Pavúk által Milanovce fázisként összefoglalt 

leletegyüttesek sajátosságai és a korai VK időszak legvégső fázisát képviselik (MARTON 2008, 

203, Fig. 3; MARTON/OROSS 2009, 60; MARTON/OROSS 2012, 223, Abb. 2). 

 

6.5.1.4. Korai Keszthely fázis – 3. stíluscsoport 

 

A korábbiakkal szemben alapvető változások figyelhetőek meg a 3. stíluscsoport 

formakincsében (6.64. kép: 3), bár az azt megelőző időszak néhány eleme még feltűnik 

leletegyütteseiben. A stíluscsoport jellegzetességeit tárgyaló korábbi tanulmányokban az 

A28 épület (MARTON 2008, Fig. 4; MARTON/OROSS 2009, Fig. 4) és az újkőkori sáncárok 

(MARTON/OROSS 2009, Fig. 5) kerámia leletanyagának egyes darabjai kerültek ismertetésre. 

Előfordulnak lekerekített hasvonalú mély, kettős kónikus tálak töredékei bekarcolt 

hullámvonaldísszel és függőlegesen átfúrt bütyökfüllel (MARTON 2008, Fig. 4: 9; 

MARTON/OROSS 2009, Fig. 4: 3, Fig 5: 1). A gömbös testű, eredetileg hengeres vagy tölcséres 

nyakú edények, palackok oldaltöredékei jellemzően spirális bekarcolásuk alapján 

azonosíthatóak (MARTON/OROSS 2009, Fig 4: 1). A bekarcolt hullámvonalak és az árkolt 

felületek egyértelműen a korai VK időszak örökségének számítanak. 

 Egyúttal megjelentek azonban a kései VK időszak védjegyének számító formák és 

díszítések is. A legfontosabb változás, hogy a jellemzően 10–14 cm magas kettős kónikus 

mély tálakat a német terminológia által bomba alakú edényeknek (Bombengefäß) nevezett, 

gömbös testű tárgyak váltották fel, utóbbiak magassága 7 és 18 cm között változott 

(MARTON/OROSS 2009, Fig. 5: 7–11). Feltűntek a keszthelyi típusú ornamentika jellegzetes, a 

korai VK időszakban elterjedt változattól különböző, fekvő S motívumok és az edény 

felületén körbefutó spirálisok (MARTON/OROSS 2009, Fig. 4: 4, 7, Fig. 5: 8–11). A bekarcolt 

díszítések összetett változatai váltak általánossá, amelyek egy perem alatti körbefutó 
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vonaldíszből, az edény oldalán pedig fő- és mellékmotívumok kombinációjából állnak 

(MARTON 2008, Fig. 4: 7; MARTON/OROSS 2009, Fig. 4: 7, Fig. 5: 7, 10). Egyes esetekben a 

díszítésmintát csak a a fő- és mellékmotívumok alkotják (MARTON/OROSS 2009, Fig. 5: 8–9). A 

vizsgált régészeti jelenségek kerámialeletei között kis számban kottafejes díszítések is 

előfordulnak, oldal- és csőtalptöredékeken egyaránt (MARTON/OROSS 2009, Fig. 4: 6, 8, Fig. 5: 

3–5). Egy finoman fényezett felületű, tömör csőtalptöredék minden bizonnyal a Vinča 

kultúra importtárgya (MARTON 2008, Fig. 4: 11; MARTON/OROSS 2009, Fig. 4: 9).  

A 3. stíluscsoport megjelenése a kései VK időszak kezdetére keltezhető a Kárpát-

medence nyugati részén, amikor az északi területeken a kottafejes, a Dél-Dunántúlon a korai 

keszthelyi típusú kerámia terjedt el (MARTON 2008, 203–204, Fig. 4; MARTON/OROSS 2009, 60–

61; MARTON/OROSS 2012, 223–225, Abb. 2). A korai Keszthely fázis néhány kottafejes 

cseréptöredékkel kiegészülő leletegyüttese nem egyedülálló jelenség, a Balatonszárszótól 8–

9 kilométerre nyugatra fekvő Balatonszemes–Szemesi berek lelőhely kerámiaanyaga teljes 

egészében azonos a fent ismertetettel. Ennek alapján bizonyítottnak lehet tekinteni a fázis 

önállóságát, illetve a kottafejes fázissal való egyidejűségét is (MARTON/OROSS 2009, 61, Figs 6–

7). 

 

6.5.1.5. Keszthely fázis – 4. stíluscsoport 

 

A 4. stíluscsoportot alapvetően a keszthelyi típusú kerámia uralja (6.64. kép: 4). Formái és 

díszítései megegyeznek a 3. stíluscsoport tárgyalásánál már ismertetett változatokkal. A 

finomkerámia soványítása homokkal történt. Gyakoriak az összetett bekarcolt díszítésekkel 

ellátott gömbös testű edények (MARTON 2008, Fig. 5: 5–6), de fellelhető enyhén tölcséres 

nyakú edény is bekarcolt vonaldíszekkel (MARTON 2008, Fig. 5: 3). A vonaldíszek jelentős 

része mélyen árkolt (MARTON 2008, Fig. 5: 3, 5–6), ezzel archaikus benyomást keltenek, de 

motívumaik különböznek a korai VK időszak karcolt ornamentikájától. A 

Milanovce/Nyitranagykér fázis maradványelemei azonban már teljesen kikoptak a 

kerámiaanyagból. Kis számban megjelent a zselizi típusú kerámia is, melynek legfőbb 

jellegzetességei a merőleges, rövid bekarcolt vonalakkal átmetszett vonaldíszek és 

vonalkötegek (MARTON 2008, Fig. 5: 2, 4). A stíluscsoport leletegyütteseiben előforduló zselizi 

díszítésű töredékek szinte kivétel nélkül belső díszes tálakhoz tartoztak, melyeken egyes 

felületrészeket bekarcolt cikkcakk motívumokkal töltöttek ki (MARTON 2008, Fig. 5: 2, 4). 
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 A keszthelyi típusú leletanyagok jellegzetes további díszítése az égetés utáni 

pasztózus vörös festés. Általában bekarcolt vonalpárok közötti szalagdíszeket festettek, a 

festett sávok gyakran fényezettekkel váltakoznak (MARTON 2004, 85; 2008, 201). Különleges 

díszítéstípusnak számít a bekarcolt vonalak kölesmagvakkal való inkrusztációja (MARTON 

2004, 85, Fig. 5; 2008, 201). A stíluscsoport kerámia leletanyaga a teljesen kialakult vagy 

klasszikus Keszthely fázisnak felel meg (MARTON 2008, 204–205, Fig. 5; MARTON/OROSS 2009, 

60; MARTON/OROSS 2012, 225, Abb. 2). 

  

6.5.1.6. Keszthely-Zseliz fázis – 5. stíluscsoport 

 

Az 5. stíluscsoport (6.64. kép: 5) leletanyagában az előzőhöz hasonlóan keszthelyi és zselizi 

típusú kerámiatöredékeket találunk. A 4. és 5. stíluscsoportok közötti különbség egyrészt 

statisztikai jellegű, hiszen a zselizi típusú díszítésekkel ellátott kerámia leletanyag aránya 

egyes régészeti jelenségek esetében elérte, illetve meg is haladta a teljes díszített 

kerámiaanyag 50%-át. Másrészt viszont a zselizi ornamentika bekarcolt díszeivel sokkal 

változatosabb formai környezetben találkozunk: előfordulnak zárt, mély tálak (MARTON 2008, 

Fig. 6: 2, 4), kihajló peremű, hengeres felsőtestű mély tál (MARTON 2008, Fig. 6: 8) és kónikus 

tál (MARTON 2008, Fig. 6: 2, 4) külső felületén is. A rövid, merőleges átmetszések két (MARTON 

2008, Fig. 6: 2, 6), három (MARTON 2008, Fig. 6: 3), esetenként négy vonalból álló (MARTON 

2008, Fig. 6: 7) vonalkötegeket vágnak át. Előfordulnak hullámvonalpárokkal (MARTON 2008, 

Fig. 6: 8) és hullámvonallal (MARTON 2008, Fig. 6: 2) való kombinációban is. 

A 4. stíluscsoporthoz hasonlóan itt is megtalálható a vörös festés és a kölesszemekkel 

díszített kerámia. Az Észak-Dunántúl és Délnyugat-Szlovákia zselizi típusú leletanyagaiban 

gyakori vörös-sárga polikróm festés kivételesnek számít Balatonszárszó leletanyagában, a 

belső felület dekorációjaként jelentkezik, bekarcolt hullámvonalakkal határolt szalagokat tölt 

ki (MARTON 2008, 201; Fig. 6: 1). A stíluscsoport egy olyan önálló kerámiatipológiai fázist 

képvisel, amelyben a keszthelyi és a zselizi típusú kerámia egyenlő súllyal van képviselve 

(MARTON 2008, 205, Fig. 6; MARTON/OROSS 2009, 60; MARTON/OROSS 2012, 225, Abb. 2). 
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6.64. kép: A balatonszárszói kerámia leletanyag tipokronológiai fejlődése (MARTON/OROSS 
2012, Abb. 2. nyomán) 

 

6.5.2. Abszolút kronológia 

 

A balatonszárszói őskori megtelepedés abszolút időrendi helyzetének megállapítása céljából 

48 radiokarbon mintavételre került sor. Ezek közül 47 a Cardiffi Egyetem, az Oxfordi Egyetem 

és az MTA Régészeti Intézete közötti együttműködés keretei között valósult meg a brit 

Natural Environment Research Council anyagi támogatásával (6.65. kép). Egy további 
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mintavételt a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemnek és az MTA BTK Régészeti Intézetének 

közös archeogenetikai programja55 tett szükségessé. Mivel az eredmények közlése még 

folyamatban van, ezért ezen a helyen csak az abszolút kronológiai eredmények vázlatos 

összefoglalására vállalkozhatom. Az alább idézett kalibrált adatok az OxCal kalibrációs 

program 4.1 verziójával készültek (BRONK RAMSEY online; REIMER et al. 2009) és kivétel nélkül 

az 1 szigma konfidencia intervallumot tükrözik. 

  Az Oxfordi Egyetem Radiokarbon Laboratóriumába (Oxford Radiocarbon Accelerator 

Unit) szállított 47 minta közül 46 keltezése volt sikeres. A méréseket Robert E. M. Hedges 

útmutatásai alapján Lucy J. E. Cramp végezte. Az A5 és A7 épületek között feltárt 1052. 

számú gödörből származó minta keltezése a nem megfelelő kollagéntartalom miatt 

sikertelen volt. Egy mintavétel célja a rézkorinak meghatározott, alapozási árokkal 

megépített házak keltezése volt. Az A43 épület 5713. számú oszlophelyéből vett, 

házisertésből56 származó csontminta kora 4320–4070 cal BC, ami egyértelműen igazolja a 

rézkori eredetet (OROSS et al. 2010, 392, Abb. 12). A további 45 minta összesen 44 régészeti 

jelenségből származik, a 780. és 782. számú, radiokarbon mérésekkel szintén keltezett 

temetkezéseket magában foglaló 4109. számú gödör két további, állatcsont mintaanyagon 

elvégzett méréssel is korhatározott. A 45 mérés abban a tekintetben mindenképp sikeresnek 

tekinthető, hogy az eredmények kivétel nélkül a közép-európai VK időszakát képviselték. 

 Az archeogenetikai vizsgálatokat kiegészítő mérés a Curt-Engelhorn-Zentrum 

Archäologie gGmbH mannheimi laboratóriumában készült, a 278. számú temetkezésből 

származó minta szintén a közép-európai VK időszakának megfelelő eredményt szolgáltatott. 

Úgy az Oxfordban, mint a Mannheimben elvégzett mérések a részecskegyorsítós 

tömegspektrometria (Accelerator Mass Spectrometry, AMS) módszerét követték. 

A 46 darab, újkőkori megtelepedést keltező minta kivétel nélkül rövid életű 

mintaanyagból származik, a 18 temetkezésből vett emberi csontminta mellett a 28 állatcsont 

minta különböző telepjelenségeket korhatároz. Nyilvánvaló, hogy ilyen mennyiségű 

radiokarbon adattal tételesen nem lehet meghatározni az építészeti sajátosságaik alapján 

azonosított 59 épület, a 43 temetkezés, az újkőkori sáncárok és számos további, leletanyaga 

alapján kronológiai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bíró régészeti jelenség korát. 

                                                           
55 A már említett kutatási program Kurt W. Alt és Bánffy E. vezetésével a Kárpát-medence újkőkori 
népességének archeogenetikai szemléletű kutatásával foglalkozik. 
56 Az állatcsont mintaanyagok archeozoológiai meghatározását Vörös István, a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársa végezte. 
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Levonhatók viszont következtetések a település fejlődésének alább ismertetett fő 

településfázisainak, azaz makroszintű struktúráinak időrendjéről. Ezzel szemben nem 

szolgáltatnak elégséges információt ahhoz, hogy a közép- és mikroszintű szerkezeti 

változások modellezéséhez bizonyító erejű érvként szolgáljanak. Néhány speciális esetben 

alkalmasak azonban olyan kérdések eldöntésére, amely más módszerrel nem volt 

lehetséges. 

Az individuális adatok közül a legidősebb – a várakozásoknak megfelelően – a Bicske-

Bíňa/Bény fázis egyik hulladékgödrét, az 5686. számút keltezi az 5370–5290 cal BC 

intervallumra. A korai VK időszakot keltező számos adat azonban meglepően fiatal, 

egyszerűen belesimul a kései VK időszak 5300/5250 cal BC körüli időponttal kezdődő 

adatsorába. A mérési eredmények azonban összecsengenek azzal a P. Stadler által 

megfogalmazott, de konkrét adatok közlésével alá nem támasztott véleménnyel, amely 

szerint a Bicske-Bíňa/Bény fázis telepei az 5400–5300 cal BC intervallumra, a Milanovce fázis 

települései pedig az 5300–5200 cal BC közötti időszakra keltezhetőek (STADLER/KOTOVA 2010a, 

338). A Milanovce/Nyitranagykér fázis időrendi helyzetének újraértékelése elkerülhetetlen 

lesz egy későbbi időpontban annak minden, a relatív kronológiára és a korai, illetve kései VK 

időszakokkal való viszonyrendszerére vonatkozó következményekkel egyetemben. Jelenleg 

az látszik a legvalószínűbbnek, hogy utóbbi fázis esetében egy kifejezetten rövid periódussal 

lehet számolni a korai és a kései VK időszakok határán. Pontos abszolút kronológiai helyzete 

csak egyértelmű összefüggésekkel rendelkező, rövid életű mintákból származó mérések 

hosszabb sorozatainak Bayesian-módszerrel való vizsgálatával állapítható meg. 

A kései VK időszak adatsorának kezdeti időpontja az egyedi adatok intervallumainak 

kezdete alapján nagy biztonsággal 5300/5250 cal BC értékben adható meg. A kései VK 

időszak, vagyis a korai Keszthely, a Keszthely és a Keszthely-Zseliz fázisok radiokarbon 

keltezését mindazonáltal nagyban megnehezíti, hogy a kalibrációs görbe az 5270 és 5070 cal 

BC közötti intervallumban kimondottan egyenetlen. A görbén egy ún. hurok található, amely 

a kalibrált intervallumok szélességét jelentősen megnöveli. Ennek következtében a kalibrált 

individuális adatok jelentős része kifejezetten homogén, 5300–5070 cal BC közötti 

intervallumot jelez. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy semmivel sem szolgáltatnak 

pontosabb értékeket, mint az időszak nagyobb standard eltérésű, konvencionális módszerrel 

mért adatai. Ezen túlmenően azonban azt kell mondani, hogy Balatonszárszón a kalibrálatlan 

BP adatok számottevő része is egy szűk sávban mozog, 6265 és 6220 BP között, jellemzően 
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30–35 éves standard eltérésekkel. Ilyen adatok a Milanovce/Nyitranagykér fázistól egészen a 

Keszthely-Zseliz fázis legkorábbi eredményeiig megtalálhatóak. 

További problémát jelent, hogy van olyan terület, például az A3 és A9 épületek 

környezetében mért adatok esetében, ahol az abszolút kronológiai eredmények idősebbnek 

mutatják a Keszthely fázis jelenségeit a korai Keszthely fázisnál. A radiokarbon mérésekkel 

párhuzamosan elvégzett stabil szén- és nitrogénizotóp vizsgálatok kizárták a reservoire effect 

jelenségének lehetőségét. Az eltérések és ellentmondások időben mindössze néhány 

évtizedet jelentenek; az pedig betudható az egy fázisra jutó minták alacsony számának is, 

hogy az individuális adatok szintjén nem mindig állapíthatóak meg világos, a tipokronológiai 

fázisoknak megfelelő tendenciák. Azt a következtetést azonban le tudjuk vonni a jelenségből, 

hogy a korai Keszthely fázis maximálisan 100 évig, de leginkább annál is rövidebb ideig 

tartott az 5300–5200 cal BC közötti intervallumban. 

A Keszthely és Keszthely-Zseliz fázisok életét az individuális adatok 5300/5200 cal BC és 

5000/4950 cal BC közötti idősávban helyezik el. A kettő közötti átmenet, vagyis a zselizi 

típusú díszített kerámia leletanyag tömeges megjelenésének ideje a balatonszárszói egyedi 

adatokból nem állapítható meg. 

Jelentős következtetések vonhatóak le a település életének utolsó szakaszáról, 

többek között azért, mert ott már nem kell számolni a kalibrációs görbe említett hurkának 

negatív hatásaival. Figyelemre méltó jelenség, hogy a 13 legfiatalabb, 25–39 éves standard 

eltérések mellett 6169 és 6081 BP között kalibrálatlan mérési eredményeket szolgáltató 

minta közül tíz temetkezésekből származik. Ezek, mint azt a temetkezések időrendjével 

foglalkozó részben részletesen tárgyaltam, a déli településrész nagy területén szóródtak és 

szignifikánsan fiatalabbak voltak a környezetüknél. Adataik jellemzően a Keszthely-Zseliz 

fázis néhány keltezett gödrével voltak egykorúak. A kérdéses temetkezések a kései VK 

időszak 15 radiokarbon adattal keltezett temetkezésének kétharmadát teszik ki, közéjük 

tartozik többek között a Mannheimben elvégzett mérés mintaanyagát szolgáltató is. A 

megfigyelés így két különböző laboratórium eredményeivel is igazolható. Az adatok 

ismeretében megalapozottan állítható, hogy a Keszthely-Zseliz fázis idején a település 

lakótérként már nem szolgáló részeit használták temetkezési helyként. A legfiatalabb 

újkőkori adat is temetkezésből származik, a mellékletekkel leggazdagabban ellátott 531. 

számú temetkezés kora 5040–4950 cal BC. 
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Az individuális adatok alapján a település élete összességében az 5350 cal BC és 

5000/4950 cal BC közötti időszakban zajlott. 

A Bayesian-módszerrel való elemzés során öt adat annyira fiatal volt a régészeti 

kontextushoz képest, amelyet keltezett, hogy azok felhasználásáról le kellett mondani az öt 

fázist keltező modell felállításánál. A modellbe integrált 41 mérési eredmény közül négy 

keltezte a Bicske-Bíňa/Bény, kettő a Milanovce/Nyitranagykér fázist, öt a korai Keszthely 

fázis adata. Az eredmények döntő többsége a település fiatalabb fázisait keltezte, 13 a 

Keszthely, 17 a Keszthely-Zseliz fázist.  

A folyamatos megtelepedést szemléltető modell (contiguous model) alkalmazása 

nem vezetett eredményre. A település fejlődésének korai szakaszára vonatkozó értékek 

általában túlságosan fiatalok és csak a 2 szigma konfidencia intervallumban fogadhatóak el. 

A modell a település életének végét az 1 és 2 szigma konfidencia intervallumban egyaránt a 

Kr. u. 52. évszázad első felében jelezte, ami nyilvánvalóan túl korai időpont és a település 

szerkezetének, a kerámia leletanyag stílusjegyeinek, valamint az individuális adatok 

ismeretében egyaránt elfogadhatatlan. Az egyes kerámiatipológiai alapon elkülönített 

fázisok közötti átfedéseket megengedő modell (overlapping model) elvi alapon is sokkal 

jobban megfelel egy olyan típusú fejlődésnek, amikor a kerámiastílusok közötti átmenet nem 

elvágólag történik, hanem egy hosszabb-rövidebb folyamat következménye (BRONK RAMSEY 

2009). 

A fázisok közötti átfedéseket megengedő modell adatai sem mentesek a megoldandó 

problémáktól, további adatokra lesz szükség például a korai Keszthely és a Keszthely fázisok 

időrendi viszonyának tisztázására. A település életének legfontosabb momentumait tekintve 

azonban az utóbbi modell értékei összhangban vannak az egyéb módszerekkel tett időrendi 

megállapításokkal és beilleszthetőek a kultúra regionális kronológiai fejlődéséről kialakult 

keretek közé. Ezek szerint a település kezdete 1 szigma konfidencia intervallumban 5380–

5250 cal BC utánra keltezhető, de 63,3% a valószínűsége az 5380–5290 cal BC utáni 

időpontnak. A kései VK időszak kezdete szintén 1 szigma konfidencia intervallumban 5310–

5120 cal BC utánra keltezhető. A település életének vége 5050–4970 cal BC előtt következett 

be, ismét az 1 szigma konfidencia tartományt kifejező 68,2%-os valószínűséggel. 
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6.65. kép: A balatonszárszói település Oxfordban mért radiokarbon adatainak 

 mintavételi helyei 
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6.6. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

 

6.6.1. A település fejlődésének fő fázisai 

 

A kerámia leletanyag öt elkülönített stíluscsoportja egyértelműen kronológiai kategóriaként 

értelmezhető, ennek megfelelően ezek képezik az alapját az egyes települési fázisok 

megállapításának. A balatonszárszói újkőkori telep feltárt része így értelemszerűen öt 

településfázisra osztható fel. 

 

 

 
6.66. kép: Az A és B kategóriába tartozó épületek keltezése a kerámiatipológia öt 

stíluscsoportja alapján 
 

Az öt stíluscsoporthoz tartozó kerámia leletanyag előfordulása területi mintát követ a 

kutatott felületen (6.66. kép). A legkorábbi relatív kronológiai egység, a Bicske-Bíňa/Bény 

fázis kerámia leletanyagával keltezett régészeti jelenségek a fázis három épületével (A41, 

A42 és A44) jól elhatárolhatóan az ásatás északkeleti részén váltak ismertté. Ettől délre egy 
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viszonylag keskeny, KDK–NyÉNy-i irányba húzódó sávban kerültek elő a 

Milanovce/Nyitranagykér fázis időszakára keltezett jelenségek, amelyek a 2. településfázist 

képviselik. Ezen a területen egy épület (A45) volt minden kétséget kizáróan azonosítható. 

 A 3. stíluscsoport kerámiájával keltezett, a korai Keszthely fázisba sorolható épületek 

száma lényegesen meghaladja a korai VK időszak építményeinek számát. Az A47 házalap a 

korábbiakhoz hasonlóan a többitől nagy távolságban került elő. A korai Keszthely fázis 

további 17 épülete azonban a feltárt terület déli, épületalapokkal sűrűn fedett részén 

helyezkedett el, annak is a keleti és a középső szekciójában. A plató nyugati részéről ilyen 

korú épületnyom nem ismert. Az A47 épülettől délre, attól 70–80 méter távolságban 

megtalált A40, A36, B9, A33, A34 és B11 épületalapok és a valamelyest távolabb, a plató 

keleti szélén előkerült A39 házalap kivétel nélkül a korai Keszthely fázis házainak nyomai 

voltak. Tőlük nyugat-délnyugatra állt a 3. településfázis A14 épülete. Hasonlóan a fázishoz 

tartozott a feltárt terület délkeleti peremén az A32 épület, valamint az egymás közelében, de 

egymáshoz képest északkeleti, illetve délnyugati irányban feltárt A28 és B8 házalapok. Tőlük 

keletre kelet–nyugati irányú sort alkottak az A17, A15 és A26 épületalapok. A feltárt terület 

déli peremén az A25 épületalapnak csak a legészakibb része esett a kutatható felületre. A 

plató középső részén az A22 és az A24 épületalapok képviselték a településfázist. 

 A 4. stíluscsoport kerámiájával keltezett épületnyomok, azaz a Keszthely fázis házai 

felelnek meg a 4. településfázisnak. Ilyen korú épületek a déli településrész teljes területén 

előfordultak a plató nyugati és keleti széle között. A keleti részen a korai Keszthely fázis 

házalapjainak hosszabb sorától közvetlenül délre, szintén egy kelet–nyugati irányú tengely 

mentén váltak ismertté az A31, B10 és A35 épületalapok. Tőlük nyugatra a B7, délnyugatra 

az A30 épület keltezhető erre a fázisra. Szintén a 4. településfázishoz tartozik az A17 épület 

délnyugati sarkán feltárt A19 házalap. A feltárt terület déli részén került elő a településfázis 

hosszabb, szintén egy nyugat–keleti irányú tengelyre felfűzhető házcsoportja: az A21 épület 

melletti A20 épület nem keltezhető pontosan, míg az A18, A16 és A27 épületek időrendi 

helyzete ismét egyértelműen megállapítható. Velük egykorú a tőlük keletre, a kutatott 

terület déli határán részlegesen feltárt A29 épület. A déli településrész északnyugati részén 

az épületeknek két olyan csoportja is ismertté vált, amelyeket a kerámia leletanyag kivétel 

nélkül a 4. településfázissal kapcsol össze. Az egyik a B5, A10, A4, A3 és A9 épületek 

csoportja, amelynek házalapjai egy nyugat-délnyugat–kelet-északkeleti irányú tengelyhez 

igazodtak. A plató nyugati szélén feltárt csoportban nem egy sorban, hanem 
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sakktáblaszerűen, de hasonló logika szerint helyezkedtek el az A53, A51, B3, A50 és A48 

házalapok. Talán ehhez a csoporthoz tartozik a fázis egy további, közeli épülete: a B4 

házalap. Az A13 épület az összes környező épülettől viszonylag nagyobb távolságban látott 

napvilágot. Az A23 házalaphoz a 3. településfázis A22 épülete esett a legközelebb. A 4. 

településfázisba sorolható a felület délnyugati részén feltárt A12, B6 és A11 házalapok közül 

az első kettő, az A11 épület pontos időrendi helyzete nem állapítható meg. Összesen 26, az A 

és a B kategóriába sorolt épület keltezhető e településfázishoz. 

 Az 5. stíluscsoport keszthelyi és zselizi típusú kerámiájával keltezett 5. 

településfázishoz összesen hat épület tartozott. Az A1, A2, A7 és A5 épületalapok a 

leggyakoribb minta szerinti kelet–nyugati irányú tengely mentén, sorban elhelyezkedve 

láttak napvilágot. Talán a pontosan nem keltezhető A6 épület is ezekkel az építményekkel 

volt szorosabb kronológiai kapcsolatban. Két további egykorú épületalap, a B1 és B2 a plató 

nyugati pereméhez közel helyezkedtek el egy olyan területen, ahol a feltárt régészeti 

jelenségek nagy részéből szintén a Keszthely-Zseliz fázis kerámia leletanyaga került elő. 

  Az elemzésnek már ezen a szintjén is messzemenő következtetések vonhatóak le a 

település fejlődéséről. Ennek alapján a korai VK időszakban az újkőkori települést egy néhány 

épületből álló szer jelentette, amely a 3. településfázisig állt fenn ebben a formájában. Az 1. 

településfázis egy három épületből álló, tipokronológiai értelemben a Bicske-Bíňa/Bény 

fázisra keltezhető telep. Mivel legkorábbi radiokarbon adatai is a Kr. e. 54. évszázad második 

és harmadik harmadát képviselik, a házak a Bicske-Bíňa/Bény fázis végső szakaszában 

épültek és egykorúnak tekinthetők.  

A 2. településfázishoz eredetileg mindössze egy épületet, az A45 házalapot lehetett 

kötni. Van azonban több olyan terület a Milanovce/Nyitranagykér fázis régészeti 

jelenségeinek sávjában, ahol minden bizonnyal álltak további épületek. Helyzetük pontos 

azonosítása azonban nagy nehézségekbe ütközött, mert vagy csak az egyik hosszanti gödör 

volt egyértelműen meghatározható, vagy két rendkívül töredékesen fennmaradt, hosszanti 

gödrökként is értelmezhető beásáscsoport egészült ki olyan oszlophelyekkel, amelyek 

helyzetük és tájolásuk alapján oszlopszerkezetes épület keresztirányú oszlophelysoraként is 

szolgálhattak. Ennek megfelelően ezek a jelenségek a B kategóriába sorolt épületek között 

sem kerültek feltüntetésre. A településszerkezet és mindenekelőtt a 2. településfázis jobb 

modellezhetősége miatt vezettem be az M1, M2 és M3 házalapokat. Az M1 épületalap az 

A41 házalaptól délnyugatra, az M2 ugyanettől az épülettől délkeletre helyezkedett el. Az 
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A45, M1 és M2 épületalapok, amelyeket az 1. településfázishoz hasonlóan nagy távolságban, 

elszórtan építettek fel a lelőhelyen, megismételték az azt megelőző településfázis három 

épületből álló szerének szerkezetét, a telep nagysága így nem változott. Az A45 épülettől 

délkeletre rekonstruált M3 épületalap már a szer térhasználati szokásainak bomlását vetíti 

előre, hiszen távolsága jóval kisebb az A45 házalaptól, mint a 2. településfázis másik három 

épületének egymástól való távolsága (6.67. kép).  

Az M3 háztól kelet-délkeletre felépített A47 épület pedig már a 3. településfázis 

konstrukciója. A telep élete folyamatos volt, szerkezetében azonban radikális változás 

következett be. A lakott terület ismét jelentősen eltolódott déli irányba, de kialakult egy 

többhektáros, épületalapokkal sűrűn fedett településrész a feltárt terület délkeleti részén. 

A változás időpontját a radiokarbon adatok a Kr. e. 53. évszázadra teszik, annak is minden 

bizonnyal az első felére. A 3. településfázis kezdete így jól párhuzamba állítható a német 

területek legkorábbi VK időszakának végével és az azt követő Flomborn időszak kezdetével. A 

feltárt terület déli részén ekkor egy a korábbinál sűrűbben beépített település alakult ki, 

amely a korai Keszthely fázisban a plató keleti és középső részére korlátozódott, vagyis a 

korai VK időszak településével határos felületre. Több épületalap önmagában természetesen 

még nem jelenti azt, hogy egy időben több ház állt a településen. A 3. településfázis azonban 

semmiképp sem nyúlik túl a Kr. e. 53. évszázad végén, ami azt jelenti, hogy a telekmodellhez 

kapcsolódó hagyományos felfogás szerinti rövid, 25 éves házgenerációkkal számolva sem 

alkotta négynél több a településfázist. Ezek között oszlik meg a fázis 18 épülete, ami 

épületgenerációnként átlagosan 4,5 új házat jelent. Vagyis egyértelműen többet, ahány ház a 

korai VK időszak szerének egyes házgenerációiban épült. 

A 4. településfázis idején a plató teljes szélességében épületek házak. Az aktuálisan 

használt településrész ebben a településfázisban terjedt ki a legnagyobb területre, de a telep 

súlypontja a nyugati részre helyeződött át. A délnyugati részen addig nem használt, új 

területeket építettek be, a délkeleti településrészen pedig a 3. településfázis 

épületcsoportjai közötti területeken vagy az előző fázis épületcsoportjainak szélén jelentek 

meg a fázis építményei (6.68. kép). 
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6.67. kép: A korai VK időszak települése Balatonszárszón: az 1. és a 2. településfázis 
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6.68. kép: A 3. és a 4. településfázis Balatonszárszón 
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6.69. kép: Az 5. balatonszárszói településfázis 
 

Feltűnő a legfiatalabb, 5. településfázis épületeinek csekély száma, és az, hogy 

általunk ismert épületei két egymástól is nagy távolságban lévő felületen kerültek elő a 

kutatott terület délnyugati részén (6.69. kép). Annak ismeretében, hogy nagyszámú, a 

településfázissal egykorú temetkezést sikerült feltárni, kizárható a település hirtelen 

megroppanásának és részleges elnéptelenedésének lehetősége. Mivel a plató déli részén 

többhektáros területen semmilyen régészeti kutatás nem folyt, ezért nagyobb, régészetileg 

teljesen felderítetlen területek húzódnak az ásatás közvetlen környezetében. 

Meggyőződésem, hogy a 3. és 4. településfázis régészeti jelenségei között eltemetett, azok 

elsődleges használati idejénél 100–250 évvel később élt emberek olyan házakban laktak, 

amelyek a feltárás által nem érintett területen álltak. 
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6.6.2. Az épületek közvetlen környezete 

 

Az egyes épületeknek az öt településfázishoz való hozzárendelése után megnyílt a lehetőség 

annak vizsgálatára, hogy hogyan nézett ki az egyes fázisokban a házak környezete, milyen 

törvényszerűségek állapíthatók meg a lakók mindennapi tevékenységeinek színhelyeiről. 

Egyben szükséges volt annak vizsgálata is, hogy mennyiben mutathatók ki hasonlóságok a 

Rajna-vidéki udvarmodellel való összevetésben. 

 Az 1. településfázis három épületével kapcsolatban rendkívül korlátozott 

következtetéseket tudtam levonni. Majdnem áthidalhatatlan problémát jelent, hogy 

hosszanti gödreik még az ásatást megelőzően elpusztultak, ezért eleve hiányzik a ház körüli 

beásások egyik legfontosabb eleme. Az nem kétséges, hogy eredetileg hosszanti gödrök 

húzódtak ennek a településfázisnak az oszlopszerkezetes konstrukciói mellett is, ez a velük 

egykorú közép-európai épületek elengedhetetlen kelléke volt. Nehéz választ adni arra a 

kérdésre, hogy a házalapok rendszerint legmélyebben földbe ásott eleme miért volt 

szokatlanul sekély ezeknél a házaknál. Hasonló jelenség, igaz kifejezetten korlátozott 

számban a kései VK időszak egyes épületei mellett, így például az A6 házalapnál is 

megfigyelhető.  

Mind a három épület szélesebb vonzáskörzetében megtalálható volt egy-két nagyobb 

méretű, jelentős mennyiségű leletanyagot tartalmazó hulladékgödör. Ezek épületektől való 

távolsága akár 15–20 méter is lehetett. A három rendelkezésre álló példa nem szolgált olyan 

bizonyítékokkal, amelyek szerint a gödrök és az épületek viszonyában visszatérő 

szabályszerűségek lennének. A házak keltezése ennek ellenére biztosnak tekinthető, mert 

környezetükben jelentős távolságon belül kizárólag a Bicske-Bíňa/Bény fázis leletei ismertek 

a régészeti jelenségekből. 

A 2. településfázis A45 épülete (6.70. kép: 1) szolgált az egyik legfontosabb 

esettanulmányként a házak környezetének vizsgálatához. Mindkét hosszanti gödre 

kifejezetten jó állapotban maradt fenn. A hosszanti gödrök külső oldalán, azok középső 

szakaszának vonalában egy-egy, viszonylag szabályos ovális gödör (6005. és 5879.) volt 

beásva, ezek megfelelnek az U. Boelicke által vázolt struktúra nyugati és keleti gödrének. 

Ezeken felül az épülettől számított 20 méteres sugarú körön belül alig voltak további 

régészeti jelenségek, a néhány dokumentált gödör – egy rézkori gödörkomplexumot 

leszámítva – egyrészt kifejezetten kis átmérőjű, másrészt leletanyag egyáltalán nem vagy 
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csak csekély mennyiségben került elő belőlük. A Rajna-vidéki udvarmodell északi gödrének 

és egyéb gödröknek nincs nyoma. Figyelemre méltó a leleteloszlás, az épület nyugati 

hosszanti gödréből (5856. és 5889.) és a nyugati gödörből (6005.) előkerült kerámia 

leletanyag mennyisége jelentősen meghaladta a keleti oldal hosszanti gödrének (5890., 

5891. és 5892.) és a keleti gödörnek (5879.) a leletanyagát (MARTON 2013, Fig. 2). 

A megfigyelések nagyban hozzájárultak a 2. településfázis szerkezetének 

kiegészíthetőségéhez. Az A41 épülettől délnyugatra azonosított M1 épületalap (6.70. kép: 2) 

azért nem került be a B kategória épületei közé, mert két hosszanti gödre nem volt 

egyértelműen azonosítható. Ezenfelül az egyik hosszanti gödörként értelmezhető 

beásáscsoporttól keletre található két, oszlophelyként is értelmezhető jelenség átmérője 

messze átlagon felüli volt. A hosszanti gödör mellett viszont ismét egy szabályos, ovális 

gödör (6056.) került elő. Az A45 házalap környezetének ismeretében nyilvánvaló, hogy ez 

volt az épület nyugati gödre. Ennek alapján már azonosítható a töredékeiből rekonstruált 

keleti hosszanti gödör (5306., 5307. és 5311.) mellett a keleti gödör (5312.), amelybe két 

további, kisebb gödröt (5456. és 5459.) is beleástak. 

       

 

 
6.70. kép: A 2. településfázis A45 (1) és M1 (1) épületeinek környezete 
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 A 3. településfázis egyetlen, a déli településrésztől északra felépített épületénél, az 

A47 épületnél (6.71. kép: 1) a nyugati oldal teljesen a 2. településfázis mintájára 

értelmezhető, annak ellenére, hogy a hosszanti gödör mellett egy nagyméretű süppedék 

nehezítette a feltárást, amelynek betöltését Raman-féle erdei talaj alkotta. Vitán felül 

azonosítható a nyugati gödör (6048.) és megjelent néhány további, szintén az épülethez 

köthető gödör is. A keleti oldal viszont jóval bizonytalanabb. Egyrészt két beásás (5981. és 

5993.) csak feltételesen tekinthető a hosszanti gödör nyomának, másrészt a keleti gödör 

pozíciójában lévő régészeti jelenség (6006.) közel sem olyan szabályos, ovális peremű, mint 

az A45 és M1 épületeknél megismert párhuzamai. A keleti oldalon is hangsúlyos a további, az 

épülethez köthető gödrök megjelenése. 

 

 

 
6.71. kép: A 3. településfázis A47 (1) és A28 (2) épületeinek környezte 

 

A másik olyan épület, amelyet a 3. településfázis illusztrálására kiválasztottam az A28 

épületalap, a település három darab háromrészes épületének egyike (6.71. kép: 2). A nyugati 

(3627.) és a keleti (3802.) gödrök ismét kifejezetten szabályos, ovális peremű régészeti 
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jelenségek az épület középső részének vonalában. Mindkettő érintkezik a hosszanti gödörrel. 

Határozottan megnőtt az épülethez köthető további gödrök száma, amelyek az épület 

mindkét oldalán a középső és a délkeleti épületrész mellett helyezkedtek el. Különösen 

látványos a nyugati oldal, ahol számos egymásba ásott gödör került elő, teljesen körülvéve a 

nyugati gödröt. A leletanyag ebben az esetben is a ház nyugati oldalán koncentrálódott. 

Úgy tűnik, a 4. településfázis komoly változásokat hozott a házak környezetének 

használatát illetően. Az A9 épület mellett található gödröt bemutató alaprajzon (6.72. kép: 1) 

világosan látszik, hogy a nyugati és a keleti gödör a 2. és 3. településfázisban megismert 

formájában eltűnt, bár vannak olyan, igaz, sokkal szabálytalanabb gödrök, amelyeket lehet 

nyugati és keleti gödörként is értelmezni. Egyetlen, jelentős méretekkel és leletegyüttessel 

rendelkező északi gödörnek továbbra sincs nyoma, de vannak olyan gödrök az épülettől 

északra, amelyek leleteik alapján a házhoz köthetőek. Az A9 épületnél megállapíthatók 

voltak a háztól távolabbi gödrökkel is közvetlen leletösszefüggések, ezek elsősorban az 

épülettől nyugatra és délnyugatra feküdtek.  

 

 

 
6.72. kép: A 4. településfázis A9 (1) és A50 (2) épületeinek környezete 
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A 4. településfázis A50 épülete a telep egyik legkisebb, 3c típusba sorolt háza (6.72. 

kép: 2). A kifejezetten szabályos hosszanti gödrök külső oldalán ugyan megfigyelhető volt a 

nyugati (6724) és a keleti (6392) gödör, de az A9 épülethez hasonlóan semmilyen nyoma 

nem volt a két megelőző településfázisra jellemző formai jegyeknek. 

 A 4. településfázis épületeinek tárgyalásakor egy sajátos jelenség is előfordult az A3 

(6.73. kép: 1) és A4 épületeknél (6.73. kép: 2), amelyeket az A9 épülettől nyugatra, szorosan 

egymás mellett építettek fel. A nyugati és a keleti gödrök hiányoztak, viszont az A3 épület 

északkeleti előterében kettő (960. és 961.), az A4 épületnek szintén az északkeleti sarkán egy 

(963.) mély, méhkas alakú tárológödör került elő. A gödörtípus kifejezetten ritkaságszámba 

megy a lelőhelyen, ennyire szabályos példái máshol sem voltak fellelhetőek. A 960. számú 

gödörben látott napvilágot a 159. számú temetkezés. Ez nyilvánvalóan a beásás másodlagos 

használatára utal, annál is inkább, mert ez volt a két olyan temetkezés egyike, ahol az emberi 

maradványok alatt keményre döngölt felület volt. A tárológödrök megjelenése időrendileg 

megfelel a J. Pavúk által leírt megfigyelésnek, miszerint azok a szlovákiai lelőhelyeken 

hiányoznak a kottafejes fázisban és kizárólag a zselizi időszak sajátosságai. 

 

 

 
6.73. kép: A 4. településfázis A3 és A4 épületeinek környezete 
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Az 5. településfázis hat épületének környezetében nem mutathatók ki olyan 

struktúrák, amelyek lényeges különbséget mutatnának a 4. településfázis szokványos 

épületeinek jelenségeitől. Az A1 épülettől dél-délnyugatra található a hozzá tartozó 337. 

számú, leletanyagban rendkívül gazdag gödör. 

Általánosságban az mondható el, hogy a Rajna-vidéken megalkotott udvarszisztéma 

(BOELICKE 1982) mint egy, az épület körüli, 25 méter sugarú aktivitászóna nem 

rekonstruálható. A közép-európai VK Rajna-vidéki udvaraihoz rendelt gödörtípusok közül az 

ott is leggyakrabban megfigyelt kettő, a nyugati és a keleti gödör igazolható, amelyek a fent 

leírt változásokon mentek keresztül a település fejlődése során. A házak környezetének 

struktúrájában nem a település szerkezetében bekövetkezett legfontosabb változással egy 

időben, hanem azt követően, a 3. és 4. településfázisok között zajlottak le a leglényegesebb 

változások. 

Visszatérő jelenség viszont, hogy a házakhoz köthető leletanyag az épület nyugati 

oldalán található régészeti jelenségekből került elő, a nyugati gödröknek meghatározó 

szerepe van a leleteloszlás szempontjából. A megfigyelések arra engednek következtetni, 

hogy a házak lakói által használt külső tér súlypontja az épületektől nyugatra volt, ezen 

túlmenően az épülettől délnyugatra, illetve délre fekvő terület hangsúlyos a térhasználat 

szempontjából. A balatonszárszói eredmények nagymértékben összecsengenek J. Lüningnek 

a schwanfeldi épületekhez kapcsolódó, nyugati udvarokról tett megállapításaival (LÜNING 

2005a, 59, Abb. 10). 

 

6.6.3. A településszerkezet közép-és mikroszintű struktúrái 

 

6.6.3.1. A házcsoportok 

 

Amint az előbbiekben látható volt, a Rajna-vidéki udvarmodell annak klasszikus formájában 

nem alkalmazható a balatonszárszói lelőhelyen. A telek fogalmának használata is olyan 

prekoncepciót jelentene, hogy a további vizsgálatokhoz az E. Lenneis által is javasolt, sokkal 

semlegesebb házcsoport elnevezés mellett döntöttem. Az északkeleti településrész épületei 

a környezetükben található régészeti jelenségekkel önálló egységeket képviseltek. A déli 
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településrészen azonban a házalapok általában jól elkülönülő csoportokat alkottak, amelyek 

egymás mellett, hasonló irányítású hossztengellyel felépített házakat jeleztek. Az egy 

házcsoporthoz tartozó épületek rendszerint kizárólag azonos településfázishoz tartoztak. Az 

egyetlen kivételt néhány, a 3. és 4. településfázis épületeiből álló házcsoport képezte, 

további utalásként a két fázis szoros kapcsolatára. A házcsoportokra való felosztást – a 

délkeleti településrész néhány problematikus helyzetű épületalapjára tekintettel – két 

változatban készítettem el. 

 Az északkeleti településrész felosztása egyértelmű, az A, B és C jelű egységek az 1. 

településfázis három, a D, E, F, G egységek a 2. településfázis négy háztartását jelölik. A H 

jelű a 3. településfázis egyetlen északi, magányos épülete és környezete. 

 

 

 
6.74. kép: Az újkőkori házcsoportok elhelyezkedése (1. változat) 

 

 A déli településrészen az első változatban szigorúan ragaszkodtam a jellemzően 

keleti–nyugati tengelyű sorok összetartozásához, ezért a J házcsoportot az A28, az A30 és az 



334 
 

A32 épületek alkotják (6.74. kép). Ez a megoldás azonban több szempontból valószínűtlen. 

Egyrészt a három épület egymástól való távolsága nagyobb, mint a jól elhatárolható 

házcsoportok épületei között mérhető távolság, másrészt a 4. településfázishoz tartozó A30 

épület a két korábbi konstrukció között helyezkedik el. Az A28 épület térbeli kapcsolata 

sokkal szorosabb a B8 házzal, még akkor is, ha nem egy kelet–nyugati irányú tengelybe 

esnek. Ezért a második változat véleményem szerint sokkal pontosabban tükrözi a 

településen belüli viszonyokat. 

 

 
 

6.75. kép: Az újkőkori házcsoportok elhelyezkedése (2. változat) 
 
 A második változat szerint a déli településrészt 13 házcsoport alkotja (6.75. kép). Az 

északi településrészhez legközelebb eső I jelű házcsoport legkevesebb öt, legtöbb hét 

épületből áll. A csoport két szélén az A40 és A39 épületek többi konstrukcióval való viszonya 

bizonytalan. Mivel minden épület a 3. településfázishoz tartozott, amelynek élete szűk egy 

évszázadot fogott át, ezért mindenképpen két házcsoportról van szó, amelyet azonban a 
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feldolgozás jelen állapotában még nem lehet elválasztani. Ezeket I1 és I2 házcsoportként 

jelöltem.  

Tőlük délre az N házcsoportot a 4. településfázis három épülete (A31, B10, A35) 

alkotja. A J házcsoport ebben a változatban az A28 és B8 épületekből áll. Az A30 és a A32 

épületek viszont az önálló T házcsoportot képezik. Az I1 és I2 házcsoportoktól nyugatra 

található a három, szorosan egymás mellett felépített épületből (A14, A8, B7) álló L 

házcsoport, amellyel délnyugaton a négy épületből (A26, A15, A17 és A19) álló K házcsoport 

határos.  

A feltárás déli határán az O házcsoport hat épületet (A21, A20, A18, A16, A27 és A29) 

integrál. Hasonlóan a feltárt terület déli határán, a 3. településfázisban létesített sáncárok 

előterében került elő a két, 4. településfázisba sorolt (A12, B6) és egy pontosan nem 

keltezhető (A11) épület alkotta P házcsoport. A déli feltárási terület közepén a két épületből 

(A23 és A22) álló M házcsoport különíthető el.  

A délnyugati rész két, 4. településfázisba tartozó épületek alkotta házcsoportja közül 

az R öt vagy hat (A53, A51, B3, A50, A48 és talán a B4) épületből állt, a Q házcsoportot öt 

épület (B5, A10, A4, A3, A9) alkotta. Tőle keletre található az 5. településfázis egyetlen 

összefüggő házcsoportja, amelynek az A1, A2, A7 és A5 épületek az alkotóelemei. Hat épület: 

az A6, A37, A13, A24, B1 és B2 házak olyan távol voltak minden környező házcsoporttól, hogy 

még feltételesen sem voltak besorolhatók. 

A házcsoportok kettő–hat épületből álltak. A déli településrész 13 házcsoportja közül 

három, az I1, I2 és a J jelűek kizárólag a 3. településfázis épületeiből álltak. Négy 

házcsoportban, a T, K, L és M jelűekben a 3. és 4. településfázis épületei együtt fordultak elő. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy mind a négy esetben egyetlen ház képviselte a 4. 

településfázist. Ezek az épületek kivétel nélkül szélső helyzetben voltak a házcsoport egyik 

végén. A T, K és M házcsoportokban a legkésőbbi épület a házcsoport nyugati végén épült 

fel, vagyis a csoporton belüli elmozdulás megfelelt a település makroszintű mozgásának. Az L 

házcsoport fejlődése ezzel ellentétes, ott a 4. településfázis épülete a keleti szélen van. Öt 

házcsoportban, az N, O, P, Q és R jelűekben kizárólag a 4. településfázis épületei vannak 

képviselve. Az 5. településfázis egyetlen feltárt házcsoportja, az S jelű szintén homogén. 
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6.6.3.2. A házcsoportokon belüli időrendi különbségek vizsgálata 

 

 

 
6.76. kép: A kerámia leletanyag statisztikai elemzésére kiválasztott házcsoportok 

elhelyezkedése a lelőhelyen 
 

A kerámia leletanyag értékelése még folyamatban van, ezért az épületek elemzése és a 

telepszerkezet rekonstrukciója során összesen azonosított 63 épület fejlődésének 

dinamikájáról nem tudok teljes körű képet alkotni. A kerámia leletanyagot feldolgozó 

Marton Tiborral kiválasztottunk egy olyan reprezentatív mintát, amely egyrészt a település 

teljes fejlődését képviseli, másrészt további adatokat szolgáltathat az egyes házcsoportokon 

belüli fejlődésről. A sorozatban az északkeleti településrészről, a korai VK időszak szeréről az 

1. településfázis A42 épülete (C), a 2. településfázis A45 épülete (D) és a 3. településfázis A47 

épülete (H) szerepelt. A déli településrészről három házcsoportot vontunk be, a 3. 

településfázis házai mellett egy későbbi épületet is felvonultató K házcsoportot, a kizárólag a 

4. településfázishoz tartozó Q házcsoportot és természetesen az 5. településfázis S 

házcsoportját. Ez összesen 16 épületet jelentett (6.76. kép). 
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 Marton T. a 16 épülethez tartozó 104 régészeti jelenség 8865 kerámiatöredékét 

elemezte, a szeriációba bevonható töredékeket 78 marker alapján értékelte. Nem 

szolgáltatott elegendő szignifikáns leletanyagot a K házcsoport A26 épülete, a Q házcsoport 

A4, A10 és B5 épületei és az S házcsoport A7 épülete. A Past számítógépes programmal 

elvégzett szeriáció 11 épület adatain nyugszik (6.77. kép). Az első három településfázis 

épületei a várt sorrendben követik egymást, figyelemre méltó azonban az A47 épület kései 

helyzete a 3. településfázis három elemzett épülete között. Ez arra utal, hogy az északkeleti 

felületen különálló épület nem feltétlenül a korai Keszthely fázis elejét képviselte. Az 

egyetlen jelentős anomália az 5. településfázis A2 épületének korai helyzete, amelyet a 

szeriáció a 4. településfázis A19 és A9 épületei elé helyezett. A sort az 5. településfázis A5 és 

A1 épületei zárják, ami ismét megfelel a várakozásoknak. 

 Az adatsor korreszpondenciaelemzését Jakucs J., Marton T. és a szerző készítették el 

azzal az elsődleges céllal, hogy a déli településrész házcsoportjain belül a konstrukciók 

viszonyáról további információkat nyerjenek. A bináris (6.78. kép) és mennyiségi (6.79. kép) 

adatokon elvégzett elemzés egymáshoz képest lényegi eltéréseket nem mutatott. 

 Az eredményen jól látható az 1. településfázishoz tartozó (Bicske-Bíňa/Bény) A42 

épület leletanyagának az összes többitől való nagy távolsága. Az is jól tükrözi az egyéb 

megfigyeléseket, hogy a 2. településfázis (Milanovce/Nitranagykér) A45 épületének 

kerámiája sokkal közelebb áll a 3. településfázis (korai Keszthely) A15 konstrukciójának 

együtteséhez, mint az A42 épületéhez. A településfázis házainak leletanyaga között pedig 

szignifikáns a távolság az A42 épülethez közel álló A15 ház és a másik két épület (A47 és A17) 

között. A 3–5. településfázishoz tartozó hét épület (A17, A47, A3, A19, A9, A2, A5) kerámia 

leletanya egymáshoz közeli értékeket mutat. Ismét jelentősen elkülönül viszont az 5. 

településfázis markáns zselizi leleteket felvonultató A1 épülete.      

A K házcsoport három értékelhető épülete közül a legkorábbi a 3. településfázis A15 

épülete, majd annak nyugati oldalán épült fel a településfázis A17 épülete. Az ezt követően 

ismét a nyugati oldalon felépült A19 épület már a 4. településfázishoz tartozik. Ha elfogadjuk 

a házsor fokozatos, nyugati irányba való eltolódását, akkor a rendszer kiegészíthető a 3. 

településfázisnak a csoport keleti szélén található A26 épületével. A házcsoport épületeinek 

felépítési sorrendje ennek megfelelően: A26, A15, A17, A19. 

A Q házcsoportból három épület is kiesett az elemzésbe bevonhatók közül, ezért 

pusztán annyit lehet megállapítani, hogy az A3 épületet az A9 követte, vagyis ebben az 
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esetben biztos, hogy volt keleti irányú elmozdulás a házcsoporton belül, bár azt 

természetesen nem tudjuk megmondani, hogy a két épület közvetlenül egymás után épült, 

vagy közéjük ékelődik egy vagy több, az elemzésbe be nem illeszthető ház. 

Az S házcsoport esetében az a szerencsés körülmény áll fenn, hogy habár az A7 

épület bevonása sikertelen volt, az A5 és A7 épületek annak a három párnak az egyikét 

képezik, amelyek között – a hosszanti gödrök helyzetének ismeretében – stratigráfiai alapon 

mutatható ki időrendi különbség. Az ott tett megfigyelés, illetve a korreszpondenciaelemzés 

eredménye alapján a házak felépítésének sorrendje: A7, A2, A5 és A1. Az elsőként létesült A7 

épület nyugati oldalán építették fel az A2 házat, majd az alapító A7 épület keleti oldalán az 

A5 épületet. Ezután újra a házcsoport nyugati oldalán építkeztek; az A1 épület az A2 háztól 

nyugatra állt. Elvi alapon kiegészíthető a csoport egy ötödik épülettel, hiszen ha a rendszer 

szabályos, akkor a következő házat az A5 épület keleti oldalán kellett felépíteni. Kicsit 

nagyobb távolságban pontosan ott található a kései VK időszakon belül nem keltezhető A6 

épület. 

A keleti irányú elmozdulások esetében megfigyelhető, hogy az újabb épületek 

nagyobb távolságot tartanak a nyugati szomszédjuktól, mint amikor nyugat felé terjeszkedik 

az épületcsoport. Jól látható a jelenség az A3 és A9, valamint az A7 és A5 épületek között, de 

az A5 és A6 épületek relációjában is. Ez a nyugati oldalon lévő gazdasági udvar újabb 

bizonyítékának tekinthető. Semmiképpen sem gondolom, hogy a házcsoportokban az újabb 

épületek létrejöttének feltétele lett volna az előzményépület pusztulása. Komoly érv nem 

hozható fel azzal szemben, hogy egy házcsoportban miért ne állhatna két vagy akár több 

épület is egyidejűleg. Egy nyugati oldalon való építkezés esetén az új ház kétségtelenül 

ráépül az előzményépület nyugati gazdasági udvarára. Annak azonban nem lehetett 

akadálya, hogy az egymással szoros rokonságban lévő lakosok egy közösen használt 

gazdasági teret alakítsanak ki az épületpár nyugati és déli oldalán. 

Lehetetlen nem észrevenni, hogy a K házcsoport fejlődése pontosan megfelel a J. 

Lüning által Schwanfelden elkülönített 3. számú telek fejlődésére kidolgozott modellnek. 

Hasonló egyezés áll fenn a balatonszárszói S házcsoport és a schwanfeldi 2. telek fejlődése 

között (LÜNING 2005a, 58–61, Abb. 10–11). Az természetesen lényeges különbség, hogy míg J. 

Lüning a Rajna-vidéki kutatási hagyomány alkalmazásával kizárta két épület egyidejű 

használatát egy telken, addig ezt a szerző nemcsak hogy elfogadja, de valószínűnek is tartja a 

balatonszárszói házcsoportok esetében. Óvakodnék attól, hogy az „apaelv” és a 
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„nagyapaelv” magyarországi településekre való alkalmazását javasoljam. Egy dolog azonban 

világos: lennie kell egy rendező elvnek, ami alapján a házcsoportok akkumulációja 

megvalósul. Eszerint az épületek vagy mindvégig egy irányt követve épülnek újjá, vagy a 

csoport közepén van az alapító épület, amelytől az utódok házai két irányba terjeszkedve 

épülnek fel. 
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6.77. kép: A balatonszárszói A42, A45, A15, A17, A47, A3, A9, A19, A1, A2 és A5 épületekhez 

tartozó kerámia leletanyag szeriációjának eredményei 
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6.78. kép: A C, D, H, K, Q és S házcsoportok kerámia leletanyagának bináris adatokon nyugvó 

korreszpondenciaelemzése 
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6.79. kép: A C, D, H, K, Q és S házcsoportok kerámia leletanyagának mennyiségi adatokon 

nyugvó korreszpondenciaelemzése 
 

 

6.6.4. A településtörténeti modell 

 

A közép-európai VK településeire vonatkozó kutatási eredmények, modellek ismeretében és 

a balatonszárszói településszerkezet elemzése során eddig nyert adatok alapján már 

megfogalmazhatunk egy településtörténeti modellt. Ennek természetesen számos 

bizonytalan pontja van, de ezek szerencsés esetben a településen feltárt leletanyag teljes 
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feldolgozását követően további adatsorokkal egészíthetők ki. Szükségesnek tartom azonban 

megfogalmazni azokat az irányelveket, amelyek mentén megalkotható egy minden részletre 

kiterjedő teljes, konkrét épületekre lebontott településtörténeti modell. 

Az nem képezi vita tárgyát, hogy a lakók egyes generációjának felnőtté válását, 

családalapítását új épületek emelése kísérte, ami nagyjából 20–25 évenként vált esedékessé. 

Az utóbbi évek kutatási eredményei és az épületrekonstrukciókon nyugvó érvek alapján le 

kell számolni azzal a pusztán matematikai alapon, teljes településeket keltező konvencionális 

radiokarbon sorozatok adatainak a kerámiaszeriációk eredményeként létrejött fázisok 

számával való szintézise által kialakított axiómával, hogy egy házgeneráció megfelelt egy 

emberi generációnak, azaz a házak átlagos használata nem több 25–30 évnél. Az O. Rück 

által javasolt 100 éves időtartam a balatonszárszói telep fejlődése alapján mindenképp 

túlzónak tűnik, hiszen a részletesen vizsgált házcsoportokon belül azért kimutathatók 

eltérések az egyes házak építési időpontját illetően, de a feltárt leletanyag kizárja annak 

lehetőségét, hogy az általában négy–öt épületnél nem több házból álló csoportok több 100 

évig használatban lettek volna. A leginkább alkalmazható munkahipotézisnek az tűnik, hogy 

25 évenként épültek újabb házak az egyes házcsoportokban, de azok legalább 50 évig 

fennmaradtak. Egy ilyen megoldás lehetővé teszi, hogy egy házcsoporton belül egyszerre 

több épület álljon, de nem felétlenül vezet házsorok kialakulásához (6.12. táblázat). 

 

Időszak        
(cal BC) 

Már álló 
épület 

Pusztuló 
épület 

Felépülő épületek száma településfázisok szerint Összes 
épület 1. 2. 3. 4. 5. 

5350–5325 - - 3 
    

3 

5325–5300 3 - 
 

3 
   

6 

5300–5275 6 3 
 

1 6 
  

10 

5275–5250 10 3 
  

6 
  

13 

5350–5225 13 7 
  

7 
  

13 

5225–5200 13 6 
   

6 
 

13 

5200–5175 13 7 
   

6 
 

12 

5175–5150 12 6 
   

6 
 

12 

5150–5125 12 6 
   

6 
 

12 

5125–5100 12 6 
   

5 
 

11 

5100–5075 11 6 
    

? ? 

 

6.12. táblázat: Településfázisok és házgenerációk modellje Balatonszárszón   
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Balatonszárszó esetében ez azt jelenti, hogy a három házból álló szer már egy emberi 

generáció elteltével egy nagyobb, hat háztartásból álló szerfaluvá bővült, majd 5300 cal BC 

körül a házak száma tízre emelkedett. A Kr. e. 53. évszázadban a közösség már egy 

nagyméretű, de intenzívebben beépített települést tartott fenn, amely hozzávetőlegesen 13, 

egy időben álló épületből állt. 

A 3., 4. és 5. településfázis épületállományának teljessége érdekében szükséges a déli 

településrész öt, pontosan nem keltezető házának a modellbe való integrálása. Környezetük 

alapján az A37 épület feltételesen a 3. településfázishoz, az A8, A11 és A20 épületek a 4. 

településfázishoz, az A6 épület pedig az 5. településfázishoz sorolható. 

A 3. településfázis – mint ismeretes – egy viszonylag rövid intervallumot ölel fel, mert még a 

Kr. e. 53. évszázadban megjelentek a 4. településfázis épületei. Az integrált A37 épülettel 

együtt összesen 19 új építmény keletkezett nagyjából három 25 éves építési ciklus alatt, ez 

generációnként hat–hét ház felépítését jelenti. 

Azok a legnagyobb házcsoportok (O, a Q és az R jelű), amelyek minden épülete a 4. 

településfázisra keltezhető, öt–hat épületből állnak. A településtörténeti modell 

szempontjából, figyelembe véve a 3. és 5. településfázisokhoz való viszonyt, a településfázis 

öt generációs hosszúsága az ideális. A pontosan nem keltezhető épületekkel kiegészítve 29 

házat emeltek ebben az időszakban, ami 25 évenként átlagosan öt–hat új építményt jelent. 

Ennek megfelelően a telep 11–12 házból állhatott a Kr. e. 52. évszázad folyamán. Számos jel 

utal arra, hogy a település nagysága a 3. és 4. településfázisok idején nagyjából állandó volt, 

de ezek a feltevések hangsúlyozottan csak a kerámia leletanyag teljes kiértékelése után 

lesznek igazolhatóak. 

Az 5. településfázis épületeinek többsége a szerző meggyőződése szerint a feltárt 

terület határain kívül esik, így a telep fejlődéséről és méretéről életének utolsó egy-másfél 

évszázadában kevés konkrétum tudható. Ha elfogadjuk az A6 épülettel feltételesen 

kiegészített S házcsoport folyamatos fejlődését, akkor az utolsó épületek 5000 cal BC 

környékén épülhettek, a település az azt követő évszázad első felében néptelenedett el. 

A mikroszintű elemzések részben feloldják a makroszintű vizsgálat teremtette merev 

fázishatárokat is. Az így felállított modell számos előnye között a legjelentősebb talán az, 

hogy a korábbi, kifejezetten statikus modellekkel ellentétben sokkal flexibilisebb, 

dinamikusabb képet fest a település fejlődéséről. Megteremti a láncszemekként egymásba 

fonódó házgenerációk szemléltetésének lehetőségét. Ezen túlmenően módot ad olyan, 
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nyilvánvalóan létező élethelyzetek megjelenítésére is, amikor egy időben konzervatívabb és 

újszerűbb eszközkészletet, például kerámiatárgyakat használó háztartások léteztek egymás 

mellett. Kifejezetten jó példa erre a Kr. e. 53. évszázad kezdeti szakasza, amikor a 2. és 3. 

településfázis időrendi jellegű megfigyelései legalább részleges egyidejűségre utalnak. 
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7. TOLNA–MÖZS ÚJKŐKORI TELEPÜLÉSE – ESETTANULMÁNY A DÉL-
DUNÁNTÚLRÓL 
 
7.1. FÖLDRAJZI KÖRNYEZET 

 

7.1.1. A Tolnai-Sárköz 

 

 

 

7.1. kép: A tolna–mözsi újkőkori település feltárt részlete a modern beépítéstől délre  
(Serlegi Gábor munkája) 

 
A település, amelynek határában az újkőkori lelőhely napvilágot látott, a Duna jobb partján 

terül el, a Dunamenti-síkság déli részén, a Tolnai-Sárközben. Mözs 1989-ig önálló községet 

alkotott, akkor egyesítették a vele egybeépült Tolnával. Maga a Tolnai-Sárköz 600 km2 

területű kistáj. Északnyugaton a Mezőföld déli része, nyugaton a Szekszárdi-dombság, 



347 
 

délnyugaton a Dél-Baranyai-dombság határolja. Keleten a Kalocsai-Sárközzel szomszédos, 

délkeleti csücske a Mohácsi-szigettel érintkezik. Ártéri síkság, amelynek tengerszint feletti 

magassága 88 és 162 méter között változik. Az átlagos magasság az északi alacsonyártereken 

91 méter, míg délen, a magasártereken 95 méter. Legészakibb része Dunaszentgyörgy, Fadd 

és Gerjen újkori települések területére esik, déli határát Báta, délnyugatit Alsónyék és 

Bátaszék községek képezik. Tolna–Mözs a kistáj északi részén található. 

A terület teljes egészében a Duna ártere, amelyen teraszok és nyugati peremén 

hordalékkúpok találhatók. A folyó Tolna magasságában jelentős meandert alakított ki, 

amelyet a 19. századi folyószabályozás során vágtak át. A Duna-ág déli részhez már ekkor 

kapcsolódott a Sárvíz-csatorna, amellyel a Sió–Sárvíz vízrendszere csatlakozott a Dunához. 

Azt megelőzően a Sárvíz jóval délebbre, Bátánál ömlött a Duna medrébe. A szabályozásokig 

jelentős volt az időszakosan vízzel borított mocsaras területek aránya.  

A Würm glaciális közepe óta 40–60 méter vastag folyami üledéksor halmozódott itt 

fel. A felszínen mindenütt holocén üledék található. Az alacsonyártereken az üledék inkább 

tömörebb iszapos-agyagos, a magasártereken iszapos-homokos. A Tolnai-Sárköz 

összefoglalóan meleg, mérsékelten száraz és mérsékelten vízhiányos területként 

jellemezhető (MAROSI/SOMOGYI 1990, 53–57). 

 
7.1.2. A lelőhely környezete 

 
A feltárt terület északi vége Mözs településrész legdélebbi házaitól mintegy 700 méterre 

délre található (7.1. kép). A közép-európai VK településének feltárt régészeti jelenségei egy 

nyújtott, ÉÉK–DDNy-i irányú, szigetszerű kiemelkedésen találhatóak, amelyet egykori 

vízfolyások medrei határolnak. Az M6-os autópálya nyomvonala enyhén ívelt vonalvezetéssel 

ÉÉNy–DDK-i irányban vágja át a dombhátat. A medrek tengerszint feletti magassága 89 és 

89,5 méter között változik, a domb jellemzően 90 és 91 méter közötti magasságban fekszik. 

A kiemelkedés magassága nem egységes, déli részén egy hátság húzódik végig. Egy vele közel 

párhuzamos hát húzódik a domb közepétől a délnyugati végéig északnyugat–délkeleti 

irányban, egy alig érzékelhető kiemelkedés a feltárás és egyben a domb nyugati peremén 

érzékelhető. Egy további kiemelkedés háromszög alakban követi a domb északkeleti részét 

(7.2. kép).   
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7.2. kép: Tolna–Mözs. Az újkőkori település közvetlen környezete a feltárt területtel  
(Serlegi Gábor munkája) 

 

A közép-európai VK feltárások során ismertté vált három településrészének 

elhelyezkedése megfelel a domb felszínén található hátságoknak. A déli településrész 

épületei a legmarkánsabb kiemelkedésen találhatóak, az ezzel közel párhuzamos hátságon 

láttak napvilágot a középső településrész épületnyomai. A két kiemelkedés közötti, 

alacsonyabban fekvő területen mindössze egy épület, a H32 ház nyomait sikerült 

megfigyelni. A domb nyugati peremének enyhe kiemelkedésén található az északi 

településrész. Külön figyelmet érdemel, hogy az északi településrész szélső épületei 

pontosan követték a dombot nyugaton határoló meder vonulatát. Az újkőkori település élete 

során a terület vízháztartásában kényes egyensúlynak kellett fennállnia, mert egy esetleges 

90,5 méteres vízállásnál a két legjelentősebb – a déli és a középső településrésznek otthont 

adó – hátság nagy részének kivételével a szigetszerű domb víz alá került volna (7.3. kép). 
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7.3. kép: Tolna–Mözs. Az újkőkori település feltárt területe a közép-európai VK 
épületalapjaival délnyugat felől (Serlegi Gábor munkája) 
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7.2. A TO-26 LELŐHELY FELTÁRÁSA TOLNA–MÖZSÖN 
 

 

 

7.4. kép: Tolna–Mözs. Kékkel jelölve a terepbejárásokon felfedezett TO-24, TO-25 és TO-26 
lelőhelyek. Pirossal jelölve a feltárt területek a  TO-02, TO-26 (korábban TO-24, TO-25 és TO-
26) és TO-03 lelőhelyeken (a térképet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat készítette)  

 

A lelőhely teljes neve Tolna–Mözs–Községi-Csádés földek; a közép-európai VK települését a 

továbbiakban egyszerűen csak Tolna–Mözs lelőhelynévvel tárgyalom. A kutatások az M6-os 

gyorsforgalmi út Dunaújváros–Bátaszék szakaszának építése miatt váltak szükségessé. A 

feltárásokat megelőző terepbejárások során a kérdéses területen három lelőhely azonosítása 

történet meg, amelyek a TO-24, TO-25 és TO-26 azonosítókkal kerültek nyilvántartásba (7.4. 

kép). A feltárásokat 2008. április 21. és 2009. április 5. között a Magyar Tudományos 

Akadémia Régészeti Intézete és az Archeosztráda Kft. végezte. Az ásatásvezető régészek 

Redő Ferenc és Koós István voltak, konzulensként, illetve munkatársként Horváth Tünde és 
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Szarka József vettek részt a feltárásokon. Boldog Zoltán, Csekő Andrea és Varga Gábor 

régészként segítették munkájukat. 

 A teljes feltárt terület 59 412 m2. Az egybefüggően megnyitott felület hossza 

hozzávetőlegesen 750 méter, szélessége 60 és 70 méter között változik. Az ásatás során 

bizonyítást nyert, hogy a TO-24, TO-25 és TO-26 azonosító jelekkel ellátott lelőhelyek nem 

választhatóak el egyértelműen egymástól, ezért TO-26 azonosítóval (KÖH azonosító: 30744) 

összevonásra kerültek és a továbbiakban úgy a dokumentáció, mint a restaurálás és az 

előzetes feldolgozás szempontjából egy lelőhelyet alkottak.  

A munkagépekkel eltávolított felső talajréteg vastagsága 40–50 centiméter volt, nagyobb 

egyenetlenségek nélkül. Az ásatók megfigyelése szerint a feltárt régészeti jelenségeket a 

talajerózió jelentős mértékben károsította, különösen a kutatott terület északnyugati 

harmadában. Az altalaj a terület déli végén agyaggal kevert, a középső felületen tisztább lösz 

volt. Az északi részek löszös altalajában intenzív karbonátkiválások voltak megfigyelhetőek 

(KOÓS/REDŐ 2010). 

 Az ásatások során feltárt régészeti jelenségek egyik legjelentősebb csoportja a közép-

európai VK időszakára keltezhetőek. A felület középső és északi részén az ásató régészek is 

egyértelműen azonosítani tudták a korszak számos jellegzetes oszlopszerkezetes épületének 

nyomait, így oszlophelyeket és az épületekkel párhuzamosan futó hosszanti gödröket. A 

régészeti jelenségek és a leletanyag feldolgozása során összesen 47 épület helyét lehetett 

megállapítani, a közép-európai VK régészeti jelenségei körülbelül 650 méter hosszúságban 

húzódtak a feltárt felületen (7.5. kép). Az azonosított épületek három jól elkülönülő 

csoportot alkottak, amelyek meglepő pontossággal estek egybe az előzetes terepbejárások 

TO-24, TO-25 és TO-26 azonosítójú lelőhelyeivel. A lelőhelyet északról a TO-02, délről a TO-

03 lelőhelyek határolják közvetlenül. A TO-02 lelőhelyen elvégzett feltárások tanúsága 

szerint az újkőkori telep nem folytatódott a lelőhelyet határoló medertől északra, ahol a 

legkorábbi megtelepedés a rézkorhoz köthető. Az ott feltárt három, alapozási árokkal 

ellátott, téglalap alakú, kétosztatú épület minden bizonnyal a Balaton-Lasinja kultúra 

időszakában létesült (CSÉKI 2010). Az ásatási dokumentáció alapján hasonlóan kizárható, 

hogy a közép-európai VK települése déli irányba, a TO-03 lelőhely területén folytatódott, 

ahol szintén a rézkor időszakára keltezhetőek a legkorábbi régészeti jelenségek.  
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7.5. kép: Tolna–Mözs. A közép-európai VK feltárt településrészlete 

 

 A TO-26 lelőhelyen újkőkori településnyomok mellett az ásatás északi részén sikerült 

feltárni a rézkori Furchenstich kerámia kultúrájának alapozási árokkal ellátott, hosszú, trapéz 
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alakú épületét és a korszak tucatnyi hulladékgödrét. Előkerült a Hallstatt kultúra néhány 

régészeti jelensége és jelentős kelta településnyomok is. Az avar korból félig földbe mélyített 

házak és egy temetőrészlet vált ismertté. Számos objektum keltezhető továbbá az Árpád-kor 

kései szakaszára, de a terület a késő középkorban is lakott volt. A régészeti jelenségek 

különösen sűrűn jelentkeztek a feltárás déli végén, ahol sokszor egymást vágták a különböző 

korszakokhoz tartozó beásások. Ennek következtében a leletanyaguk is számos esetben 

keveredett, keltezésük gyakran okozott nehézségeket. 

 

7.3. AZ ÚJKŐKORI TELEPÜLÉS ÉPÍTÉSZETE 

 

Elöljáróban leszögezhető, hogy a közép-európai VK Tolna–Mözsön feltárt 47 

épületmaradványa nem különbözik a kultúra általános épülettípusától. A téglalap alaprajzú 

építmények erős oszlopszerkezettel rendelkeztek, a két hosszanti oldalukon az épület 

hossztengelyével párhuzamos tájolású anyagnyerő gödrök, a hosszanti gödrök futottak. Az 

épületek irányítása a teljes felületen egységes, mindhárom településrész építményeit 

északkelet–délnyugati irányba tájolták. 

 

7.3.1. Az épületmaradványok állapota, épületkategóriák  

 

A tolna–mözsi épületalapok vizsgálatának kezdetén is nyilvánvaló volt, hogy a 

balatonszárszói épületalapokkal összehasonlítva alapvetően eltérőek az építészeti 

sajátosságokra vonatokozó elemzés lehetőségei. A házak oszlopszerkezetének nyomaiból 

jóval kevesebb volt feltárható. A lelőhelyen megtalált régészeti emlékek jóval több 

korszakhoz köthetőek, mint Balatonszárszón, így a teljes feltárt területre, de különösen a déli 

épületcsoportra igaz, hogy a későbbi korok régészeti jelenségei nagyobb eséllyel pusztították 

el a házalapok egyes elemeit. A szerényebb feltárási eredmények további okai között a 

talajerózió pusztító hatása mellett minden bizonnyal a feltárások feszített üteme is szerepet 

játszott. Az is tény viszont, hogy az épületmaradványok építészeti szempontból sokkal több 

információt hordoznak, mint például az olyan lelőhelyek jelenségei, mint Balatonszemes–

Szemesi-berek, ahol a közép-európai VK 10–11 épületét kizárólag a hosszanti gödrök alapján 

lehetett azonosítani. Tolna–Mözs épületalapjai minden fogyatékosságukkal együtt az egyik 

legfontosabb forrásanyagnak számítanak a  kultúra dél-dunántúli elterjedési területén. 
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Település-
rész 

Házak 
száma 

Házak száma,      
A kategória 

% 
Házak száma,      
B kategória 

% 

Déli 12 2 16,7 10 83,3 

Középső 19 4 21,1 15 78,9 

Északi 16 8 50,0 8 50,0 

Összesen 47 14 29,8 33 70,2 

 
7.1. táblázat: Az A és B kategóriába tartozó újkőkori épületek száma és aránya 

településrészek szerint 
 

Az épületek állapotát jól érzékelteti a balatonszárszói épületek felosztásának 

alkalmazása. Eszerint az A kategóriába soroltam azokat az épületmaradványokat, melyeknél 

a belső, a tetőszerkezetet alátámasztó oszlopszerkezet legalább két keresztirányú 

oszlopsorának nyomai teljes egészében fennmaradtak, azaz mindhárom oszlophely 

előkerült. Az ennél hiányosabb, illetve rendezetlenebb elhelyezkedésű oszlophelyekkel 

rendelkező, de egyértelműen meghatározható helyű épületmaradványok a B kategória 

épületei.  

 

 
 

7.6. kép: Az A és B kategóriába tartozó épületek aránya a tolna–mözsi településrészek 
épületei között 

 

A kritériumok szerint a 47 épület közül mindössze 14 tartozik az A kategóriába, ami 

nem éri el az összes épület 30%-át. Balatonszárszó épületállományának 81,4%-a tartozott 

ebbe a kategóriába. Érdekes eredményeket hozott az egyes épületcsoportok 

összehasonlítása. Az A kategóriába a déli településrész 12 épülete közül mindössze kettő, a 
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H33 és H43 tartoznak, a középső településrész 19 épülete közül négy, a H17, H21, H22 és 

H27 épületek. Vagyis a jobb állapotban megmaradt épületalapok aránya hasonló a két 

településrészen, az előbbiben 16,7%, az utóbbiban 21,1%. Ezzel szemben az A kategóriába 

tudtam besorolni az északi településrész 16 épületmaradványának felét, a H01, H02, H03, 

H05, H06, H07, H08 és H14 épületeket (7.1. táblázat; 7.6. kép). 

 

7.3.2. Az épületek szerkezeti elemei 

 

A tolna–mözsi épületek feltárása során sem külső árkoknak, sem alapozási árkoknak nem 

bukkantak nyomára a lelőhelyet feltáró régészek. Az épületekkel közvetlen kapcsolatba 

hozható régészeti jelenségek közül ezért az oszlophelyek és a hosszanti gödrök képezhetik a 

további elemzések tárgyát. 

 

7.3.2.1. A tetőszerkezetet tartó belső oszlopok 

 

 

 
7.7. kép: Az újkőkori település H33 (1) és H43 (2) épületei  
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A fent ismertetett tendenciának némiképp ellentmondva a déli településrész H33 és 

H43 épületei a legjobb állapotban fennmaradt házmaradványok közé tartoznak. Előbbinek 

négy teljes keresztirányú oszlophelysorát találták meg az ásatók, kettőt az épület északkeleti, 

két továbbit a délnyugati részén. Feltárták egy további keresztirányú oszlopsor két 

oszlophelyét is az épület középső részén. Egy oszlophely kétséget kizáróan a ház 

északnyugati hosszanti falsíkjának részét képezte. A hosszanti gödrökként azonosított 

beásások kiterjedése szerint a feltárt keresztirányú oszlopsorok nagyjából kijelölik az épület 

északkeleti és délnyugati homlokzatát (7.7. kép: 1).  

A H43 épületnek három teljes keresztirányú oszlophelysora maradt fenn, egy a 

házalap északkeleti részén, egy a feltételezett közepétől kissé északkeletre, egy pedig a 

konstrukció délnyugati részén. Az épület délnyugati végén egy további keresztirányú 

oszlopsornak két oszlophelye maradt fenn. Egy oszlophely a délkeleti oldal hosszanti falsíkját 

képező oszlophelysor egyetlen megmaradt darabja (7.7. kép: 2). 

  

 

 
7.8. kép: Az újkőkori település H03 (1) és H21 (2) épületei 

 

További olyan épületek, amelyek oszlophelysorai viszonylag jó állapotban őrződtek 

meg, elsősorban az északi településrész területén találhatóak. A bemutatott két 
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épületalapon túl a H08 ház az egyetlen olyan, amelynek legalább három teljes keresztirányú 

oszlophelysora fennmaradt. A H06 épületnek két teljes keresztirányú oszlophelysora mellett 

számos további oszlophelyét is feltárták az ásatók, ezeket három esetben olyan 

keresztirányú oszlopsoroknak lehet értelmezni, amelyeknek csak két oszlophelye maradt 

meg. A falsíkok oszlophelyeinek szempontjából is a házhoz kapcsolódik az egyik legfontosabb 

megfigyelés. A H01 és a H14 épületek esetében a két keresztirányú oszlophelysor mellett két 

továbbinak egyértelműen azonosítható volt két-két oszlophelye. 

A két keresztirányú oszlophelysorral feltárt épületmaradványoknál jellemzően az 

épület délnyugati végén és a feltételezett középtől kissé északkeletre láttak napvilágot a 

kérdéses oszlophelysorok. Jól szemléltetik a jelenséget a H03 és a H21 épületek alaprajzai 

(7.8. kép), de ugyanez figyelhető meg a H02, H07 és H17 épületek esetében is.  

Egyértelműen arról van szó, hogy ezt a két keresztirányú oszlopsort ásták a legmélyebbre és 

oszlophelyeik a talajerózió pusztítása ellenére fennmaradtak, szemben a többi oszlophellyel. 

Az egyik oszlophelysor a délnyugati homlokzat megerősítésére utal, az épületek belsejében 

felfedezett helyzete pedig megfelel a kultúra számos településén megfigyelt azon 

jelenségnek, hogy a többosztatú épületek középső helyiségének legészakibb oszlopsorát 

ásták a legmélyebbre. 

A B kategória épületei között két olyan épület található, ahol az egy teljes 

keresztirányú oszlopsor mellett további oszlophelyek is napvilágot láttak. Az egyik a középső 

településrészen a H15 ház, melynek teljes keresztirányú oszlophelysora a délnyugati 

homlokzat helyét jelzi. A másik, az északi településrész H11 épületalapja nem esik egészen a 

feltárt területre, de nyilvánvaló, hogy a teljesen feltárt keresztirányú oszlophelysor az épület 

közepén vagy attól kissé északkeletre fekszik. 

Hét épület esetében az oszlopszerkezet feltárt maradványa egy teljes keresztirányú 

oszlopsorra korlátozódik. Épületen belüli helyzete a H26, H12 és H13 házak esetében a 

délnyugati homlokzatot jelzi, a H24 háznál annak délnyugati részén, de a homlokzati 

oszlophelysort követő első keresztirányú oszlophelysornak felel meg. A H20 háznál (7.9. kép: 

2) az oszlophely az épület közepére, a H10 épületnél attól északkeletre esik. A H29 épület 

képezi az egyetlen kivételt, ahol a megtalált keresztirányú oszlophelysor nem az általában 

mélyebbre ásott oszlopok helyén, hanem a ház északkeleti homlokzatánál látott napvilágot.   
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7.9. kép: Az újkőkori település H32 (1) és H20 (2) épületei 

 

 Nagyobb csoportot alkotnak azok a házalapok, ahol csak néhány oszlophelyet 

lehetett feltárni, esetleg néhány keresztirányú oszlophelysor két oszlophelye volt még 

azonosítható. Az összesen 12 ilyen épület közül hét található a déli (H36, H37, H38, H39, 

H40, H41 és H42), három (H23, H28 és H30) a középső és kettő (H04, illetve H09) az északi 

településrészen. 

A bemutatott H32 épületalap (7.9. kép: 1) képviseli azt a kilenc házat, amelyek helyét 

csak és kizárólag a hosszanti gödreik alapján lehetett megállapítani, az oszlopszerkezetnek 

semmilyen nyoma nem maradt fenn. Ezek közül az épületek közül kettő, a H34 és H35 a déli, 

a H18, H19, H31, H32 és H45 a középső, a H46 és H47 az északi településrészhez tartoznak.   

 

7.3.2.2. A hosszanti falsíkok oszlopsorai 

 

A hosszanti falsíkok oszlophelyeit mindössze 11 esetben lehetett feltárni. Olyan épületalap 

sajnos nem látott napvilágot, amelynek úgy az északnyugati, mint a délkeleti falsíkjában, 

vagyis mindkét oldalon oszlophelyek kerültek volna elő. Két esetben sikerült hosszabb 

szakaszon megfigyelni a falsíkok oszlophelyeit, a H07 épület délkeleti oldalán nyolc 
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oszlophelyre bukkantak. A H06 épület északnyugati oldalán két oszlophely eleve kívül esett a 

belső hosszanti oszlopsor síkján, de azzal párhuzamos volt, így joggal feltételezhető, hogy a 

falsík oszlopsorának nyomai. A falat kívülről azonban később megerősíthették a ház lakói, 

erről árulkodik egy további, öt oszlophelyből álló sor, amely nem teljesen párhuzamos az 

épület hosszanti oszlopsoraival. Mindkét hosszabb falsíkokat jelző részlet az északi 

településrészen található. Hét további épület esetében egy vagy kettő oszlophely 

egyértelműen a falsíkokba esett, a déli településrészen a már részletesen tárgyalt H33 és 

H43 épületek, a középső településrészen a H22 épület, az északin pedig a H01, H02, H05 és 

H11 házak tartoznak ebbe a csoportba. A déli településrész H39 és H44 épületeihez köthető 

egy, illetve két oszlophelyről nem volt eldönthető, hogy azok a hosszanti falhoz tartoznak-e. 

 

Variáns 
Házalapok 

száma 
Százalékos 

arány 

AC 2 4,3% 

BC 7 14,9% 

BC/CC 2 4,3% 

CC 36 76,6% 

 
7.2. táblázat: A tolna–mözsi épületek hosszanti falsíkjainak különböző variánsai  

a fennmaradás állapota alapján 
 

Variáns 
Házalapok 

száma 
Százalékos 

arány 

AC 2 14,3% 

BC 6 42,9% 

CC 6 42,9% 

 
7.3. táblázat: Az A kategóriába sorolt tolna–mözsi épületek hosszanti falsíkjainak különböző 

variánsai a fennmaradás állapota alapján 
 

A megfigyeléseket a balatonszárszói tapasztalatokkal összehasonlítva ugyanaz a kép 

bontakozik ki, mint a belső oszlophelyek esetében: a falsíkoknak jóval kevesebb és rosszabb 

állapotban fennmaradt nyomát találták meg a feltáró régészek Tolna–Mözsön. A 

balatonszárszói variánsjelzéseket alkalmazva csak az AC, BC és CC varinánsok fordultak elő, 

hiszen egyetlen esetben sem került elő mindkét oldalon oszlophely. A legalább az egyik 

oldalukon hosszabb részletekkel rendelkező épületek (az AA, AB és AC variánsok) aránya 

Balatonszárszó A kategóriájú épületeinek 31,3%-a, Tolna–Mözsön ezzel szemben a teljes 
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épületállomány mindössze 4,3%-a, az A kategóriába sorolt épületek 14,3%-a. A falsíkokhoz 

tartozó oszlophelyek teljes hiányát jelző CC variánsba tartozik Tolna–Mözs teljes feltárt 

épületállományának legalább 76,6%-a és az A kategória 14 épületének 42,9%-a. 

Balatonszárszón ugyanez az arány az A kategóriájú épületek között 22,9% (7.2.–7.3. 

táblázat).   

 

7.3.3. Az épületek méretei, épülettípusok 

 

A tolna–mözsi épületek hossza a keresztirányú oszlophelysorok messzemenő hiánya miatt 

nem állapítható meg oly módon, amint az a balatonszárszói épületeknél lehetséges volt. A 

déli oromzatnál húzódó keresztirányú oszlophelysor viszont sok épület esetében feltárható 

volt. Az épületalapok ezek és a hosszanti gödrök alapján rekonstruálhatók. A hosszanti 

gödrök Balatonszárszón nem mindig, de az épületek jelentős hányadánál a teljes hosszanti 

falsíkot kísérték. Az épületek lehetséges hosszát azt feltételezve állapítottam meg, hogy 

Tolna–Mözs építészete ebben a tekintetben nem különbözik gyökeresen a balatonszárszói 

telepen uralkodó szokásoktól. 

 Ennek alapján azt lehet mondani, hogy a legkorábbi, déli településrész épületeinek 

hossza 12–18 méter között változhatott. Az épületek hossza egy mérettartományba esik a 

formatív VK fázis Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb lelőhelyen feltárt két épületének hosszával. 

A középső településrész házainak hossza általában 12–19 méter lehetett, de három esetben 

a H22, H27 és H45 épületeknél elérhette vagy meghaladhatta a 20 métert. Az északi 

településrész konstrukciói rendszerint 14–19 méteres hosszúságot érhettek el, de a H10 és 

H14 épületek hossza ott is 20 méter körül alakult. 

  Az épületek szélességét illetően nem érdemes feltételezésekbe bocsátkozni, hiszen 

nem tudunk olyan épületalapról, ahol maradtak fenn mindkét hosszanti falsíkhoz tartozó 

oszlophelyek. Nagyjában és egészében a feltételezhető szélességek nem különböznek a 

közép-európai VK településein megszokott intervallumtól. A belső oszlopszerkezetek 

fennmaradt nyomai az épületek tipológiai sajátosságainak elemzését, az esetleges 

épületrészek elkülönítését sem teszik lehetővé.   
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7.4. TEMETKEZÉSEK 

 

A lelőhelyen feltárt nagyszámú temetkezés közül az eltemetés rítusa és az ásatási 

dokumentációban rögzített megfigyelések alapján öt esetben jöhet szóba a közép-európai 

VK időszakára való keltezés (7.4. táblázat). Három sír azonban a Furchenstich kerámia 

kultúrájának hagyatéka. Az 1750/1807. számú régészeti jelenségben feltárt, jobb oldali 

zsugorított testhelyzetben eltemetett halott sírföldjéből rézkori kerámia került elő. A 

2090/2145. számú régészeti jelenségben megtalált halott valószínűleg a hátán feküdt, 

kerámia edénymelléklete egyértelműen a rézkori megtelepedéssel köti össze. Egy harmadik 

sírban (2184/2239.), egy bal oldali zsugorított testhelyzetben eltemetett halott mellett egy 

perem fölé magasodó fülű tálon kívül egy vagy két bögre látott napvilágot, szintén a 

Furchenstich kerámia kultúrájának leletei. 

  

Régészeti 
jelenség 

Fektetés Tájolás Melléklet Keltezés 

1649/1748. 
bal oldali 

zsugorított 
DDK–ÉÉNy 

edénytöredék, 
Spondylus 

közép-európai VK 

2392/2559. 
bal oldali 

zsugorított 
K–Ny – közép-európai VK 

1750/1807. 
jobb oldali 
zsugorított 

ÉNy–DK 
rézkori kerámia 

a sírföldből 
Furchenstich 

kerámia kultúrája 

2090/2145. háton fekvő? DDNy–ÉÉK kerámiaedény 
Furchenstich 

kerámia kultúrája 

2184/2239. 
bal oldali 

zsugorított 
ÉNy–DK 

kerámiatál, 
egy/két bögre 

Furchenstich 
kerámia kultúrája 

 
7.4. táblázat: A tolna–mözsi újkőkori és rézkori temetkezések főbb jellemzői 

 

Az 1649/1748. számú régészeti jelenség a déli településrész területén található, a 

H35 épület északnyugati hosszanti gödrének középső szakaszán. Ovális, északnyugat–

délkeleti hossztengelyű gödör, elhelyezkedése alapján minden bizonnyal annak kiásása és 

feltöltődése után ásták rá a hosszanti gödörre. Feltárása során bal oldalára fektetett, 

zsugorított testhelyzetű csontvázra leltek. Felsőteste alatt elhelyezkedő bal karját könyökben 

erősen visszahajlították, a jobb alkar csontjai hiányoztak. Lábai térdben szintén hajlított 

helyzetűek voltak. A csontváz tájolása DDK–ÉÉNy-i. Több sírmelléklet is előkerült innen, így a 
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test bal oldalán, a felsőtest magasságában egy újkőkori csőtalp töredéke, a test bal oldalán, a 

derékkal egy vonalban egy Spondylus csüngő, az alsó állkapocs közelében pedig egy 

Spondylus gyöngy, melyet minden bizonnyal a nyakában viselt a halott.  

A sír a mellékletek alapján is kétségkívül a közép-európai VK településen belüli 

temetkezése. Az archeogenetikai vizsgálatok során elvégzett radiokarbon keltezés 

megerősítette az időrendi besorolást, viszont a kései VK időszak elejére keltezte a feltárt 

településrész legkorábbi, a korai VK időszakban használt épületcsoportjának területén 

előkerült temetkezést. Az abszolút kronológiai adat megerősíti a rétegtani megfigyelést, 

miszerint a sírt rejtő gödröt utólag létesítették az újkőkori épület hosszanti gödrének a 

helyén. 

 A közép-európai VK másik temetkezése a 2392/2559. számú régészeti jelenségben 

került elő. Az északi településrész területén található, ahol a korai VK időszak épületnyomai 

mellett a kései VK időszak kezdetét képviselő épületnyomok is napvilágot láttak. A több 

gödörből álló komplexumot a korai Keszthely fázisra keltezett H04 épület északnyugati 

sarkára ásták, leletanyagában keveredtek a közép-európai VK és a Furchenstich kerámia 

kultúrájának kerámiatöredékei. A nagyméretű beásás minden bizonnyal több, különböző 

korú gödröt foglalt magában. 

A halottat bal oldali zsugorított testhelyzetben temették el, a karokat könyökben 

meghajlították, a lábakat térdben erősen visszahajlították. Irányítása kelet–nyugati. Mivel 

sírmellékletet nem találtak a feltárók, ezért a temetkezést csak feltételesen lehetett 

kapcsolatba hozni az újkőkori településsel, sőt felmerült a rézkorra való keltezés lehetősége 

is. Az elvégzett radiokarbon mérés azonban minden kétséget kizáróan a kései VK időszakra 

keltezte a sírt.       

 
7.5. KRONOLÓGIA 
 

Mivel abszolút kronológiai adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, ezért az újkőkori 

település kronológiai helyzetének elemzése a kerámia leletanyag vizsgálata által lehetséges. 

A feltárt kerámia leletanyag két markánsan elkülönülő csoportra osztható fel. A közép-

európai VK tipikus formakincse és díszítéstípusai mellett a korai Vinča kultúra 

leletegyütteseiben előforduló kerámiaanyag számos eleme megtalálható. A durva kerámia 

pelyvával és kaviccsal soványított, a finomkerámia soványítása viszont általánosan homokkal 
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történt. Az utóbbi kategóriába tartozó edények felülete gyakran fényezett. A vastag falú 

kerámiaedények rendszerint gömbös és hengeres testűek, díszítéseik közül a perem alatti 

ujjbenyomkodássort és az árkolt barbotint kell kiemelni (7.10. kép: 10; 7.12. kép: 14). Az 

árkolt vagy mázolt barbotin57 félgömbös testű edényeken is megjelent (7.11. kép: 8). A 

Starčevo kultúra leletegyütteseiben szintén előforduló fröcskölt barbotin és az ún. rátett, 

agyaglencse szerű barbotin díszítések szintén előfordultak, azonban sokkal ritkábban, mint 

az árkolt variáns (7.11. kép: 11; 7.14. kép: 1). Az edények peremén gyakoriak az 

ujjbenyomkodások és a bevagdalások (7.11. kép: 8, 11). A nagyobb méretű edénytöredékek 

alapján gömbös testű és lekerekített hasvonalú kettős kónikus formák rekonstruálhatóak 

(7.14. kép: 1–2). További típust képviselnek a tölcséres nyakú palackok. Ezekből az 

edényekből rendszerint a gömbös has töredékei maradtak fenn, a meghatározás 

mindenekelőtt karakterisztikus díszítésük alapján volt lehetséges. A vállukon, de sokszor a 

teljes hasi felületükön bekarcolt spirális- (7.10. kép: 11) vagy meandermotívumok (7.10. kép: 

8; 7.11. kép: 9, 12; 7.14. kép: 3) borították őket. 

 A Vinča kultúra karakteres elemeit magán hordozó finomkerámia leggyakoribb 

formáját kettős kónikus edények képezik. Egyes megtört falú tálak (ném. Knickwandschalen) 

éles hasvonal feletti része tovább szélesedik, a legnagyobb átmérőjüket a peremnél érik el. A 

hasvonal az edény magasságának felső harmadában helyezkedik el és sok esetben 

bütykökkel díszített (7.10. kép. 1; 7.11. kép, 3, 6; 7.12. kép: 8, 12). Egy kettős kónikus tál 

töredékének nyaka rövid, pereme enyhén kihajló, az edény fala a különösen éles hasvonalon 

az átlagosnál jóval vastagabb (7.12. kép: 9). A zárt formák közé tartoznak olyan kettős 

kónikus, gyakran szintén bütykökkel díszített mély tálak (ném. Kümpfe58), melyeknél a 

hasvonal az edény testét két egyenlő nagyságú részre osztja (7.10. kép: 2–4; 7.12. kép: 1–2, 

                                                           
57 A magyar kutatás a dunántúli Starčevo kultúrában (KALICZ 1990, 66) és a közép-európai VK korai időszakában 
előforduló árkolt barbotin díszítéseket (KALICZ 1978–79a, 23–24, Taf. 8: 3, 4, 11, 12, Taf. 9: 6, 9, Taf. 10: 11), 
továbbá az Alföldön az alföldi vonaldíszes kerámia formatív fázisában (RACZKY 1983, 189, 191, 23. kép: 3, 6–7, 
24. kép: 11) előforduló hasonló jelenségeket gyakran Schlickwurf elnevezéssel tárgyalta. A szó azonban 
agyagfröcskölést jelent, így sokkal inkább megfelel a fröcskölt barbotin néven tárgyalt díszítéstípusnak. A 
dunántúli Starčevo kultúra Babarcon előkerült leletegyüttesének elemzésekor Bánffy Eszter egyértelműen 
különbséget tett a fröcskölt (BÁNFFY 2001, 45, Taf. 1: 4, Taf. 2: 11, Taf. 3: 14, Taf. 5: 9) és az árkolt barbotin 
(BÁNFFY 2001, 45, Taf. 2: 1–4, 8–9, 12, Taf. 3: 1, 3, 6, Taf. 4: 5–7, 9–12, Taf. 5: 10, Taf. 6: 1–2, 6, 8, 10) között. 
Felosztását később, a Körös kultúra Ecsegfalva 23 lelőhelyen feltárt kerámialeleteinek elemzésekor a szerző is 
átvette (OROSS 2007, 544–546). 
58 A német nyelvű terminológia Kumpf elnevezésének nincs pontos magyar megfelelője, közéjük sorolnak 
minden zárt, mély edényformát, amelyek hasvonalának átmérője meghaladja a perem átmérőjét, így a kettős 
kónikus mély tálak mellett gömbös testű edényeket is neveznek így (SCHWARZ-MACKENSEN 1985, 19, 21, Abb. 10; 
CLADDERS 2001, 8–21, Abb. 10). 
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4–5; 7.13. kép: 11). Egyes kettős kónikus mély tálak nyakrésze rövid, hengeres vagy 

majdnem hengeres (7.10. kép: 7; 7.11. kép: 5). A hasvonal feletti rész fala egyaránt lehet 

konkáv, egyenes és konvex is. Finom kannelúrák (7.10. kép: 5; 7.11. kép: 2) és besimított, az 

edény felületébe enyhén bemélyedő ornamentika (7.11. kép: 4–5) általában az edénytest 

felső részén, alkalmanként a teljes felületen tűnnek fel. Gömbszelet alakú és kónikus tálak 

szintén előfordulnak, a kónikus tálakon, néha közvetlenül a peremen bütyökszerű díszítések 

találhatók (7.12. kép: 7). A talpas edények között egyaránt fellelhetőek a lefelé kiszélesedő 

csőtalpak (7.13. kép: 13) és a hengeres tömör talpak is (7.13. kép: 8). A tűzdelt szalagdíszek 

és a bekarcolt háromszögmotívumok a Vinča kultúrával hozhatóak összefüggésbe (7.11. kép: 

7; 7.12. kép: 10–11; 7.13. kép: 10, 12). A felsorolt tipológiai jellegzetességek együttes 

előfordulására a kora Vinča kultúra (Vinča A) leletegyütteseiben találunk példákat (LAZAROVICI 

1981, 173, 175, Abb. 2: 4). 

 A közép-európai VK jellegzetes formái a leletanyag bekarcolt vonaldíszes kettős 

kónikus és gömbös testű, mély táljai és kónikus táljai. Leggyakoribb díszítések az ívelt 

vonalak (7.13. kép: 3–4, 7), de hullámvonalkötegek is előfordultak (7.12. kép: 1, 4). Emellett 

megtalálhatóak a kései VK időszak kompozíciói, melyek egy, a perem alatt körbefutó 

vonaldíszből, az edény oldalán pedig egy fő- és egy mellékmotívumból állnak. Kis számban 

kottafejes díszítésű kerámiatöredékek is napvilágot láttak (7.13. kép: 6). 

 A három településrész kerámia leletanyaga közötti különbség a Vinča kultúra, illetve a 

közép-európai VK jellegzetességeit felvonultató kerámiatöredékek arányában és a 

vonaldíszes kerámia különböző stíluselemeiben mutatkozik meg. Le kell szögezni, hogy a 

Vinča kultúra sajátosságait magukon viselő kerámiatárgyak mind a három településrész 

leletanyagában jelen vannak, legnagyobb számban azonban a déli településrész régészeti 

jelenségeiben, így például a H39 és H43 házak hosszanti gödreiben kerültek feltárásra (7.10–

7.11. kép). A Starčevo kultúra jellegzetességei szintén ezen a településrészen voltak a 

leglátványosabbak. A közép-európai VK jellegzetes kerámia leletanyaga ezzel szemben 

alárendelt szerepet játszott, utóbbi leletcsoportot leginkább bekarcolt motívumokkal 

díszített palacktöredékek képviselik. További leletek szintén kifejezik ezt a diverzitást. 

Napvilágot látott egy olyan állatszobor törzsének a töredéke (MARTON/OROSS 2012, Abb. 9), 

egy eredetileg négy lábon álló figura, amelynek hátára gömbszelet alakú csészét helyeztek. 

Párhuzamai általánosan elterjedtek a Körös és a Starčevo kultúrákban, megtalálhatók 

például Hódmezővásárhely–Kotacpart-Vata-tanya (BANNER 1935, 117, Taf. 18: 15), Nagytőke 
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(FOGAS 2003, 50–51, Abb. 2: 2a–d), Donja Branjevina (KARMANSKI 2005, Pls XL–XLI) és Slavonski 

Brod–Galovo (MINICHREITER 2007, 131) leletegyütteseiben. A tolna–mözsi töredék mélyen 

árkolt bekarcolt vonalakkal díszített. A középső településrész területén – a másik kettővel 

összehasonlítva – lényegesen kisebb mennyiségű kerámia leletanyag látott napvilágot. Ez 

különösen érvényes a díszített, finomabb kronológiai besorolásra alkalmas kerámiára. A 

Vinča kultúra karakteres töredékei mellett a korai VK időszak jellegzetes edénytöredékeit 

tárták fel az ásatók.  

 Az északi településrész kerámia leletanyagában, így például a H11 számú épülethez 

tartozó régészeti jelenségekből (7.12. kép) és a 2247. számú gödörből (7.13. kép) előkerült 

leletek között lényegesen nagyobb az egyértelműen a közép-európai VK jellegzetességeit 

magukon hordozó töredékek aránya. Tipokronológiai ismérvek alapján három csoport 

állítható fel. Az első és a második a korai VK időszakra keltezhető, ennek megfelelően a 

kérdéses épületalapok hosszanti gödreiből a Bicske-Bíňa/Bény fázis és a 

Milanovce/Nyitranagykér fázis jellegzetes leletanyaga jött felszínre. A számos egyéb 

régészeti jelenségből, így további épületek hosszanti gödreiből és hulladékgödrökből 

napvilágot látott töredékek azonban már a kései VK időszak kezdetének, a korai Keszthely 

fázisnak a leletei (7.15. kép). 
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7.10. kép: A H39 épülethez tartozó kerámia leletanyag (MARTON/OROSS 2012, Abb. 5. nyomán)  
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7.11. kép: A H43 épülethez tartozó kerámia leletanyag (MARTON/OROSS 2012, Abb. 6. nyomán)  
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7.12. kép: A H11 épülethez tartozó kerámia leletanyag (MARTON/OROSS 2012, Abb. 7. nyomán) 
 

 



369 
 

 

 
7.13. kép: A 2247. számú gödör kerámia leletanyaga (MARTON/OROSS 2012, Abb. 8. nyomán) 
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7.14. kép: A déli településrész nagyméretű edényeinek töredékei (MARTON/OROSS 2012, Abb. 

4. nyomán) 
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7.15. kép: A zárt és nyitott edényformák tipokronológiai fejlődése Tolna–Mözs (DH: déli 

településrész, KH: középső településrész, ÉH: északi településrész) és Balatonszárszó–Kis-
erdei-dűlő (1–5. stíluscsoportok) lelőhelyeken (MARTON/OROSS 2012, Abb. 10. nyomán) 
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7.6. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

 

Az már az ásatás ismertetésekor megállapítást nyert, hogy a közép-európai VK 

megtelepedése a lelőhelyen feltárt településnyomoktól sem északi, sem déli irányba nem 

folytatódott, az ott folytatott kutatások nem eredményeztek vele egykorú régészeti 

jelenségeseket és leleteket. A nyomvonalsávba eső felületen napvilágot látott 47 épületet jól 

körvonalazható rendszer szerint építették fel. A feltárt épületalapok három, egymástól 

markánsan elkülönülő településrészletet alkottak. A déli településrészt alkotó épületek közül 

12, a középsőből 19, az északiból pedig 16 ház létezése volt igazolható a dokumentált 

régészeti jelenségek alapján. Az egyes településrészek között olyan nagyobb felületek 

húzódtak, amelyeken további házak nyomai nem kerültek elő. A déli településrész 

legészakibb házalapját 90 méteres távolság választotta el a középső településrész 

legközelebbi épületétől. A középső és az északi településrész között a beépítetlen terület 

szélessége 70 méter volt. 

 Nyugati és keleti irányban azonban a feltárt terület határa korántsem esik egybe a 

település határaival. Egyértelmű bizonyítékot szolgáltattak erre a csak részben megismert 

épületek. A nyugati szelvényhatár mentén, az ásatással nem kutatott felületre esnek a 

középső településrészen a H45, az északin a H10 épület egyes részletei. A feltárás északi 

részén az összefüggő felülettel párhuzamosan futó, szintén kutatott keskeny területsávban 

bukkant elő a H46 épület hosszanti gödreinek egy-egy részlete, ami további utalás az 

újkőkori település nagyobb kiterjedésére. A déli településrészen minden bizonnyal szintén a 

feltárt felülettől nyugatra esik a H42 épület délnyugati sarka. A keleti szelvényhatár mentén 

határozottan a feltárási határon kívül található a középső településrész H15, H17 és H19 

épületeinek egy része, az északi településrészen pedig a H11 és H13 épületek bizonyos 

részletei.  

Komoly eredményeket hozott a Knut Rassmann és munkatársai (Römisch-

Germanische Kommission, Frankfurt) által megkezdett és még folyamatban lévő 

geomágneses felmérés, amely további, nagyszámú épület nyomát mutatta ki a feltárt 

területtől keletre, melyek egyrészt közvetlenül kapcsolódnak az ásatás során megismert 

településrészletekhez, másrészt további településrészletek is feltételezhetőek. 

 

   



373 
 

7.6.1. Az déli településrész 

 

 

7.16. kép: Tolna–Mözs településének déli részlete 
 

A legidősebb, déli településrész 12 épülete öt soros házcsoportba rendeződött, az A, C és E 

jelű házcsoportokat két-két, a B és D jelű házcsoportokat három-három épület alkotta. A 

feltárási határ közelébe eső két házcsoport – az A és az E jelű – teljessége a geomágneses 

felmérés tapasztalatai alapján eleve megkérdőjelezhető. Az épületek egyetlen esetben 

sincsenek átfedésben egymással. Az építők arra is gondot fordítottak, hogy a házsorok 

szomszédos épületeinek hosszanti gödrei elkerüljék egymást, mint például a B házcsoport 
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H34 és H36 épületei között és a D házcsoport teljes hosszában a H39, H40 és H41 épületek 

viszonylatában. Az egy házcsoporthoz tartozó épületekről megállapítható, hogy 

hossztengelyük megegyező vagy közel azonos irányítású, az egyik oromzati végük pedig 

gyakorlatilag egy síkba esik. Ez alól csak az E jelű házcsoport képez kivételt, ahol a H43 épület 

északi oromzati vége jelentősebb eltolódást mutat a H42 épület északi oromzatához képest. 

A legszabályosabb a D jelű házcsoport, amelynek három épülete egymáshoz közel, 

hozzávetőlegesen 5 és 8 méter távolságban épült fel. A hosszanti gödrök iránya alapján az 

épületek hossztengelye közel párhuzamos volt, az északi oromzatok pedig egy síkba estek. 

Egyes, különböző csoportokhoz tartozó épületeknél megfigyelhető volt, hogy azok 

északkeleti, illetve délnyugati oromzati része viszont kifejezetten közel került egymásoz, ez 

figyelhető meg a B jelű házcsoport H36 és a C jelű H37 épületei, valamint a C jelű házcsoport 

H38 és a D jelű H39 épületei között (7.16. kép).  

A településrész kerámia leletanyaga a feldolgozás jelen állása szerint meglehetősen 

homogén, ezért az a különböző házcsoportok és azokon belül az egyes épületek relatív 

kronológiai helyzetében finomabb megkülönböztetéseket nem tesz lehetővé. A 

telepjelenségeket keltező radiokarbon adatokkal sem rendelkezünk, azaz egyelőre a 

településrész házcsoportjainak és épületeinek abszolút kronológiai adatokkal való tagolására 

sincs mód. 

 

7.6.2. A középső településrész 

 

A középső településrész 19 ismert épületalapjának helyzete alapján szintén öt házcsoportot 

különítettem el. A H15 épület a feltárás keleti határán nem tartozik egyik megfigyelt 

házcsoporthoz sem, a vele egy vonalba eső épületalapok nyilvánvalóan az ásatással kutatott 

felületen kívülre esnek. Nem lehetett házcsoporthoz kötni továbbá az F és a G jelű csoportok 

között megtalált H18 épületalapot. Az F jelű házcsoporthoz három épület köthető, az azt 

délnyugati irányban követő G, H és I jelű házcsoportok mindegyike négy épületből állt. A 

nyugati szelvényhatárhoz legközelebb eső J jelű házcsoport két házalapja ismert. 

 A középső településrészen sem lehetett olyan megfigyelést tenni, hogy az egy 

házcsoporthoz tartozó épületek átfedésben lettek volna egymással, sőt a déli 

településrészhez hasonlóan az egymáshoz közel épült házak hosszanti gödrei sem 
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metszették egymást. Utóbbi jellemző példái a G jelű csoport H21 és H22 épületpárja, 

valamint a J jelű házcsoportban a H30 és H31 épületek. 

 

 

7.17. kép: Tolna–Mözs településének középső részlete 
 

A nem egy házcsoporthoz tartozó épületek oromzati részei között viszont előfordult rövid 

átfedés. Ilyen, értelemszerűen kronológiai különbséget jelző kapcsolat állt fenn az F jelű 

házcsoport H16 épületének északkeleti és a feltehetően egy keletebbre húzódó 

házcsoporthoz tartozó H15 épület délnyugati oromzati része között. Hasonló átfedés volt az 

F jelű házcsoport H17 épületének délnyugati és a házcsoporthoz nem köthető H18 épület 
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északkeleti oromzati vége között. A H32 épület távolsága az I jelű házcsoport többi 

épületétől a szokásosnál nagyobb, a házcsoportot alkotó négy konstrukció délnyugati 

homlokzata viszont közel egy vonalba eshetett, továbbá fennmaradt oszlophelyeik és 

hosszanti gödreik alapján irányításuk gyakorlatilag megegyezett (7.17. kép). 

 A középső településrész házcsoportjainak és épületeinek pontosabb keltezéséről 

ugyanaz mondható el, mint a déli településrészről. A kerámia leletanyag ezúttal is rendkívül 

homogén, a korai VK időszak jellegzetességeit viseli, a településrész radiokarbon adatokkal 

nem keltezett, vagyis a házcsoportok és az egyes épületek pontos sorrendje nem állapítható 

meg.  

 

7.6.3. Az északi településrész 

 

Az északi településrészen hat csoport volt elkülöníthető. A K jelű házcsoporthoz három, a 

H01, H02 és H03 épületek tartoztak. Tőle délnyugatra két épület, a H04 és H05 konstrukciók 

alkották az M jelű házcsoportot. Az L jelű házcsoport három épületalapja (H11, H12 és H13) 

úgy a K, mint az M jelű házcsoportoktól dél–délkeleti irányban látott napvilágot. A 

házcsoport iránya azonban mindkettőtől különbözött, így ezek az épületek sem a K, sem az 

M jelű házcsoporthoz nem voltak sorolhatóak. A feltárt szelvényben, délnyugat felé haladva 

az N jelű házcsoportot újabb három, a H06, H07 és H47 épületek alkották, míg az O és a P 

jelű házcsoportokhoz két-két épület tartozott. A H46, töredékesen feltárt épület feltételezett 

házcsoportja már feltáratlan területre esik (7.18. kép). 

 A másik két településrésszel ellentétben sokkal pontosabb ismereteink vannak az 

északi településrész épületeinek időrendjéről. Ez a településrész képviseli a korai VK 

időszakból a kései VK időszakba való átmenetet. Az épületekhez köthető kerámia 

leletanyagban a Bicske-Bíňa/Bény, a Milanovce/Nyitranagykér és a korai Keszthely fázisok 

leletegyüttesei egyaránt megtalálhatóak. Ez a balatonszárszói lelőhely 1–3. 

településfázisainak felel meg. 

 A Bicske-Bíňa/Bény fázisra három épület (H01, H02, H03) keltezhető, vagyis a K jelű 

házcsoport teljes egésze. A Milanovce/Nyitranagykér fázis idején állt a teljes L házcsoport, 

azaz a H11, H12 és H13 épületek. Az M házcsoportban a H05 épület a 

Milanovce/Nyitranagykér fázist, a tőle északnyugatra épült H04 épület viszont már a korai 

Keszthely fázist képviseli. Hasonló változás figyelhető meg a szomszédos N házcsoportban, 
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ahol a H47 és H07 épületek a Milanovce/Nyitranagykér fázis, a csoport északnyugati végén 

állt H06 épület viszont már a korai Keszthely fázis lakóháza. A P jelű csoportban a H14 épület 

a Milanovce/Nyitranagykér fázisra keltezhető, az északabbi H10 konstrukció időrendi 

helyzete ezzel ellentétben nem állapítható meg. Az O jelű házcsoport az egyetlen, amelynek 

mindkét, azaz a H08 és H09 épülete is a korai Keszthely fázist képviseli. A H46 épülettöredék 

szintén nem keltezhető. 

 

 

7.18. kép: Tolna–Mözs településének északi részlete  
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7.19. kép: Az északi településrész épületeinek keltezése 
 

 Az egy házcsoporthoz tartozó épületek vagy egyazon fázishoz köthetőek, mint a K, az 

L és az O jelű csoportok házai, vagy a házcsoport egyik végén – mindkét megfigyelt esetben 

az északnyugatin – egy ház a többinél eggyel fiatalabb fázist képvisel. Olyan nem fordult elő, 

hogy a Bicske-Bíňa/Bény és a korai Keszthely fázis, vagyis a tipokronológiai szekvenciában 

nem egymást követő két fázis épülete egy házcsoportban látott volna napvilágot. A Bicske-

Bíňa/Bény fázis K jelű házcsoportja a Milanovce/Nyitranagykér fázis L jelű házcsoportjával 

együtt a feltárt felület keleti, a korai Keszthely O jelű házcsoportja a nyugati határához közel 
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kerültek elő, közöttük az M és N házcsoportok a Milanovce/Nyitranagykér és a korai 

Keszthely fázisok átmenetét szemléltetik (7.19. kép).  

 

7.6.4. A település fejlődésének dinamikája 

 

A település fejlődéséről megrajzolható kép hangsúlyozottan az ásatás által dokumentált 

felületek alapján született, amelyek a geomágneses felmérés szerint messze nem a teljes 

települést jelentik. További kutatások nyilvánvalóan lényeges eredményekkel egészítenék ki 

a megfigyeléseket, számos ponton módosítva a település belső kronológiájáról alkotott 

elképzeléseket. Ennek ellenére felvázolhatjuk az ismertté vált felület fejlődésének modelljét, 

amely időben a korai VK időszak kezdeti szakaszától a kései VK időszak kezdeteit jelentő 

korai Keszthely fázisig terjedő intervallumot fogja át. 

 Az aktuálisan lakott terület mozgásának három szintjét lehet elkülöníteni. A 

makroszintet a három településrész képviseli, amelyek közül a legidősebb déli a korai VK 

időszak archaikus kerámiával keltezhető korai szakaszát jelenti. A középső településrész a 

korai VK időszak idején lakott, nem túlságosan diagnosztikus leletanyaga a Bicske-Bíňa/Bény 

fázissal állítható párhuzamba. A legfiatalabb a legészakibb településrész, amely a kései VK 

időszakba való átmenetet szemlélteti. Makroszinten tehát a település észak felé való 

elmozdulása figyelhető meg, de az egyes településrészek élete részleges átfedésben lehetett 

egymással. Így például az északi településrész legidősebb, K jelű házcsoportja egykorú lehet a 

középső településrész bizonyos részeivel. 

 A középszintű mozgást az újabb és újabb házcsoportok létesítése jelenti. Azt, hogy az 

egyes sorokba szerveződő csoportok között kronológiai különbség van, meggyőzően 

bizonyítja az egyes, szomszédos csoportokhoz tartozó épületek homlokzati részei közötti 

átfedés. A pontosabban keltezett északi településrész esetében az is megállapítható, hogy a 

házcsoportok északkeletről délnyugati irányba haladva egyre fiatalabbak. 

 A mikroszintet az épületeknek a soros elrendezésű házcsoportokon belüli sorrendje 

jelenti, amelyről mindössze az északi településrész M és N jelű csoportjai szolgálnak némi 

információval. Eszerint a makroszintű mozgást leképezően a legfiatalabb ház a csoport, 

egyúttal a sor északi végén található.  Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a település 

más házcsoportjai nem fejlődhettek ettől különböző szabályok szerint, különösen annak 
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fényében, hogy a 16 elkülönített csoportból 14 esetében egyelőre nem tudtam ilyen 

mikroszintű megfigyeléseket tenni. 
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8. EGY ÚJ REGIONÁLIS SZINTÉZIS FELÉ: ÉPÜLETEK, TELEPÜLÉSEK, TEMETKEZÉSEK  
 

8.1. A KULTÚRA VÉDJEGYÉVÉ VÁLT ÉPÜLETTÍPUS EREDETE, KIALAKULÁSA 

 

Szűk egy évtizeddel P. J. R. Modderman épülettipológiai rendszerének megalkotása előtt H. 

Quitta álláspontja még az volt, hogy az oszlopszerkezetes épülettípus fejlődésére vonatkozó 

modell felállítása meghaladta az akkor rendelkezésére álló forrásanyag nyújtotta 

lehetőségeket. Az ismert épületalapok túlnyomó többsége – a mai kutatási helyzethez 

hasonlóan – a kultúra német nézőpont szerinti középső és kései időszakának különböző 

fázisaira volt keltezhető (QUITTA 1961, 679). A cölöpvázas háztípus eredetét érintő 

kérdéseket mindaddig nem tartotta megnyugtatóan megválaszolhatónak, amíg a cseh– 

morva térségben és a Közép-Duna-vidéken nem kerül sor a korai VK időszak 

épületmaradványainak feltárására. Rögzítette azonban, hogy az előzmények mindenképp a 

Balkán irányába mutatnak. A későbbi felfedezések tükrében – jórészt elvi alapon – meglepő 

pontossággal írta le, hogy a közép-európai VK meghatározó épülettípusa egy egyszerű, 

felmenő falú, a taréjszelement alátámasztó oszlopokkal rendelkező, négyszögletes, 

oszlopszerkezetes konstrukcióból fejlődött ki. Mégpedig a kultúra kialakulásához hasonlóan 

azon a területen, amely Közép-Európa és a Balkán, egyúttal a közép-európai VK és a tőle 

délkeletre élt, vele részben egykorú, de nála határozottan korábbi gyökerű újkőkori 

közösségek érintkezési zónája.59 A hosszú, oszlopszerkezetes házat a közép-európai VK 

közösségeiben uralkodó, a kulturális és kronológiai előzményektől eltérő szociális viszonyok 

tükörképének tekintette (QUITTA 1961, 680–681). 

H. Quitta dolgozatának megszületésekor R. Tichý már megkezdte kutatásait 

Mohelnicében. Számára egyértelmű volt, hogy az általa a lelőhely után elnevezett típusú, 

külső árokkal ellátott, a közép-európai VK kezdeti szakaszára keltezett épületekben a kultúra 

emblematikus oszlopszerkezete teljesen kialakult formában jelent meg. Az épülettípust nem 

tartotta levezethetőnek esetleges középső kőkori előzményekből, ezért a korai VK időszak 

építészetében is a közép-európai korai neolitikum délkeleti eredetének bizonyítékát látta 

(TICHÝ 1961a, 3–4). 

                                                           
59 „Nach dem heutigen Forschungsstand darf somit angenommen werden, daß der bandkeramische Haustypus 
eine eigenständige Schöpfung ist und sich in einem Kontaktgebiet zu den älteren und zum Teil noch 
gleichzeitigen neolithischen Kulturen der Balkanhalbinsel aus einem rechteckigen Pfostenbau mit einfacher 
Firstsäulenkonstruktion entwickelt hat.” (QUITTA 1961, 681).  
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Az épülettípus eredetének elemzéséhez mindenekelőtt azt volt szükséges tisztázni, 

hogy melyek a kultúra legkorábbi fázisában emelt épületek megkülönböztető jegyei. W. 

Meier-Arendt (MEIER-ARENDT 1989) olyan épületeket keresett forrásanyagként, amelyek 

minden kétséget kizáróan a kultúra korai fázisát képviselik. A további vizsgálatok 

szempontjából a Schwanfeld (CHRISTLEIN 1982, Abb. 6–7; LÜNING/MODDERMAN 1982) és Altdorf 

(REINECKE 1983) lelőhelyeken feltárt épületalapokat tartotta a legmegfelelőbbnek. 

 

 

8.1. kép: Schwanfeld 11. számú épülete, az ún. telepesház (CHRISTLEIN 1982, Abb. 7. és 
LÜNING/MODDERMAN 1982 nyomán) 

 

A korai VK időszak építészetének tanulmányozásában kitüntetett helyet foglal el 

Schwanfeld 11. számú épülete, amelyet J. Lüning és P. J. R. Modderman háromosztatú és 

ezenfelül még egy előtérrel rendelkező épületként rekonstruált (8.1. kép). Megtalálták az 

időszak építészetének egyik sajátos elemét, a külső árkot is, amelyben két további oszlopsort 

rekonstruálva az adott épületszakaszon hathajóssá bővítették az épület belső terét. Az 

épületet tipikus, ún. telepesházként (Kolonistenhaus) kezelték, amelyre mint az újkőkori 

életforma gyors közép-európai elterjedésének elengedhetetlen előfeltételére tekintettek 

(LÜNING/MODDERMAN 1982; CHRISTLEIN 1982, Abb. 6–7). W. Meier-Arendt a schwanfeldi 12. 
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számú házat (MEIER-ARENDT 1989, Abb. 1: 2) és az Altdorfban feltárt kisebb épületalapot 

(REINECKE 1983, Abb. 4) viszont egy- vagy kétrészes épületekként értelmezte, annak 

bizonyítékát látva bennük, hogy már ebben a korai szakaszban különböző háztípusokkal kell 

számolni (MEIER-ARENDT 1989, 184). A korai házak másik szembeötlő sajátosságaként arra 

hívta fel a figyelmet, hogy a középső szakaszuk gyakorlatilag mentes a keresztirányú 

oszlopsoroktól. Az így kialakult teret viszont sűrű oszlopsor vette körül, úgy a hosszanti 

falsíkokon, mint a középső és a déli, délkeleti épületrészek határán. A jelenséget a 

schwanfeldi 15. és 16. számú épületalapokkal illusztrálta (MEIER-ARENDT 1989, Abb. 1: 3–4). 

Koncepciójába jól illeszkedtek a Frankfurt–Niedereschbachban feltárt épületnyomok. 

Egyrészt nyilvánvaló, hogy a korai VK időszakot képviselik, hiszen a 21 házalap 

mindegyikéhez tartoztak külső árkok. Az épületalapok értelmezése szerint egy-, két- és 

háromrészes konstrukciók is álltak a településen, vagyis a különböző épülettípusok már ott is 

megjelentek a korai időszakban. A legnagyobb, 24,6 méter hosszú háromrészes épület azt is 

meggyőzően bizonyította, hogy a ház teljes hosszában a belső három hosszanti oszlopsoron 

túl számolni lehet a két hosszanti falsík egy-egy további oszlopsorával is. Ami még ennél is 

jelentősebb felfedezés, hogy a középső épületrészben – a schwanfeldi épületekhez 

hasonlóan – nagyobb, oszlopoktól mentes teret lehetett feltárni. Az ásatók a keresztirányú 

oszlopsorok hiányát több további, lényegesen rosszabb állapotban fennmaradt épületalap 

esetében is tudatos építészeti elemnek tartották és nem az erózió pusztításának 

tulajdonították (BERNHARDT/HAMPEL 1992, 4–8, Abb. 4; HAMPEL 1992, 59–132). 

A probléma összetettségének érzékeltetése és a gondolkodás fejlődésének 

szemléltetése végett érdemes visszatérni J. Lüning és P. J. R. Modderman schwanfeldi 

rekonstrukciójára. A 11. számú épület középső részének belső terében a lelőhely más 

házalapjaihoz hasonlóan alig kerültek elő oszlophelyek. A közölt alaprajzi vázlat is tükrözi, 

hogy a rajzon szereplő oszlophelyek utólagos kiegészítések. Hasonlóan idegen elem az 

északnyugati épületrészen feltételezett alapozási árok, amely sohasem fordul elő a német 

területek legkorábbi VK fázisának épületeinél. A. Hampel ezért a frankfurt–niedereschbachi 

tapasztalatok alapján rámutatott, hogy a rekonstrukció újragondolásra szorul 

(BERNHARDT/HAMPEL 1992, 7). J. Lüning később korrigálta a kifogásolt részleteket (LÜNING 

2005a, Abb. 5) és a hibás kiegészítések elhagyásával közölte újra az alaprajz vázlatát (8.2. 

kép). 
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8.2. kép: Schwanfeld 11. számú épületének javított rekonstrukciója (LÜNING 2005a, Abb. 5. 
nyomán) 

 

 A lehetséges előzmények utáni kutatás során a kezdetektől fogva természetes volt 

annak a területnek az építészetét vizsgálni, ahová a kultúra gyökerei visszanyúltak. Azaz 

mindenekelőtt a Kárpát-medencét, azon belül is annak nyugati részét állítani az érdeklődés 

középpontjába. A Starčevo-kultúra dél-dunántúli és Balaton környéki településein azonban 

az 1980-as évek végén nyoma sem volt olyan épületeknek, amelyek további összevetések 

tárgyát képezhették volna. Ezen a területen az azóta eltelt több mint két évtized kutatása 

sem hozott előrelépést. 

 Nem sok sikerrel kecsegtet a Starčevo-kultúra Dunántúllal közvetlenül határos 

szlavóniai régiójának forrásanyaga sem, ahol a korai újkőkor telepkutatása elsősorban 

Kornelija Minichreiter nevéhez fűződik. Feltárásairól rendre földbe mélyített konstrukciókat, 

feltételezett gödörházakat közölt, például Pepelane–Lug (MINICHREITER 1990, Table 1b–e; 

1992, 71, Figs 5–6; 2001, Fig. 17), Vinkovci–Nama (MINICHREITER 1992, 70, Fig. 9), Vinkovci–

Tržnica-Hotel (MINICHREITER 1992, 70), Zadubravlje (MINICHREITER 1992, 70, Figs 12–15; 2001, 

Figs 5–8) és Slavonski Brod–Galovo (MINICHREITER 2001, Figs 11–12; 2007, 37–59, Figs 7–9, 

11–12, 14–15, 17, 19) lelőhelyekről.  
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8.3. kép: Zadubravlje lelőhely 10. számú „épülete” (MINICHREITER 2001, Fig. 8. nyomán) 

 

Interpretációi közül vitathatatlanul a leglátványosabb Zadubravlje egyik szabálytalan 

gödörkomplexuma, amely 10. számú gödörházként vált ismertté a régészeti 

szakirodalomban (8.3. kép). A gödörkomplexum eltérő mélységű részleteit négy helyiségnek 

fogta fel, amelyet folyosók kötöttek össze. A rekonstrukció pedig egy sajátos, óriási méretű 

sátorként láttatja az épületet (MINICHREITER 2001, 204–206, Figs 7–8). Ásatási megfigyelései 

alapján funkcionális különbségeket is feltételezett az egyes típusok között, így 

megkülönböztetett lakó-gödörházakat (residential pit houses), lakó- és munka-gödörházakat 

(residential and working pit houses) és munka-gödörházakat (working pit houses) 

(MINICHREITER 2001, 202–207; 2007, 37–59). A gödörházak használatának szlavóniai 

elterjedtségét a mezolit építészeti hagyomány lehetséges továbbélésével és a kultúra 
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központi területeitől való nagy távolsággal magyarázta (MINICHREITER 1992, 71). Éppen a 

közép-európai VK kutatástörténetével és a Dunántúl legutóbbi két évtizedének kutatási 

eredményeivel kapcsolatos tapasztalatok alapján azonban a szóban forgó régészeti 

jelenségek értelmezésére is inkább úgy tekinthetünk, mint a kutatás egy adott szakaszának 

interpretációs gyakorlatára (MARTON/OROSS 2009, 54; OROSS 2010, 75). Nagyobb kockázat 

nélkül kijelenthető, hogy felmenő falú épületek maradványai előbb-utóbb Szlavóniában és a 

Dél-Dunántúlon is napvilágot fognak látni a Starčevo-kultúra lelőhelyein.  

 

 

 
8.4. kép: A tiszajenő–szárazérparti épület alaprajza és rekonstrukciója (TRINGHAM 1971, Fig. 

14c–d nyomán) 
 

Az ismertetett példák alapján nyilvánvaló, hogy a figyelem a Starčevo-kultúra északi 

és nyugati területein és nem utolsósorban a közép-európai VK korai időszakában a kultúra 

magyarországi településterületén hiányzó építészeti emlékek miatt fordult a kelet-

magyarországi Körös-kultúra építményei felé. A legszabályosabb és sokáig egyetlen 

elemezhető konstrukció a Tiszajenő–Szárazérparton feltárt, téglalap alakú épületmaradvány 

volt, amelynek hosszát több közlemény 9,2 méterben, szélességét 4,2 méterben adja meg.60 

Tájolása északnyugat–délkeleti. A falak mentén egymástól kis távolságban oszlophelyek 

bukkantak elő, a ház hossztengelyében két nagyméretű oszlophely a taréjszelement 

támasztotta alá (SELMECZI 1969; RACZKY 1976, 171, 1–2. kép; HORVÁTH 1988, 19, 2a ábra; 1989, 

                                                           
60 Ettől eltérő adatot Horváth Ferenc közölt Patay Pálra hivatkozva, ezek szerint az épület hossza 7,8 méter, 
szélessége 4,3 méter (HORVÁTH 1988, 19, 21. lábj.). 
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85–86, Fig. 2a). Az épületet (8.4. kép) Ruth Tringham délkeleti oldalán előteres, nyeregtetős 

házként rekonstruálta (TRINGHAM 1971, Fig. 14c–d). 

Szajol–Felsőföld lelőhelyen Raczky P. tárta fel egy 7,5 méter hosszú, 4,5 méter széles 

épület omladékát. Az égett omladékréteg eltávolítása után megfigyelhető volt a ház 

padlószintje és az oszlopszerkezet nyomai is. A 8–10 cm átmérőjű cölöpöket jelző 

oszlophelyek többsége a házpadló peremén, illetve ahhoz közel látott napvilágot. A 

taréjszelemen alátámasztására két, ezeknél nagyobb átmérőjű oszlophely utalt (RACZKY 

1982–83, 5, Figs 1–2; 1996, 24–27, 1–2. kép; 2006, 381–383, Fig. 2a–c; 2012, 85, Figs 1–2). A 

feltárt jelenségek egy előteres, kétosztatú épületet jeleznek, amelyet nyeregtetővel fedtek 

be (MEIER-ARENDT 1989, Abb. 6; RACZKY 1996, 3. kép; 2006, Fig. 2b). 

A Körös kultúra számos további lelőhelyén kerültek elő különböző épületnyomok. 

Legteljesebb bemutatásuk során Horváth L. A. és H. Simon K. 14 lelőhelyről származó 

adatokat összegeztek (HORVÁTH/H. SIMON 2004). Ezek közül kettő, Nosa–Biserna 

obala/Nosza–Gyöngypart és Ludoš–Budžak/Ludas–Budzsák a magyar országhatáron kívülre 

esik Subotica/Szabadka körzetében. A fent részletesen ismertetett két épületen túl a feltárt 

maradványok nem teszik lehetővé a részletekre is kiterjedő rekonstrukciókat, azonban az 

omladékrétegek, a házpadlók és a megfigyelt oszlophelyek alapján számos esetben 

nyilvánvaló, hogy négyszögletes alaprajzú, oszlopszerkezetes, felmenő paticsfalú épületekről 

beszélhetünk. A feltárt régészeti jelenségek bizonyíthatóan ehhez a típushoz kötik a Szolnok–

Szanda-Tenyősziget (KALICZ/RACZKY 1980–81; RACZKY 2012, 87, 91, Fig. 3: 2), Dévaványa–

Katonaföldek (ECSEDY 1972) és Endrőd 119–Öregszőlők (MAKKAY 1992; 2007, 126–188, Figs 

73–117) településein feltárt épületnyomokat, utóbbi lelőhelyen kiváltképp a 2. számú házat 

(MAKKAY 2007, 183–185, Figs 92, 94, 97). 

A schwanfeldi házak keresztirányú oszlopsoroktól mentes középső épületrészeit W. 

Meier-Arendt a Körös kultúra épületeihez hasonlította. Annak ellenére a közép-európai VK 

épületeinek lehetséges előképeként számolt velük, hogy a két részletesen tárgyalt 

házmaradvány sem volt teljesen egységes alaprajzú. A tiszajenői ház szélessége ezenfelül 

lényegesen elmaradt a schwanfeldi épületek mintegy hétméteres szélességétől (MEIER-

ARENDT 1989, 184–185). 

E. Lenneis megállapítása szerint annak dacára, hogy a balkáni területek korai újkőkori 

településein előfordultak olyan épületnyomok, melyek mind arányaikban, mind méreteikben 

összevethetők a közép-európai VK 2. és 3. típusú épületeivel, a házak belső tereinek 
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kialakítása a két régióban gyökeresen eltérő. A közép-európai VK épületeinek általános 

sajátosságai közül a lakótérben található sűrű oszlopszerkezetet emelte ki, amely azt 

sugallta, hogy az építők elsődleges célja a lehető legnagyobb és különösen tartós 

tetőszerkezet kialakítása volt. Ezzel szemben hasonló törekvéseknek a Balkánon a Kr. e. 6. 

évezred utolsó negyedéig nem találta nyomát (LENNEIS 1997, 143–144; 2000, 383). 

Akkor azonban – mint említi – a közép-európai VK településterületétől közvetlenül 

keletre, illetve délkeletre olyan épületek tűntek fel, ahol megjelentek a három oszlopból álló 

keresztirányú oszlopsorok az épületek belsejében. Szemléletes példái az ilyen szerkezetű 

házaknak a szakálháti kultúra településén, Csanytelek–Újhalastón feltárt épületalapok 

(HEGEDŰS 1981, 3, 2. kép; 1982–83, 7–9, 12, 14, Figs 3–4), a Bánságból pedig Parţa/Parác 

építészetét emelte ki két vonatkozó tanulmányában (LAZAROVICI 1989, 150, Abb. 2–3, 5). Elvi 

lehetőségként felvetette, hogy ezúttal egy, a régió újkőkorában rendhagyó jelenséggel állunk 

szemben. Nem a közép-európai térség vett át valamely technológiát egy tőle délkeletre élő 

kultúrkörtől, hanem éppen fordítva, a közép-európai VK építészeti technológiája jutott el a 

Kárpát-medencében tőle keletre fekvő, de vele kapcsolatban álló egykorú településekre 

(LENNEIS 1997, 143–145, Figs 2–4; 2000, 383–384, Abb. 2–4). 

Csanytelek–Újhalastó építészetével kapcsolatban számos megtévesztő értelmezés 

kapott nyilvánosságot, ezért a probléma tisztázása érdekében mindenképp érdemes rövid 

kitérőt tenni. Mindenekelőtt szükséges megjegyezni, hogy ezek a nézetek akkor vertek 

gyökeret, amikor az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának az Alföld északi peremvidékén 

található lelőhelyein, a Füzesabony–Gubakúton (DOMBORÓCZKI 1997a; 1997b; 2001a; 2001b; 

2006) és Mezőkövesd–Mocsolyáson (KALICZ/KOÓS 1997; KALICZ/S. KOÓS 2000) végzett 

feltárások még nem történtek meg, illetve az ott napvilágot látott épületnyomok nem váltak 

közismertté. Különösen az előbbi lelőhely keresztirányú oszlopsorokból álló 

oszlopszerkezetes épületei alapvetőek a csanyteleki konstrukciók megítélése szempontjából.  

Csanytelek–Újhalastón az 1979–80-ban folytatott leletmentő ásatás során 

előkerültek a szakálháti kultúra egy 19,4 méter hosszú és 9,2 méter széles épületének 

maradványai. Irányítását a feltáró Hegedűs Katalin kelet–nyugatiként adta meg. Ha azonban 

az északi irányt nem jelző alaprajzon a szelvények tájolása észak–déli, akkor a hossztengely 

valódi iránya NyÉNy–KDK. A házat a KDK-i oldalon található bejáratot kivéve körbefutó 

alapozási árok övezte, amelyben oszlophelyeket is fel lehetett tárni. A házban négy teljes, a 

közép-európai VK oszlopszerkezetei által alkalmazottal megegyező keresztirányú oszlopsor 
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nyomait dokumentálta (HEGEDŰS 1981, 3, 2. kép; 1982–83, 7–9, Fig. 3). A Galántha Márta 

által a lelőhelyen feltárt szkíta temető területén három további, töredékesen fennmaradt, 

hasonló szerkezetű épületalap is ismertté vált. A 2. és 3. számú épületek alapozási árkainak 

részletei láttak napvilágot, utóbbi esetében egyetlen oszlophely is. Tájolásuk NyÉNy–KDK-i. A 

4. számú, nyugat–keleti irányítású ház legkeletibb keresztirányú oszlopsorának középső, a 

következőnek a déli és a középső oszlopai kettős oszlopok voltak (HEGEDŰS 1982–83, 12–14, 

Fig. 4). Hegedűs K. megemlített egy további, hasonló épületet is Csongrád–Bokrosról 

(HEGEDŰS 1982–83, 20). Horváth F. ezeket a megfigyeléseket az általa 1987-ben Tápé–Lebő-

Felsőhalom lelőhely legalsó, 17. szintjén feltárt oszlopszerkezetes, alapozási árokkal épített 

házzal egészítette ki (HORVÁTH 1988, 24, 3. ábra; 1989, 88, Fig. 3).  

Hegedűs K. a jelenségeket a hollandiai és németországi, a teljes épületeket övező 

alapozási árokkal rendelkező, P. J. R. Modderman tipológiája szerinti 1a típusú épületek 

párhuzamaiként értelmezte. A csanyteleki épületeknek a közép-európai VK jellegzetes 

háztípusával fennálló kétségtelen szerkezeti hasonlóságai alapján feltételezte, hogy azok a 

Balkán és Közép-Európa közötti „elveszett láncszemet” képviselik (HEGEDŰS 1982–83, 16–21). 

Arra már J. Pavúk is rámutatott, hogy a körbefutó alapozási ároknak nincs köze a közép-

európai építészeti tradíciókhoz, hiszen az sem a Kárpát-medencében, sem az azzal nyugaton, 

északnyugaton, illetve északon érintkező régiókban nem terjedt el, tipikusan a hollandiai és 

az alsó-Rajna-vidéki épületek sajátossága (PAVÚK 2002, 68). Füzesabony–Gubakút 

építészetének ismeretében az is nyilvánvaló, hogy a keresztirányú oszlopsorok az alföldi 

vonaldíszes kerámia kultúrájában már a legkorábbi, formatív (Szatmár II/AVK 1) időszaktól 

jelen voltak. Csanyteleken az egyetlen olyan építészeti elemet, amelynek közvetlen 

előzményei lehettek a közép-európai VK közeli területeinek építészetében a 4. számú épület 

kettős oszlopai jelentik. Ezen túlmenően megemlítendő, hogy természetesen semmilyen 

hatással nem lehettek a közép-európai VK háztípusának a szakálháti kultúrát két-három 

évszázaddal megelőző kialakulására. 

E. Lenneis idézett munkáinak másik lényeges megállapítása W. Meier-Arendt azon 

felvetésére reflektál, miszerint a Körös kultúra taréjszelemenes, de belső lakóterükben 

oszlopoktól mentes épületei megfelelnének a közép-európai VK korai időszakának 

Bajorországban feltárt épületnyomainak a tartóoszlopokat hasonlóan mellőző középső 

részének. Az ausztriai forrásanyag alapján kijelentette, hogy ott hasonló megfigyelés csak 
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Neckenmarkt/Sopronnyék egyetlen épületénél volt lehetséges.61 Brunn am Gebirge II 

lelőhely házalapjaiban viszont annak bizonyítékát látta, hogy ott a három hosszanti oszlopsor 

megszakítás nélkül húzódik végig az épületek teljes hosszában a legkorábbi épületeknél is, 

vagyis az épületek teljes hosszában egymástól viszonylag szabályos távolságokra elhelyezett 

keresztirányú oszlopsorok már a kezdetektől megvoltak a kultúra építészetének 

kelléktárában (LENNEIS 1997, 144–145, Fig. 1; 2000, 384, Abb. 1). 

 Horváth L. A. és H. Simon K. 2004-es építészeti tanulmányának egyik kérdésfelvetése 

a Körös-kultúra és a közép-európai VK épületeinek lehetséges kapcsolatát érinti. Érvelésük 

gerincét W. Meier-Arendt és E. Lenneis megállapításainak kritikája és a két kultúra építészete 

közötti esetleges genetikai kapcsolat tagadása alkotja. Az épületek közötti méretkülönbségek 

miatt csak a közép-európai VK 3., azaz egyosztatú, Kleinbau típusú épületeit tartják 

összevethetőnek a Körös kultúra házaival. A Kárpát-medence legkorábbi vonaldíszes 

épületeit, Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb, Dunakeszi–Székesdűlő és Brunn am Gebirge 

lelőhelyeken azonban hosszúházként értelmezik, amelyeket szembeállítják a Kleinbau 

típussal. Hangsúlyozni kell azonban, hogy utóbbi meghatározás nem az épülettípus 

méretére, hanem arra utal, hogy ezek az épületek egy osztatlan térből álltak, noha 

kétségtelenül korreláció áll fenn az épületrészek száma és az épületek teljes hossza között. 

Amikor az Y alakzat, mint korai VK sajátosság hiánya szerepel további érvként, akkor ismét 

egy olyan szerkezeti elemre történik hivatkozás, amely az Alsó-Rajna-vidéken az ottani 

legkorábbi horizont sajátja, ez azonban a Flomborn időszak elejét, azaz a Kárpát-

medencében nagyjából a kottafejes fázist jelenti. Ugyanez a kronológiai összefüggés teszi 

tarthatatlanná a Körös-kultúra soros elrendezésű és Langweiler 8 lelőhely telkekből álló, 

halmazos szerkezetű településének szembeállítását. Keresztirányú oszlopsorok valóban 

nincsenek a Körös-kultúra ismert házaiban, de amennyiben a szerzők által hiányolt szerkezeti 

elemek mind megvolnának, úgy a kérdés nem az lenne, hogy volt-e kapcsolat a két kultúra 

építészete között, hanem bátran kijelenthetnénk identikus voltukat (HORVÁTH/H. SIMON 2004, 

16–19). 

                                                           
61 A hivatkozott ábrák (LENNEIS 1997, 144, Fig. 1; 2000,  384, Abb. 1) alapján egyértelműen azonosítható, hogy a 
település 1. számú épületére gondolt (LÜNING 2001, 330–337, Abb. 70), amelyet a legfiatalabb, 3. 
településfázisra kelteztek (LENNEIS 2004a, Fig. 5). 
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 Pontosan ellentétes végkövetkeztetésre jutott M. Lichardus-Itten és J. Lichardus.62 A 

korábbi publikációk megállapításait automatikusan felhasználva vagy csekély kritikával 

átvéve, úgy a Körös- és a Starčevo-kultúrák, mint a közép-európai VK építészetében 

elfogadták a félig földbe mélyített gödörházak és a föld felszínére épített oszlopszerkezetes 

épületek párhuzamos használatát (LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2004, 34–43). Tették ezt annak 

ellenére, hogy a saját maguk által összegyűjtött példák kiválóan tükröznek egy alapvető 

különbséget. A Dél- és Közép-Balkán félig földbe mélyített épületei szabályos, általában 

négyszögletes vagy téglalap alakú konstrukciók, ahol gyakran a nyeregtető alátámasztását is 

meg lehetett figyelni (LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2004, 28–34). A Körös- és Starčevo-kultúrák, 

valamint a közép-európai VK feltételezett gödörházai ezzel szemben ovális vagy szabálytalan, 

lefelé erősen szűkülő beásások, amelyek méretei nem egy esetben azt is megkérdőjelezik, 

hogy egyetlen ember számára menedéket nyújthattak-e. 

 A kiindulásnál rögzített koncepciónak megfelelően, miszerint az európai neolitikum 

kialakulása Anatóliából kiinduló közvetlen bevándorlási hullámoknak köszönhető (LICHARDUS-

ITTEN/LICHARDUS 2004, 25), a szerzők a hangsúlyt az általuk balkáni–kárpáti térségnek nevezett 

terület és a közép-európai VK építészetének közös vonásaira helyezték. Ilyen mindenekelőtt 

a négyszögletes alaprajz és a nagyobb távolságban álló oszlopokkal megerősített paticsfal, 

amely sajátosságok szemléletük szerint elégséges alapot szolgáltatnak a balkáni épületeknek 

a közép-európai VK oszlopszerkezetes házai előzményeként való kezelésére. A főbb 

különbségeket, így a hosszanti gödrök és a külső árok megjelenését a kutatók többségével 

megegyezően klimatikus okokkal magyarázták. Kissé meglepő és az újabb kutatások alapján 

kevéssé elfogadható módon a két terület építészeti kapcsolatainak fontos bizonyítékaként 

tekintettek arra a feltevésre, hogy mindkét régióban előfordulnak félig földbe mélyített 

konstrukciók, noha bevallottan tisztában voltak az ezekkel kapcsolatos számtalan 

értelmezési bizonytalansággal. A balkáni előzmények hangsúlyozásának fő célja az esetleges 

helyi mezolit részvételnek a neolitizáció folyamatából való kategorikus kizárása volt 

(LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2004, 49–50). 

                                                           
62 Tanulmányukban az egyes hivatkozott szerzők és lelőhelyek nevei nem egyszer rendkívül pontatlanul 
szerepelnek. A szakterület alaposabb ismerete szükségeltetik például annak megfejtéséhez, hogy – a szövegben 
más helyen is tárgyalt – Gubakút meghatározás egy alkalommal valójában Golokutra vonatkozik (LICHARDUS-
ITTEN/LICHARDUS 2004, 34), továbbá, hogy Dunakeszi egyik említése két teljes és három töredékesen fennmaradt 
épületalappal (LICHARDUS-ITTEN/LICHARDUS 2004, 34) igazából Törökbálint–Dulácska 1991–92. évi feltárásait 
takarja. 



392 
 

 H. Stäuble kiindulópontként ismételten W. Meier-Arendt gondolatára nyúlt vissza, 

amely a korai VK időszak épületeinek középső, oszlopoktól mentes részének és a kultúra 

származási területének, azaz a Kárpát-medencének hasonló szerkezetű korai újkőkori 

házainak rokon voltára vonatkozik. Leszögezte, hogy mindez hiába igaz a középső 

helyiségekre, a schwanfeldi házak északi és déli épületrészeinek oszlopszerkezete mégis 

megköveteli az épületek négyhajós63 rekonstrukcióját (STÄUBLE 2005, 211). Forrásanyaga 

tulajdonképpen az 1980-as évek végének kutatási helyzetét tükrözi, így a Körös-kultúra 

építészetét a tiszajenői ház (SELMECZI 1969; RACZKY 1976) és a röszkei házmodell (TROGMAYER 

1966a; 1966b) szemléltette. A Kr. e. 6. évezred kelet-magyarországi példái esetében 

érezhetően Horváth F. összefoglalására támaszkodott (HORVÁTH 1989). Így került ismételten 

terítékre Csanytelek–Újhalastó építészete (HEGEDŰS 1982–83), továbbá Krasznokvajda64 

épülettöredéke az ott feltárt két keresztirányú oszlopsorral (LOSITS 1980), de a közép-európai 

VK korai szakaszával egyik sem állítható párhuzamba. Hasonló a helyezet a dunántúli 

forrásanyaggal, amelyből R. Gläser disszertációja (GLÄSER 1993) által ihletve Győr–Pápai vám 

(MITHAY 1966) és Sukoró–Tóra-dűlő (MAKKAY 1969; 1970; GLÄSER 1993) kései VK időszakra 

keltezhető épületnyomait említette. 

 Megállapította, hogy a felsorolt délkelet-európai felfedezések között nincsenek 

olyanok, amelyek egyértelműen emlékeztetnének a közép-európai VK építményeire vagy 

választ tudnának adni a Közép-Európában elterjedt házszerkezet kialakulásának ideológiai 

hátterére. Sőt, az olyan épületek, mint például Sofia–Slatina (NIKOLOV 1989) még a közép-

európai, a tető súlyát belső oszlopok által tartó és a délkelet-európai, a falak 

tartófunkciójával számoló konstrukciók éles szembeállítását is cáfolni látszottak. Összegezve 

a tényeket, egy részleteiben nehezen meghatározható kapcsolatot feltételezett a közép-

európai VK korai épületei és azok délkeleti előfutárai között az alaprajz, a középső rész 

hasznos területe, a tetőszerkezet és talán az egyes épületrészek funkciójának tekintetében 

(STÄUBLE 2005, 212–213). 

 A helyi mezolit előzmények lehetőségét viszont kategorikusan kizárta. Megemlítette 

ugyan, hogy Észak-Európában ismertek négyszögletes alaprajzú mezolit építmények, ezek 

                                                           
63 Ugyanezek az épületek J. Lüning többször idézett rekonstrukciói szerint – a külső árok már részletesen 
tárgyalt eltérő értelmezése miatt – természetesen hathajós konstrukciók. 
64 A Kárpát-medence és Délkelet-Európa földrajzát kevéssé ismerő olvasó számára némi zavarodottságra adhat 
okot, hogy a szerző a Szlovákiához közel eső abaúji lelőhelyet a Tisza mellé helyezte, közvetlenül Magyarország 
és Makedónia határára: „an der Theiß unmittelbar an der Grenze zwischen Ungarn und Makedonien gelegen, 
zwei Dreipfostenriegel entdeckt” (STÄUBLE 2005, 211).  
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azonban nem gyakorolhattak hatást a közép-európai VK korai időszakának 

településterületén megfigyelt építészetre (STÄUBLE 2005, 213). 

 A kelet-magyarországi területek építészeti fejlődésére Raczky P. dolgozott ki komplex 

modellt a tanulmány közlését megelőző másfél évtized alapvető eredményeinek 

integrálásával. A Körös-kultúra építészetét a már korábban ismert Szajol–Felsőföld 

épületével szemléltette. A tetőt egyrészt a külső fal főként agyagból álló tömege és további 

oszlopok, valamint a taréjszelement alátámasztó két nagyobb átmérőjű, hangsúlyos oszlop 

tartotta. Ezt olyan duális struktúraként értelmezte, amely átmenetet képezett az agyag által 

dominált tetőtartó falak és a fából készült oszlopszerkezet között. A fa mint építőanyag 

növekvő szerepét a legtöbb kutatóval egyetértésben klimatikus okokkal magyarázta (RACZKY 

2006, 381–383, Fig. 2). 

Érvelésében alapvető jelentőségű Füzesabony–Gubakút építészeti hagyatéka. A 

Szatmár II/AVK 1 időszakra kialakult a masszív, keresztirányú oszlopsorokból álló cölöpváz, 

amely már a tetőszerkezet alátámasztásának teljes feladatát ellátta. A víznek kevéssé 

ellenálló agyagot a Kárpát-medencében fokozatosan a fa váltotta fel. A lelőhelyről két épület 

került bemutatásra, az egyik oszlopszerkezetét három, a másikét négy keresztirányú 

oszlopsor alkotta. Ezenfelül a közép-európai VK korai épületeivel közös jellegzetességként az 

épületek mellett megjelentek a hossztengelyükkel párhuzamos gödrök, a közép-európai VK 

hosszanti gödreinek tükörképei. Az azonban lényeges különbség, hogy a gubakúti épületek 

rekonstrukciójánál összesen három hosszanti oszlopsorral számolt, amelyek közül a két 

szélső a hosszanti falsíkokat jelölte ki. Ennek logikus következménye, hogy a tetőszerkezet 

nem rendelkezett középszelemenekkel (RACZKY 2006, 384–385, Figs 4–5). 

A fejlődés kiteljesedése Polgár–Kengyel-köz téglalap alaprajzú házának 

oszlopszerkezetében érzékelhető. A kéthelyiséges épület belsejében nagyobb, oszlopoktól 

mentes terek voltak, de a két oromzati fal és az osztófal öt-öt oszlopból állt, azaz az AVK 2 

időszakban a taréjszelemen és a két talpszelemen mellett a közép-európai épületekhez 

hasonlóan már a tetőzet részét képezték a középszelemenek is (RACZKY 2006, 385–386, Fig. 

6). 

Raczky P. nagyfokú párhuzamosságot tudott kimutatni az alföldi vonaldíszes kerámia 

kultúrája és a közép-európai VK építészete között, amelybe nemcsak az oszlopszerkezet 

hasonlatosságai, de például a ház és a hosszanti gödör identikus kapcsolata is beletartozott. 

A házak alapterülete már az újkőkor korai szakaszában növekedésnek indult, a felmenő fal és 
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a tetőszerkezet az alaprajzzal párhuzamosan változott. Szemléletében az építészeti 

változások komplex folyamatot tükröznek: életmódbeli változásokat, változásokat az ember 

és az épített környezet viszonyában. Egyúttal megtestesítik a természeti környezet 

kihívásaira adott válaszokat is. A vonaldíszes kultúrkör oszlopszerkezetes háztípusának 

eredetét M. Lichardus-Ittennel, J. Lichardussal és H. Stäubléval egyetértésben a Kárpát-

medence és az Észak-Balkán korai újkőkori építészetében látta és kategorikusan kizárta a 

helyi mezolit hagyomány bárminemű szerepének lehetőségét (RACZKY 2006, 386–387). 

Bánffy E. Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb két épületének elemzése során részletesen 

foglalkozott a közép-európai VK háztípusának kialakulását övező kérdésekkel. Érvrendszerét 

rendkívül széles térbeli és időbeli kontextusba helyezve egyrészt a Közel-Keletig visszanyúlva 

tárgyalta a legkorábbi földművelő közösségek építészetét, másrészt alaposan vizsgálta az 

újkőkort közvetlenül megelőző időszak hozzáférhető forrásanyagát. Ennek során többször 

utalt azokra a balkáni területektől gyökeresen különböző éghajlati jellegzetességekre, 

amelyekhez a Kárpát-medence legkorábbi földművelő közösségeinek alkalmazkodniuk kellett 

a lakóházaik elkészítése során. Munkájában is visszaköszön az a tézis, miszerint ennek 

következménye a fának mint építőanyagnak az egyre hangsúlyosabb felhasználása az agyag 

rovására (BÁNFFY 2004a, 49–71). 

Előre kell bocsátani, nem kételkedett abban, hogy a kultúra formatív fázisát képviselő 

házak legközelebbi párhuzamait a kései Starčevo-kultúra dunántúli településterületének 

épületeiben sejthetjük (BÁNFFY 2004b, 66).65 Mivel azonban a Dunántúl és azon belül a 

Balatontól nyugatra fekvő területek neolitizációjára kidolgozott modellje egyértelműen 

integracionalista véleményt tükröz, ezért logikusan az építészeti hagyatékban is kereste a 

helyi mezolit közösségek hatását a Starčevo-kultúrával való határozott összefüggések 

mellett.  

A helyi preneolit közösségekkel összekötő konkrét kapcsolatot az épületek 

tájolásában találta meg, utalva arra, hogy Közép-Európa ovális alaprajzú középső kőkori 

épületeit a szentgyörgyvölgy–pityerdombi házakkal megegyezően észak felé tájolták (BÁNFFY 

2004a, 69). A korai VK időszak épületeinek tájolásával kapcsolatban megemlítette, hogy azok 

északi vagy északnyugati irányításúak, azonban lényegi jelentőséget a szigorú északi 

tájolásnak tulajdonított. A megfelelő helyi forrásanyag hiányának hangsúlyozása mellett 

                                                           
65 „The two buildings at Pityerdomb give us some hints of possibly similar settlement houses and structures in 
the Transdanubian late Starčevo culture” (BÁNFFY 2004b, 66). 
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valószínűnek tartotta, hogy az északi tájolást a helyi lakosság szokásait követve adaptálták az 

első letelepedett, földművelő közösségek (BÁNFFY 2004a, 69). 

A Kárpát-medencében kibontakozó házfejlődést egy olyan folyamatként írta le, amely 

nagyjából a Duna és a Tisza összefolyásának vidékén kettévált, attól északkeletre a Körös-

kultúra közösségei a házépítés délkelet-európai tradícióját követték. Ezzel szemben a 

Starčevo-kultúra északi és nyugati területein megjelentek az első, a közép-európai VK 

oszlopszerkezetes épületeire emlékeztető elemek. A közép-európai VK legkorábbi épületeit 

egyosztatúként határozta meg, az északi és a déli épületrész megjelenését kicsit későbbi 

időpontra keltezte (BÁNFFY 2004a, 70). 

Végső konklúziója az volt, hogy a háztípus kialakulásában a Starčevo-kultúra és a helyi 

középső kőkor hatásai egyaránt szerepet játszottak. A tájolás mellett a masszív 

tetőszerkezetet és a hosszanti gödröket nevezte meg olyan tulajdonságoknak, illetve 

építészeti elemeknek, amelyek vagy középső kőkori hatást tükröznek, vagy a két közösség 

kapcsolatai nyomán, mint közös innovációk jöttek létre (BÁNFFY 2004a, 70–71). 

Egy későbbi, Sümegi Pállal közösen jegyzett tanulmányában (BÁNFFY/SÜMEGI 2011) a 

kultúra háztípusának dunántúli kialakulásáról korábban már megfogalmazott tételeinek 

esszenciáját egészítette ki néhány, az utóbbi években ismertté vált kiemelkedő régészeti 

eredménnyel. Említésre kerültek a Regöly 2 lelőhelyen 2006-ban megtalált kerek építmény 

nyomai, amelyek a dunántúli középső kőkor első hiteles építészeti emlékei 

(EICHMANN/KERTÉSZ/MARTON 2010, 226; BÁNFFY/SÜMEGI 2011, 238). Elkészítette a 

szentgyörgyvölgyi település egyik épületének virtuális rekonstrukcióját is. A Dunántúl 

legkorábbi ismert újkőkori épületeivel kapcsolatban két elemet nem tudott gyakorlati 

okokkal magyarázni. Egyrészt a hosszanti gödröket, amelyek agyagnyerőként való 

értelmezését több szempontból problematikusnak ítélte, másrészt újólag utalt az északi 

tájolás mezolit előzményeire, melyet a kulturális identitás továbbéléseként definiált 

(BÁNFFY/SÜMEGI 2011, 237–254). 

Összefoglalva a Kárpát-medence nyugati területeinek fejlődéséről rendelkezésre álló 

információkat az általam kialakítható kép a legtöbb rokon vonást H. Stäuble 

megállapításaival mutatja. Ha számos építészeti elem különbözik is, olyan lényegi sajátságok 

mindenképp az Észak- és Közép-Balkán korai újkőkori építészetével kapcsolják össze a korai 

VK időszak építészetét, mint a föld felszínére épített házak megléte, a négyszögletes, ezen 
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belül többnyire téglalap vagy enyhén trapezoid alaprajzok, az oszlopokkal megerősített 

paticsfalak, valamint az a fontos tény, hogy az épületeket taréjszelemenes nyeregtető fedte.  

Egyfelől a középső épületrészek oszlopoktól mentes térként való konstrukciója 

Schwanfeldben, Frankfurt–Niedereschbachban és számos további lelőhelyen egyfelől, 

másfelől viszont a keresztirányú oszlopsorok jelenléte Brunn am Gebirge II lelőhelyen és 

olyan jelképértékű korai VK épületekben, mint Mohelnice XII. számú házalapja azt mutatják, 

hogy már a korai időszakban voltak variációs lehetőségek. Ugyanez igaz a különböző 

épületrészek megjelenésére is, Schwanfeld – németországi – legkorábbi VK fázison belül is 

korai telepén a kezdetektől voltak háromosztatú épületek. Ami a kultúra formatív fázisát 

illeti, Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb két épületénél az oszlopszerkezet teljes hiánya miatt 

magára a felépítményre és annak esetleges tagolására vonatkozóan csak korlátozott 

következtetéseket lehet levonni, Brunn am Gebirge II házalapjai pedig részleteikben 

közöletlenek.    

Utóbbi lelőhely épületei arra engednek következtetni, hogy az oszlopszerkezetes 

háztípus a kultúra formatív fázisára gyakorlatilag teljesen kialakult. A településrész 21., 22. és 

29. épületénél olyan helyzetű oszlophelyek is látszanak a közölt térképeken, amelyek öt 

hosszanti oszlopsort feltételeznek. Ez az egyik lehetséges eltérés az időben párhuzamos 

Füzesabony–Gubakút épületeihez képest, a másik eltérés, hogy Brunn legkorábbi 

településfázisa során a hosszanti gödrök mellett a külső árkok használata is igazolt (LENNEIS 

2004a, Fig. 1).  

Amellett, hogy az oszlopváz teljesen átvette a tető alátámasztásának feladatát, az 

Észak-Balkán és Kelet-Magyarország legkorábbi újkőkori épületeihez képest a másik igazi 

újítást a középszelemeneknek a tetőszerkezetbe való beillesztése jelentette. Ennek valóban 

klimatikus okai voltak, a háztetőket télen hó borította, amelyek pontosan ott kapták a 

legnagyobb terhelést, ahol a középszelemenek futottak. Jól igazolható ez azzal a ténnyel, 

hogy úgy Balatonszárszón, mint számos más lelőhelyen az ezeket alátámasztó oszlopok 

voltak a legmélyebbre ásva a talajba. A középszelemenek léte alapjaiban módosította a teljes 

oszlopvázat, hiszen a konstrukciók így váltak öt hosszanti oszlopsorral rendelkező 

épületekké. Ezzel a megoldással egyúttal növelni lehetett a házak szélességét, hiszen a 

Körös-kultúra és az Észak-Balkán korai újkőkori épületei általában alig szélesebbek a 

keresztirányú oszlopsorok 3–4,5 méteres szélességénél, míg a közép-európai VK tipikus 

oszlopszerkezete 5–8 méter széles épületeket eredményez.   
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Ami a lehetséges mezolit hatásokat, az onnan eredeztethető szerkezeti elemeket 

illeti, teoretikusan természetesen nem zárható ki ezek szerepe a kialakulási folyamatban. Ha 

azonban pusztán az épületek szerkezetét, megjelenését és azt a társadalmi hátteret veszem 

alapul, amelynek funkcionálisan meg kellett felelniük, akkor azt kell mondani, hogy jelenleg 

nincs olyan konkrét szerkezeti elem, amelynek előzményét ki lehet mutatni Közép-Európa és 

az Észak-Balkán középső kőkorának ma ismert építészetében. 

A lényegi változások minden bizonnyal a kelet-magyarországi területekkel azonos 

időszakban, a Starčevo- kultúra kései klasszikus és a közép-európai VK formatív fázisa által 

kijelölt intervallumban mentek végbe, nagyjából 5750 és 5500 cal BC között.     

 

8.2. ÉPÍTÉSZETI SAJÁTOSSÁGOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

 

8.2.1. A kutatott terület épületeinek általános jellegzetességei 

 

A Balatonszárszón és a Tolna–Mözsön feltárt épületalapok elemzése megerősítette azt, a 

már az ezredfordulóig feltárt forrásanyag alapján is bizonyított tényt, hogy a közép-európai 

VK dunántúli településterületének építészete lényeges vonásaiban nem különbözik a kultúra 

bevett építészeti hagyományától. A legáltalánosabb megállapítás szerint a megismert 

leletegyüttesek világosan mutatják, hogy az épületek oszlopszerkezetének nyomai, az 

oszlophelysorok és az épületalapokkal párhuzamosan futó hosszanti gödrök szoros egységet 

alkotnak. Ezek azok az alapvető régészeti jelenségek, amelyekre a kultúra minden dunántúli 

telepfeltárásán általánosan számítani lehet. 

Az adott szerkezet által lehetővé tett variabilitás lehetséges formái, korlátai viszont 

számos problémát vetnek fel. Kifejezetten tanulságos esettanulmányként szolgál erre a 

Dunakeszi–Székesdűlőn feltárt két épületalap feldolgozása és közlése (8.5. kép). Már a 

kultúra településrégészetének magyarországi eredményeit bemutató áttekintésemben 

megjegyeztem, hogy a szorosan egymás mellett előkerült két épületalap a korai VK időszak 

végére keltezhető. A házak szerkezetével kapcsolatos megállapításait Horváth L. A. több 

tanulmányában is publikálta (HORVÁTH 2002a, 12–13, 6: 4. kép; 2002b, 15, 24–28, Abb. 6: 4; 

2004a). Gondolatsorának lényegi eleme, hogy ebben az esetben a kultúra építészetében 

megszokott szerkezetű épületektől eltérő konstrukciók váltak ismertté, melyek összesen 

három hosszanti oszlopsorral rendelkeztek. További oszlophelyeket a hosszanti gödrökben 
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tárt fel (HORVÁTH 2002b, 27). Azt sem zárta ki, hogy a 2. számú épület négy, azaz páros számú 

hosszanti oszlopsorból állt. A Dunakeszin előkerült épületeket egy korábban nem felismert 

önálló háztípusként értelmezte, amelyek elterjedését számos idézett európai példa alapján 

térben Hollandia és a Kárpát-medence között, időben a kultúra legidősebb fázisától a 

Flomborn/kottafejes fázisig terjedően képzelte el. A vélt szerkezeti különbségek mögött a 

lakóházakétól eltérő funkciót feltételezett (HORVÁTH 2002b, 28; 2004a, 90).  

 

 

8.5. kép: Dunakeszi–Székesdűlő épületalapjainak rekonstrukciója Horváth L. A. szerint 
(HORVÁTH 2004a, Abb. 1. nyomán) 

 

Egy későbbi írásában további lelőhelyek hasonlóan értelmezett épületalapjait is 

elemezte. Az új háztípushoz sorolta a Törökbálint–Dulácskán a 2003. évi ásatáson feltárt 2. 

számú épületet. A zselizi időszakra keltezett ház oszlopszerkezetének nyomai közül 3 × 3 

oszlophelyet, valamint a konstrukció északi végén annak hossztengelyében egy tizediket 

lehettet feltárni. A ház környezetében előkerült őrlőkövek és a kerámiatöredékek 

felhalmozódásának módja alapján az épülethez kultikus tevékenységeket kötött (HORVÁTH 

2005, 9–13, Abb. 2: 1, 3–7).  
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Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark lelőhely öt épületalapja közül kettőt közölt. Az 

1. számú épület a kottafejes fázisban, az 5. számú a zselizi időszakban állt a lelőhelyen. 

Mindkét épület oszlopszerkezetét három-három hosszanti, illetve négy-négy keresztirányú 

oszlopsorból állónak rekonstruálta (HORVÁTH 2005, 13–19, Abb. 2: 2–3). Az utóbbi két házzal 

a három hosszanti oszlopsorból álló épülettípus előfordulását a teljes kései VK időszakra 

kiterjesztette és hasonló épületeket feltételezett Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő, továbbá az 

alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájához tartozó Füzesabony–Gubakút lelőhelyeken. Egyúttal 

a háztípus általános elterjedését hangoztatta a közép-európai VK Kárpát-medencében 

található településterületén (HORVÁTH 2005, 21–22). Az értelmezés szerint az új, önálló 

háztípusnál hiányzott a kultúra építményeinél általános két szélső, a hosszanti falsíkokat 

jelentő és a belső oszlopszerkezettől jól megkülönböztethető oszlopsor. A hosszanti falak így 

a keleti és a nyugati belső hosszanti oszlopsornak megfelelő helyzetű és méretű oszlopokból 

álló sorok vonalába kerültek. Horváth L. A. az ilyen típusú épületnyomokat általában a 

települések peremén azonosított és – amint azt már említettem – a lakóépületektől eltérő 

funkciót tulajdonított nekik (HORVÁTH 2002b, 27–28; 2004a, 90–91; 2005, 20–22). 

 A négy oszlopsoros változat (HORVÁTH 2004a, 88) létezése eleve kizártnak tekinthető, 

hiszen a közép európai VK téglalap vagy enyhén trapéz alaprajzú hosszú épületeit kizárólag 

nyeregtető fedhette. Ebben az esetben viszont szükség volt egy, a tetőgerinc alatt futó 

taréjszelement alátámasztó oszlopsorra, vagyis az oszlopsorok száma csak páratlan lehetett. 

A három oszlopsoros rekonstrukció esetén a legszembetűnőbb probléma, hogy Dunakeszi 

épületeinek hossztengelye így egyáltalán nem párhuzamos a hosszanti gödrökkel. Az 1. 

számú épületnél minimum kétséges, hogy az épület északkeleti sarkát jelző oszlophely 

azonos hosszanti oszlophelysorhoz tartozott a legdélebbi keresztirányú oszlophelysor keleti 

oszlophelyével. A 2. számú épületnél a rekonstrukció több oszlophelyet egyáltalán nem vesz 

figyelembe a két hosszanti gödör közötti terület délnyugati részén. Így az épület súlypontja 

nem annak közepén van, hanem jóval keletebbre esik. 

 Nézetem szerint Dunakeszi–Székesdűlőn is a közép-európai VK két hagyományos, öt 

hosszanti oszlopsorból álló épülete állt (8.6. kép). Az 1. számú háznál az épületalap 

északkeleti részén számos oszlophely nem került elő. A nyugati hosszanti falsík egyetlen 

oszlophelye sem őrződött meg, a keleti hosszanti falsíkot mindössze az északkeleti sarok 

oszlophelye jelzi. Egy teljes keresztirányú oszlophelysor az épület közepétől kissé északra 

maradt fenn, a tőle közvetlenül délre elhelyezkedő keresztirányú oszlophelysor nyugati és 
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keleti oszlophelyét sikerült feltárni. Két további teljes keresztirányú oszlophelysor az épület 

dél-délnyugati részén látott napvilágot. A 2. számú háznál az alternatív rekonstrukció az 

összes oszlophelyet figyelembe vette. Az északnyugati rész ott is erősen sérült, erodált volt. 

A nyugati hosszanti falsík oszlophelyeit nem lehetett megtalálni, a keleti oszlophelysorából 

ezzel szemben kilenc oszlophely is fennmaradt. Ezek alapján két olyan házalap rajzolható 

meg, melyek hossztengelye párhuzamos a hosszanti gödrökével. A további három példaként 

felhozott épület esetében is minden bizonnyal a kultúra megszokott, 3. típusba sorolható, 

egyosztatú házairól van szó. Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark két épülete különösebb 

gond nélkül kiegészíthető a két falsík oszlophelysoraival. Törökbálint–Dulácskán ugyan volt 

egy nagyobb gödörkomplexum közvetlenül a feltárt oszlophelyektől nyugatra, ennek az 

épülettel való teljes egykorúsága azonban nem bizonyítható (OROSS 2008, 82).      

 

 

8.6. kép: Dunakeszi-Székesdűlő épületalapjainak rekonstrukciója öt oszlopsoros épületekként 
(OROSS 2008, Abb. 2; HORVÁTH 2004a, Abb. 1. nyomán módosítva) 

 

 A balatonszárszói és a tolna–mözsi oszlopszerkezetek vizsgálatainak tapasztalata 

szintén az, hogy a házak már a korai VK időszakban eredetileg mindig öt hosszanti 

oszlopsorból álltak. A falsíkok oszlophelysorai azonban egymástól nagyon eltérő mértékben 
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maradtak fenn, számos épületnél egyáltalán nem, számos esetben pedig csak töredékesen. 

Ez természetes jelenség annak tükrében, hogy a falsíkok oszlophelyeinek mélysége elmaradt 

a belső, tetőszerkezetet tartó oszlopsorok oszlophelyei mögött, így a talajerózió sokkal 

nagyobb eséllyel semmisítette meg őket. Mivel az átmérőjük is kisebb a belső 

oszlophelyekénél, az ásatások során való felismerésük is fokozott figyelmet igényel. 

 Az öt hosszanti oszlopsor olyan adottság, amelyet a tetőszerkezet is determinál, az 

egy taréjszelemenből és a két-két közép-, illetve talpszelemenből álló struktúra csak így 

támasztható aló. Ennek megváltoztatására csak a teljes oszlopvázba való radikális 

beavatkozással nyílt volna lehetőség, amelyre a Kárpát-medencében egyelőre nem találunk 

példákat. A közép-európai VK épületeinek variabilitása ezért a hossztengely mentén 

mutatkozott meg. Alapmodulként a keresztirányú oszlopsor szolgált, amelyek számát nem 

kötötték szigorú szabályok. Ennek tudható be, hogy a kultúra házai között egészen 

kisméretű, hétméteres hosszúságú konstrukciók mellett 40 méternél hosszabb házakat is 

ismer a szakirodalom. Az ésszerűség korlátai között az épületen belül azonos helyzetű és 

funkciójú épületrészek is számos variációban léteztek, attól függően, hogy azokat hány 

keresztirányú oszlopsorral építették. A balatonszárszói épületek közül jól szemlélteti a 

jelenséget az egy, osztatlan térből álló épületek három altípusa: a hat vagy hét keresztirányú 

oszlopsorból álló 3a, az öt keresztirányú oszlopsorral épített 3b és a négy keresztirányú 

oszlopsoros 3c altípusok. A variabilitás második szintjét az egyes épületrészek kombinációi 

adják, ezek szintén a hossztengelyre fűződtek fel.   

Az oszlopszerkezetes épületek tömeges feltárásával párhuzamosan szinte teljesen 

megszűnt a különböző földbe mélyülő régészeti jelenségek gödörházként, lakóépületként 

való értelmezése. Az elmúlt 20 év egyetlen ellenpéldáját a Biatorbágy–Hosszúréteken feltárt, 

cölöpszerkezetes építményként meghatározott gödör jelenti (HORVÁTH/REMÉNYI/TÓTH 2004, 

27–28, 4. kép).  

A dolgozat forrásanyagául szolgáló adatgyűjtés során a 2010-ig közölt információkat 

igyekeztem minél teljesebb formában összegyűjteni, amely néhány ezután ismertté vált 

kiemelkedő jelentőségű kutatási eredménnyel egészült ki. Kétség sem fér azonban ahhoz, 

hogy már a dolgozat lezárásának pillanatában számos olyan újabb feltárás létezik, ahol a 

kultúra oszlopszerkezetének nyomait is megtalálták az ásató kollégák. Ez azonban mit sem 

változtat azon a tényen, hogy az általam használt forrásanyagban 50 különböző 

magyarországi lelőhely épületei szerepelnek. A házalapok száma – azoknak a jelentéseknek a 
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figyelembe vételével, amelyek több, számszerűen nem meghatározott épületről tudósítanak 

– vitathatatlanul meghaladja a 300-at. Ezek elemzésével biztos alapokra helyezhető a 

korszak épülettipológiája a magyarországi településterületen is.    

 

8.2.2. Az épületek szerkezetének regionális variációi 

 

8.2.2.1. Az épületek méretei 

 

Hosszúság 

A balatonszárszói épületek elemzése során már korábban megállapítást nyert, hogy a 

leghosszabb, háromosztatú épületek (A1, A17, A28) hosszúsága gyakorlatilag megegyezik 

egymással, mintegy 25–25,5 méter. A legkisebb, teljesnek tekinthető épületalapok (A23, 

A50) hosszúsága jellemzően 8,5 és 9 méter közötti. A közép-európai VK kései időszakának 36 

vizsgált balatonszárszói épülete átlagosan 13,3 méter hosszúságú volt.  

A Kárpát-medencében az egyetlen, nagyobb területen feltárt település adataival való 

összehasonlítási lehetőség Štúrovo/Párkány részletesen közölt házalapjai esetében 

kínálkozik. A legnagyobb konstrukciók közül a 15. számú épület minimális hossza 35 méter 

volt (PAVÚK 1994a, 25). A 186. épület teljes hossza 37 méter (PAVÚK 1994a, 39), a 187. épület 

fennmaradt része 28,5 méter, utóbbi azonban J. Pavúk szerint eredetileg elérhette a 40 

méteres hosszúságot (PAVÚK 1994a, 41).  

A feltárt 32 épületnyom közül a részletes elemzés során mindössze hat (20., 70., 100., 

140., 186. és 390.) bizonyult teljesnek. További 16 olyan épület esetében azonban, melyet J. 

Pavúk részlegesen fennmaradt épületként tárgyalt, rendelkezünk azok megmaradt részének 

hosszára, valamint az épület minimális hosszúságára vonatkozó adattal. A hat teljes épület 

átlagos hossza 24,92 méter. Amennyiben annak a 16 háznak az adataival is kiegészítjük az 

adatsort, melyek valószínűleg nem teljes hosszúságukban őrződtek meg, akkor a 22 épület 

átlagos hossza 21,44 m. A kapott átlagos hosszúságérték az előbbi esetben 87%-kal, az 

utóbbiban 61%-kal haladja meg a Balatonszárszón mért átlagos hosszúságot.  

A másik, kimondottan jó állapotú épületalapokkal rendelkező szlovákiai lelőhely 

Čataj/Csataj. Az 1. épület hossza 34,6 méter, a 2. épületé 30 méter volt (PAVÚK 1986a, 367). 
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Az Észak-Dunántúlról Torony–Nagyrét-dűlőből rendelkezünk pontos adatokkal. Az 1. 

számú épület hossza 37,5 méter, a 2. épületé 32,7 méter, a 3. épület pedig 32,9 méter 

hosszú volt, vagyis mindhárom építmény hosszúsága meghaladta a 30 métert (ILON 2011, 23–

24, 1–3. kép; 2013). Egry I. Mosonszentmiklós–Egyéni földek lelőhelyének bemutatásában a 

konkrét adatok mellőzése ellenére leírta, hogy nem egy épület hosszúsága a 40 métert is 

elérte (EGRY 2003a, 104; 2003b, 104).  

A közép-európai VK távolabbi régióihoz hasonlóan a legnagyobb épületek hosszúsága 

az Észak-Dunántúlon és Délnyugat-Szlovákiában meghaladta a 30 métert. Balatonszárszón 

azonban a feltárt házalapok alapján teljesen ismeretlen a 30–40 méter közötti 

mérettartomány. 

 

Szélesség 

Az egyes épületek szélessége Balatonszárszón általában 6 és 7,5 méter között változik, 

kivételes esetekben előfordul néhány 6 méter alatti érték. Az átlagos szélesség 

hozzávetőlegesen 6,6 méter. A Dunántúlról a házalapok szélességét illetően is Torony–

Nagyrét-dűlőből rendelkezünk konkrét adatokkal. Eszerint az 1. számú épület szélessége 6,5 

méter, a 2. számú épületé 6,4 m, míg a 3., erősen trapéz alakú épület szélessége a házalap 

északi részén 5,39 m, déli részén 7,37 m volt.66 (ILON 2011, 23–24, 1–3. kép; 2013). Az 1. és 2. 

számú épületek szélessége nagyon közel van a balatonszárszói átlaghoz. Ugyanez 

elmondható a 3. számú, trapéz alakú épület átlagos szélességéről is. Utóbbi a 

Balatonszárszón feltárt, szintén az északi része felé elkeskenyedő A17 épülethez hasonlít. 

Štúrovo/Párkány épületei közül 10 esetében volt mérhető a szélesség, az épületek 

közepes szélességének átlaga 7,14 méter. A legnagyobb szélesség 8,5 méter, ez a 187. számú 

épületnél volt mérhető (PAVÚK 1994a, 41). A legkisebb mért érték a 100. számú ház északi 

részének 6,3 méteres szélessége (PAVÚK 1994a, 29). Bylany házainak szélessége kifejezetten 

kicsi, már a 6–6,5 méter széles épületek is ritkák. Viszont egészen 4,5 méterig ismertek a 

házak szélességére vonatkozó értékek (MODDERMAN 1986a, 385). A hollandiai adatok arra 

utaltak, hogy egyes nagyméretű házak szélessége (Stein 11. ház) elérhette a 7,5 métert, de 

egyébként 5,5–6 méterben lehetett meghatározni a házak közepes szélességét (MODDERMAN 

                                                           
66 A tanulmány szövege éppen fordítva adja meg az északi és a déli házrészek szélességének értékét, de a 
mellékelt alaprajz alapján nyilvánvaló, hogy az adatok felcserélődtek (ILON 2011, 24, 3. kép). 
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1970, 101; 1972, 80). Langweiler 8 lelőhelyen az épületek közepes szélessége 5,4 és 7,4 

méter között váltakozik (BRANDT 1988, 192). 

Látható, hogy ebben az összehasonlításban is vannak regionális különbségek, így a 

vizsgált Kárpát-medencei lelőhelyek, különösen Štúrovo/Párkány épületeinek szélessége 

meghaladja egyes nyugatabbra fekvő területek épületeijét. Ezek a különbségek azonban 

jóval szűkebb intervallumban mozognak, mint az épületek hosszúsága esetében. De amint 

azt már kifejtettem, a közép-európai VK épületeinek három belső és két külső hosszanti 

oszlopsorból álló szerkezete és szarufás-szelemenes tetőzete csak kis variabilitást enged meg 

az épületek szélességében. Ezért további lényeges következtetések az épületek 

szélességadatai alapján nem vonhatóak le. 

 

8.2.2.2. A különböző épülettípusok aránya 

 

Kiindulási alapnak ismét Balatonszárszó 36, feltételezhetően teljes hosszúságában feltárt, 

kései VK időszakra keltezhető épület tekinthető. A részlegesen fennmaradt épületek és a 

korai VK időszak rosszabb állapotban megmaradt oszlopszerkezeti nyomai egyosztatú 

épületekre engednek következtetni azokban az esetekben, ahol a tipológiai besorolás 

egyáltalán megkísérelhető. Ez azonban tulajdonítható a rendelkezésre álló adatok 

töredékességének is. Az épületállomány elemzése alapján a 1. típusba három, a 2. típusba 

nyolc épület volt besorolható, míg három további épületről nem volt eldönthető, hogy a 2. 

vagy a 3. típushoz tartozik. Ezzel szemben 22 épület határozottan az egyetlen épületészből 

álló 3. típusba tartozik, vagyis a 36 teljes épület 61,1%-a.  

Štúrovo/Párkány épületei közül elkülöníthetőek voltak egyes 1. és 2. típusba tartozó 

építmények, mindenekelőtt a déli épületrészek ovális oszlophelyei és az alapozási árkok 

alapján. J. Pavúk szerint azonban a belső, három oszlopból álló keresztirányú oszlopsorok 

viszonylag egyenletes elrendezése sokszor nem tette lehetővé az egyes épületrészek 

elkülönítését (PAVÚK 1994a, 51–66), vagyis a P. J. R. Modderman által kidolgozott 

háztipológia általános alkalmazását. Bylany I. fázisában 21,4%, II. fázisában pedig 17,6% a 3. 

típusú épületek aránya. A III–IV. fázisokra keltezhető épületek között a típus aránya eléri a 

40%-ot (MODDERMAN 1986a, Table 47). A Merzbach völgyében viszont egyértelmű az 1. 

típusú, három helyiségből álló épületek túlsúlya. A patakvölgy legnagyobb településén, 

Langweiler 8 lelőhelyen az épületek háromnegyede tartozott ebbe a típusba, míg a 3. 
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típusba sorolt házak aránya mindössze 5,4% (BRANDT 1988, 179). J. Lüning szerint a 

Merzbachtal teljes épületállományából hozzávetőlegesen 83% tartozott az 1. típusba, a 2. 

típus házai 12%-ot, a 3. típus épületei mindössze 5%-ot tettek ki (LÜNING 1982a, 140). Bylany 

és a Merzbachtal között is jelentősek a különbségek; utóbbi teljes fejlődése során a három 

épületrészből álló konstrukció nagyon erős dominanciája mutatkozik meg. Balatonszárszón 

ezzel szemben a csehországi és az alsó-Rajna-vidéki tapasztalatokhoz képest is kiugróan 

magas az egy épületrészből álló, kisméretű épületek aránya, a típus épületeinek száma 

egyedül itt haladja meg a teljes elemezhető épületállomány felét. 

 

8.2.2.3. Külső árok 

 

A Magyarország területéről ismert épületek alapján megállapítható, hogy ilyen típusú 

régészeti jelenséget mindeddig nem sikerült kétséget kizáróan dokumentálni. Ez annál is 

inkább elgondolkoztató, mert E. Lenneis elemzése szerint Ausztria területén számos 

lelőhelyen megtalálható, a magyar országhatárhoz közeli vidékeken is (LENNEIS 2004a, 151–

152, Fig. 1, 5–6). A lehetséges okok között ebben az esetben is felmerül a regionális 

különbségek léte, de mindenképp számolni kell azzal a ténnyel is, hogy a Dunántúl északi és 

középső területein feltárt, a közép-európai VK formatív és korai időszakaira keltezhető 

épületek száma továbbra is csekély. Balatonszárszón kívül csak Szentgyörgyvölgy–

Pityerdomb (BÁNFFY 2000a, 176–177, Fig. 6; 2004a, 35–47) és Dunakeszi–Székesdűlő 

(HORVÁTH 2002a; 2002b; 2004a) lelőhelyeken került elő két-két ilyen korú épület. A Dél-

Dunántúlon Tolna–Mözs korai VK időszakra keltezett épületnyomai között a nagyszámú 

feltárt házmaradvány ellenére sem volt semmi jele külső árokkal megépített 

konstrukcióknak. Időrendi szempontból nem zárható ki, hogy kottafejes vagy korai Keszthely 

fázisra keltezhető épületeknél is előforduljon külső árok, ilyen azonban eddig szintén nem 

került közlésre és a hozzáférhető ásatási dokumentációkban sem fordult elő. Amennyiben 

mégis használták ezt a szerkezeti elemet a kultúra magyarországi településterületének 

építészetében, akkor felbukkanására elsősorban a nyugati, északnyugati és északi települési 

régiókban van remény.  

 

8.2.2.4. A falak alapozási árkai 
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A balatonszárszói lelőhelyen mai ismereteink szerint nem alkalmaztak alapozási árkokat az 

újkőkori épületek falszerkezetének kialakításakor. A Kárpát-medencében azonban több 

esetben sikerült megfigyelni a közép-európai VK házmaradványainak részét képező 

jellegzetes alapozási árkokat.  

Nyugat-Magyarországon, Torony–Nagyrét-dűlő lelőhelyen az Ilon G. által feltárt 

három, kivételesen jó állapotban fennmaradt, 1. típusba tartozó épület közül az 1. ház 

északnyugati részén található alapozási árok együtt fordul elő a délkeleti épületrész ovális 

keresztirányú oszlophelysoraival (8.7. kép). A házat a környezetében megtalált kottafejes 

kerámia keltezi (ILON 2011, 23–24, 1. kép;  2013).  

Az ugyanebben a régióban található Szárföld–Felső tag lelőhely légi fotózása során 

sikerült azonosítani több olyan oszlopszerkezetes házalapot, melyek szerkezetük alapján a 

közép-európai VK időszakára keltezhetőek. A publikációban mellékelt fényképen bemutatott 

három épületnyom közül a középső esetében az épület egy részét minden bizonnyal 

alapozási árok keríti, vélhetően a torony–nagyrét-dűlői házalaphoz hasonló módon. A 

szerkezeti elemnek az alkalmazása a másik két épületnél sem zárható ki (CZAJLIK 2004, Fig. 8; 

2009, 31, Fig. 8). 

 

 

8.7. kép: Torony–Nagyrét-dűlő 1. számú épülete (ILON 2011, 1. kép;  2013 alapján) 
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Budapest–Óbuda-Nánási úton ugyanilyen, az épület északi részének külső falsíkjaira 

kiterjedő alapozási árok látott napvilágot, de a vonatkozó épületalapot teljes egészében nem 

sikerült feltárni. Mivel a lelőhelyen a közép-európai VK és a rézkor telepjelenségei egyaránt 

előkerültek, kezdetben nem volt egyértelmű a jelenség keltezése. Az északi oldal 6,9 méteres 

hosszúsága, amely tulajdonképpen a ház szélességét jelenti, és az alapozási árokkal 

összefüggésbe hozható keresztirányú oszlopsorok helyzete alapján azonban kijelenthető, 

hogy ott is egy alapozási árokkal megépített, a közép-európai VK jellegzetes épülettípusának 

megfelelő ház maradványait sikerült megfigyelni (M. VIRÁG 2009a, 106, Fig. 2). 

A már több összevetésben idézett Štúrovo/Párkány lelőhelyen a 390. számú épület 

északi részét a P. J. R. Modderman tipológiája szerinti 1b és 2 típusokkal, valamint a toronyi 

épülettel megegyező módon kerítette alapozási árok (PAVÚK 1994a, 49–50). A 184. számú 

háznak csak az északi rövid oldalán lehetett árkot feltárni (PAVÚK 1994a, 36–38). Ebben az 

esetben is felmerül azonban annak lehetősége, hogy egy, az északi épületrész külső 

falsíkjaira kiterjedő alapozási árok töredékesen fennmaradt részével van dolgunk. J. Pavúk 

mindkét épületet a zselizi időszakra keltezte. 

Szlovákiából meg kell említeni Jelšovce/Nyitraegerszeg települését is. A zselizi időszak 

négy oszlopszerkezetes épülete közül az egyik északkeleti részét alapozási árok határolta, 

amely azonban csak részlegesen őrződött meg. Az árokban két nő csontváza látott 

napvilágot (JAKAB 1999, 12, 14, Obr. 1–2). A Duna bal partján fekvő Mužla–Čenkov/Muzsla-

Csenke lelőhelyen egy épület esetében feltételezhető, hogy az északi részt alapozási árok 

övezte (KUZMA 2011, 73). 

P. J. R. Modderman a Bylany lelőhelyen feltárt épületek északi részének elemzése 

során a konstrukció három típusát különítette el. Az önálló B típusba olyanok tartoztak, ahol 

csak az északi fal rendelkezett alapozási árokkal. Igaz, a vizsgálható északi résszel rendelkező 

54 épület közül csak négy tartozott ebbe a típusba (MODDERMAN 1986a, 385). Amennyiben 

valóban önálló típusról van szó, akkor a štúrovói/párkányi 184. ház is ezt az építési mintát 

követte. A Kárpát-medencében feltárt alapozási árkok kiterjedése, épületen belüli helyzete 

azonban messzemenően megfelelni látszik a hollandiai épülettipológia 1b és 2. 

épülettípusainál leírtaknak, vagyis hogy az alapozási árok az épület északnyugati, illetve 

északi részére terjedt ki. 

A Kárpát-medencével nyugaton határos Bécsi-medencében Schwechat–Unteres Feld 

lelőhelyen látott napvilágot egy, az észak-északkeleti részén alapozási árokkal megépített 
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konstrukció, vagyis egy három épületrészből álló ház (SCHWARZÄUGL 2005). Az ettől nyugatra 

fekvő alsó-ausztriai területeken Franzhausenből ismeretesek az idézettekkel megegyező 

alapozási árokkal rendelkező épületalapok, utóbbi lelőhelyen a kottafejes kerámia dominált 

(LENNEIS 1995, 31, Abb. 9; NEUGEBAUER 1995, 462–463, Abb. 7). 

 

8.2.2.5. Ovális oszlophelysorok 

 

A déli, délkeleti, illetve délnyugati részükön ovális oszlophelyekkel rendelkező épületalapok 

dunántúli előfordulása a Győr–Pápai vám lelőhelyen folytatott kutatások alapján évtizedek 

óta nyilvánvaló. A feltárás pontosan egy klasszikus, háromhelyiséges épület déli részét 

érintette. Négy, ovális oszlophelyekből álló keresztirányú oszlophelysor egyértelműen 

dokumentált, a legészakibbnak azonban csak két oszlophelye esett a feltárt területre (MITHAY 

1966, 5. ábra). Az elmúlt két évtized kutatási tevékenysége viszont további példákkal is 

szolgált. 

 

 

8.8. kép: Kóny–Proletár-dűlő II lelőhely 1. számú épülete 
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A Mosonszentmiklós–Egyéni földek lelőhelyen feltárt 20 épület között szintén voltak 

ovális oszlophelyekkel feltárt házmaradványok (EGRY 2003a, 104; 2003b, 104). Mivel az 

épületek alaprajzai egy kivételével nem közöltek, részletes információkkalsajnos nem 

rendelkezünk ezek szerkezetéről. A 97/108. számú ház alaprajzán a legdélibb keresztirányú 

oszlophelysor keleti oszlopa ovális, a következő oszlophelysor nyugati oszlopa helyén pedig 

kör alakú oszlophelyekből álló párt tártak fel. Teljes, ovális vagy kettős oszlophelyekből álló 

keresztirányú sornak azonban nincs nyoma (EGRY 2006, 2. ábra). 

A Kóny–Proletár-dűlő II lelőhelyen a település egyik részben feltárt épületének (8.8. 

kép) déli részén három keresztirányú sor jól kivehetően olyan oszlophelyekből állt, 

amelyekbe több oszlopot helyeztek. Az ezt követő oszlopsor hiányos, de a délről ötödikben 

ismét előfordulnak ovális oszlophelyek (VARGA 2010). 

A Torony–Nagyrét-dűlő lelőhelyen feltárt három épület mindegyikének délkeleti 

részén ovális oszlophelyekből álltak a keresztirányú sorok (8.7, 8.9. kép). Az 1. számú ház 

esetében öt ilyen oszlophelysor léte annak dacára vitathatatlanul bizonyított, hogy a 

legdélibb és az azt követő sor nyugati és középső oszlophelyét egy későbbi beásás 

elpusztította. A 2. és 3. számú házalapok feltárásakor három-három ilyen oszlophelysor 

látott napvilágot (ILON 2011, 1–3. kép; 2013; TOKAI 2010, 7. ábra).  

 

 

8.9. kép: Torony–Nagyrét-dűlő 2. számú épülete (ILON 2013 alapján) 
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Petrivente–Újkúti-dűlő lelőhelyen a település térképén egyértelműen 

megkülönböztethető egy, a tárgyalt kérdés szempontjából fontos oszlopszerkezetes épület 

(8.11. kép). A ház délnyugati végétől második és harmadik keresztirányú oszlophelysora 

ovális oszlophelyekből állt. A legdélebbi oszlopsor oszlophelyei talán kör átmetszetűek, de az 

is elképzelhető, hogy szintén oválisak (HORVÁTH/KALICZ 2003, Fig. 1, 2).67  

Budapest–Óbuda-Nánási út épületnyomairól készült fotókon szintén felfedezhetőek 

ovális oszlophelyekből álló sorok (M. VIRÁG online; M. VIRÁG 2009a, 100–104, Fig. 2). Egy teljes 

egészében feltárt, 20 méter hosszú épület a kottafejes fázisra keltezhető, a közölt képek 

alapján déli részén feltételezhető a szóban forgó jelenség (M. VIRÁG 2009a, 102, Fig. 2–3).  

A fenti leírások alapján a Čataj/Csataj típusú épületként elkülönített változat 

kritériumainak a magyarországi településterületen a Győr–Pápai vám lelőhelyen feltárt 

házrészlet (MITHAY 1966, 5. ábra) és Torony–Nagyrét-dűlő 1. számú épületalapja felel meg 

(ILON 2011, 23–24, 1. kép; 2013). 

Szlovákiában ebből a szempontból a már többször említett Čataj/Csataj szolgáltatja a 

legteljesebb példákat, ahol az 1. számú ház déli részét öt ovális és erősen hosszított 

oszlophelyekből álló keresztirányú sor alkotta (PAVÚK 1986a, Abb. 2–3), a 2. ház feltárásakor 

pedig két ovális, oszlophelyekből álló sor került elő (PAVÚK 1986a, Abb. 4). 

Ezen túlmenően ebben az esetben is elsősorban a Štúrovo/Párkány lelőhelyen feltárt 

házalapokat kell említeni. A 32 épület közül J. Pavúk hármat sorolt ebbe a típusba. A 186. 

számú ház délnyugati részét négy, ovális oszlophelyekből álló oszlophelysor alkotta. Az 

épület délnyugati oromzatát minden bizonnyal egy kerek oszlophelyekből álló kettős sor 

jelenti, melynek viszont nem maradt fenn mindegyik oszlophelye (PAVÚK 1994a, 38–40). A 

187. számú ház öt olyan keresztirányú oszlophelysorral rendelkezett, melyek ovális vagy 

erősen nyújtott oszlophelyekből álltak. Az épület délnyugati végét itt is egy további, jóval 

kisebb kerek, illetve enyhén ovális oszlophelyekből álló sor zárta le (PAVÚK 1994a, 40–41). A 

188. számú házból mindössze négy ovális oszlophely maradt meg, melyek azonos hosszanti 

sorhoz tartoztak (PAVÚK 1994a, 41–42, Beilage 1). A feltárt házalapok között van négy további 

épületnyom (20., 70., 189. és 198.), melyek déli részén egy keresztirányú sor vagy egy-egy 

magányos ovális oszlophely volt megfigyelhető. Ezeket azonban J. Pavúk nem tekintette a 

                                                           
67 A szóban forgó sor nyugati oszlophelye hiányzik, a középső talán ovális, míg a keleti kör átmetszetű. A kérdés 
a közölt lelőhelytérkép mérete miatt sem dönthető el egyértelműen. 
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háromrészes, klasszikus értelmezések szerint tárolópadlóval rendelkező épületek közé 

tartozónak (PAVÚK 1994a, 59). 

 

 

8.10. kép: A közép-európai VK házalapjai a Kárpát-medencében és közvetlen környezetében 
alapozási árkok és tárolópadlók nyomaival: 1, Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő;  

2, Blatné/Pozsonysárfő; 3, Budapest–Óbuda-Nánási út; 4, Čataj/Csataj; 5, Franzhausen;  
6, Győr–Pápai vám; 7, Jelšovce/Nyitraegerszeg; 8, Kóny–Proletár-dűlő II; 9, Mold–Im Doppel; 

10, Mosonszentmiklós–Egyéni földek; 11, Mužla–Čenkov/Muzsla–Csenke;  
12, Neckenmarkt/Sopronnyék; 13, Petrivente–Újkúti-dűlő; 14, Schwechat–Unteres Feld;  
15, St. Pölten–Pottenbrunn; 16, Strögen; 17, Štúrovo/Párkány; 18, Szárföld–Felső tag;  

19, Torony–Nagyrét-dűlő (OROSS 2013 alapján módosítva) 
 

J. Pavúk a Čataj/Csataj közelében fekvő Blatné/Pozsonysárfő lelőhely esetében is 

említést tett olyan épületalapról, amelyhez tartoztak ovális, két oszlop számára kivájt 

oszlophelyek (PAVÚK 2002, 63). Az alaprajz nem közölt, de ismert arra vonatkozó adat, hogy 

az ún. Čataj/Csataj típusú épületek körébe tartozik (PAVÚK 1994a, 238). 

A Kárpát-medence nyugati részét illetően a kultúra korai időszakának építészetéről 

rendelkezésre álló adatok mind a mai napig nagyon szórványosak. A szomszédos Ausztriában 
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viszont több lelőhelyről is ismertek a korai VK időszak épületeinek olyan állapotban 

fennmaradt nyomai, melyek lehetővé teszik szerkezetük elemzését is. Így 

Neckenmarkt/Sopronnyék településén szintén előfordultak olyan épületalapok, melyek déli 

részén voltak ovális oszlophelyek. Ilyen például az 1. számú ház belső oszlopszerkezetének 

keleti hosszanti sorába tartozó 71. oszlophely, melyben eredetileg két oszlopot helyezhettek 

el. A ház északi részének keresztirányú oszlopsora (Q11) is ovális oszlophelyekből állt, ez 

utóbbi jelenség esetleg belső osztófalra utal. Ezenfelül a hosszanti falak oszlophelyei között 

is voltak kettős oszlophelyek (LÜNING 2001, 330–337, Abb. 70). A 2. számú ház déli részén egy 

keresztirányú oszlopsor nyugati oszlophelye hiányzik, a középső és a keleti oszlophely (50. és 

52.) viszont ovális (LÜNING 2001, 338–340, Abb. 72). A Horni-medencében található Strögen 

lelőhely feltárt felületén négy épület nyomai voltak dokumentálhatók. Az 1–3. számú 

épületek erősen töredékesek, mindössze egy-egy keresztirányú oszlophelysoruk maradt 

épségben. A 4. számú épület oszlopszerkezete szintén nem teljes, három keresztirányú 

oszlopsor viszont dokumentálható volt. A legdélebbit ovális oszlophelyek alkották. 

Megőrződtek továbbá a hosszanti gödrök és a már említett külső árkok nyomai, továbbá a 

hosszanti falsíkok egy-egy oszlophelye is (STÄUBLE 2001, 430–431, Abb. 119–120). 

A közeli Mold–Im Doppel lelőhelyen láttak napvilágot egy olyan három épületrészből 

álló ház nyomai, melyek egy valószínűleg 37,5 méter hosszúságú konstrukciót jeleznek. A déli 

épületrész 18 méteres kivételes hosszúsággal bírt, de az oszlopszerkezete is egyedülálló. A 

ház déli végét lezáró, egyszerű kerek oszlophelyekből álló keresztirányú sort három további, 

erősen nyújtott oszlophelyekből álló keresztirányú sor követte, melyhez egy oszlopoktól 

mentes folyosószerű terület csatlakozott. A következő oszlophelysornak már csak a nyugati 

és a középső, az azt követőnek pedig már csak a nyugati oszlophelye volt erősen nyújtott és 

adott helyet egykor több oszlopnak. E. Lenneis egy olyan két részből álló tárolópadlót 

rekonstruált az épület déli részén, amely egy téglalap és egy háromszög alakú platformból 

állt, közöttük átjáróval. Az épületet a korai és a kései VK időszakok közötti átmenet idejére 

lehetett keltezni (LENNEIS 2004b).  

A Duna folyásától délre, St. Pölten–Pottenbrunn lelőhelyen feltárt, a közép-európai 

VK kottafejes fázisának idején állt épületnek – egy közölt fénykép tanúsága szerint – négy 

keresztirányú oszlophelysora állt ovális, illetve kettős oszlophelyekből a ház déli végén (FARKA 

2002, 29–30, Abb. 25). Schwechat–Unteres Feld háromrészes  épületének feltárásakor 

számos olyan kettős oszlophely látott napvilágot, melyek kifejezetten emlékeztettek a 
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balatonszárszói A28 épület hasonló jelenségeire. Rendhagyó módon kettős oszlopokból állt 

az épület északkeleti részét a középsőtől elválasztó oszlopsor, és kettős oszlophelyek a 

középső épületrészben is előfordultak. A délnyugati épületrészt az épületet lezáró 

keresztirányú oszlopsor mellett három további alkotta. A középső épületrészt követő két 

keresztirányú oszlopsor állt kettős oszlopokból, a harmadik oszlopsorban viszont egy 

oszloppár mellett két szimpla oszlop volt. Hasonlóképpen szimpla oszlopokból állt a ház dél-

délnyugati homlokzati végét lezáró oszlopsor. A kettős oszlophelyeknél általában meg 

lehetett különböztetni egy vastagabb fő- és egy kisebb átmérőjű mellékoszlop helyét. A 

szerző az épületet a környezetében feltárt kerámia leletanyag alapján a kottafejes fázisra, 

azon belül annak kései alfázisára keltezte (SCHWARZÄUGL 2005, 118–120, 130–131, Abb. 2).   

 

8.2.2.6. A regionális jelenségek összegző értékelése 

 

Az ismertetett jelenségek balatonszárszói előfordulásának, illetve hiányának, a lelőhely 

építészeti sajátosságainak magyarázataként három lehetőség vehető számításba. 

Az első szerint a Kárpát-medence északnyugati része, valamint a közép-európai VK 

távolabbi területein található települések építészetéhez képest Balatonszárszón tapasztalt 

kisebb eltérések okai az ásatás során tett megfigyelések és az azt követő interpretációk nem 

kielégítő volta. Vagyis, hogy a feltárást végzők nem vették észre az épületekhez tartozó 

alapozási árkokat és ovális oszlophelyeket, illetve azokat esetleg már a humuszréteg gépi 

eltávolítása elpusztította. 

Ennek azonban ellentmondanak azonban azok a tények, hogy a feltárásokra egy 

átlagos leletmentő ásatás lehetőségeit messze meghaladó idő és infrastruktúra állt 

rendelkezésre. Négy ásatási szezonban, összesen 25 hónapon keresztül folyt kutatómunka az 

újkőkori település területén, a feltárásokon a szerző munkáját folyamatosan több, a korszak 

régészetére specializálódott, terepi tapasztalatokkal is rendelkező kolléga segítette. Az őskori 

régészeti jelenségeket fedő humusz- és Raman-féle erdőtalaj réteget a munkagépek régész 

állandó jelenléte és felügyelete mellett távolították el. A gépi földmunkákra kifejezetten a 

feltárások miatt került sor, azok a későbbi építkezésekkel nem álltak közvetlen 

összefüggésben. Az újkőkori és rézkori régészeti jelenségek körvonalai, világosbarna, 

esetenként szürkésbarna foltjai kifejezetten jól látszódtak a sárga löszös altalajban. Sikeresen 

feltártuk a rézkori Balaton–Lasinja-kultúra öt, alapozási árokkal ellátott épületét, de az A28 
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ház két darab kettős oszlophelye is különösebb nehézségek nélkül felismerhető volt. Az a 

lehetőség tehát elvethető, hogy a Balatonszárszó építészetében tapasztalt általános kép az 

ásatási megfigyelések hiányosságainak eredménye. 

A második lehetőség az, hogy a Balatonszárszón tapasztaltak érvényessége erre az 

egy lelőhelyre korlátozódik. Az elmúlt években a Dunántúl délkeleti részén nagyobb számban 

feltárt épületalapok, így Tolna–Mözs és a bátaszéki lelőhelyek épületmaradványai azt 

látszanak megerősíteni, hogy Balatonszárszóhoz hasonlóan ott sem fordulnak elő alapozási 

árkok a házalapok északi, pontosabban északkeleti részének falsíkjaiban és az ovális 

keresztirányú oszlophelysorok is hiányoznak az épületek déli, délnyugati részén. A 

megfigyelés súlyát mindazonáltal nagyban korlátozza, hogy Tolna–Mözs 47 épülete közül 

mindössze négy keltezhető a kronológiailag releváns korai Keszthely fázisra, a többi délkelet-

dunántúli lelőhely épületállományának pontosabb keltezése pedig még várat magára. A 

közép-európai tapasztalatok alapján a kései VK időszakban Balatonszárszó egyértelműen a 

nagyméretű települések közé tartozhatott az adott terület településhálózatán belül. Nincs 

azonban olyan megfigyelés, amely szerint a nagy súllyal bíró, esetleg bizonyos központi 

funkciókkal rendelkező telepek épületeinek szerkezete jelentősen különbözne az adott régió 

többi lelőhelyének épületeitől, tehát ennek lehetőségét is el lehet vetni. 

  A Balatonszárszó épületalapjaival szembeállított, házakra vonatkozó adatok az Észak-

Dunántúlon, Délnyugat-Szlovákiában és Kelet-Ausztriában található településekről 

származnak (8.10. kép). Utóbbi épületnyomok azon a területen kerültek elő, ahol a 

kottafejes és a zselizi típusú díszített kerámia terjedt el a kései VK fázisokban, illetve az attól 

közvetlenül nyugatra fekvő vidéken. Balatonszárszó viszont a Dunántúlnak abban az 

északnyugatról délkeletre húzódó középső sávjában fekszik, ahol a kerámia leletanyagban 

együtt van jelen a keszthelyi és a zselizi típusú emlékanyag (KALICZ 1991, Abb. 1). Ez a tény 

felveti egy olyan észak-déli regionális különbség meglétét az építészetben is, amely a 

kerámia leletanyagban már korábban bizonyított volt. 

Két lelőhellyel külön is foglalkozni kell. Torony–Nagyrét-dűlő (ILON 2011; 2013) 

elhelyezkedését Kalicz N., a kései VK időszak kerámiastílusainak elterjedését bemutató 

térképére vetítve azt tapasztaljuk, hogy annak a pontnak a közvetlen közelében fekszik, ahol 

a zselizi, a keszthelyi és a kevert jellegű kerámiával jellemezhető régiók összeérnek, talán 

már éppen a keszthelyi típusú kerámia elterjedési területén. Az 1. számú ház környezetében 

feltárt kottafejes kerámia mellett azonban az építészeti elemek is kétségtelenül az északi 
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régióhoz kötik a lelőhelyet. Horváth L. A. és H. Simon K. kutatásai alapján a kései VK időszak 

elején az északi kottafejes és a déli korai keszthelyi típusú kerámiát használó régiók közötti 

határ a Nyugat-Dunántúlon délebbre húzódott, mint az azt követő klasszikus Keszthely fázis 

idején, így az épületek elemzésének eredménye egyáltalán nem meglepő (HORVÁTH/H. SIMON 

2003, Abb. 41).  

 

 

 
8.11. kép: Petrivente–Újkúti-dűlő ovális oszlophelyekkel feltárt  

házalapjának vázlatos alaprajza (HORVÁTH/KALICZ 2003, Fig. 1: 2. nyomán) 
 

Petrivente–Újkúti-dűlő tárolópadlós épületével (8.11. kép) viszont már egyértelműen 

a keszthelyi típusú kerámia elterjedési területén fekszik, ezt a feltárt leletanyag is megerősíti 

(HORVÁTH/KALICZ 2003, Fig. 1: 2). Utóbbi adat mindenképp óvatosságra int a balatonszárszói 

jelenségek regionális jellegének hangsúlyozása terén. Vitathatatlan viszont, hogy úgy Torony, 

mint Petrivente az Alpok előterében található, annak az észak–déli útvonalnak a 

környezetében, amely később Borostyánkő út néven vált ismertté. Az útvonalnak már az 

újkőkorban nagy szerepe lehetett a különböző tárgyak, invenciók cseréjében. Egyértelmű 

bizonyíték erre Brunn am Gebirge II településének létezése a Bécsi-medencében (STADLER 

1999; 2005), a kései Starčevo-kultúra, illetve a helyi mezolit népesség és később a közép-

európai VK legkorábbi közösségeinek érintkezési zónájától jóval északra. A Petriventéhez 

közeli Becsehelyen végzett telepfeltárásokon számos, sokszor kifejezetten távoli vidékekről 
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származó importlelet látott napvilágot a kerámia leletanyagban (KALICZ 1991, 22), míg 

Balatonszárszón kifejezetten ritkaságnak számított az importkerámia (MARTON/OROSS 2009, 

59–61, 69). Ennek megfelelően ezt a Kárpát-medence nyugati peremén húzódó sávot 

valószínűleg teljesen egyedi módon kell megítélni. 

Nem lehet nem észrevenni, hogy a Dunántúlnak a kései VK időszakban tapasztalt 

észak-déli megosztottsága mennyire hasonlít egy mintegy 200–400 évvel korábbi helyzetre. 

Akkor a déli régióban a Starčevo-kultúra népessége élt, szemben az északival, melyet mezolit 

csoportok, majd a formatív VK fázis lakossága népesített be (BÁNFFY 2000a, 174, Fig. 1; 

2004a, 317–391; 2004b, 54–68, Abb. 2). A két régió a Balaton környékén átfedésben volt 

egymással, mint említettem, érintkezési zónájuk éppen a Dunántúl nyugati peremén 

tolódhatott némiképp északra a kései VK időszak folyamán. Tihany–Apáti leletegyüttesének 

a tó északi partján való feltárása (REGENYE 2007) óta nyilvánvaló, hogy Balatonszárszó is a 

Starčevo-kultúra elterjedési területén belül helyezkedik el, annak ellenére, hogy a kultúrának 

nem sok nyomát találtuk a Balaton déli partvidékének középső és keleti részén. A viszonylag 

kisméretű, egy osztatlan térből álló épületek balatonszárszói túlsúlya talán a Dél-Dunántúl 

ma még ismeretlen korai újkőkori építészeti hagyományaira is visszavezethető. 

Az közép-európai VK észak-dunántúli lelőhelyein, illetve Balatonszárszón feltárt 

épületei között okvetlenül különbségek állnak fenn. Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő házainak 

hossza lényegesen rövidebb, szembetűnő az egyetlen épületrészből álló, 3. típusú épületek 

dominanciája. Továbbá Balatonszárszón hiányoznak olyan építészeti megoldások, amelyek az 

Észak-Dunántúlon bizonyítottan előfordulnak, sőt megszokottak. Ilyenek a házak északi, 

északnyugati részén található alapozási árkok, illetve a délkeleti részen jelentkező ovális 

oszlophelyekből álló sorok. Az Észak-Dunántúl oszlopszerkezetes építményei messzemenő 

egyezést mutatnak Délnyugat-Szlovákia és Kelet-Ausztria házaival is, ezek a területek 

építészeti szempontból is egy régiót képeznek.  

Amennyiben a balatonszárszói megfigyelések érvényessége nem korlátozódik erre az 

egy lelőhelyre, úgy olyan regionális eltérésekkel van dolgunk, melyek kapcsolatba hozhatóak 

azzal a ténnyel, hogy a Kárpát-medence korai újkőkorának idején a Balaton vidékén húzódott 

a délkelet-európai mintájú neolit kulturális közeg, azaz a Starčevo-kultúra északi 

peremvidéke. Egyúttal ez a kiindulási pontja Közép-Európa hatalmas területei 

neolitizációjának (BÁNFFY 2004a, 353–391). A folyamat által elsőként érintett terület 

pontosan az Észak-Dunántúlt, Délnyugat-Szlovákiát és Kelet-Ausztriát foglalja magában. 
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8.2.3. A házak tájolásának lehetséges szabályszerűségei 

 

8.2.3.1. Az épületek tájolása a Kárpát-medence nyugati részének lelőhelyein 

 

A közép-európai VK Kárpát-medence nyugati részére eső településterületének 43 

lelőhelyéről tudtam adatokat gyűjteni az ott található épületek tájolására vonatkozóan (8.12. 

kép). Földrajzi helyzete, nagyszámú épületalapja és a dunántúli lelőhelyekhez fűződő 

kulturális kapcsolatai miatt okvetlenül számításba kell venni Brunn am Gebirge épületeink 

irányítását is. A fellelt információk a közlések döntő többségében égtájak szerintiek, az 

észak–déli főiránytól való eltéréseket pontosan csak a Torony–Nagyrét-dűlő épületeit 

bemutató rövid tanulmányban (ILON 2011) valamint a Štúrovo/Párkány (PAVÚK 1994a) és 

Neckenmarkt/Sopronnyék (LÜNING 2001) településeket részletesen elemző monográfiában 

határozták meg a szerzők. Egyes további esetekben a mellékelt alaprajzok segítségével volt 

lehetséges pontosabb meghatározás. 

 

Északnyugat-Dunántúl 

A régió nyolc olyan lelőhelye közül, ahol az épületek tájolására vonatkozó információkkal is 

rendelkezünk hét Győr-Moson-Sopron megye területén fekszik. A Győr–Pápai vámon (31., a 

továbbiakban az itt feltűntetett számok a 8.12. képre és az 5.1. táblázatra vonatkoznak) 

részlegesen feltárt épületalap, esetleg épületalapok alapján a ház vagy házak tájolása észak–

déli volt (MITHAY 1966, 5. ábra). Győr–Ménfőcsanak-Eperföldek (30.) hét egymás melletti, 

párhuzamos hossztengellyel feltárt házalapjának irányítását (EGRY 2009, 171), más helyen 

viszont az összesen nyolc épület tájolását Egry I. általánosan ÉÉK–DDNy-iként adta meg (EGRY 

2007, 28–29, 4. kép; 2009, 171). Győr–Szabadrét dombon (32.) az oszlopszerkezetes épület 

hossztengelyének iránya a mellette futó észak–déli irányú „árkok” alapján szintén észak–déli 

lehetett (FIGLER 1993; EGRY 2009, 169).  

A Mosonszentmiklós–Egyéni földek (45.) 20 épületének irányítása ÉÉNy–DDK-i, illetve 

északnyugat–délkeleti. A lelőhely közölt összesítő térképén elvégzett mérések alapján az 

épületek eltérése az észak–déli főiránytól nyugat felé hozzávetőlegesen 16–42° között 

változik (EGRY 2003a; 2003b). Enese–Pippani-dűlő (28.) lelőhelyen a mellékelt légi felvétel 

alapján az általam a közép-európai VK oszlopszerkezetes épületeként meghatározott két 
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konstrukció irányítása északnyugat–délkeleti (ANTONI 2010, 39). A tőle nyugatra fekvő Kóny–

Proletár-dűlő II (40.) három részlegesen feltárt épülete szintén északnyugat–délkeleti 

tájolású (VARGA 2009; 2010). Kóny–Barbacsi tópart (39.) részlegesen feltárt oszlopszerkezetes 

házainak irányítása is északnyugat–délkeleti (EGRY 1998, 8–9, Map 2). 

Az Északnyugat- és Északkelet-Dunántúl határterületére esik Almásfüzitő–Foktorok 

(1.). Mivel a földrajzi kistájak szerinti felosztás alapján a Győr–Tatai-teraszvidék keleti 

peremére esik, indokolt a többi kisalföldi lelőhellyel együtt tárgyalni. A zselizi időszak közölt 

házalapja pontosan észak–déli tájolású. (V. VADÁSZ 2001, 1. kép) 

A Vas megyei Torony–Nagyrét-dűlő (61.) lelőhelyen az 1. számú ház tájolása 

északnyugat–délkeleti volt, hossztengelye 56,5°-kal tért el északtól nyugat felé. Hasonlóan 

északnyugati–délkeleti tájolású volt a 2. számú épület, az északtól nyugat felé való eltérés 

34,5°. A 3. épület irányítása ÉÉNy–DDK-i, hossztengelye a másik két épülethez képest sokkal 

közelebb állt az észak–déli irányhoz, a nyugat felé való eltérés mindössze 9° (ILON 2011, 23–

24; 1, 3. kép; 2013). 

 

Északkelet-Dunántúl és Budapest környéke 

A Velencei-tónál található Sukoró–Tóra-dűlő (53.) épületeinek alaprajzát és tájolását R. 

Gläser disszertációjából ismerjük. Ábrái az oszlopszerkezetek irányítását pontosan észak–

délinek mutatják (GLÄSER 1993, 65, Abb. 5b–c). 

A régió legtöbb értékelhető adata – nem meglepő módon – a Budapesten és 

közvetlen környezetében kutatott településekről áll rendelkezésre. A főváros nyugati 

előterében, Törökbálint–Dulácska lelőhelyen (62.) az első ásatás (1991–92) során két 

teljesen és három részlegesen feltárt épületalap tájolása észak–déli volt (ENDRŐDI 1994; 

HORVÁTH/REMÉNYI/TÓTH 2004, 35–36, Fig. 12; M. VIRÁG 2005a). Az ezt követően, 2003-ban 

feltárt területen azonosítható további három, esetleg négy épület közül a 2. számú ház 

alaprajza közölt. Az épület tájolása ÉÉNy–DDK-i (HORVÁTH 2005, 9, Abb. 2: 1). Törökbálint–

Tópark-Kukorica-dűlő (63.) vitathatatlanul azonosítható épületének tájolása észak–déli 

(KOVÁCS/RAJNA 2010). A közeli Biatorbágy–Tyúkbereken (14.) a kultúra néhány tucat régészeti 

jelensége mellett egy épület nyomait lehetett dokumentálni. Tájolása ÉÉNy–DDK-i, a három 

belső hosszanti oszlophelysor mellett jó állapotban maradt fenn a nyugati oldali hosszanti 
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falsíkot alkotó oszlophelyek sora (HORVÁTH/REMÉNYI/TÓTH 2004, 34–35, Fig. 11; M. VIRÁG 

2005b). 

Budapest közigazgatási határán belül a folyó jobb parti lelőhelyei közül a Budapest–

Óbuda-Nánási úton (19.) előkerült, különböző állapotban fennmaradt épületalapok tájolását 

nagyjából észak–délinek írja le az ásatást bemutató rövid tanulmány. A feltárt terület 

összesítő rajza és a közölt légi felvétel összevetése valóban észak–délihez közeli tájolású 

épületalapokat mutat, amelyek között több irányítása vélhetően ÉÉK–DDNy-i, míg a csak 

részben feltárható, ovális keresztirányú oszlophelyekkel rendelkező épületalap tájolása a 

kérdéses keresztirányú oszlophelysor iránya alapján leginkább ÉÉNy–DDK-i lehetett (M. VIRÁG 

2009a, 101, 1–2. kép). Budapest–XI. kerület, Beregszász út (22.) lelőhely részlegesen feltárt 

épületalapjának tájolása ÉÉNy–DDK-i. A tőle északnyugatra feltárt keresztirányú 

oszlophelysor iránya egy további, azonos tájolású épületet feltételez (M. VIRÁG/TÉZER 2007, 

198–199, 2–3. kép).  

Budapest–Kőérberek-Tóváros lakópark (18.) épületeinek tájolásáról kifejezetten 

ellentmondásos információk állnak rendelkezésre. Az egyik közlemény szerint a házak 

tájolása északnyugat–délkeleti, egy esetben észak–déli (TEREI et al. 2005b, 82). Egy másik 

előzetes jelentés szerint a domb alján három épület tájolása északnyugat–délkeleti, míg a két 

északabbra fekvőé észak–déli volt (HORVÁTH et al. 2005, 140). Az ismert alaprajzok viszont az 

1. számú házat északkelet–délnyugati, míg az 5. számú épületet észak–déli hossztengelyűnek 

mutatják. Utóbbiak méretük és négy keresztirányú oszlopsorból álló szerkezetük alapján 

azonosak a korábbi tanulmány két észak–déli irányítású épületével (HORVÁTH 2005, 13–19, 2. 

kép: 2–3; HORVÁTH et al. 2005, 140; TEREI et al. 2005b, 82). 

A Duna bal partján fekvő Dunakeszi–Székesdűlő (26.) két épületének tájolása viszont 

az előbbiektől eltérő, hossztengelyük 15°-nál nem nagyobb mértékben, de kelet felé tért el 

északtól, azaz irányításuk ÉÉK–DDNy-i (HORVÁTH 2002b, Abb. 6: 4). A szintén bal parti 

Budapest–Rákoscsaba, Major-hegy dél (20.) két oszlopszerkezetes épületének irányítása 

ÉÉNy–DDK-i (REMÉNYI et al. 2006, 167, 2. kép; M. VIRÁG 2009b). 

 

Közép-Dunántúl 

A Balaton mentén és a hozzá közel eső területek lelőhelyein ismertté vált épületnyomok 

tájolását tekintve, mint tulajdonképpen az összes többi adatcsoport esetében, az 
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információk döntő többségét a Balaton déli partján az M7-es autópálya építését megelőző 

feltárások szolgáltatták. Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő (5.) épületeinek tájolását részletesen 

elemeztem, eszerint a házak döntő többségének irányítása ÉÉNy–DDK-i volt. A plató keleti 

peremén azonban volt példa az ezekkel ellentétesen, ÉÉK–DDNy-ra tájolt épületre is. 

Balatonszemes–Bagódombon (6.) nem maradtak fenn olyan összefüggő 

oszlophelysorok, amelyek eligazítást nyújtanának az egykori épületek irányításának 

tekintetében. Az épületeket kísérő, hosszanti gödrökként is értelmezhető régészeti 

jelenségek iránya viszont ÉÉNy–DDK-i épületeket sejtet (KISS/SEBŐK 2007, 116, 107. kép). 

Balatonszemes–Szemesi berek (7.) lelőhelyen a rekonstruálható tíz épületalap 

tájolása a balatonszárszói épületekhez hasonlóan ÉÉNy–DDK-i (BONDÁR/HONTI/KISS 2000, 95–

97; BONDÁR et al. 2007; HONTI/NÉMETH 2002; MARTON/OROSS 2009, Fig. 3). 

Ordacsehi–Bugaszeg (49.) régészeti jelenségei között már a feltárás során felfigyeltek 

hosszanti gödrökre emlékeztető párhuzamos beásásokra, néhány, velük összefüggésbe 

hozható oszlophelyre és egy oszlopszerkezetes épület három belső hosszanti 

oszlophelysorára, amelynek tájolását észak–délinek adta meg a feltárásról írt rövid jelentés 

(POLGÁR/P. SZEŐKE 2004, 41, XVI. tábla: 3). A Halomsíros-kultúra lelőhelyen feltárt települését 

bemutató tanulmányhoz mellékelt lelőhelytérkép alapján egyértelmű, hogy az 

oszlopszerkezetes konstrukció irányítása ÉÉNy–DDK-i, csakúgy, mint az egykor szinte 

biztosan épületek hosszanti gödreiként funkcionáló további jelenségeké (KISS 2011, Fig. 2).  

A Balatontól északra fekvő Litér–Papvásár-hegy (43.) két, a zselizi időszakra keltezett 

épületének tájolása ÉÉNy–DDK-i, a további hat, feltételesen azonosított, a korai VK időszakra 

keltezett épületalapról csak annyi jelenthető ki, hogy irányításuk nagyjából észak–déli vagy 

ahhoz közeli lehetett (REGENYE 2008, 1–2. ábra). 

 

Délnyugat-Dunántúl 

Becsehely II–Homokos (11.) lelőhelyen a hosszanti gödrök alapján P. Barna J. a közép-

európai VK hat-hét épületét feltételezte, melyek irányítását szinte pontosan észak–délinek 

írta le (P. BARNA 2004, 34). A feltárás összesítő térképén azonosítható hosszanti gödrök 

tájolása ugyan csak néhány fokkal, de kelet felé tért el az észak–déli főiránytól, ami ÉÉK–

DDNy-i tájolású épületeket feltételez. P. Barna J. Sormás–Török-földeken (52.) egy további, 
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ÉÉNy–DDK-i tájolású ház helyét is azonosította néhány, a feltételezett épületet övező gödör 

alapján (P. BARNA 2005, 20, Fig. 1: 2, 4). 

Petrivente–Újkúti-dűlőről (51.) az északi iránytól kelet felé eltérő tengelyű épületek 

nyomai ismertek. Horváth László és Kalicz N. a hosszanti gödrök irányát egységesen 

északkelet–délnyugatinak írták le. A már tárgyalt épületalap, amelynek részlegesen az 

oszlopszerkezetét jelző belső oszlophelyei is megőrződtek, valóban északkelet–délnyugati 

irányítású. A lelőhely összesítő térképén több hasonló tájolású, de több olyan, némiképp 

eltérő, ÉÉK–DDNy-i és északnyugat–délkeleti irányú régészeti jelenség is látható, melyek akár 

hosszanti gödrökként is értelmezhetők (HORVÁTH/KALICZ 2003, 8, Fig. 1:2).  

A Szentgyörgyvölgy–Pityerdombon (57.) napvilágot látott két, észak–déli tájolású 

épületmaradvány irányítására mindenekelőtt a hosszanti gödrök iránya alapján lehetett 

következtetni (BÁNFFY 2004a, 35–41, Fig. 5). 

 

Délkelet-Dunántúl 

Paks–Gyapa három – a leírás alapján bizonytalan keltezésű – oszlopszerkezetes 

épületalapjának tájolása északnyugat–délkeleti, de a további, hosszanti gödrökre 

emlékeztető régészeti jelenségek irányítása alapján nem zárható ki, hogy észak–déli irányú 

hossztengelyű épületek is álltak egykor a településen (VÁCZI 2009, 254). A részletesen 

elemzett Tolna–Mözs (60.) épületeinek tájolása egységesen északkelet–délnyugati volt. 

A Bátaszék–Malomréti-dűlőn (8.) feltárt mintegy 15 oszlopszerkezetes épület tájolása 

a mellékelt, nem túl részletes térkép tanúsága szerint hozzávetőlegesen 20–25° fokkal tér el 

kelet felé az észak–déli főiránytól, azaz ÉÉK–DDNy-i irányításúak (GALLINA et al. 2010, 8. 

tábla). A Bátaszék–Mérnöki telep (9.) és Bátaszék–56-os út (10.) néven dokumentált 

lelőhelyrészek három-három épületalapjának hossztengelye 35° eltérést mutat észak–déltől 

ugyancsak kelet felé.  

A Duna bal partján feltárt, a délkelet-dunántúli régióhoz szorosan kötődő Harta–

Gátőrház (33.) épületeinek tájolása szintén északkelet–délnyugati (KUSTÁR/LANTOS 2004). 

 Berkesd–Ereszényben (12.) ismét csak a hosszanti gödrökként értelmezhető régészeti 

jelenségek irányából lehet következtetni egy észak–déli vagy ahhoz közeli tájolásra (VOICSEK 

2010a). 
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Délnyugat-Szlovákia 

A 12 szlovákiai lelőhely közül, amelyek oszlopszerkezetes épületeinek maradványait a 

dolgozat 5. fejezetében tárgyaltam, hét esetben állnak rendelkezésre az épületek 

irányítására vonatkozó adatok. Čataj/Csataj mindkét háromrészes épületének tájolása 

északkelet–délnyugati. A közölt ábrákon elvégzett mérések alapján az 1. számú épületalap 

irányításának eltérése az észak–déli iránytól 28–30°, a 2. számú épületalap hossztengelye 

29°-kal fordult el északhoz képest (PAVÚK 1986a, 365–367, Abb. 2–4; PAVÚK 1994a, 69). 

Blatné/Pozsonysárfő épületeinek tájolását egy feltárás közbeni ásatási jelentés 

északkelet–délnyugatiként adta meg (PAVÚK 1980b, 210). Egy későbbi munkájában J. Pavúk 

annyit említett, hogy az épületek tájolása Štúrovo/Párkány és Čataj/Csataj épületalapjaihoz 

hasonlóan 10–30° fokkal tért el az észak–déli iránytól kelet felé, ami egyaránt jelölhet 

északkelet–délnyugati és ÉÉK–DDNy-i tájolást is (PAVÚK 1994a, 69). 

Jelšovce/Nyitraegerszeg mind a négy épületének csak részlegesen maradt fenn az 

oszlopszerkezete. A megtalált keresztirányú oszlophelyorok és a hosszanti falsíkok 

oszlophelysorai, továbbá az egyik házmaradványhoz tartozó alapárok részlete alapján 

azonban az épületek egyértelműen északkelet–délnyugati tájolásúak voltak (JAKAB 1999, Obr. 

1). 

A Žitava/Zsitva folyónál található Dvory nad Žitavou–Gyorok homoka/Udvard–Györök 

homoka lelőhelyen viszont a három, J. Pavúk által a zselizi időszakra keltezett, mindkét rövid 

oldalán apszisos záródású feltételezett épületalap mellett, egy negyedik, standard 

oszlopszerkezetes épület maradványai is előkerültek. A keresztirányú oszlopsorok és a 

hosszanti gödör alapján az oszlopszerkezetes házalap tájolása az eddig tárgyalt szlovákiai 

épületalapok döntő többségétől eltérően északnyugat–délkeleti (PAVÚK 2002, 66, Abb. 4). 

A közeli Hurbanovo–Bohatá/Ógyalla–Bagota lelőhelyének az ásatók és a leletanyag 

feldolgozását végző szakemberek által az oszlophelyek és a patics koncentrációja alapján 

azonosított három oszlopszerkezetes épületének tájolása ÉÉK–DDNy-i. Egy további 

oszlopszerkezetes konstrukciót egy teljes keresztirányú oszlophelysor jelez, utóbbi esetben 

az épület irányítása északkelet–délnyugati volt (BŘEZINOVÁ/PAŽINOVÁ 2011, 179, 185, Obr. 23; 

ĎURIŠ 2011, 185, Obr. 14). 

A Duna menti Štúrovo/Párkány 32 feltárt épületéből 26 esetében volt mérhető az 

épületalap hossztengelyének irányítása. Ezek közül 23 épületet tájoltak ÉÉK–DDNy-i, illetve 

északkelet–délnyugati irányba, ezek hossztengelyének eltérése az észak–déli főiránytól 16–
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42° között váltakozik (PAVÚK 1994a, 24–50, 68–70). Balatonszárszóhoz hasonlóan ezen a 

lelőhelyen is állt fordított állású épület, szám szerint három, ezek az ÉÉNy–DDK-i irányítású 

házak 5–12° fokkal fordultak nyugat felé (PAVÚK 1994a, 46–48). 

 A másik olyan, a Duna bal partján fekvő település, amely épületalapjainak ismerjük az 

irányítását, Patince–Teplica/Path–Termálfürdő. A feltárások összesítő térképén azonosítható 

hét épületalap közül öt tájolása ÉÉK–DDNy-i, míg a további két házat ÉÉNy–ÉÉK-i irányítással 

építették meg (CHEBEN 2011, Abb. 1). 

 

8.12. kép.: A közép-európai VK épületeinek tájolása a Kárpát-medencében és közvetlen 
környezetében. A magyarországi lelőhelyek számozása az 5.1. táblázat alapján történt. A 

Magyarország határain kívüli lelőhelyek jelölése a következő: Bl, Blatné/Pozsonysárfő (SK); 
Br, Brunn am Gebirge (A); Ča, Čataj/Csataj (SK); Dv, Dvory nad Žitavou–Gyorok 

homoka/Udvard–Györök homoka (SK); Hu, Hurbanovo–Bohatá/Ógyalla–Bagota (SK); Je, 
Jelšovce/Nyitraegerszeg (SK); Ne: Neckenmarkt/ Sopronnyék (A); Pa: Patince–Teplica/Path–

Termálfürdő (SK); Št: Štúrovo/Párkány (SK). 
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Kelet-Ausztria 

A minél teljesebb regionális kép kialakítása céljából említést kell tennem a magyarországi 

településterülethez nyugaton közvetlenül kapcsolódó telepek épületeinek irányításáról. 

Neckenmarkt/Sopronnyék hét épületalapja egységesen északnyugat–délkeleti tájolású. Öt 

épület irányítása határozható meg pontosan. Az 1., 2., 3. és 5. számú épületek 

hossztengelyének eltérése az észak–déli iránytól egy viszonylag szűk tartományban, 43–50° 

között változik. A 4. számú épület tájolása ezektől eltérően 33° északnyugat–délkelet (LÜNING 

2001, 330, 338, 340–341, 346, Beilage 1; LENNEIS 2004a, Fig. 5). 

A Bécsi-medence kulcsfontosságú településén, Brunn am Gebirge lelőhelyen a 

legidősebb településrész (Fundstelle II) épületalapjainak tájolása ÉÉNy–DDK-i, a fiatalabb 

településrészeken (Fundstelle III, IV, I) azonban ÉÉK–DDNy-i irányításúak voltak az 

oszlopszerkezetes konstrukciók (STADLER 2005, Fig. 5). 

 

8.2.3.2. Az épületek tájolásának regionális variációi 

 

Az adatokból világosan levonható az a következtetés, hogy a közép-európai VK Kárpát-

medence nyugati részére eső településterületén a házak tájolása egyáltalán nem felel meg 

annak a minimális forrásanyagon nyugvó feltevésnek, amely a régészeti szakirodalomban 

korábban kialakult, és amely szerint itt már inkább kelet felé tér el az épületek északi 

oldalának irányítása az észak iránytól (MATTHEUßER 1991; BRADLEY 2001). A kutatott terület az 

épületek irányítása szempontjából is több kisebb régióra osztható fel.  

Északnyugat-Dunántúlon a kisalföldi lelőhelyek közül a Rábaköz településein Enese és 

Kóny térségében elég egyértelmű a házak északnyugat–délkeleti tájolása. A Mosoni-sík 

elemezhető telepén, Mosonszentmiklós–Egyéni földeken domináns az ÉÉNy–DDK-i irányítás, 

de előfordulnak az észak–déli iránytól nagyobb mértékben eltérő hossztengelyű, azaz 

északnyugat–délkeleti tájolású épületek is. Hasonlóan eredményre vezet az Alpokaljáról 

ismert adatok összegzése: a már Ausztriába eső Neckenmarkt/Sopronnyék északnyugat–

délkeleti tájolású épületei mellett Torony–Nagyrét-dűlőn északnyugat–délkeleti és ÉÉNy–

DDK-i tájolás is előfordult. A Dunához közel eső lelőhelyeken, Győr–Pápai vámon, Győr–

Szabadrét dombon és Almásfüzitő–Foktorokon viszont uralkodó az észak–déli irányítás, 



425 
 

Győr–Ménfőcsanak-Eperföldeken pedig északtól enyhén kelet felé tér el az épületek északi 

végének irányítása. 

A Kisalföld Szlovákiához tartozó északi részén a leggyakrabban előforduló tájolástípus 

az előbbivel szöges ellentétben az északkelet–délnyugati. Ez alól Dvory nad Žitavou/Udvard 

északnyugat–délkeleti tájolású oszlopszerkezetes épülete és Štúrovo/Párkány három, az 

épületalapok többségéhez képest fordított állású, ÉÉNy–DDK-i tájolású házalapja jelent 

kivételt. Utóbbi tájolástípus az épületek kisebb részénél Patince–Teplica/Path–Termálfürdő 

lelőhelyen is megfigyelhető volt. A Dunától északra a házak irányítása szempontjából egy, a 

Dunántúltól alapvetően különböző gyakorlatot követő régió alakult ki.  

Nagyon összetett a Budapesten és környékén feltárt épületek alapján kirajzolódó kép. 

A házalapok döntő többségének tájolása ebben a régióban is észak–dél és északnyugat–

délkelet között változik. Mindenképp figyelmet érdemel az észak–déli irányítás viszonylag 

gyakori előfordulása, de a lényeg az említett tartományon belüli változatosság. A Dunakeszi–

Székesdűlőn tapasztalt ÉÉK–DDNy-i tájolás Délnyugat–Szlovákia, a szintén a Duna bal partján 

fekvő Harta–Gátőrház és a legtöbb délkelet-dunántúli lelőhely észak–déltől kelet felé eltérő 

hossztengelyű épületalapjaira emlékeztet, de a térségben a Duna bal partján, Budapest–

Rákoscsaba, Major-hegy dél lelőhelyen is van példa ÉÉNy–DDK-i irányítású épületekre. 

A Balaton déli partján gyakorlatilag egységes ÉÉNy–DDK-i tájolásról beszélhetünk. A 

szabályt erősítő kivételt az egy ÉÉK–DDNy-i tájolású A kategóriájú épület és néhány további, 

vélhetően észak–déli és ÉÉK–DDNy-i tájolású, B kategóriába sorolt épület képezi 

Balatonszárszón, a plató keleti oldalán. A Balaton-felvidék keleti csücskében Litér–Papvásár-

hegy két kései VK időszakban épült háza szintén ÉÉNy–DDK felé tájolt, az észak–déli irányítás 

a csak feltételesen azonosítható korai VK épületalapokkal hozható összefüggésbe. 

Délnyugat-Dunántúlon, a Zala megyei lelőhelyek épületeinek irányítása nagy 

változatosságot mutat, nem lehet megnevezni egyetlen, a régióban általános tájolást. Ennek 

egyik lehetséges oka, hogy az ott megfigyelt épületek ritka kivételektől eltekintve csupán a 

hosszanti gödreik alapján kerületek azonosításra, azaz a balatonszárszói B kategória házainak 

felelnek meg. 

Rendkívül érdekesek a délkelet-dunántúli lelőhelyek. Tolna–Mözs és a bátaszéki 

lelőhelyek épületei északkelet–délnyugati, illetve ÉÉK–DDNy-i irányításúak, hasonlóan a 

Duna bal partján fekvő Harta–Gátőrházhoz. Paks–Gyapa az egyetlen ismert lelőhely, ahol 

észak–déli mellett északnyugat–délkeleti tájolású épületek álltak. Utóbbiak időrendi helyzete 
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azonban bizonytalan. Ennek alapján a domináns irányítástípus eltérő a Dunántúl más részein 

tapasztaltakhoz képest. 

 

8.2.3.3. Az épületek tájolása és a kronológia 

 

Az épületek tájolásának a kultúra életén belüli kronológiai helyzete szerinti vizsgálata során 

elvileg a formatív fázis, a korai és a kései VK időszak házai irányításának összevetésére nyílik 

lehetőség. Mivel a formatív fázisra keltezhető további épületek Szentgyörgyvölgy–

Pityerdombon kívül Magyarországon nem kerültek elő, további adatok nem állnak 

rendelkezésre, amelyek megerősítenék vagy cáfolnák Bánffy E. szigorú északi tájolásról több 

helyen megfogalmazott tételét. Az a tény azonban, hogy Brunn am Gebirge II egykorú 

épületeinek tájolása egységesen ÉÉNy–DDK-i (4.7. kép) arra engednek következtetni, hogy a 

kultúra legkorábbi épületei – H. Stäublénak a korai VK épületeire megfogalmazott kutatási 

eredményeivel egyezően – kis variabilitással észak–déli vagy ÉÉNy–DDK-i irányításúak. 

 Igazi összevetésre a korai és a kései VK időszak épületeinek esetében nyílik lehetőség. 

Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő és Tolna–Mözs korai VK időszakra keltezett épületei azt 

mutatják, hogy azok tájolása sem az adott lelőhely, sem az adott régió kései VK épületeinek 

tájolásától nem különbözik. Az egyetlen lehetséges ellenpélda Dunakeszi–Székesdűlő két 

épülete, amelynek ÉÉK–DDNy-i irányítása különbözik a legtöbb, északkelet-dunántúli és 

Budapest környéki kései VK korú épület tájolásától. Valószínűbb azonban, hogy a tájolásban 

sokkal nagyobb annak a szerepe, hogy a lelőhely a Duna bal partján, a folyó közelében 

helyezkedik el.   

 

8.2.3.4. Az irányítást meghatározó tényezők 

 

Ezek után újra fel kell tenni a kérdést, hogy vajon mi határozta meg a közép-európai VK 

épületeinek tájolását a Kárpát-medencében? Nem kerülhető meg az uralkodó szélirány és az 

épületek tájolása közötti lehetséges összefüggés felvetése. A szélirányra vonatkozó modern 

adatokkal szerencsére rendelkezünk, így ismertek az Országos Meteorológiai Szolgálat 2000 

és 2009 közötti rendszeres méréseinek eredményei (8.13. kép). Lényeges kérdés, hogy a 

recens adatok mennyiben vetíthetőek vissza a Kárpát-medence újkőkori viszonyaira. A 

szélirányt alapvetően az általános légköri cirkuláció által meghatározott alapáramlás és a 



427 
 

domborzat hatásai befolyásolják. Az alapáramlást olyan tényezők határozzák meg, mint a 

Föld forgása, a tengelyferdeség, a szárazföldek és tengerek aránya, vagyis a vizsgált időtáv 

túl rövid alapvető változásokhoz. A helyi domborzat fő elemei pedig úgyszintén nem 

változtak lényesen az elmúlt 7500 év során. A Kárpát-medence nyugati felén a helyi 

domborzat szempontjából meghatározó a Dévényi-kapu, amely szélkapuként is funkcionál. 

Ennek alapján alapvetően nem helytelen eljárás a modern adatokkal való összevetés.  

 

 

 
8.13. kép.: Uralkodó szélirányok Magyarország területén a 2000–2009 közötti mérési adatok 

alapján (forrás: OMSZ online) 
 

Jól összecseng a Moson-sík és a Rábaköz épületeinek tájolásával a Kisalföldön 

tapasztalható északnyugati szél, hasonlóan egybevágnak a Balaton déli partjának 

településein tapasztaltak a tó középső medencéjében uralkodó észak-északnyugati 

széliránnyal. Zala megyében az észak–déli irányú völgyek módosító hatása miatt elég 

változatos szélirány mérhető a terület egyes részein, vagyis a régészeti forrásanyagban 

tapasztalható változatosság sem kizárólag a forrásanyag korlátozott értelmezési 

lehetőségeinek tulajdonítható. A főváros környékén az ismert épületalapok tájolásának csak 

egy része felel meg vagy közelít a régióban tapasztalt domináns északnyugati széliránynak. 

Nem tűnik véletlennek, hogy a Dunántúl délkeleti részén a szél számos helyen északira fordul 

és éppen ott találhatóak nagyobb számban északkelet–délnyugati irányba tájolt épületek. A 

vidéken tapasztalható északnyugati irányú uralkodó szél ellenére a legtöbb lelőhelyen 

északkelet–délnyugati irányúak az épületek Délnyugat-Szlovákiában is. Ez talán a 



428 
 

Kárpátokból lefutó folyók enyhén ÉÉK–DDNy-i irányú völgyeinek módosító hatásával van 

összefüggésben. Azt is le kell azonban szögezni, hogy az uralkodó szélirányra vonatkozó 

adatok nem állandó szélirányt, hanem pusztán relatív gyakoriságot tükröznek. A jövőben 

ezért az egyes régiókra vonatkozó, a szelek irányát sokkal pontosabban szemléltető ún. 

szélrózsák vizsgálata talán további eredményekre vezethet.68  

 Az épületeknek a feltárások során rögzített iránya több tényező hatásának együttes 

eredménye. Nem független az adott területen tapasztalható széliránytól: nyilvánvalóan 

előnyt jelentett, ha a házak a rövid, homlokzati oldalukkal fordultak a szél felé. Ennek 

ellenére Délnyugat-Szlovákia adatai azt mutatják, hogy ennek a megoldásnak nem volt 

akkora jelentősége, hogy egy adott régióban ne hagyhatták volna szinte teljesen figyelmen 

kívül. Komoly befolyásoló tényező lehetett a természeti környezet egy-egy olyan kiemelkedő 

jelentőségű eleme, mint például a Duna. A folyó befolyásoló hatása egyértelműen tetten 

érhető a Kisalföldön a jobb parti, a vízfolyás közelében található telepek esetében. Hasonló 

okai lehetnek a Budapest körzetében tapasztalt változatosságnak. Fontos a szerepe továbbá 

az egyes lelőhelyek helyi domborzati sajátosságainak, amelyek általában az adott régióra 

jellemző tájolástípuson belüli variánsok kialakulásában játszottak szerepet. Jól érzékelhető ez 

a balatonszárszói település épületeinek a platószélekhez való igazodásában, de például a 

tolna–mözsi település épületeinek irányítása is a szigetszerű kiemelkedésen található néhány 

méter magas dombhátak irányának felel meg.   

A felsorolt összetevőkből kialakultak regionális tájolástípusok, de a homogenitás 

mértéke régiónként más és más. Az egyes településcsoportok által előszeretettel alkalmazott 

tájolás néhány generáció alatt tradícióvá vált, amelyet a legtöbb ismert telep esetében 

egészen azok elnéptelenedéséig alkalmaztak. Az a megfigyelés, hogy szinte minden régióban 

akad olyan település, amelyen a környezetétől teljesen eltérő az épületek tájolása, arra 

enged következtetni, hogy nem létezett olyan szigorú szabályrendszer, amelytől ne lehetett 

volna eltérni. Településspecifikus helyi tradíciók és praktikus szempontok egyaránt 

felülírhatták a régióra jellemző szabályokat. Erre még egy-egy településen belül is volt 

lehetőség, amit az általánostól jelentősen különböző irányítású épületek jeleznek például 

Balatonszárszón és Štúrovo/Párkány lelőhelyen.       

 
 

                                                           
68 A témában folytatott konzultációkért Sümegi Pálnak külön köszönettel tartozom. 
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8.3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK 

 

8.3.1. Településtípusok 

 

Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb a kultúra formatív fázisának egyetlen olyan Magyarországon 

feltárt telepe, amely a település szerkezete szempontjából is vizsgálható. A két épületalap 

egymástól nem kevesebb mint 33 méter távolságban került elő. Az építmények teljes 

egyidejűsége a leletanyag és az abszolút kronológiai adatok alapján kétséget kizáróan nem 

bizonyítható, mindazonáltal nagyfokú homogenitás volt megfigyelhető. A feltáró Bánffy E. 

maga is valószínűbbnek tartotta azt a lehetőséget, hogy két egykorú épületről van szó, 

melyeket egy-egy család lakott (BÁNFFY 2004a, 33). Ezért úgy önálló munkáiban, mint a 

dolgozat szerzőjével közösen közölt tanulmányaiban a formatív fázis tipikus telepe kisméretű 

és szellősen beépített, egymáshoz lazán kapcsolódó udvarokból álló, szerfalu jellegű 

megtelepedésként jelent meg (BÁNFFY 2004a, 33; BÁNFFY/OROSS 2009, 220; OROSS/BÁNFFY 

2009, 177). 

 A korai VK időszak településeiről a legutóbbi időkig mindössze hat további épület volt 

ismert. Balatonszárszó három Bicske-Bíňa/Bény fázisra és egy további 

Milanovce/Nyitranagykér fázisra keltezhető épülete egymástól szintén jelentős távolságban 

épült fel. A település szerkezetének elemzése során a Milanovce/Nyitranagykér fázis három 

további épületének létezését is valószínűsíteni lehetett. A házak helyzete alapján az 1. és 2. 

balatonszárszói településfázisok idején a telep néhány egykorú épületből álló szer. 

Dunakeszi–Székesdűlő két épülete viszont az eddig idézett példáktól eltérően egymás 

közvetlen közelében épült fel (HORVÁTH 2002a; 2002b, 2004a).  

Szentgyörgyvölgy és Balatonszárszó adataira támaszkodva a korai VK időszakban nem 

feltételeztünk lényeges változásokat a települések szerkezetében a formatív fázis 

gyakorlatával szemben, azaz ritkán beépített szereknek tartottuk a korszak telepeit 

(BÁNFFY/OROSS 2009, 224; OROSS/BÁNFFY 2009, 180). Nagyméretű telepek létezésével, sűrűn 

beépített felületekkel csak a kései VK időszak kezdetétől számoltunk BÁNFFY/OROSS 2009, 224; 

OROSS/BÁNFFY 2009, 182–183). Tolna–Mözs telepfeltárásának egyik legfontosabb eredménye 

azonban az, hogy a korai VK időszak kezdetétől szerek és nagyméretű települések 

egészítették ki egymást a településhálózatban, vagyis nem tartható fenn az a korábbi 
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álláspont, amely a nagyméretű telepek kialakulását a kései VK időszak kezdetével kötötte 

össze. 

Továbbra sincsen cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a magyarországi 

településterületen léteztek egyetlen ház és a hozzá tartozó gazdasági udvar alkotta tanyák. 

Csak nagyobb környező felületek feltárásával igazolható ugyanis, ha egy magányosan feltárt 

épület valóban az egyetlen az adott területen, illetve több feltárt épület esetén nem 

egyszerű feladat hitelt érdemlően megállapítani, hogy azok semmi esetre sem állhattak 

azonos időben. 

 

8.3.2. A nagyméretű telepek szerkezete, fejlődése 

 

8.3.2.1. A magyarországi telepek szerkezete 

 

A balatonszárszói és a tolna–mözsi települések szerkezetének elemzése egyértelműen 

megmutatta, hogy amennyiben néhány egyidejű, egymástól távol felépített házból álló 

szernél nagyobb településsel kell számolni, akkor a Közép- és Dél-Dunántúlon egymás 

közvetlen szomszédságában találjuk meg a házalapokat a feltárások során. Az egymás 

mellett felépített épületek homlokzata mindkét lelőhelyen gyakran teljesen vagy 

megközelítőleg egy síkba esett, ritkábban lépcsőzetesen tolódtak el a soron belül, de 

előfordult sakktáblaszerűen elhelyezett csoport is. Balatonszárszón az épületalapok soha, 

semmilyen formában nem voltak átfedésben egymással, hosszanti gödreik is csak kivételes 

esetekben vágták egymást. Tolna–Mözs településszerkezete annyiban különbözik, hogy az 

egyes településrészeken belül más-más házcsoportokhoz tartozó épületek bizonyos 

esetekben rövid falsíkjuk mentén átfedésben voltak egymással, világosan utalva a házsorok 

közötti kronológiai különbségre. Meg kell jegyezni azonban, hogy az átfedések minimálisak, 

nem haladják meg az egy-két métert, vagyis szó sem lehet a korábbi épületek megújításáról, 

és amennyire lehetett kerülték a már elpusztult épületek területét. 

Fontos szempont, hogy az egy sorba eső épületalapok szinte minden esetben azonos 

településfázishoz, illetve tipokronológiai alapon elkülöníthető fázishoz tartoztak, ritkán egy-

egy ház képvisel egy későbbi, de időben mindig közvetlenül a sor többi épülete utáni fázist. 

Tolna–Mözs északi, egyrészt pontosabban keltezhető, másrészt a korai és a kései VK időszak 
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közötti átfejlődést szemléltető épületcsoportjának elemzése a balatonszárszóiakkal teljesen 

megegyező következtetésre vezetett. 

Az egy hossztengely mentén szerveződő házcsoportok rendre három-hat épületből 

álltak. Ha elfogadjuk, hogy minden új generáció körülbelül 25 évenként emelt egy új 

épületet, akkor a házak élettartamától és esetleges párhuzamos használatától függetlenül a 

házcsoportok 75–150 évig állhattak fenn. Ezt a megállapítást kerámiaelemzések eredményei 

is támogatják.  

 

 
 

8.14. kép: A korai Keszthely fázis települése Balatonszemes–Szemesi-berek lelőhelyen a 
rekonstruált házalapokkal (BONDÁR et al. 2007, 123. kép; MARTON/OROSS 2009, 105, Fig. 3. 

nyomán módosítva) 
 

További bizonyítékként értékelhető a Balatonszárszótól nyugatra fekvő 

Balatonszemes–Bagódomb rekonstruált településszerkezete. A feltárt településrészlet teljes 
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egészében a korai Keszthely fázis idejére keltezhető, vagyis élete a balatonszárszói telep 3. 

településfázisával párhuzamos. Ez azonban azt is jelenti, hogy a feltárt telepjelenségek 

maximálisan egy évszázad alatt keletkeztek, hozzávetőlegesen 5300 és 5200 cal BC között. 

Annak ellenére, hogy oszlopszerkezetek nyomai nem maradtak fenn, a hosszanti gödrök 

alapján tíz épület helye egyértelműen megállapítható volt (MARTON/OROSS 2009, 57–59, Fig. 

3). A feltárás közepén egymáshoz közel három azonos tájolású épület állt, a szomszédos 

házak hosszanti gödrei közötti távolság 10–12 méter volt. További, egymástól lényegesen 

nagyobb távolságban lévő épületpárokról is elmondható, hogy homlokzataik közel egy síkba 

estek, közöttük pedig előkerültek olyan régészeti jelenségek, amelyek hosszanti gödörként is 

értelmezhetőek. A nagyon töredékes épületmaradványok ellenére Balatonszemes–Szemesi-

berek újkőkori településén is a balatonszárszói 3. településfázisban megfigyelt 

településszerkezet valószínűsíthető (8.14. kép). 

 

 
 

8.15. kép: Mosonszentmiklós–Egyéni földek települése a lehetséges házcsoportokkal  
(EGRY 2003a, 105, 4. kép; 2003b, 105, Fig. 4. nyomán módosítva) 

 

A Balatontól északra fekvő területek településeiről lényegesen kevesebb információ 

áll rendelkezésre. A további elemzésekre leginkább alkalmas lelőhely mindenképp 

Mosonszentmiklós–Egyéni földek (EGRY 2003a; 2003b). A feltárt településrészlet összesítő 

alaprajzának ismeretében annak ellenére levonhatók következtetések, hogy az egyes 

épületekhez tartozó kerámia leletanyag közöletlen, így azok relatív kronológiai helyzetéről 

nincsenek pontos adatok. A 20 megfigyelt oszlopszerkezetes épületnyom közül egyetlen 
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esetben sincs átfedés a házalapok között, és amennyire az a kis felbontású térkép alapján 

megállapítható, a hosszanti gödrök sem metszik egymást. A feltárt épületnyomok nyolc 

olyan különböző sorhoz köthetőek, amelyeket kizárólag a házalapok helyzete alapján 

különítettem el. Van olyan épület is, amelyet nem lehet továbbiakhoz sorolni, de általában 

az egyes sorok kettő-négy épületalapja esik a feltárt felületre. Az ismert településrészlet 

nyugati felén az egy sorhoz tartozó épületnyomok homlokzati végei gyakorlatilag egy síkba 

esnek (8.15. kép).  Kézenfekvő a magyarázat, miszerint a mosonszentmiklósi építmények is 

olyan házcsoportokat alkottak, mint amilyeneket Balatonszárszón és Tolna–Mözsön 

találtunk. 

A magyarországi megfigyelések értelmezése leginkább egy olyan modellhez hasonló 

módon lehetséges, mint amelyet J. Lüning javasolt a schwanfeldi telep fejlődésére (LÜNING 

2005a, 58–61). Elfogadva a közép-európai VK közösségeinek patrilineáris alapon való 

szerveződését és a településeken a patrilokalitást mint rendező elvet (LÜNING 2005a, 61), 

minden bizonnyal arról van szó, hogy a soron következő generáció férfitagjai az atyai ház 

közvetlen közelében építették fel otthonukat. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az 

egymás melletti épületek használati ideje között részleges átfedés tételezhető fel, hiszen a 

gyermekek még a szülők életében saját háztartást alapíthattak és a szomszédos épületeket 

bizonyos ideig párhuzamosan használhatták. Mivel az épületek lakói között szoros rokonsági 

viszony állt fenn, ezért semmiképpen sem jelentett problémát a házak körüli 

munkaterületek, aktivitászónák közös használata, az azok közötti esetleges átfedések. Nincs 

szükség olyan merev elhatárolásokra, amint azt a merzbachtali lelőhelyek 

udvarstruktúrájának modellje feltételezi (BOELICKE 1982). Mivel ez az intervallum nem több 

egy-három évtizednél, ezért a szomszédos épületek párhuzamos használatára vonatkozó 

közvetlen régészeti bizonyítékok kimutatása rendkívüli nehézségekbe ütközik. Ilyen 

kronológiai különbségeket sem a kerámia leletanyag formai jegyeinek változása, sem a 

radiokarbon mérések nem képesek minden esetben megbízhatóan jelezni. 

A sorokba rendezett épületalapokból álló telepek jellemzik a magyarországi 

nagyméretű településeket az Észak-Dunántúlon, a Balaton környékén és a Dél-Dunántúlon 

egyaránt. A kultúra formatív időszakából nincsenek adatok nagy kiterjedésű telepek 

szerkezetére, bár Brunn am Gebirge II épületeinek elrendezése szintén valami hasonlót 

sejtet. Az azonban nagy biztonsággal kijelenthető, hogy ez a településtípus úgy a korai, mint 

a kései VK időszak sajátossága. Tolna–Mözs lelőhelyen a korai VK időszak egészen archaikus 
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jellegű kerámiájával keltezett déli településrész már így szerveződött és a telep ezt a 

rendszert követte a teljes feltárt területen. Balatonszárszón a kései VK időszak nagyméretű 

települése mutatja a tárgyalt sajátosságokat. Mosonszentmiklós–Egyéni földeken pedig vagy 

az összes épület, vagy azok döntő többsége keltezhető a kései VK időszakra, tehát utóbbi 

példa szintén elsősorban a kései VK időszakra vonatkoztatható.  

 

8.3.2.2. Délnyugat-Szlovákia telepeinek szerkezete 

 

Szlovákiában a magyarországi tapasztalatoktól gyökeresen eltérő a települések ásatások által 

megismert képe. A legfontosabb különbség, hogy az épületalapok gyakran átfedésben 

vannak egymással. A tolna–mözsi házalapok közötti felülrétegződésekkel ellentétben, ahol 

azok az épületek oromzati végeire korlátozódnak, Štúrovo/Párkány településen nem egy 

esetben a házalapok alapterületének nagy része korábbi épületek területére esett. Ilyen 

hármas felülrétegződés mutatható ki a 70., 100. és 140. számú épületek között (PAVÚK 

1994a, 27–31). Hasonló a viszony a 90. és 110. számú házalapok között, a 90. számú 

épületalap pedig még a 15. számú északnyugati sarkával is átfedésben volt (PAVÚK 1994a, 

31–32). További, régészeti jelenségekkel sűrűn fedett település ismert Patince–Teplica/Path–

Gyógyfürdő lelőhelyről, ahol a közölt összesítő alaprajz tanúsága szerint több épületalap 

legalább részleges átfedésben volt egymással. A telep a kultúra kottafejes fázisától a zselizi 

időszak klasszikus fázisáig volt lakott (CHEBEN 2011, Abb. 1). Blatné/Pozsonysárfő településről 

szintén hozzáférhető olyan leírás, amely szerint a telep egyes épületeit korábbi házak helyén 

emelték, kétszer, illetve akár háromszor is használva ugyanazt a területet építkezésre. 

További fontos információ, hogy a 26 épület kivétel nélkül a kései VK időszakot képviselte, 

súlypontja a zselizi időszak klasszikus fázisára esett (PAVÚK 1980c, 163–164; 1994a, 238). 

Mint azt már többször említettem, Štúrovo/Párkány lelőhelyen J. Pavúk hét 

telekszerű, területileg elkülönülő egységet vázolt fel a közép-európai VK telepén. A település 

időrendi fejlődését tíz településhorizont szemléltette. Annak ellenére, hogy a klasszikus 

rajnai telekmodellhez képest vannak eltérések, így például az egységek bizonyos 

településrészeken kisebb-nagyobb átfedésben vannak egymással, a koncepció fő vonalaiban 

a Németországban kidolgozott alapelveket követi.   

A legbonyolultabb struktúrát a 3. számú telek mutatta, amelyhez kilenc épület, 

közöttük az említett két, többszörös átfedésben lévő, három-három épületből álló csoport 
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tartozott. A feldolgozás során annak lehetősége is felmerült, hogy az épületek két vagy 

három területi egységhez tartoztak, végül azonban egy telek részeként mutatta be őket J. 

Pavúk, amely a település teljes életét átfogta az I.-től a IX–X. telelepüléshorizontig. 

Vitathatatlanul azonos településhorizonthoz egy esetben, a II. idején tartozott két épület, a 

20. és 70. számúak. Kivételes esetnek számít tehát, hogy egy telken belül azonos időben 

egynél több épület állt (PAVÚK 1994a, 189–193, 197–224). Ezt egyébként egy-egy rendhagyó 

esetben a rajnai telekmodell sem zárta ki. 

Jobban átlátható a szerkezet az 1. telek esetében, ahol öt épület követte egymást 

(8.16. kép). Az egymással átfedésben lévő házalapok értelemszerűen mind különböző építési 

horizontokat képviseltek. A 186., 187., és 188. számú háromrészes épületek a kottafejes 

fázisnak megfelelő I–III. településhorizontokban álltak, ezt a IV–V. településhorizontban a 

189. számú, majd egy rövid hiátus után, talán a VII. településhorizontban a 201. számú 

épület követte (PAVÚK 1994a, 185–187, 197–224). 

 

 
 
8.16. kép: Az 1. számú telek (Bauareal 1) Štúrovo/Párkány településen (PAVÚK 1994a, Abb. 60. 

nyomán módosítva) 
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8.3.2.3. A közép-európai VK Kárpát-medencei településterületének telepszerkezeti modellje 

 
Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának Domboróczki L. által Füzesabony–Gubakúton 

feltárt települése a dunántúliakhoz nagyon hasonló, sorokba rendezett házalapokból áll 

(DOMBORÓCZKI 1997a; 2001a; 2003; 2006, 2009). Nem véletlen, hogy a telep alaprajza O. Rück 

soros településmodell témakörében publikált munkáinak állandó illusztrációja (RÜCK 2007, 

Abb. 89; 2009, Fig. 9; 2012, Abb. 13). A településtörténeti kutatások eredményei szerint a 

házsorok fejlődése Füzesabony–Gubakúton nem mutat olyan szabályosságokat (DOMBORÓCZKI  

2009, 80–96), mint amilyenek Schwanfeld vagy Balatonszárszó egyes házcsoportjaiban 

megfigyelhetőek voltak, de egy házsoron belül egy településfázisban több épület is állt, nem 

egyszer egymáshoz közel, mint például a 4A és 4B69 fázisokban a település nyugati részén 

(DOMBORÓCZKI  2009, Fig. 11; 2010b, Fig. 12). 

Domboróczki L. rámutatott egy nagyon fontos tényre: a Körös-kultúra településeiről 

rendelkezésre álló korlátozott ismeretek ellenére a Füzesabonyban megfigyelt 

településstruktúra a Kárpát-medence legkorábbi újkőkori közösségeinek körében szokásos 

települési forma egyenes folytatása (DOMBORÓCZKI 2010b, 160–161). Dévaványa–

Katonaföldek lelőhelyen a Körös-kultúra épületei a felszíni megfigyelések szerint két sorba 

rendeződve helyezkedtek el (ECSEDY 1972, 59; HORVÁTH/H. SIMON 2004, 12). Szolnok–Szanda-

Tenyősziget két ismert kisebb házcsoportjának épületeiről szintén elmondható, hogy a 

házcsoportokon belül az épületek hossztengelye hozzávetőlegesen párhuzamos volt, és azok 

egy vagy két sorba rendeződtek (KALICZ/RACZKY 1980–81; RACZKY 2012, 87, 91, Fig. 3). 

Domboróczki L. hasonló lineáris struktúrát rekonstruált a Körös-kultúra Endrőd 39–

Szujókereszt lelőhelyen feltárt régészeti jelenségei alapján is (MAKKAY 2007, 102, Fig. 60; 

DOMBORÓCZKI 2010b, Fig 13). Annak ellenére, hogy a Starčevo-kultúra településeiről 

egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal, véleményem szerint jogosan feltételezhető, hogy a 

közép-európai VK magyarországi településszerkezeteinek előzményeit hasonló módon a 

Starčevo-kultúrában fogja felfedezni a régészeti kutatás.  

 A Magyarország nyugati felének települései alapján leírt településfejlődési 

alapelveket követték a Kárpát-medencétől nyugatra fekvő területeken a közép-európai VK 

legkorábbi közösségei ez világosan tükröződik a feltárt települések szerkezetében. A 

                                                           
69 Az ábrán a fázisok sorrendje és keltezése alapján elképzelhető, hogy valójában a 4C fázisról van szó, és a 4B 
és 4C fázisok képaláírása felcserélődött. 
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kimagasló szemléletessége okán sokszor idézett Schwanfeld (LÜNING 2005a) korántsem 

egyedülálló példát jelent. A település hasonló elrendezésével találkozunk már a kultúra 

formatív fázisában is Brunn am Gebirge II lelőhelyen (4.7. kép). 

 

 
 

8.17. kép: A közép-európai VK települése Bruchenbrücken lelőhelyen  
(STÄUBLE 2005, Beilage 4. nyomán módosítva) 

 

Vitathatatlanul hasonló elvekre építve jött létre a bruchenbrückeni település 

szerkezete is (8.17. kép). A korai VK időszak hat épületalapja két sorba rendeződve került elő, 

mindkettőt, három-három, közel azonos irányítású épület alkotta. Az így kialakított 

struktúrába szinte belehasít a Flomborn időszak – északnyugati alapozási árka által is jól 

megkülönböztethető – egyetlen épületalapja. Tájolása lényegesen különbözik a korai VK 

időszak épületeinek irányításától, hossztengelye sokkal inkább eltér nyugat felé az észak–déli 

iránytól. Délkeleti sarka összeért vagy átfedésben is volt a 8. számú épület nyugati külső 
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árkával. Kétségtelen, hogy a Flomborn időszak lakossága már teljesen új szokásokat követett 

a településen belüli terek beépítésekor és nem vette figyelembe a megelőző korszak 

szabályrendszerét (LÜNING 1997b; STÄUBLE 2005, Beilage 4).  

A frankföldi Wallmersbachban 2010-ben folytatott ásatáson megdöbbentő 

szabályossággal, szorosan egymás mellett, de véletlenül sem átfedésben kerültek elő a korai 

VK időszak épületei. A déli oromzatok egy hét épületből álló csoport esetében teljesen egy 

síkba esnek (NADLER 2011). 

A közép-európai VK korai közösségei a Kárpát-medence déli területein honos 

legkorábbi újkőkori kultúrák szokásait vették át, illetve alkalmazták, amikor felépítették 

településeiket. A korai VK időszakban a kultúra számos más elemével együtt ez a tradíció 

terjedt el a kultúra akkori településterületén. A Kárpát-medencétől nyugatra a Flomborn 

időszak kezdetén, a kottafejes és a korai Keszthely fázisokkal párhuzamosan a települések 

fejlődésben, az újabb házak helyének településen belüli kijelölésében és nyilvánvalóan az 

ezek mögött meghúzódó szociális struktúrákban is alapvető változások következtek be. A 

Kárpát-medencében ennek csak a Dunától északra, a mai szlovákiai területeken van nyoma, 

amely ebből a szempontból is szoros rokonságot mutat a nyugati területek fejlődésével. 

Ezzel szemben Magyarország területén, úgy az észak-, mint a dél-dunántúli régióban a 

települések fejlődése egészen a közép-európai VK életének végéig változatlan tradíciókat 

követve folytatódott.  

 

8.4. TEMETKEZÉSEK 

 

8.4.1. Az előzmények: a Starčevo-, Körös- és Criş-kultúrák temetkezési szokásai 

 

8.4.1.1. A Starčevo-kultúra temetkezései a Dunántúlon 

 

A közép-európai VK dunántúli temetkezési szokásainak esetleges helyi előzményeit kutatva a 

Starčevo-kultúra magyarországi településterületének sírjai, illetve mezolit temetkezések 

jöhetnek szóba. Mivel középső kőkori temetkezésről Magyarország nyugati részén nincs 

tudomásunk, ezért kizárólag az előbbiek képezhetik a vizsgálat tárgyát. Az M6-os autópálya 

építésével összefüggő megelőző feltárások megindulása előtt mindössze három lelőhelyen a 

Starčevo-kultúra összesen öt temetkezése látott napvilágot.  
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A legkorábban megismert forrásanyagot a Lánycsók–Bácsfapusztán70 feltárt két 

temetkezés jelentette. A két csontváz a 2/9. számú gödörkomplexum délkeleti részén volt 

elföldelve. Az 1. számú sír egy felnőtt közepesen zsugorított testhelyzetű csontváza. A 

zsugorítás bal oldali, bár a felsőtest majdnem teljesen a hátán feküdt. A bal kar nyújtva a test 

mellett, a jobb viszont könyökben meghajlítva a mellkason feküdt. Az alsó végtagokat 

térdben meghajlították és erőteljesen felhúzták, a sarokcsontok a medence közelében láttak 

napvilágot. A temetkezés tájolása északnyugat–délkeleti, egyértelműen azonosítható 

sírmelléklet nem került elő. A 2. számú sír egy gyermek maradványa, akit szintén bal oldali 

zsugorított testhelyzetben temettek el. A megmaradt csontok arra utalnak, hogy a felső 

végtagokat könyökben, az alsókat térben visszahajlították. Irányítása kelet–nyugati volt 

(KALICZ 1977, 137; 1990, 45–47; 1993, 87). 

Vörs–Máriaasszony-szigetről a kultúra két temetkezése ismert. Egy melléklet nélküli, 

bal oldali zsugorított testhelyzetben eltemetett halott maradványait 1990-ben lelték az 

ásatás egyik gödrében (M. ARADI 1992). Az újabb, 1999. évi feltáráson a Starčevo-kultúra egy 

másik hulladékgödrébe (52. objektum) beásott sírgödörben fiatal felnőtt nő csontvázát 

tárták fel az ásatók. Az észak–déli tájolású halott bal oldali zsugorított testhelyzetben feküdt. 

Mellkasa állatjárat által bolygatott volt, karjait könyökben meghajlították, lábait térben 

visszahajlították és erősen felhúzták. A bal vállnál csőtalpas edény töredéke bukkant elő, a 

sírgödör tele volt Unio kagylóhéjakkal. A sírt a kerámia leletanyag és a radiokarbon mérés71 

eredménye egyaránt a Starčevo-kultúra végére, a Spiraloid B fázisra keltezi (KALICZ/T. BIRÓ/M. 

VIRÁG 2002). Egy további temetkezés Ecsedy István 1999. évi ásatásán került elő Siklós–

Csukma-dűlő lelőhelyen, erről azonban semmilyen további információval nem rendelkezünk 

(NAGY 2000). 

Az elmúlt évtized ásatási tevékenységének köszönhetően több olyan lelőhely 

kutatása is lehetővé vált a Dél-Dunántúlon, ahol más korszakok emlékanyaga mellett a 

Starčevo-kultúra régészeti jelenségei is előkerültek. Ezek között olyanok is voltak, ahol 

emberi maradványok láttak napvilágot. A legnagyobb sorozat Alsónyék–Bátaszékről 

származik. A lelőhelykomplexum az újkőkor folyamán a Starčevo-kultúra, a közép-európai VK 

és a lengyeli kultúra időszakában is lakott volt. A Starčevo-kultúra leletanyagának számos, az 

egykorú szlavóniai leletegyüttesekkel közös vonása mutatható ki. Az első közlemény szerint 

                                                           
70 Az első közleményben a lelőhely megnevezése Lánycsók–Égetthalom-dűlő volt (KALICZ 1977). 
71 Deb-8167; 6510±60 BP (KALICZ/T. BIRÓ/M. VIRÁG 2002, Fig. 6). 
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hozzávetőlegesen 20 temetkezés keltezhető a kultúra idejére. A temetkezések településen 

belüli elhelyezkedésében általános szabályszerűségek nem figyelhetőek meg, előfordult 

azonban, hogy két-három sírt egymás közelében találtak meg a feltárók. A teljes csontvázak 

általában zsugorított testhelyzetűek voltak, számos halott maradványai azonban extrém 

módon, kicsavart testhelyzetben való eltemetésre utaltak. Eltekintve egy kisméretű 

edénytől, nem kerültek elő egyértelműen sírmellékletként meghatározható tárgyak 

(BÁNFFY/MARTON/OSZTÁS 2010, 39–42, Fig. 9–10).  

A stratigráfiai összefüggéseik és az elvégezett radiokarbon mérések alapján 

határozottan a Starčevo-kultúrához tartozó temetkezések változatos fektetéstípusokat 

képviselnek. A zsugorított testhelyzetű, oldalukra fektetett halottak között közel 

kétharmadot tesznek ki a bal oldali zsugorított vázak. Az arányok szinte pontosan 

megfelelnek egyrészt a Körös- és a Starčevo-kultúra lelőhelyein általánosan megfigyelt 

értékeknek, de a Balatonszárszó kései VK időszakra keltezett temetkezései között tapasztalt 

arányoknak is.72 Több további lelőhelyről is találunk temetkezésekre vonatkozó 

információkat előzetes jelentésekben, ezek azonban általában a temetkezések említésére 

korlátozódnak. Ilyen például Lánycsók–Gata Csotola, ahol az újkőkorban csak a Starčevo-

kultúra telepedett meg. A neolit gödrökben több emberi csontváz is napvilágot látott 

(VOICSEK 2010b; 2010c). Lánycsók–Csata alján az ásató Vajda-Kiss Olga újkőkori „gödörházat” 

figyelt meg, a kérdéses beásások, amelyekből zsugorított testhelyzetű csontvázas 

temetkezések is ismertek, a Starčevo-kultúra régészeti jelenségei (VAJDA-KISS 2009). Az utóbbi 

lelőhelyek temetkezéseiről semmilyen részletes adat nem áll rendelkezésre, ezek 

nyilvánvalóan tovább fogják árnyalni a Dunántúl legkorábbi újkőkori közösségeinek 

temetkezési szokásairól alkotott képet. 

 

8.4.1.2. Magyarország kora neolitikumának temetkezései 

 

Paluch T-nak a Körös- és a Starčevo-kultúrák temetkezéseire vonatkozó tanulmánya 33 

magyarországi lelőhely adataira épül. Az egyes jellegzetességek részletes értékelése 129 

temetkezést vesz alapul.73 A sírok kétséget kizáróan és kivétel nélkül településen belüli 

temetkezések. Túlnyomó többségük Kelet-Magyarországon fekszik és a Körös-kultúrához 

                                                           
72 Köszönettel tartozom az ásatást vezető Osztás Anettnek és a feldolgozást vele közösen végző Bánffy 
Eszternek és Marton Tibornak, hogy a temetkezések dokumentációjába betekinthettem. 
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tartozik, de az ezredforduló előtt feltárt három dunántúli lelőhely öt Starčevo temetkezése is 

szerepel az adatsorban. Elemzésében szakirodalomból ismert adatokra támaszkodott, ennek 

megfelelően az egyes temetkezésekről rendelkezésre álló információk mennyisége és 

minősége között alapvető különbségek vannak. A legtöbb temetkezést feltáróik 

hulladékgödrökben találták meg, a megfigyelt sírgödrök száma csekély.  

A halottak testhelyzete leggyakrabban bal oldali zsugorított (28,7%), ritkábban jobb 

oldali zsugorított (14,7%). Előfordultak ettől eltérő helyzetben sírba tett halottak is, közöttük 

olyan zsugorított vázak, ahol nem lehetett oldalfektetést megállapítani és tudunk néhány 

nyújtott vázasként meghatározott sírról is. A temetkezések jelentős részének (27,9%) 

testhelyzetéről nincs információnk (PALUCH 2007, 247). 

Az ismert oldalfektetésű zsugorított temetkezések száma 56. A 37 bal oldali 

zsugorított testhelyzetű halott 66,1%-ot, a 19 jobb oldali fektetésű 33,9%-ot tesz ki, vagyis az 

arányuk szinte pontosan kétharmad-egyharmad. 

A temetkezések tájolása rendkívül változatos. A szöveg megállapítása szerint a 

leggyakoribb a fejjel észak felé tájolt halott, ezt 25 temetkezést (19,4%) jelent. Le kell 

szögezni azonban, hogy a mellékelt táblázat tanúsága alapján Paluch T. az észak–déli, az 

ÉÉNy–DDK-i és az ÉÉK–DDNy-i tájolású temetkezéseken túlmenően az északkelet–délnyugati 

és az északnyugat–délkeleti tájolásúakat is ebbe a kategóriába sorolta. A szintén gyakori 

kelet–nyugati tájolásra 19 esetben talált adatot (14,7%). Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne 

fordulnának elő nyugat–keleti, illetve dél–északi tájolású temetkezések is (PALUCH 2007, 253, 

Table 1). 

Az azonosítható temetkezések között túlsúlyban vannak a nők (12,4%) és a 

gyermekek (17,0%). Rendkívül magas azonban az olyan temetkezések aránya (51,9%), 

amelyeknél egyáltalán nincs nemre, illetve korra vonatkozó adat, számos további esetben 

(11,6%) csak azt tudjuk, hogy az eltemetett felnőtt. Ezzel kapcsolatban Paluch T. 

emlékeztetett J. Chapman elképzelésére (CHAPMAN 1983, 10), amely szerint a közösség 

átlagos tagjait temethették el a telepen belül, a fontos személyek, elsősorban férfiak sírjai 

viszont ritkán vagy egyáltalán nem kerültek elő. 

A sírmellékletekkel kapcsolatos megfigyelések is megfelelnek azoknak a 

tendenciáknak, amelyek általánosnak számítanak Délkelet-Európában a Kr. e. 6. évezred első 

felében. A magyarországi településterületen összesen 11 temetkezésnek volt melléklete, ez 

                                                                                                                                                                                     
73 A mellékelt táblázat összesen 126 temetkezést tartalmaz (PALUCH 2007, Table 1). 
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8,5%-ot tesz ki. A leggyakrabban egyetlen edény került a halott mellé. Három esetben női, 

két esetben gyermeksírban került elő melléklet, a további hat neme nem ismert (PALUCH 

2007, 253–254). 

 

8.4.1.3. A Starčevo-, Körös- és Criş-kultúrák temetkezéseinek általános jellemzői 

 

Felhasználva a témakörben korábban megjelent összefoglaló tanulmányokat, illetve azok 

vonatkozó részeinek tapasztalatait (LEKOVIĆ 1985; MINICHREITER 1998–99; LICHTER 2001, 165–

177), Paluch T. egy széles földrajzi alapokon nyugvó elemzést is közreadott, amely 

forrásanyagként felölelte a Körös-, a Starčevo- és a Criş-kultúrák temetkezéseit (PALUCH 

2004). 

 A kultúrkör 79 lelőhelyéről összesen 305 temetkezést vizsgált, amelyek közül a 

legdélebbi a macedóniai Anzabegovo volt. Ismételten meg kell jegyezni, hogy a részletes 

adatok számos temetkezésnél nem voltak hozzáférhetőek vagy hiányosan közöltek, így az 

egyes jellegzetességek specifikus elemzéseire az említett temetkezések akár fele (PALUCH 

2004, 25–33, 1. táblázat) is alkalmatlannak bizonyult (PALUCH 2004, 24, 5. lábjegyzet). 

 A korszak temetkezéseinek és a településeknek a szoros kapcsolata nyilvánvaló, az 

ismert sírok kivétel nélkül a településen belül láttak napvilágot. Sírgödröket csak ritkán 

sikerült megfigyelni, ezek viszont jól dokumentáltak, vagyis feltételezhető, hogy használatuk 

jóval elterjedtebb volt, mint ahogy azt az adatok sejtetik (PALUCH 2004, 34). 

 A 305 temetkezés közül 145 neme és kora ismeretlen, ez az összes 47,4%-át teszi ki. A 

meghatározható emberi maradványok között 40 (13,2%) férfi, 38 (12,5%) nő, míg 18 esetben 

csak annyi ismert, hogy felnőtt halottról van szó. A 63 gyermek a teljes sorozat 21%-ának 

felel meg (PALUCH 2004, 2. táblázat). 

 A halott testhelyzetére vonatkozó adat 194 temetkezésnél nem állt rendelkezésre, ez 

63,6%-ot jelent.74 A további 111 temetkezés közül 53 bal oldali, 34 jobb oldali zsugorított 

testhelyzetű, így az ismert fektetésű temetkezések 47,7, illetve 30,6%-át teszik ki. A maradék 

24 esetben csupán az ismert, hogy a csontváz zsugorított volt. Annak semmi jele nincs, hogy 

az egyes nemek és a testhelyzettípus között bármilyen összefüggés állt volna fenn (PALUCH 

                                                           
74 A szerző által közölt meghatározásokat tételesen nem ellenőriztem és nem bíráltam felül, noha például a 
lánycsóki sírok a kérdéses, nem meghatározható kategóriában szerepelnek, míg véleményem szerint bal oldali 
zsugorított testhelyzetük igazolható (PALUCH 2004, 29, 1. táblázat). 
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2004, 34–35). Az ismert oldalfektetésű zsugorított temetkezések között a bal oldaliak 60,9%-

os gyakorisággal, a jobb oldaliak az esetek 39,1%-ban fordultak elő. 

 A halottak irányítása még ennél is kevesebb, mindössze 102 esetben ismert. A 

leggyakoribb az észak–déli, a 41 előfordulás az ismert tájolású temetkezések 40,2%-ának 

felel meg. Ezt követi a dél–északi 27 (26,5%), majd a kelet–nyugati 24 előfordulással (23,5%). 

A legritkábban a nyugat–keleti irányítást dokumentálták, a tíz előfordulás az ismert tájolású 

sírok 9,8%-át jelenti. Feltűnő, hogy csak a négy fő irány szerepel a statisztikában, de a szerző 

szerint a főtengelytől való eltérések nem jelentősek (PALUCH 2004, 35). 

 Sírmellékletről 141 esetben egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal. Gyanítható, 

hogy ezek – esetleges egyedi kivételektől eltekintve – melléklet nélküli sírok voltak, a 

kérdésre ezért nem tértek ki az adatközlők. A fennmaradó 164 temetkezés közül 21 volt 

sírmelléklettel ellátva, ami az összes temetkezés 6,9%-a. A sírmelléklet hiányára utaló 

információ 143 temetkezésnél ismert (PALUCH 2004, 34–35) 

 
8.4.2. A közép-európai VK temetkezéseinek jellegzetességei a Kárpát-medencében 

 
A közép-európai VK temetkezési szokásairól rendelkezésre álló adatokról szintén 

elmondható mindaz, amit már az azt megelőző időszak adatsoránál is hangsúlyoztam, azaz 

hogy nagyon különböző módon és minőségben kerültek közlésre. Kifejezetten kevés az olyan 

lelőhely, ahol egyaránt tudomásunk van a halottak nemi hovatartozásáról és életkori 

sajátosságairól, testhelyzetéről és tájolásáról, valamint pontos adatokkal rendelkezünk a 

mellékleteket illetően. Több sír feltárása esetén ritkán ismert a temetkezések egymáshoz 

viszonyított helyzete, településen belüli temetkezéseknél azoknak a település további 

régészeti jelenségeivel való térbeli és kronológiai összefüggései. A dolgozat 5. fejezetének 

magyarországi és szlovákiai temetkezéseket tárgyaló részeit ezért sokkal inkább példatárnak, 

mint katalógusszerű ismertetésnek kell tekinteni. Már csak azért sem törekedhettem 

teljességre, mert az elmúlt két évtized feltárásai között számos olyan található, amelyek 

eredményei részleteikben teljességgel közöletlenek; a nagyobb együttesek közül jó példa 

erre Budakeszi–Szőlőskert 15 temetkezést felölelő sorozata (CZENE/OTTOMÁNYI 2007; CZENE 

2008). Egyes ásatásokról semmilyen, a közép-európai VK ott megtalált régészeti jelenségeire 

vonatkozó további információval nem rendelkezünk, a rövid közlemények csak a 

megtelepedés tényét rögzítik. Ezért bizonyosra vehető, hogy a már feltárt temetkezések 
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létezése sem köztudott, és arra csak az ásatások dokumentációjának értékelése deríthet 

fényt. A hozzáférhető adatok elemzése ennek ellenére is lehetővé teszi számos 

jellegzetesség, tendencia felvázolását. 

 Továbbra is érvényes Kalicz N. és R. Gläser azon megállapítása, hogy a magyarországi 

településterületről nem ismerünk temetőt, illetve temetőrészletet. Ezzel szemben 

Szlovákiában igazolt tény, hogy a kultúra kései időszakában, a kottafejes és az egyes zselizi 

fázisok idején léteztek településektől elkülönült temetők, de a halottakat településeken belül 

is eltemették. A Dunántúl Balatontól északra fekvő területein sok tényező, így az építészeti 

sajátosságok hasonlósága, valamint a kerámia leletanyag azonosságai is a két terület 

messzemenően párhuzamos fejlődésére utalnak. Ennek alapján joggal feltételezhetjük, hogy 

a magyarországi településterület északi részén is kialakulhattak önálló temetők. A kérdésben 

az olyan lelőhelyek további kutatása hozhat áttörést, mint például Mosonszentmiklós–Szilas 

(EGRY 2009, 170, 172). A Dunántúl déli részén talán a temetkezések helyének kijelölését 

illetően is eltérő szokások érvényesültek, ezért erről csak még bizonytalanabb véleményt 

alkothatunk. 

 A férfiak és nők, illetve a gyermekek aránya szempontjából az állapítható meg, hogy 

úgy a szlovákiai temetőkben, mint a teljes Kárpát-medencei településterület településeken 

belüli sírjai esetében, férfiakat, nőket és gyerekeket vegyesen temettek el, szelekciónak 

nyoma sincs. A településeken belüli temetkezések között jó példa erre Balatonszárszó 

mellett Balatonszemes–Bagódomb (KISS/SEBŐK 2007, 116–117, 104. kép; K. ZOFFMANN 2007, 

310, 315–316. kép), Szlovákiában Štúrovo/Párkány (PAVÚK 1994a, 94–99, Abb. 39: 2–5, Taf. 3: 

3–6). 

A balatonszárszói temetkezések nemek szerinti arányainak összevetése a Kárpát-

medencei forrásanyagból kizárólag Nitra–Priemyslová ulica/Nyitra–Priemyslová utca 

temetőjével (PAVÚK 1966, 1972; PESCHEL 1992, 174–185) lehetséges, annak ellenére, hogy a 

szerző tisztában van ennek az eltérő temetkezési helyből fakadó módszertani gyengéivel. Az 

egyéb településekről ismert sorozatok esetszáma az elemzéshez kétségtelenül kevés. A 

legnagyobb nitrai/nyitrai temetővel Balatonszárszó vele egykorú, kései VK időszakra 

keltezett sírjait hasonlítottam össze. A két nem és a gyermeksírok aránya Nitrán/Nyitrán 

nagyon hasonló a Balatonszárszón tapasztaltakhoz, a férfisírok aránya 3,2%-kal meghaladja, 

a nőieké 2,4%-kal elmarad a balatonszárszóiakétól. A gyermeksírok arányában tapasztalt 

eltérés minimális, nem éri el az 1%-ot (8.18. kép).  
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8.18. kép: Nemek százalékos megoszlása Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő kései VK időszakra 
keltezett temetkezései között és a Nitra–Priemyslová ulica/Nyitra–Priemyslová utca 

lelőhelyen feltárt temetőben 
 

 A halottak testhelyzetére vonatkozó információ – a balatonszárszóiakat nem számítva 

– a magyarországi településterületről 22 temetkezésről állt rendelkezésemre. Ezek közé 

tartozik öt sír Balatonszemes–Bagódombról (KISS/SEBŐK 2007, 116–117; K. ZOFFMANN 2007, 

310), egy Budakeszi–Szőlőskertről (CZENE 2008), egy Budapest–Békásmegyer 1964. évi 

feltárásáról (G. CSÁNK 1971, 287–289, 4–5. kép; GLÄSER 1993, 73). Van adatunk Budapest–

Nagytétény sírjának testhelyzetéről (GALLUS 1936) és a főváros XI. kerületében feltárt kettős 

temetkezés halottairól (BESZÉDES/HORVÁTH 2008, 2. kép). Az értékelésbe bevonható három 

temetkezés Letkésen (PAPP 1972, 42–43), négy Kóny–Proletár-dűlő II lelőhelyen, kettő pedig 

Tolna–Mözsön látott napvilágot. Egy-egy további temetkezés származik Lébény–Kaszásdomb 

(T. NÉMETH et al. 1994, 17–18), Medina (KALICZ 1988, 141; GLÄSER 1993, 76) és 

Mosonszentmiklós–Egyéni földek (EGRY 2009, 169) lelőhelyekről. A békásmegyeri halott a 

mellkasán feküdt, Mosonszentmiklós–Egyéni földek temetkezéséről csak annyit tudunk, 

hogy a váz zsugorított testhelyzetű volt. Az összes többi halottat, szám szerint 20-at 

zsugorított oldalfektetésben temettek el. Utóbbiak közül 16 bal oldali fektetésű, ami a 

zsugorított oldalfektetésű halottak négyötöde. A jobb oldali fektetésű vázak 20%-ot tettek ki. 

Az eredmények messzemenően összecsengenek a balatonszárszói tapasztalatokkal, 

miszerint a leggyakrabban zsugorított testhelyzetben, az oldalukra fektetve kerültek földbe a 

holttestek, bár kétségkívül akad egy-egy ettől eltérő temetkezés. Az oldalfektetésű 

zsugorított testhelyzetű halottak között az arányok szinte megegyeznek Balatonszárszóval, 

ahol a bal oldali fektetés aránya 77,4%, a jobb oldalié 22,6%.  
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8.19. A közép-európai VK ismert tájolású magyarországi sírjainak irányítása Balatonszárszó 
adatai nélkül 

 

 12 lelőhely 23 temetkezésének tájolása ismert, a testhelyzetre vonatkozó adatokhoz 

képest annyi különbséggel, hogy Budakeszi–Szőlőskert egyetlen sírjának irányítása sem 

közölt, viszont van adatunk a Budapest–Aranyhegyi úton és a Lovasberényben előkerült 

sírról. Messze a leggyakoribb nyolc előfordulással a dél–északi és az ahhoz közeli tájolás, öt 

esetben pedig nyugat–keleti irányítású a holttest. Utóbbiak ráadásul négy egymástól 

távolabb fekvő lelőhelyen láttak napvilágot: egy temetkezés az északnyugat-dunántúli 

Lébény–Kaszásdombon, egy a Balaton déli partján, Balatonszemes–Bagódombon, egy az 

északkelet-dunántúli Lovasberényben, valamint ehhez a tájolástípushoz tartozott a Budapest 

XI. kerületében feltárt kettős sír mindkét halottja. Ezenkívül egynél több ismert esetben a 

kelet–nyugati és ahhoz közeli irányítás (4), illetve az északkelet–délnyugati tájolás (3) fordult 

elő. Egy-egy holttestet tájoltak észak–dél, délkelet–északnyugat és északnyugat–délkelet felé 

(8.19. kép).   
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8.20. A közép-európai VK ismert tájolású magyarországi sírjainak irányítása Balatonszárszó 
adataival 

 

Az egyéb magyarországi lelőhelyekről származó eredményeket a balatonszárszóiakkal 

együtt értékelve (8.20. kép) a négy leggyakoribb tájolástípus sorrendben a dél–északi (16), a 

kelet–nyugati (13), az észak–déli (10) és az északkelet–délnyugati (8). Ezek megegyeznek a 

Balatonszárszón tapasztalt gyakori tájolástípusokkal, ez azonban nagymértékben annak 

köszönhető, hogy az 59 temetkezésből álló sorozatban 36 balatonszárszói, vagyis az összes 

értékelhető temetkezés 61,0%-a. Különösen szembetűnő ez az észak–déli tájolástípus 

esetében, amely Balatonszárszón kívül egyetlen temetkezésnél fordult elő, Balatonszemes–

Bagódombon. A magyarországi településterületre semmiképpen sem igaz az a 

balatonszárszói temetkezések alapján tett megállapítás, hogy a nyugat–keleti tájolást 

teljesen mellőzték, hiszen még a közeli Balatonszemes–Bagódombon is előfordult ilyen 

tájolású halott. 

A melléklettel ellátott sírokkal kapcsolatban a korai VK időszak megítélésében szinte 

kizárólag a balatonszárszói adatokra támaszkodhatunk, ahol az adott periódusból egyáltalán 

nem sikerült mellékletes sírt feltárni. A kései VK időszak településein belül eltemetett 

halottak között viszont előfordultak viszont kifejezetten gazdag sírmelléklettel elhantoltak. 

Ezen temetkezések közé tartozik például a Budapest–Nagytétényben feltárt sír (GALLUS 

1936), Budakeszi–Szőlőskert hat edénymelléklettel eltemetett halottja (CZENE/OTTOMÁNYI 

2007; CZENE 2008) és Bajč–Medzi kanálmi/Bajcs–Csatornák között 1. számú sírja (CHEBEN 

2000, 72, Abb. 11: 1, Abb. 12–13). Balatonszárszó kései VK időszakra keltezett temetkezései 
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között is volt két olyan (531. és 780.) amelyekben több és eltérő tárgytípusba tartozó 

sírmellékletet tártunk fel.  

 

8.4.3. A temetkezésekkel kapcsolatos eredmények összegző értékelése 

 

A balatonszárszói sírok elemzésének egyik fontos tanulsága, hogy a sikeres értékelés 

előfeltétele az egyes temetkezések pontos kontextusának megfigyelése és kronológiai 

helyzetének tisztázása. A kései VK időszak temetkezései között Balatonszárszón elkülönített 

két horizont közül külön figyelmet érdemelnek azok a temetkezések, amelyek a település 

adott részeinek felhagyása után keletkeztek. A jelenség minden jel szerint egy rendkívül 

fontos láncszem a település és a temetkezési hely különválásának folyamatában a kései VK 

időszakban. Ez a megállapítás azonban nyilvánvalóan csak a magyarországi 

településterületre, annak is elsősorban a dél-dunántúli részére érvényes. Noha hasonló 

szokás nyomai például Tolna–Mözsön is kimutathatóak, a jelenség igazolása még regionális 

szinten is további vizsgálatokat igényel.    

 Az eredményeket időben és térben szélesebb összevetések által vizsgálva 

elmondható, hogy a bal oldali zsugorított testhelyzet dominanciája egyrészt megfelel a 

Körös- és Starčevo-kultúra magyarországi temetkezéseinél tapasztaltaknak (PALUCH 2007, 

247), másrészt a teljes Starčevo–Körös–Criş-kultúrkör területéről ismert temetkezések 

adatainak (PALUCH 2004, 34–35). Ehhez hasonlóan a bal oldali zsugorított testhelyzet az 

elsődleges a kultúra temetőiben is (PESCHEL 1992, 230; NIESZERY 1995, 78), bár a jobb oldali 

fektetés jóval gyakoribb annál, semhogy kivételes jelenségként lehetne kezelni oly módon, 

mint ahogy azt Ch. Peschel tette (PESCHEL 1992, 230). A településeken belüli temetkezések 

fektetésére vonatkozóan hasonló megfigyelések ismertek a kultúra Kárpát-medencén kívüli 

régióiban (VEIT 1993, Fig. 4; 1996, 182–183, Abb. 9; ORSCHIEDT 1998, 19, Abb. 21). 

Általánosságban azt lehet mondani, hogy a bal oldali zsugorított temetkezések aránya a 

zsugorított oldalfektetésű sírok között 60–80%, az ettől eltérő kivételek rendszerint a 

domináns bal oldali fektetés még jelentősebb arányát mutatják, mint például a 

balatonszárszói telep korai időszakának és Nitra–Priemyslová ulica/Nyitra–Priemyslová utca 

temetőjének sírjai.    

Több közép-európai települési régió tájolástípusait együtt vizsgálva Ulprich Veit arra 

az eredményre jutott, hogy a településeken belüli temetkezések között leggyakoribb a kelet–
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nyugati tájolás, ezt az észak–déli, majd a dél–északi irányítás követi, a legritkább a nyugat– 

keleti tájolás (VEIT 1996, 183–184, Abb. 10). A Baden–Württembergben feltárt telepen belüli 

temetkezések szintén a kelet–nyugati irányítás túlsúlyát mutatták (ORSCHIEDT 1998, 19, Abb. 

21).  

Bizonyos kivételektől eltekintve a bajorországi temetők sírjainak irányítása szintén a 

kelet–nyugatihoz közelített, Aiterhofen–Ödmühle, Sengkofen, Mangolding és Dillingen–

Steinheim lelőhelyeken az északkelet–délnyugati és a délkelet–északnyugati közötti 

irányítású temetkezések aránya meghaladta az összes sír 80%-át (NIESZERY 1995, 69, Abb. 31). 

A bajorországi temetőkben mindössze a sírok 2%-a dél–északi, 6,9%-a észak–déli vagy ahhoz 

közeli tájolású. A fej a temetkezések 8,9%-ánál fordult inkább nyugat felé (NIESZERY 1995, 

Abb. 31). A kultúra temetőiről általánosan elmondható, hogy a halottakat leggyakrabban 

fejjel északkelet és délkelet felé fordították (NIESZERY 1995, 71). 

Balatonszárszón a kései VK időszak temetkezéseinek ötödét kitevő hét mellékletes sír 

határozottan arra utal, hogy a sírmelléklettel ellátott temetkezések aránya nőtt a Körös- és a 

Starčevo-kultúra időszakához képest, ahol az 10% alatt maradt (PALUCH 2004, 34–35; 2007, 

253–254). Viszont egyértelműen elmaradt a Nitra–Priemyslová ulica/Nyitra–Priemyslová 

utca temetőjében tapasztalatokhoz képest, ahol a mellékletes sírok aránya 62,2% (PESCHEL 

1992, 176). A mellékletes sírok aránya a közép-európai VK számos más régiójának 

temetőiben is eléri vagy meghaladja az összes temetkezés felét (VEIT 1993, Table 2; 1996, 

Tab. 4). 

Sem a balatonszárszói temetkezések, sem további Kárpát-medencei sírleletek nem 

támasztják alá U. Veit azon tételét, miszerint a telepen belül eltemetettek alacsony 

presztizsű, a közösség perifériájára szorult személyek maradványai lennének (VEIT 1993, 125; 

1996, 205–206). Véleménye szerint számos közösségben a korai halál, a halál megszokottól 

eltérő oka vagy különleges időpontja kiválthatta a holttestnek a település peremén, a 

hulladékkal keveredve való elhelyezését (VEIT 1993, 125). Fontos balatonszárszói 

megfigyelés, hogy a holttestet éppen hogy nem keverték össze a telep hulladékával, a 

feltárások során a maradványok környezetében megtalált néhány lelet – elsősorban 

kerámiatöredék – véletlenszerűen került a sírok földjébe.   

J. Orschiedt felhívta a figyelmet a gazdagon ellátott, mellékletes sírok előfordulására 

kutatási területének (Baden-Württemberg) telepen belüli temetkezései között (ORSCHIEDT 

1998, 37). H. Stäuble a korai VK időszak együtteseit vizsgálva a korszakra vonatkozóan nem 
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tartotta általánosan elfogadhatónak U. Veit társadalmi státusra vonatkozó következtetéseit. 

Annyit azonban elfogadott, hogy különleges, a szokványostól eltérő személyekről van szó. Így 

például Schwanfeld lelőhely egyik halottját (796/797) feltételesen építési áldozatként 

azonosította, de természetesen különleges esetként tárgyalta a 16. számú ház hosszanti 

gödrében nyílhegyekkel, kőbaltával és őrlőkővel eltemetett férfit is (STÄUBLE 2005, 183–184, 

Abb. 138). Daniela Hofmann és Peny Bickle szintén U. Veit feltételezésével szemben foglaltak 

állást (HOFMANN/BICKLE 2011, 184, 195–197). A sírmellékletek gyakorisága a telepek 

temetkezéseiben a temetők sírjaihoz képest azonban kétségtelenül kisebb. Ennek okai 

lehetnek szociális különbségek is, de számos más lehetséges magyarázat is felmerült 

(ORSCHIEDT 1998, 39).  

A kultúra Kárpát-medencében élt közösségeinek hagyatéka alapvetően hasonló 

temetkezési szokásokra világított rá, mint amelyeket a közép-európai VK településterületén 

rendre megfigyeltek a kutatók az egyetlen nagyon lényeges különbség a telepektől 

elkülönült temetők ritka előfordulása. Nitra–Priemyslová ulica/Nyitra–Priemyslová utca 

temetőjének és a Balatonszárszó kései VK időszakhoz tartozó temetkezéseinek 

összehasonlítása nyomán tett megállapítások nem illeszkednek maradéktalanul azoknak a 

megfigyeléseknek a sorába, amelyek a közép-európai VK más régióiban a temetők és a 

települések temetkezéseinek eltérő jellemvonásait rögzítették (HOFMANN 2009, 230–231). 

Kétségtelen, hogy a telepen belüli temetkezéseknél sokkal nagyobb a testhelyzetben, a 

zsugorított halottak oldalfektetésében és a tájolásban mutatkozó variabilitás, továbbá a 

mellékletes sírok aránya is kisebb. Arra azonban semmi se utal, hogy Balatonszárszón 

gyakrabban temettek el gyermekeket, mint Nitra–Priemyslová ulica/Nyitra–Priemyslová utca 

temetőjében. Az a megállapítás, hogy a településeken belüli temetkezések nem tekinthetőek 

különleges temetkezési formának (Sonderbestattung) különösen érvényes a Kárpát-

medencére (HOFMANN 2009, 231–232). 

D. Hofmann és P. Bickle Bajorország és a Párizsi-medence adataira alapozott 

esettanulmányaikban arra mutattak rá, hogy milyen veszélyekkel járhat a régészeti 

együttesekben meglévő variációknak egy elképzelt normától való eltérésként való 

értelmezése. A régészet módszereivel rögzíthető temetkezési szokások sokkal inkább olyan 

folyamatok és cselekvések összességének lenyomatai, amelyek noha a tradíciókban 

gyökereznek, folyamatosan változhatnak, variálódhatnak a mindennapi gyakorlatban 

(HOFMANN/BICKLE 2011, 185–186, 195–196). Az általunk kutatott terület feltárásainak 
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eredményei szintén azt igazolják, hogy az egyes közösségek temetéssel kapcsolatos 

szokásrendszerét bizonyos keretek között alapvetően helyi hagyományok, szabályok és 

szituációk határozták meg, gondoljunk csak például a halottak több lelőhelyen megfigyelt, a 

balatonszárszóitól gyökeresen eltérő tájolására. A temetkezési szokások akár a közösség 

élete folyamán alapvető változásokon mehettek keresztül, mint ahogy az a korai és a kései 

VK időszak határán Balatonszárszón is történt. 
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9. A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI TERÜLETEINEK KÖZÖSSÉGEI A KÖZÉP-

EURÓPAI VK VÉRKERINGÉSÉBEN 

 

A formatív VK időszakban a Dunántúlnak és azon belül a Balaton körül fekvő területnek 

kulcsfontosságú szerepe volt, hiszen az elmúlt évtizedek tudományos eredményei igazolták 

azokat az elvi, jórészt logikai alapon megfogalmazott sejtéseket, amelyek szerint ott 

lokalizálható a kultúra kialakulásának területe. Mivel azonban a dolgozat forrásanyaga nem 

tartalmazott ilyen korú leletegyütteseket, ezért ebben a kérdéskörben lényeges, újszerű 

következtetéseket nem tudtam levonni.  

 A korai VK időszak kutatásában viszont fontos új – még ha nem is előzmények nélküli 

– eredmény, hogy nagyméretű telepek feltárása nyomán bizonyíthatóak a Vinča A-kultúra 

hatásai a Dunántúl délkeleti régiójának településein. A jelenség megkerülhetetlenné teszi a 

Duna és a Dráva közé ékelődött vidéket a korai VK időszak fejlődésének értelmezése 

szempontjából. A déli kulturális hatások jelentőségének tudatában érdemes értékelni a 

Bicske-Bíňa/Bény fázis néven jegyzett horizontot, amely számos sajátosságában még a 

formatív VK időszakhoz képest is komoly cezúrát jelent. Nézetem szerint éppen a korai 

Vinča-kultúra volt az, ami minden bizonnyal a katalizátor szerepét töltötte be, és elindította 

azt az európai őstörténetben kevés párhuzammal érzékeltethető folyamatot, amely a kultúra 

tucatnyi modern európai ország területén való elterjedéséhez vezetett. Jelentőségét jól 

szemléltetik a Duna vonalára felfűzött, a Vinča-kultúra befolyásának számos bizonyítékát 

felvonultató telepek. Ezek a kutatási eredmények évtizedes kronológiai és végső soron a 

korszak őstörténetének alapjait érintő vitákat is eldöntenek.  

A kései VK időszakban ezzel ellentétben érzékelhetően peremhelyzetbe került a 

Kárpát-medence településterülete. Az anyagi kultúra egyes elemeit nagymértékben 

meghatározták a Közép-Európa egyéb térségeivel mutatott kapcsolatok, illetve azok hiánya. 

Az építészet szempontjából Délnyugat-Szlovákia és az Észak-Dunántúl egy régiót alkotva a 

kultúra kelet-közép-európai zónájának integráns része. Az igazi periféria a Balatontól délre 

eső terület volt, ahol látványosan hiányoztak egyébként szokványos szerkezeti elemek, 

különböztek az épületek méretei, beosztásuk. Az ott hiányzó elemek nyilván nem mások, 

mint a kultúra fejlődése folyamán már a Kárpátok karéján túl kialakult újítások. 
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 Az épületek tájolása teljesen sajátos, kisrégiónként változó mintákat követ. Talán ez 

az egyetlen olyan elem az általam tárgyalt pontok közül, melynél a Dunántúl nagyobb 

részének szokásai mutattak egyezéseket a nyugatabbra fekvő területekkel, míg a Dunától 

északra fekvő terület attól különböző, teljesen sajátos tradíciókat követett.  

 A települések szerkezete, fejlődési mintái viszont az egész Dunántúlon és a kultúra 

teljes élete folyamán a Kárpát-medence legkorábbi újkőkori közösségeinek hagyományaiban 

gyökereztek. A Közép-Európa egyéb térségeiben az általam használt terminológia szerinti 

kései VK időszak elején (Flomborn, Ačkovy) kialakuló új szokásrendszert mai ismereteink 

szerint egyedül a délnyugat-szlovákiai települések vették át a Kárpát-medencében.    

 A temetkezési szokások szempontjából az összkép ismét nem hagy kétséget afelől, 

hogy a Kárpát-medencében is a közép-európai VK közösségeivel állunk szemben. A tájolás, a 

fektetés, a mellékletadási szokások számokban, arányokban kifejezhető mutatói mind 

megtalálhatóak a kultúra közép-európai temetkezéseiről írott tudományos munkákban. 

Mégis, míg Délnyugat-Szlovákiában ott vannak a településektől elkülönült temetők, addig a 

Dunántúlról egyetlen ilyen sírmezőt sem ismerünk. Amennyiben mégis vannak ilyenek, úgy 

felbukkanásukra elsősorban az Észak-Dunántúlon lehet számítani. 

 Azt kell mondani, hogy a dolgozat tárgyát képező építészeti, településszerkezeti és 

temetkezési szokásokat érintő stúdiumok alapján a Kárpát-medencében Délnyugat-Szlovákia 

vált a közép-európai VK fejlődésének fősodrába leginkább integrált területté, bár az észak-

dunántúli közösségek szintén jelentős nyugati kapcsolatrendszerekkel kellett, hogy 

rendelkezzenek. A leginkább elszigetelt települési régió a Dél-Dunántúl volt, amely az újabb 

kulturális impulzust ismét déli irányból kapta a Kr. e. 6. és 5. évezred fordulóján a Sopot-

kultúra megjelenésével. 

 Le kell szögezni továbbá, hogy – a mezolit lakosság részvételének különböző formáit 

nem vitatva – a terület neolitizációs folyamatában és a közép-európai VK kialakulásában az 

anyagi kultúra és a szokásrendszer minden általam vizsgált elemének nagyon komoly 

előzményei mutathatóak ki a településterület déli részén és azon túl élő észak-balkáni 

eredetű korai újkőkori közösségekben.  

Tisztában vagyok az általam felvázolt kép töredékességével és komoly korlátaival. 

Másrészt viszont az is tény, hogy olyan forrásanyaggal dolgozhattam, amely korábban soha 

nem remélt távlatokat nyitott meg a közép-európai VK magyarországi kutatásában.       
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 A jelen és a jövő régészeti modelljeinek sikeressége, az információk exponenciálisan 

növekvő mennyisége melletti időtállósága a modellalkotáshoz felhasznált építőelemek 

flexibilitásának, a lehetséges további építőelemekkel való kiegészíthetőségének, adott 

esetben felcserélhetőségének függvénye. Minél merevebb modellekkel próbáljuk meg leírni 

az egykori valóság kutatott aspektusait, annál nagyobb lesz a téves következtetések aránya. 

Gyakorlatilag minden, a dolgozatban vizsgált részterület azt mutatja, hogy azonos 

időpontban, azonos földrajzi térben bizonyos eszközkészleten belül különböző megoldásokat 

használtak. Az újkőkori közösségek a szokások és hagyományok elfogadott tárházából több, 

egymástól különböző megoldás közül választhattak, bár kétségtelenül voltak előnyben 

részesített, nem egyszer hosszú ideig dominánsan, rutinszerűen alkalmazott lehetőségek. 
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