
A mészbetétes edények népe észak-dunántúli csoportjának 
kialakulása és elterjedése 

A dunántúli mészbetétes edények népének történetét 
feldolgozó tanulmánysorozat eddig megjelent részei első
sorban a kultúra dél-dunántúli csoportjának kérdéseivel 
foglalkoztak.1 Az eredet, a kialakulás és az egész kul
túra belső időrendje, illetve ezen problémákon keresztül 
a Dunántúl középső bronzkorának története azonban, 
a mészbetétes edények népe észak-dunántúli csoportjá
nak minél alaposabb ismeretén nyugszik. Éppen ezért 
az e témát érintő kisebb cikkek után,2 szükségesnek 
tartjuk a történeti összefoglaláshoz elengedhetetlen észak
dunántúli lelőhely-kataszter közreadását.3 A lelőhelyek 
felgyűjtése és rendszerezése Győr-Sopron, Veszprém és 
Komárom megyék területét érintette. Vas megye terü
letén mind ez ideig nem ismerjük a kultúra megtelepedé
sének régészeti nyomát. Hasonlóan a dél-dunántúli cso
port elterjedésének készítéséhez, itt sem a földrajzi és 
közigazgatási keretek határozták meg elsősorban gyűjtő
területünk határait. A lelőhelykataszter összeállításával 
párhuzamosan kerestük az észak-dunántúli csoport el
terjedésének legbiztosabb határait, tehát figyelembe vet
tük a kultúra önálló lelőhelyeit DNy-Szlovákiában és 
a Balaton déli partvidékén, Somogy megyében is. 
Az anyaggyűjtés kiterjedt a már közölt lelőhelyeken 
túl az érintett terület valamennyi gyűjteményére és 
a Magyar Nemzeti Múzeum anyagára. Különösen 
a megbízhatóbb rendszerezést és feldolgozást segítette 
a most készülő országos régészeti topográfia Veszprém 
megyei anyagának beillesztése a kataszterbe.4 Már 
a dél-dunántúli csoport elterjedésének feldolgozásakor 
lehetőség nyílt az egész kultúra eredetkérdésének és 
kialakulási körülményeinek főbb vázolására a katasz
teri és az újabb telepásatási adatok, valamint a kutatás
történet elemzése révén.5 E dél-dunántúli anyagra épülő 
eredményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze. 

1. A lelőhelyek határozottan két, időrendileg is külön
választható csoportra oszthatók. Ezeknek megfelelően 
a mészbetétes edények népének kultúráját egy korai 
időszakra és az észak- és dél-dunántúli etnikai csoport 
periódusára tagolhatjuk a kérdéses területen.6 

2. A korai időszak települési képének és leletanyagá
nak kapcsolatai ÉNy-Dunántúl felé mutatnak, vagyis 
úgy látszik, hogy a kultúra életén belül összdunántúli 
viszonylatban beszélhetünk erről a periódusról.7 

3. A korai időszak anyagának vizsgálatán keresztül 
a kultúra eredetét nagy biztonsággal összefüggésbe hoz
hatjuk a Burgenland felől érkező litzenkerámia népé
nek ÉNy—DK irányú terjeszkedésével.8 

4. Az észak- és dél-dunántúli etnikai csoport kialaku
lása, és jellegzetessége a zóki őslakossággal való össze
olvadás mértéke és intenzitása alapján magyarázható.9 

Ezek az eredmények lettek tehát az észak-dunántúli 
terület részletesebb kataszteri feldolgozásának, a lelet
anyag rendezésének és a kialakulási folyamat finomabb 
elemzésének kiindulási szempontjai. 

A KULTÚRA KORAI IDŐSZAKÁNAK 
ELTERJEDÉSE ÉS BELSŐ IDŐRENDI 

PROBLÉMÁI 

Már a dél-dunántúli területek korai mészbetétes kerá
miáinak lelőhelyeinél, az eredet vizsgálatán keresztül 
világosan jelezni lehetett, hogy a kultúra kialakulási 
folyamata, a litzenkerámiás népcsoportok ÉNy—DK 
irányú benyomulásától, a két nagy etnikai csoport végső 
formában történő megjelenéséig terjedő időszakra kor
látozható. Ennek a folyamatnak belső lefolyását azon
ban csak a teljes észak-dunántúli kataszter ismeretében 
közelíthetjük meg, a topográfiai adatok és a leletanyag 
együttes elemzésén keresztül. E terület korai időszakhoz 
tartozó lelőhelyeit tehát már ezen igény jegyében pró
báltuk területileg is csoportosítani. 

Elsődleges szempontnak tekintettük a mészbetétes ke
rámia népének kialakításában elindítóként megjelenő 
litzenkerámiás népesség benyomuló csoportjainak hatá
rozott, régészetileg tiszta formában történő különválasz
tását, ezen népelemek mozgásának pontos rögzítését. 
Már a dél-dunántúli területek elterjedési problémáinál 
felvetődött ennek lehetősége. Több ponton előkerültek 
ugyanis eredeti litzenkerámiás leletek a jellegzetes mész-
berakásos, tekercselt pálcikás technikával díszített korai 
mészbetétes leletegyüttesekben, valamint szórványosan 
is.10 A történeti értékű szétválasztásra az Észak-Dunán
túlon előkerült 52 korai időszakhoz tartozó lelőhely 
hiteles bizonyítékokat szolgáltatott. A területen 20 olyan 
litzenkerámiás lelőhely adataival rendelkezünk, melyek 
egy része szórványos leletelőfordulást jelent. E lelőhelyek 
másik része viszont hiteles telepásatások alapján pontos 
stratigráfiáját adja a benyomuló litzenkerámiás nép
csoportok, illetve a hódítók és az őslakosság meginduló 
összeolvadásával, összdunántúli viszonylatban kialakuló 
korai mészbetétes kerámiás nép különállásának és egy
másutániságának egyaránt.11 (1. térkép.) 
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1. térkép. X = Litzenkerámiás lelőhelyek 
О = A mészbetétes edények népe korai időszakának lelőhe

lyei. 
1. X = Litzenkeramische Fundorte 

0 = Fundorte der frühen Stufe der Kultur der inkrustierten Keramik 

Carte 1 : X = sites de céramiques de Litzen 
0 = sites primaires de la population à la céramique à remplissage 

calcaire 
1. карта. X = Археологические объекты «Литценской керамики». 

О = Археологические объекты «народа сосудов с извест
ковой вставкой» раннего периода. 

Adorjánháza—Szigetdomb (Veszprém megye) 1. térkép: 
1. Telepről származó kerámia került a lelőhelyről a veszprémi 
Bakonyi Múzeumba.12 

Balatongyörök—Becehegy (Veszprém megye 1. térkép: 
6. A lelőhelyen 1964-től folytatott ásatás a litzenkerámiás 
időszak és a mészbetétes kerámia korai periódusának leleteit 
eredményezte. A telepen egy nagyméretű ház került elő.13 

Balatonhidvég (Veszprém megye) 1. térkép: 7. Litzen
kerámiás időszakhoz tartozó edénytöredékek ismertek a 
község területéről a keszthelyi múzeumban.14 

Bezi—Péterházapuszta (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 
10. Két szórványos bögre ismert a lelőhelyről.15 

Borsosgyőr (Veszprém megye) 1. térkép : 11. Egy tölcséres 
nyakú, nyomott gömbtestű bögre került elő a homokbánya 
területén. A lelőhelyen zóki kultúra telepéről származó 
edénytöredékek is ismertek.16 

Bükk (Vas megye) 1. térkép: 12. Patay Pál közlése nyo
mán szórványos lelet ismert a község területéről.17 

Esztergály—Alsóbárándpuszta (Zala megye) 1. térkép: 15. 
A lelőhelyen Csalog József végzett leletmentő ásatást. A fel
tárás során litzenkerámiás leletanyag került elő.18 

Fertőhöz—Gradiríahegy (Győr-—Sopron megye) 1. térkép: 
16/a. A gátai kultúra telepén Nováki Gyula végzett sáncátvá
gást 1964-ben. A leletek között egy másodlagos fekvésű 
litzenkerámia töredék is előkerült.18a 

Győr—Reptér (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 17. Egy 
szórványos edénytöredéket ismerünk e lelőhelyről a győri 
múzeumban.19 

Koroncő—Bábota (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 22. Az 
1939. évi ásatás ,,D" területében kerültek elő jellegzetes 
edénytöredékek.20 

Kőszeg (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 23. Irodalmi uta
lások alapján litzenkerámiás lelet került elő valahol a város 
területén.21 

Külsővat—Bándidomb (Veszprém megye) 1. térkép: 24. 
Telepről származó felszíni leletek ismertek a lelőhelyről.22 

Mérges-Csepregidomb (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 26. 
Telepről származó edénytöredékek kerültek a győri Xantus 
János Múzeumba.23 

Mórichida—Dombiföld (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 
27. _ Egy szórványos bögre került elő a lelőhelyen.24 

Örvényes—Kukoricaföld (Veszprém megye) 1. térkép: 29. 
A zóki kultúra felszíni leletek alapján meghatározott lelő
helyén néhány litzenkerámiás töredék is előkerült.25 

Rábacsécsény—Fudipuszta(Győr-Sopron megye) 1. térkép: 
30. Egy szórványos edény ismert a lelőhelyről a győri múze
umban.26 

Románd—Erdő földek (Veszprém megye) 1. térkép: 31. 
Terepbejárásból származó felszíni telepnyomok ismertek a 
lelőhelyen.27 
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Somló—Séd patak (Veszprém megye) 1. térkép: 34. 
A tüskevári helytörténeti gyűjteménybe egy edénytöredék 
került a lelőhelyről.28 

Sopron-Városi puszta (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 35. 
Egy szórványos bögre ismert a lelőhelyről.29 

Vörs—Nyíres-sziget (Somogy megye) 1. térkép: 49. Te
lepre utaló anyag került a lelőhelyről a keszthelyi Balatoni 
Múzeumba.30 

A dél-dunántúli területekkel teljesen azonos képet mutató 
korai mészbetétes időszakot 38 lelőhely képviseli ÉNy-
Dunántúlon. Ebből 5 olyan adat ismert, ahol a klasszikus 
litzenkerámia és a már kialakult korai, tekercselt pálcikás 
technikával díszített mészbetétes leletanyag azonos helyről 
került elő. 

Balatonakaii—Kiliántelep (Veszprém megye) 1. térkép: 2. 
Egy kisméretű urna ismert a lelőhelyről.31 

Balatonalmádi—Budatava (Veszprém megye) 1. térkép: 3. 
A ma már ismeretlen körülmények között előkerült sírlele
tekben egy töredékes, nyomott gömbtestű, tölcséres nyakú, 
egyfülű bögre ismert az észak-dunántúli csoport tárgyai 
mellett.32 

Balatonalmádi—Káptalanfüred (Veszprém megye) 1. tér
kép: 4. Az észak-dunántúli csoport temetőjében végzett 1953* 
as leletmentő ásatás során néhány korai mészbetétes edény
töredék is előkerült.33 

Balatonfüred—Siskei templomdomb (Veszprém megye) 1. 
térkép: 5. A lelőhelyen található római telep rétegei alatt, 
korai mészbetétes kerámia töredéke is előkerült.34 

Balatongyörök—Becehegy (Veszprém megye) 1. térkép: 6. 
Az 1964-es telepásatás során feltárt nagyméretű ház feltöl
tésében a korai mészbetétes kerámia időszakához tartozó 
leletek jól szétszálaszthatók az alsó szintben lévőlitzenkerá-
miától.35 

Balatonhidvég (Veszprém megye) 1. térkép: 7. A litzen-
kerámiás leletekkel együtt korai mészbetétes kerámia is 
előkerült a község területén.36 

Balatonkenese—Akarattya—Alagút (Veszprém megye) 1. 
térkép: 8. A telepről származó felszíni leletanyagban korai 
mészbetétes töredékek is előfordulnak a mészbetétes kerámia 
észak-dunántúli csoportjának és a zóki kultúrának leletei 
mellett (V. verem anyaga).37 

Balatonrendes—Ábrahámhegy—Böktető (Veszprém megye) 
I. térkép: 9. Két kisbögre került elő a lelőhelyen szőlőforga
tás közben. A leletek tálalási körülményei ismeretlenek.38 

Csögle—Pusztaszőlő (Veszprém megye) 1. térkép: 13. 
Telepre utaló felszíni leletek kerültek a lelőhelyről a veszp
rémi múzeumba.39 

Dunaszentpál—Kavicsbánya (Győr-Sopron megye) 1. tér
kép: 14. Egy kisbögre ismert a lelőhelyről.40 

Esztergály—Alsőbárándpuszta (Zala megye) 1. térkép: 15. 
A Csalog József által végzett telepásatáson a rendelkezésre 
álló mélységi adatok alapján úgy látszik, hogy a 175 cm 
mélységben előkerült litzenkerámiás anyag globálisan szét
választható a 145 cm mélyen fekvő korai mészbetétes leletek
től. A telep komolyabb értékelésére ma már nincs lehetőség.41 

Felsőörs (Veszprém megye) 1. térkép: 16. A község terü
letéhez tartozó ismeretlen lelőhelyről egy korai mészbetétes
típusú bögre került elő.42 

Hajmáskér—Murvabánya (Veszprém megye) 1. térkép: 18. 
Telepről származó edénytöredékek kerültek a veszprémi 
Bakonyi Múzeumba. A lelőhelyen a zóki kultúra megtelepe
désének bizonyítékait is ismerjük.43 

Keszthely—Fenékpuszta (Veszprém megye) 1. térkép: 19. 
Egy szórványos edénytöredék került elő a lelőhelyről.44 

Keszthely—Halászrét (Veszprém megye) 1. térkép: 20. 
Egy szórványos edénytöredék ismert a lelőhelyről.45 

Keszthely—Vámház (Veszprém megye) 1. térkép: 21. 
A lapos dombvonulaton fekvő lelőhelyen felszíni edénytöre
dékek kerültek elő.46 

Koroncó—Bábota (Győr-Sopron megye) 1. térkép: 22. Az 
1939. évi ásatás területén egy korai mészbetétes bögre is elő
került.47 

Ménfőcsanak—Marcalpart (Győr-Sopron megye) 1. tér
kép: 25. A községtől északra elterülő Marcalparti dombon 
egy urnasír került elő.48 

Örvényes—Agyaggödör (Veszprém megye) 1. térkép: 28. 
Telepre utaló felszíni leletek ismertek a veszprémi Bakonyi 
Múzeumban.49 

Rábacsécsény—Fudipuszta (Győr-Sopron megye) 1. térkép : 
30. A már idézett litzenkerámiás lelet lelőhelyén egy korai 
mészbetétes edény is előkerült.60 

Sármellék—Égenföld (Veszprém megye) 1. térkép: 32. Az 
agyagbánya profiljában telephez tartozó gödrök metszetei 
figyelhetők meg.51 

Sármellék—Zalavári hát (Veszprém megye) 1. térkép: 33. 
Telepre utaló felszíni leletanyagot ismerünk a lelőhelyről 
Lantos Hilár magángyűjteményében.52 

Szentkirályszabadja—Kőhegy (Veszprém megye) 1. térkép : 
36. A magas fennsíkon található lelőhelyen telepre utaló 
leletanyag került elő.53 

Szentkirályszabadja—Várhegy (Veszprém megye) 1. tér
kép : 37. Telepről származó felszíni edénytöredékek kerültek 
a lelőhelyről a veszprémi Bakonyi Múzeumba.54 

Tihany—Rév (Veszprém megye) 1. térkép: 38. A lelőhelyen 
egy urnás ritusú sír került elő. Tálalási körülményei ismeret
lenek. A révnél épült új szálloda alapozásánál telepleletek 
kerültek felszínre.55 

Veszprém—Bajcsy Zs. u.—Udvardi-telek körzete 1. térkép: 
39. Az észak-dunántúli csoport temetőjének területén korai 
mészbetétes kerámiás sírleletek is előkerültek.56 

Veszprém—Fojt-ház 1. térkép: 40. A Bajcsy Zs. utcában 
levő lelőhelyen, néhány sírleletből származó korai mészbeté
tes edény is ismert a veszprémi múzeumban.57 

Veszprém—Kossuth u. 7. 1. térkép: 41. Az észak-dunántúli 
csoport temetőjének anyagában egy korai időszakhoz tar
tozó bögre is előkerült.58 

Veszprém—Lenin liget 1. térkép: 42. Egy szórványos bögre 
került elő a múzeum épülete előtti terület csatornázásakor.59 

Veszprém—Murvabánya 1. térkép: 43. Telepre utaló lele
tek kerültek a bánya területéről a veszprémi Bakonyi Múze
umba.60 

Veszprém—Papvásártér 1. térkép: 44. Az észak-dunántúli 
csoport temetőjének anyagában korai időszakhoz tartozó 
sírleletek is előkerültek.61 

Veszprém—Széchenyi u.—Arany J. u. sarok 1. térkép: 45. 
A lelőhelyen előkerült sírleletek egy része a mészbetétes 
kerámia népe korai időszakához sorolható.62 

Veszprém—Várhegy 1. térkép: 46. A Várhegy több pont
ján, a törvényszéki épület alapozásánál és a Tolbuhin 
utcában, korai mészbetétes kerámia is előkerült az észak
dunántúli csoport telepleleteivel együtt.63 

Vonyarcvashegy—Pintér villa (Veszprém megye) 1. térkép : 
47. A lelőhelyen előkerült edénytöredékek valószínűleg 
sírleletből származnak.64 

Vonyarcvashegy—Szentmihálydomb 1. térkép: 48. Telepre 
utaló edénytöredékek és tapasztásdarabok kerültek elő a 
lelőhelyen.65 

Zalavár—Mekenye (Veszprém megye) 1. térkép: 50. 
A nagyméretű földmunkák során elpusztult telep néhány 
jelensége a mészbetétes kerámia népe korai időszakához tar
tozott.66 

Zalavár—Récéskút (Veszprém megye) 1. térkép: 51. 
A IX—XII. századi telep területén egy jellegzetes korai 
mészbetétes kerámiatöredék is előkerült.67 

Zalavár—Vár sziget—Emlékmű (Veszprém megye) 1. tér
kép: 52. Néhány szórványos edénytöredék ismert a lelőhely
ről Lantos Hilár magángyűjteményében.68 

A dél-dunántúli anyag vizsgálatakor körvonalazot t 
korai időszak leletanyagának tipológiai különválasztása 
litzenkerámiás és korai mészbetétes periódusra, elsősor
ban a kerámia díszítési módjának határozot t eltéréséből 
adódott .6 9 A ko rábban ismert szórványos leletek mel
lett az újabb telepásatások e tekintetben fontos bizonyí
tékokat szolgáltatnak. A szentlőrinci, háromfai és re-
gölyi ásatások anyaga jellegzetes, tekercselt pálcikás 
technikával díszített korai mészbetétes leleteket eredmé-
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nyezett.70 Mivel ezen telepeken litzenkerámiás anyag 
nem került elő értékelhető mennyiségben, a Balaton
györök—becehegyi és az Esztergály—alsóbárándpusztai 
ásatások rétegtani viszonyaival való összevetés feltét
lenül kellett a megbízható szétválasztáshoz és a szór
ványos leletek topográfiai értékeléséhez. E két balaton
vidéki telepen határozottan elkülöníthető volt települési 
horizontonként is a Dunántúlra benyomuló, eredeti 
formában megjelenő litzenkerámiás nép emlékanyaga 
és az azokat követő időszak helyben alakult, kevert 
lakosságának új, Közép-Európa viszonylatában egyedül
álló technikával díszített, mészbetétes kerámiája.71 A dél
dunántúli telepek viszont a legteljesebb mértékben meg
egyeztek a most említett két lelőhely felső rétegével. 
Ezek a hiteles összehasonlítások szolgálnak tehát alapul 
az ÉNy-dunántúli területek viszonylatában a korai lelő
helyek két fázis szerint történő rendezésére. Ma már 
a közölt dél-dunántúli korai mészbetétes időszak lelő
helyei közül is kiemelhetjük a litzenkerámiás előfordu
lásokat, mivel úgy látszik, hogy mindkét periódus a kul
túra kialakulási folyamatán belül önállóan és egymást 
követően képviselve van az egész Dunántúlon.72 

Visszatérve a vizsgálat alatt álló terület történeti prob
lémáira, megkíséreljük az egy ideig minden bizonnyal 
önállóan, keveredés nélkül élő, hódító litzenkerámiás 
nép Burgenland felől történő benyomulásának és szét
terjedésének valószínű útvonalait rekonstruálni. A ren
delkezésre álló adatok alapján úgy látszik, hogy a litzen
kerámiás nép csoportjainak benyomulási útja nem a ko
rábban „fontos országútnak" vélt Duna-vonal volt. 
A Burgenland felől érkezők az Ikva, Repce és Gyöngyös 
folyók mentén jutottak a Rába-vidékre. Első jelentősebb, 
megtelepedésre utaló lelőhelysűrűségük viszont már 
a Duna—Rába torkolatvidékén található. Annak elle
nére, hogy Győr-Sopron és Vas megyék területén topog
ráfiai értékelésre alkalmas terepbejárási adatokkal ma 
még csak igen szórványosan rendelkezünk,73 jól követ
hető a hódítók útja DK—felé. Egyelőre semmi bizonyíté
kunk sincs arra, hogy a népesség egy része is a Duna 
mentén vonult volna tovább kelet felé. Ez talán azzal 
indokolható, hogy ebben az időben a nagyrévi kultúra 
egyes elemei tartották ellenőrzésük alatt a dunai utat.74 

Ebből viszont következik az is, hogy litzenkerámiás 
csoportok a Bakonytól északra levő egyetlen jelentős 
átjárót, a Móri-árkot nem érinthették DK—felé. Ezt 
különben az adatok teljes hiánya is igazolja. A Kis
alföld felől továbbinduló népcsoportok a Marcal folyó 
mentén, elkerülve a Bakony magaslatait, a Tapolcai
medencében, illetve a Zala torkolatvidékén érték el 
a Balatont (1. térkép: 1., 11., 13., 24., 34.). Innen 
két irányban követhető a litzenkerámiás népesség to
vábbi terjeszkedése. Egyrészt a Balaton déli partvidékén 
át eljutottak a Sió és Koppány folyók vidékére, illetve 
a Balatonba ömlő kispatakok mentén a Kapós, Rinya 
és Almás-patak vidékén át, a Mecsek hegységtől délre 
elterülő területekre, egészen a Dráváig. Ezt az ágat a 
dél-dunántúli elterjedésénél már részletesen tárgyaltuk. 
A Balaton DNy-i partvidékére érkező népcsoportok 
másik része minden bizonnyal megtelepedett itt, illetve 
lassan elmozdult ÉK-—felé a Balatonfelvidéken a Ti-

hanyfélsziget magasságáig (1. térkép: 29.). Ezen a terü
leten a szisztematikus terepbejárások adatai alapján nem
csak az elmozdulás, de a település-sűrűség is pontosan 
meghatározható. Éppen azért, mivel a Balaton-felvidék 
területén a relatíve valamennyi fellelhető lelőhely ismert, 
nagy biztonsággal kimondható, hogy a litzenkerámiás 
népesség nem szállta meg a partvidéket Tihanytól ÉK— 
felé és a veszprémi medencében sem telepedett meg 
önálló dunántúli életének időszakában. 

A korai mészbetétes kerámia időszakának kialakulási 
és elterjedési viszonyait már a benyomult litzenkerámiás 
népesség topográfiai adataival való összevetés lehetősé
geivel bővítve tárgyaljuk. A jelenleg ismert lelőhelyek azt 
mutatják, hogy a zóki őslakossággal való összeolvadás 
folyamata, amely már régészetileg is igazolható vál
tozást eredményezett az anyagi kultúrában, a Rába-
és Marcal folyók torkolatvidékén indult meg. E vonaltól 
DNy-ra, a litzenkerámiás csoportok bizonyítható be
vonulási területei már nem tartoztak a kialakuló új 
műveltség elterjedési körzetébe. A korai mészbetétes 
időszak lelőhelyeinek hiánya dél felé a Marcal mentén 
arra enged következtetni, hogy a litzenkerámiás cso
portok nem telepedtek meg huzamosabb ideig a szűkebb 
Völgyekben (Adorjánháza—Szigetdomb, Somló—Séd
patak), hanem továbbvonultak a keszthelyi és tapolcai 
medencékbe és a Balaton partvidékére. A terepbejárási 
adatok segítségével ezen a területen már a reális lelő
helysűrűséggel számolhatunk, s mivel ismerjük a zóki, 
litzenkerámiás és a korai mészbetétes kerámiás népesség 
elvileg valamennyi fellelhető pontját, nagy biztonsággal 
kimondhatjuk, hogy ez a vidék lehetett az új kultúra 
másik kialakulási centruma. 

Az ÉNy-ról érkező események időszakában a zóki 
őslakosságot 15 falu képviselhette a területen.75 A hó
dítóknak 5 telepét ismerjük. Ezek között 3 olyan lelőhely 
van, ahol a kialakuló új kultúra, a mészbetétes edények 
népe korai időszakában is folytatódott az élet (Bala
tongyörök, Balatonhidvég, Esztergály—Alsóbáránd-
puszta). Ezek a telepek az átalakulási folyamat régé
szetileg is bizonyítható kulcspontjai.76 A terepbejárások
kal 12 olyan telepet is azonosítani lehetett, ahol már 
csak a kialakult korai mészbetétes kerámiát készítő 
népesség lakhatott. Összehasonlítva a tiszta őslakosság 
és az új kultúra lelőhelyeinek telepszámát az adott 
területen, úgy látszik, hogy az arány nem változott 
az új helyzet kialakulásával. A 15 : 15-ös arány fel
tételezi, hogy a tartósabban megtelepedett 1 akosság száma 
lényegében nem változott. Úgy tűnik, mintha az egész 
átalakítást elindító, katalizátorként szereplő új népesség 
a mennyiség tekintetében nem mutatkozna. Ezt a lát
szólagos ellentmondást természetesen a történeti ese
mények kapcsán bekövetkezett részleges lakosságcseré
vel, illetve azzal oldhatjuk fel, hogy a kérdéses területen 
nem fejeződött be az ÉNy—DK irányú eseménysor. 
Az őslakosság, a hódítók és a kialakuló új kultúrát 
hordozó népesség egyaránt mozgásban lehetett. Ez bi
zonyítható pl. a litzenkerámiás lelőhelyek DK-i és a korai 
mészbetétesek ÉK-i mozgását követve, a topográfiai 
adatok alapján is. Természetesen a lelőhely, illetve la
kosságszám arányának relatív változatlansága mögött 
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két nép találkozásának és összeolvadásának biológiai 
törvényszerűségeit is figyelembe kell venni. 

A Balatonfelvidék ÉK-i részének és a veszprémi me
dencének speciális helyzete volt ebben az időszakban. 
Mint korábban említettük, ezen a területen önálló litzen-
kerámiás lelőhelyet nem ismerünk, ugyanakkor 17 korai 
mészbetétes kerámiás adat szerepel a topográfiai gyűj
tésben. Ezeket valószínűleg, egy részüket azonban min
den bizonnyal, már a DNy—felől érkező, kialakult új 
csoportoknak kell tekintenünk. Az egyik kialakító elem 
hiánya, újabb, ma még megoldatlan problémát vet fel; 
az őslakosság és a már kialakult kultúra kapcsolatának 
kérdéseit. Úgy látszik, hogy számolnunk kell a litzen-
kerámiás és zóki nép közvetlen érintkezése és feloldó
dása mellett ezzel a szituációval is, amely a mészbetétes 
edények népe észak-dunántúli csoportján belül új színt 
kell hogy jelentsen a további formálódás során, e kér
déses terület társadalmi viszonyaiban vagy esetleg anyagi 
kultúrájában is. 

A mészbetétes edények népe észak-dunántúli csoport
jának kialakulási folyamatát vizsgálva, határozott előre
lépésnek kell tekintenünk a litzenkerámiás és a korai 
mészbetétes kerámiás népesség emlékanyagának és hatá
rozott időbeli egymásutániságának különválasztását. 
A történeti és genetikai folyamat két lépcsőjének topog
ráfiai szempontú vizsgálata azonban nemcsak az új kul
túra területi kibontakozására adhat választ. A litzenke
rámiás népesség közvetlen és közvetett hatásának vizs
gálata a Dunántúl kora bronzkori kultúráiban több év
tizedes témája hazai kutatásunknak.77 E most vázolt 
vizsgálat a téma K-Dunántúlt érintő legfrissebb ered
ményei tekintetében is lehetőséget nyújt a kapcsolatokat 
és eseményeket tovább finomítani.78 

A hatvani kultúra tokodi- és a nagyrévi kultúra Szi
getszentmiklós—kisapostagi csoportjának feldolgozásai
nál vetődtek fel legutóbb a litzenkerámiás elemek szere
pének, illetve azok Duna-menti feltűnésének kérdései.79 

Mindkét népcsoport esetében az anyakultúrától való 
elkülönítés régészeti bizonyítéka többek között a hatá
rozottan kimutatható tekercselt pálcikás technikával dí
szített, mészbetétes karámia volt.80 Ezen meghatározó 
elemek közvetett kapcsolatát a litzenkerámiás Guntrams-
dorf—drassburgi csoport felé, a most rendezett nyugat
dunántúli anyag alaposabb ismerete nélkül, csak igen 
bizonytalanul láthattuk.81 

a) Kérdéses volt az előzmény nélkül fellépő, új mész
betétes díszítési technika kialakulási területe, annak 
ellenére, hogy rokonsága és a kerámiaformák, me
lyeken ez a díszítés megjelent, kétségtelenül Bur
genland felé mutattak. 

b) Ismertük a litzenkerámia ÉNy-Dunántúlra beju
tott emlékanyagát és sejtettük hatását a mész
betétes edények népe kialakulására is. Nem ismerve 
azonban e kultúra kialakulási folyamatának fázi
sait, nem volt megfelelő bizonyíték arra sem, hogy 
ezekkel valamilyen történeti összefüggésbe hozzuk, 
a Duna menti események régészetileg rokonságban 
álló adatait (pl. a tokodi és szigetszentmiklós— 
kiasapostagi csoport tekercselt pálcikás díszítésű 
kerámiáját). 

Kiindulásul a lehetséges feloldásokhoz, idézzük az 
ÉNy—felől érkező litzenkerámiás nép elterjedését muta
tó topográfiai helyzetet. A népcsoport elmozdulása, mint 
láttuk, csak DK—felé követhető. Önálló megtelepedése, 
sőt még leleteinek szórványos előfordulása sem ismert 
a Duna vonalán, ahol a nagyrévi kultúra élt ebben az 
időben.82 Ez a Ny—K-irányú útvonal csak a kialakuló 
mészbetétes kerámia népének korai időszakában nyíl
hatott meg a már csak közvetett formában, átalakult 
anyagi kultúrával rendelkező új műveltség népei szá
mára. A leletanyag formai és díszítésbeli összevetése 
alapján ma már úgy látszik, hogy a korai mészbetétes 
kerámiás kultúra egyik, Kisalföldön kialakult és meg
telepedett ága indulhatott el a Duna partvidékén ke
let felé. Az elmozdulás okait, hasonlóan a Balatonfelvi
dékhez, a végbemenő etnikai átalakulás társadalmi és 
biológiai problémái is előidézhették. Feltételezhető 
azonban az is, hogy a Fertő—vidéken kialakuló Gáta— 
wieselburgi kultúra közelsége késztette mozgásra ezeket 
a csoportokat.83 Ezt az elképzelést erősíti a későbbi 
észak-dunántúli csoport és a gátai kultúra konkrét 
kapcsolatainak hiánya is, ami a két nép kedvezőtlen 
viszonyát mutatja. Ez a Ny—K-irányú korai mészbetétes 
kerámiás népmozgás követhető tehát nyomon a kiala
kuló tokodi és szigetszentmiklós—kisapostagi csopor
tok régészeti anyagában olyannyira, hogy azok egyik ki
alakító tényezőjét, formálódásuk befolyásolóját láthat
juk benne.84 

Az új Duna menti csoportok közvetve litzenkerámiás 
rokonságú, jellegzetes tekercselt pálcikás technikával 
díszített mészbetétes leletanyaga és az azt hozó nép
elemek kialakulási területe tehát minden bizonnyal a 
Kisalföld lehetett. 

A korai mészbetétes kerámia kétirányú kialakulási 
folyamatát és e Ny—K-i kisebb vándorlás időpontját 
a tokodi csoport és a nagyrévi kultúra, illetve hatvani 
népesség kronológiájával szinkronban, a Bóna I.-féle 
Korai Bronzkor III. periódusára tehetjük, ami lényegé
ben a MHII I időszakkal párhuzamosítható, i. e. 1700— 
1650 között.85 

A korai mészbetétes elemek további sorsa a Duna 
menti népek életében eltérő módon alakult. A sziget
szentmiklós—kisapostagi csoportból kibontakozó va-
tyai kultúrában teljesen feloldódott ez az eredetileg is 
erősen másodlagos, genetikailag elhanyagolható vo
nás.86 A Középső Bronzkor elején (MH III—LH I. 
fordulója, Reinecke В. Al kezdete) tovább élő tokodi 
csoportban használatban maradt s jellegzetes korai mész
betétes kerámiaművesség. A speciális díszítőtechnika 
azonban elvesztette eredeti vonását a mészbetét alkal
mazása mellett.87 

AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ETNIKAI CSOPORT 
KIALAKULÁSA ÉS ELTERJEDÉSE 

A mészbetétes kerámia népének kialakulási és elterje
dési kérdéseihez, a korai időszak lelőhelyeinek topográ
fiai értékelésén keresztül közelítettünk. A népesség 
klasszikus formában megjelenő két nagy etnikai cso
portjából, most az észak-dunántúli egység lelőhelyeit 
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mutatja be. Az elterjedés adta lehetőségekből a ki
alakulás folyamatát tartjuk elsősorban szem előtt. Ezen 
túl a belső időrend néhány fontosabb problémáját is 
egyeztetni kívánjuk az elterjedés határain belül történt 
mozgásokkal. 

Az észak-dunántúli csoport történetéhez feldolgo
zott eddigi adatok alapján már megkíséreltük a telepü
lési gócok durvább körvonalazását.88 Még a részletes 
topográfiai kép előtt különválasztottuk a Kisalföld és 
a Balatonfelvidék lelőhelyeit, mint a kialakulás fontos 
területeit a minden bizonnyal későbbi időben betelepült 
Esztergom-vidéki területtől. Ezt az időrendi elhatáro
lást nagy biztonsággal igazolta a Tokodi csoporttal 
való viszony és a Duna—menti részleges területi fedés 
valamennyi régészeti bizonyítéka.89 Az É-Dunántúl lelő
helyeinek rendezését mégis a korai időszak gócaival 
való egyeztetés és a népesség elhelyezkedésének föld
rajzi tanúságai tették véglegessé. Ha a korai mész
betétes kerámiás lelőhelyek csoportosulását vesszük fi
gyelembe mint alaphelyzetet, elsősorban a Kisalföld 
és a veszprémi medence jöhet számításba az észak-du
nántúli csoport kialakulásánál. A folyamatot régészeti
leg igazolható közös lelőhelyek is jelzik. A Kisalföldön 
két telep, a veszprémi medencében 17 korai mészbetétes 
lelőhelyből 11 olyan adat ismert, ahol a kialakuló északi 
csoport is képviselve van.90 A Keszthely—tapolcai góc
ban a közvetlen érintkezésnek ilyen bizonyítékát a teljes 
topográfiai feldolgozás ellenére sem ismerjük. A korai 
időszakot követő sajátos észak-dunántúli csoport topog
ráfiai képét tehát e két genetikailag biztos, népi konti
nuitásban töretlen egység alapján rendeztük kataszterbe. 
Ezekhez csatlakozik még a Keszthely és Tapolca kör
nyéki terület és a kialakulás tekintetében idegen előz
ményekkel rendelkező, később megszállt települési góc, 
az esztergomi medence vidéke. Természetesen belátha
tatlan azon kérdések sora, melyek két régészetileg jelleg
zetesen meghatározható, — egymással sok rokonságot 
mutató — népesség alakulása, tehát összekapcsolása 
révén felvethető. A rendelkezésre álló régészeti adatok, 
de a módszerek is elégtelenek ahhoz, hogy megmondhas
suk, hogyan alakult ki pl. az egymástól területileg el
különülten élő egységeknél, lényegében azonos formájú 
anyagi kultúra, általánosan elterjedt kerámiaművesség 
stb. Hogy ezen az úton elindulhassunk, a látszólagos 
egyezések egészét összetartó képén belül, meg kell ta
lálnunk azokat a régészeti adatokat és jelenségeket, 
amelyek alkalmasak lesznek a feloldás kulcsát, az adott 
nép társadalmi szerkezetének szisztémáját rekonstruálni. 
Ezek egyike, a lehetőségekhez képest minden igényt 
kielégítő topográf iai értékelés, ami a reális analízis alap
feltétele. A most feldolgozandó észak-dunántúli terület 
e téren ideálisnak látszik a magas lelőhelyszám és a jól 
tagolt földrajzi adottságok miatt. Említett települési 
egységeink az anyagi kultúra és a régészetileg megfog
ható egyéb jellegzetességek alapján feltétlenül egy etni
kai csoportot képviselnek a kultúra egészén belül. Mégis, 
mivel a négy terület a leghatározottabban szétválaszt
ható, minden valószínűség szerint tudatosan kialakított 
elterjedési körzettel rendelkezik, szükségesnek véljük 
megkülönböztetésüket is. 

Egyelőre segédeszközként, kerülve bármilyen elne
vezést, amely a későbbiek során csak terminológiai 
bonyodalmat okozhat, egyszerű, nemzetközileg is ért
hető jelzést alkalmazunk. Ebben benne van az észak
dunántúli csoport egységébe való tartozás és a területi 
elkülönülés fogalma is. Alábbiakban eszerint N/A, N/B, 
N/C, N/D. jelzésekkel adjuk közre a csoport négy 
területi s talán társadalmi egységének valamennyi lelő
helyét (2. térkép). 

N/A. (KISALFÖLD, RÁBA- ÉS MARCAL VIDÉK) 

1. Abda—Szodfriedpuszta (Győr-Sopron megye). Egy mész-
bstétes díszítésű kisbögre ismert a lelőhelyről.91 

2. Abda—Tamás gyöp (Győr-Sopron megye). A lelőhelyen 
1910-ben került elő a már többször közzétett bronz ék
szerlelet. A tárgyak egy gömbtestü urnában voltak.92 

3. Csáfordjánosfa—TSz-kavicsbánya (Győr-Sopron megye). 
A bányaművelés során egy urnás hamvasztásos sír került 
elő. A temető kiterjedését nem ismerj ük.9a 

4. Gecse (Veszprém megye). Egy szórványos kisbögre ismert 
á falu területéről a veszprémi Bakonyi Múzeumban.94 

5. Gyirmót—Kölesdomb (Győr-Sopron megye). Sírleletből 
származó edény és égett embercsontok kerültek a lelő
helyről a győri múzeumba.95 

6. Győr—Likócspuszta (Győr-Sopron megye). A lelőhelyen 
több urnasír került elő. A temető kiterjedéséről és a lele
tek tálalási körülményeiről ma már semmit sem tudunk.96 

7. Győr—Széchenyi tér (Győr-Sopron megye). Egy urnás-
hamvasztásos rítusú sír került elő 1954-ben a múzeum 
udvarán.97 

8. Győr-Vagongyári homokgödör (Győr-Sopron megye). 
Wosinsky Mór közléséből tudjuk, hogy a lelőhelyen 
mészbstétes díszítésű edények kerültek elő.98 

9. Jánosháza (Vas megye). Egy, a község területén előkerült 
szórványos bögréről tudósít Patay Pál.99 

10. Kajár (Győr-Sopron megye). Ismeretlen körülmények 
között előkerült edények és töredékek vannak a győri 
múzeumban a község területéről.100 

11. Kajárpéc—Kisgyür (Győr-Sopron megye). A lelőhelyen 
egy nagyobb kiterjedésű urnás rítusú temető volt. Egy sír 
anyagán túl a leletek elkallódtak.101 

12. Kisfalud—Kázmérdomb (Győr-Sopron megye). A homok
bánya területén egy urnás rítusú sír került elő.102 

13. Koroncó—Bábota (Győr-Sopron megye). A litzenkerá-
miás és korai mészbetétes időszakhoz tartozó leletek 
mellett egy észak-dunántúli edény is előkerült a lelőhe
lyen. 

14. Koroncó—Bősze domb (Győr-Sopron megye). Telepre 
utaló felszíni edénytöredékeket ismerünk innen a győri 
Xantus János Múzeumban.104 

15. Külsővat—Bándidomb (Veszprém megye) A litzenkerámi-
ás telep területén az észak-dunántúli csoport mészbeté
tes edénytöredékei is előkerültek.105 

16. Lovászpatona—Vicsepuszta (Veszprém megye). Telepre 
utaló felszíni leletek kerültek a lelőhelyről a győri és pápai 
múzeumba.106 

17. Magyarkeresztúr (Győr-Sopron megye). Patay Pál köz
léséből tudunk arról, hogy a ma már ismeretlen lelőhely
ről mészbetétes díszítésű kerámia került a Schmidt-gyűj-
teménybe.107 

18. Mezőörs (Győr-Sopron megye). Egy szórványos urna 
ismert a község területéről.108 

19. Ménfőcsanak—Laczatag (Győrs-Sopron megye). Teme
tőből származó edények kerültek elő a község területén. 
A lelőhelyről már csak Wosinsky Mór közléséből tu
dunk.109 

20. Mosonszentmiklós—Akasztódomb (Győr-Sopron megye). 
A lelőhelyen Uzsoki András végzett leletmentő ásatást. 
A feltárás során egy gödörház és több gödör került ki
bontásra.110 
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2. térkép. A mészbetétes edények népe, észak-dunántúli csoportjának el
terjedése. 

2. Die Verbreitung der nord-transdanubischen Gruppe des Volkes der 
inkrustierten Keramik. 

Carte 2: La propagation du groupe nord-transdanubien de la population à 
la céramique à remplissage calcaire 

2. карта. Распространение северодунайской группы «народа сосудов 
с известковой вставкой». 

21. Mosonszentmiklós—Cukorgyár (Győr-Sopron megye). 
A lelőhelyről két, valószínűleg temetőből származó 
edényt ismerünk.111 

22. Mosonszentmiklós—Jánosházapuszta—Rómaidomb. A le
lőhelyen 1957-től egy nagyobb kiterjedésű hamvasztá
sos temető feltárását végzi Uzsoki András. A több sír
csoportból álló, urnás- és szórthamvasztásos rítusú te
metőből 1968-ig 106 sír került kibontásra.112 

23. Mosonszentmiklós—Vasútállomás (Győr-Sopron megye). 
A lelőhelyen ismert telep valószínűleg a jánosházapusztai 
temető faluja lehetett.113 

24. Páli—Kispáli dűlő (Győr-Sopron megye). A nagyméretű 
kavicsbánya területén telep és temető egyaránt lehetett. 
Nováki Gyula szerint kb. száz edény szóródott szét a le
lőhelyről.114 

25. Pápa—Mika-gyár (Veszprém megye). Mithay Sándor szó
beli közlése szerint a területen mészbetétes díszítésű edény 
került elő. Egy bögre a pápai múzeumban található.115 

26. Rábacsécsény—Fudipuszta (Győr-Sopron megye). A le
lőhelyen sírleletekből származó edények és bronzéksze
rek kerültek elő.116 

27. Rábapatona—Koósdomb (Győr-Sopron megye). Egy ur
nasírból származó edényt ismerünk a lelőhelyről a győri 
múzeumban.117 

28. Rábaszentmiklós (Győr-Sopron megye). Egy szórványos 

urna került elő a község területén, ismeretlen körülmé
nyek között.118 

29. Románd—Erdőföldek I. (Veszprém megye). A leletek 
álapján az észak-dunántúli csoport népe is megtelepedett 
a lelőhelyen.119 

30. Románd—Pápai út (Veszprém megye). A lelőhelyen te
lepről származó leletek kerültek elő.120 

31. Sokorópátka—Faluhelyi föld (Győr-Sopron megye). 
Telepről származó felszíni leletek kerültek a lelőhelyről 
a győri múzeumba.121 

32. Somló—Séd patak (Veszprém megye). A litzenkerámiás 
edénytöredékek lelőhelyén az észak-dunántúli csoport 
temetőjéből származó edények is előkerültek. A leletek 
a tüskevári helytörténeti gyűjteménybe kerültek.122 

Takácsi—Tsz, baromfi istálló (Veszprém megye). A lelő
helyen végzett építkezés során egy urnás rítusú sír került 
elő. Németh Péter közlése szerint a temető még a század
forduló táján elpusztult.123 

Vaszar—Szilos (Veszprém megye). Temetőből származó 
edények kerültek a lelőhelyről a községi iskola gyűjte
ményébe.124 

35. Vaszar—Torét (Veszprém megye). A lelőhelyen, ma már 
ismeretlen kiterjedésű temető urnasírjai kerültek elő. 
Az utóbbi években telepre utaló felszíni leletanyag jutott 
innen a pápai múzeumba.125 

^33 
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N/B. (KESZTHELYI ÉS TAPOLCAI MEDENCE) 

1. Badacsonytomaj (Veszprém megye). Bronzhorogra fű
zött 2 db aranycsüngő ismert a község területéről. A le
lőhelyre vonatkozó adatok ma már ismeretlenek.126 

2. Balatongyörök—Bekötőút (Veszprém megye). A bekötő
út építésekor az észak-dunántúli csoport telepének és 
temetőjének leletei kerültek elő.127 

3. Gyulakeszi—Várhegy (Veszprém megye). A lelőhelyről 
ismert bronzékszerek valószínűleg sírleletből származ
nak (gömbfejű tű, fecskefarok csüngő, lemezcsövecs
kék).128 

4. Káptalantóti—Bácsihegy (Veszprém megye). Telepre 
utaló felszíni nyomok ismertek a domb alacsony, DNy-i 
lejtőjén.129 

5. Keszthely—Méntelep (Veszprém megye): 1958-ban Sági 
Károly telephez tartozó gödröt tárt fel a lelőhelyen.130 

6. Keszthely—Úsztató (Veszprém megye). A lelőhelyen 
végzett leletmentő ásatás során a X. számú gödörben 
mészbetétes díszítésű kerámia került elő.131 

7. Szigliget (Veszprém megye). Egy kúpos bronzpityke és 
egy fecskefarok csüngő ismert a község területéről.132 

8. Vörs—Homokbánya (Somogy megye). Az észak-dunán
túli csoport temetője került elő a lelőhelyen.133 

9. Zalavár—Ökörsziget (Veszprém megye). Az egykor szi
geten levő lelőhelyen terepbejárásból származó lelet
anyag került elő.131 

10. Zalavár—Ürmöspuszta (Veszprém megye). Telepre utaló 
edénytöredékek kerültek a lelőhelyről Lantos Hilár ma
gángyűjteményébe.135 

11. Zánka—Bekötőút—Agyagbánya (Veszprém megye). Az 
agyagbányában egy sírból származó urna került elő.130 

N/C. (BALATON-FELVIDÉK, VESZPRÉMI MEDENCE, 
SIÓ-TORKOLATVIDÉK) 

" 1. Balatonalmádi (Veszprém megye). Két ismeretlen lelő
hely ű edénytöredék ismert a községből.137 

2. Balatonalmádi—Budatava (Veszprém megye). A lelő
helyen 1937-ben sírleletek kerültek elő.138 

3. Balatonalmádi—Káptalanfüred (Veszprém megye). 1934-
ben és 1940-ben temetőből származó szórványok kerül
tek elő. 1953-ban Fitz Jenő végzett leletmentést, amikor 
öt sír került feltárásra. A temetőben urnás és szórtham-
vasztásos rítus egyaránt előfordult.139 

4. Balatonfüred (Veszprém megye). Ismeretlen lelőhelyről 
származó edények kerültek a keszthelyi múzeumba a 
község területéről.140 

5. Balatonfüred—Lakidülő—murvabánya (Veszprém megye). 
Az urnás és szórthamvasztásos rítusú sírokat egy római 
temető pusztította el. A lelőhelyről csak szórványos edé
nyeket ismerünk a veszprémi múzeumban.141 

6. Balatonfüzfő (Veszprém megye). Egy szórványos edény 
került a község területéről a veszprémi múzeumba.142 

7. Balatonfüzfő—Felsőcsebere (Veszprém megye). Temető
ből származó edények ismertek a veszprémi múzeumban. 
A leletek tálalási körülményei ismeretlenek.143 

8. Balatonfüzfő—Mámai-hegy (Veszprém megye). A lelő
helyről telepre utaló felszíni leletanyagot ismerünk.144 

9. Balatonkenese—Akarattya—Alagút (Veszprém megye). 
A lelőhelyről telepre utaló felszíni anyagot ismerünk.145 

10. Balatonkenese—Partfő (Veszprém megye). Telepről szár
mazó leletek kerültek a veszprémi múzeumba.146 

11. Balatonkiliti (Somogy megye). Egy észak-dunántúli tí
pusú kancsó ismert a lelőhelyről a kaposvári múzeum
ban.147 

12. Balatonlelle (Somogy megye). Bizonytalan körülmények 
között előkerült, telepre utaló edénytöredékeket ismerünk 
a község területéről.148 

13. Balatonszabadi—Gamászai csárda (Somogy megye). 
A volt piarista szőlő területén 6 szórthamvasztásos rítusú 
sír került elő. A megmaradt leletek a veszprémi Bakonyi 
Múzeumba kerültek.149 

14. Berhida—Kiskovácsi hegyek I. (Veszprém megye). 
A veszprémi múzeum telepről származó edénytöredéke
ket őriz a lelőhelyről.150 

15. Berhida—Kiskovácsi hegyek II. (Veszprém megye). Terep
bejárásból származó felszíni leletanyag ismert a lelő
helyről.151 

16. Berhida—Peremarton-major (Veszprém megye). Telepre 
utaló felszíni leletek kerültek elő a lelőhelyről.152 

17. Berhida—Szennyeshegy (Veszprém megye). A lelőhelyen 
telepről származó kerámiát ismerünk.153 

18. Csopak—Kőkoporsó domb (Veszprém megye). Sírleletek 
kerültek a lelőhelyről a keszthelyi és veszprémi múzeum
ba, századunk első évtizedeiben. A tárgyak tálalási körül
ményei ismeretlenek.154 

~19. Csopak—Kövesdi-templomrom (Veszprém megye). Egy 
szórványos mészbetétes díszítésű cserép került elő a lelő
helyen. A templom középkori rétegei alatt több bronz
kori edénytöredék volt.155 

20. Csopak—Lőcsedomb (Veszprém megye). Telepről szár
mazó felszíni anyag került a veszprémi múzeumba.156 

21. Csopak—Öreghegy (Veszprém megye). A felszíni leletek 
alapján a mészbetétes kerámia népe, észak-dunántúli cso
portjának telepe volt a lelőhelyen. Ugyanitt a Halomsíros 
kultúra jelenléte is bizonyítható.157 

22. Csór—Felsőmerítöpuszta (Fejér megye). A lelőhelyen 
1936-ban Marosi Arnold végzett ásatást. A feltárás so
rán 22 sír került elő. A temető rendszeréről ma már sem
mit sem tudunk, csupán a síregyüttesek ismertek.158 

23. Felsőörs—Cser (Veszprém megye). A lelőhelyről telepre 
utaló felszíni leletek kerültek a veszprémi múzeumba.159 

24. Felsőörs—Táncsics M. u. (Veszprém megye). A lelőhe
lyen egy aszkoszban elhelyezve 360 bronztutulusból álló 
ékszerlelet került elő. Az együtteshez még egy aszkosz-
töredék is tartozott.160 

25. Gyulafirátót—Murvabánya (Veszprém megye). A bánya 
területén két urnás rítusú sír feltárására került sor. A te
mető kiterjedésére nem rendelkezünk adatokkal. A lele
tek a veszprémi múzeumba kerültek. 161 

26. Gyulafirátót—Préposti dűlő (Veszprém megye). Telepről 
származó leletanyag ismert a lelőhelyről a veszprémi Ba
konyi Múzeum gyűjteményében.102 

-27 . Hajmáskér—Lövőtér (Veszprém megye). Egy mészbetétes 
díszítésű bögre ismert a lelőhelyről. Tálalási körülményei 
ismeretlenek.163 

28. Kádárta—Belterület (Veszprém megye). Telepről szár
mazó leletek kerültek a falu területéről a veszprémi mú
zeumba. A leletek alapján valószínűleg temető is lehetett 
a lelőhelyen.164 

~ 29. Kádárta—Hegedüs-halom (Veszprém megye). Néhány te
lepre utaló edénytöredék került elő a római település 
területén.165 

30. Kádárta—Ráchalála dűlő (Veszprém megye). A lelőhe
lyen másodlagos helyzetben, telepről származó edénytö
redékek kerültek elő.166 

~31. Királyszentistván (Veszprém megye). Szórványos edé
nyek kerültek a község területéről a Magyar Nemzeti 
Múzeumba.167 

32. Királyszentistván—Csatári malom (Veszprém megye). 
A lelőhelyen egy 53 sírós szórthamvasztásos rítusú temető 
került feltárásra. A temető területén néhány telepre utaló 
gödör is előkerült.168 

33. Királyszentistván—Disznódomb (Veszprém megye). Te
lepre utaló felszíni leletek ismertek a lelőhelyről.169 

' 3 4 . Liter—Mámapuszta (Veszprém megye). Egy szórványos 
edényt közöl Kuzsinszky Bálint a lelőhelyről.170 

- 35. Liter—Papvásár (Veszprém megye). Egy, valószínűleg sír
ból származó urna ismert a község területéről.171 

36. Lovas—Szerdahelyi-dűlő (Veszprém megye). Szórványos 
edénytöredékek kerültek a közelebbről ismeretlen lelő
helyről a veszprémi Bakonyi Múzeumba.172 

37. Nemesvámos—Ányoskút (Veszprém megye). A lelőhelyen 
található római villa ásatásakor mészbetétes díszítésű 
edénytöredékek is előkerültek.173 
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38. Ordacsehi—Sárszegi-dülŐ (Somogy megye). Egy szórt-
hamvasztásos ritusú sír került elő az alacsony dombvonu
laton levő lelőhelyen.174 

39.Ősi^Deáki-dülő (Veszprém megye). Telepre utaló felszíni 
leletek és egy szórthamvasztásos ritusú sír anyaga került 
a veszprémi múzeumba.175 

40. Ősi—Vízredülő (Veszprém megye). Egy urnás és két szórt
hamvasztásos ritusú sír került feltárásra a lelőhelyen. 
A temető kiterjedése ismeretlen. A temető közelében te
lepre utaló felszíni leletek is előkerültek.176 

41. Öskü-Aranyoskát (Veszprém megye). A terepbejárási 
adatok alapján település lehetett a lelőhelyen.177 

42. Öskü—Felsőtálok (Veszprém megye). Telepről származó 
felszíni edénytöredékek kerültek a lelőhelyről a veszpré
mi Bakonyi Múzeumba.178 

43. Paloznak—Kőkoporsó dűlő (Veszprém megye). Egy mész
betétes díszítésű bögre ismert a lelőhelyről.179 

-44. Papkeszi—Cigánylap (Veszprém megye). Telepre utaló 
felszíni leleteket ismerünk a lelőhelyről.180 

45. Papkeszi—Felsőmajor (Veszprém megye). A lelőhelyen 
egy nagykiterjedésű temető volt. 1935-ben Rhé Gyula 
3 sírt, 1953-ban Kiss Ákos 5 sírt tárt fel a területen. A le
letek a veszprémi múzeumba kerültek.181 

46. Ságvár (Somogy megye). Radnóti Aladár 1942-ben vég
zett ásatása során 9 hamvasztásos ritusú sír került elő a 
lelőhelyen. A leletanyag az észak-dunántúli csoporthoz 
kapcsolható. A sír-összefüggések ma már ismeretlenek.182 

47. Siófok—Balatonszéplak—Vadkacsás (Somogy megye). 
Az 1968-ban végzett ásatás során egy 111 sírós temető 
öt sírcsoportjának leletmentő feltárására került sor. 
A leletanyag a kaposvári múzeumba került.183 

48. Sóly—Őrhegy (Veszprém megye). Egy terepbejárásból 
származó mészbetétes díszítésű edénytöredék ismert a 
lelőhelyről.184 

49. Szentkirályszabadja—Kakonföld (Veszprém megye). A le
lőhelyen egy urnatöredék került elő. 

50. Szentkirályszabadja—Romkút (Veszprém megye). A ró
mai telep területéről mészbetétes díszítésű cserépanyagot 
ismerünk.180 

51. Szentkirály szabadja—Várhegy (Veszprém megye). A ko
rai mészbetétes kerámia időszakához tartozó telep terü
letén az észak-dunántúli csoport edénytöredékei is elő
kerültek.187 

52. Szentkirályszabadja—Várhegyoldal (Veszprém megye). 
Egy bögretöredék ismert a lelőhelyről a Magyar Nemzeti 
Múzeumban.188 

53. Szólád—Major (Veszprém megye). A közelebbről isme
retlen lelőhelyen sírból származó edények kerültek elő. 
A leletek elpusztultak.189 

-54. Tihany—Gödrös (Veszprém megye). A 66. számú telken 
urnasírok kerültek elő. Feltételezhető, hogy ez a temető 
tartozhatott az óvári telephez.190 

~55. Tihany—Óvár (Veszprém megye). A késő bronzkori erő
dített telep területén a mészbetétes edények népe leletei 
is előkerültek.191 

56. Tihany—Rév (Veszprém megye). A korai mészbetétes 
kerámia lelőhelyén ismertek az észak-dunántúli csoport 
leletei is.192 

57. Várpalota—Hangyálos (Veszprém megye). A lelőhelyen 
telepre utaló leletek kerültek elő.193 

58. Várpalota—Inota, Tófői-dűlő (Veszprém megye). Terep
bejárásból származó felszíni telepanyag ismert a lelő
helyről.194 

59. Várpalota—Pét, Állami Gazdaság II. (Veszprém megye). 
Telepről származó mészbetétes díszítésű edénytöredékek 
kerültek a veszprémi múzeumba.195 

60. Veszprém—Bajcsy-Zsilinszky u.—Udvardy-telek környéke. 
Anagykiterjedésű temetőben több ponton kerültek elő sír
leletek. A rendelkezésre álló adatok alapján a lelőhelyet 
a Bajcsy-Zs. u. 36—41. számú telkek, a Sörkert, Rendőr-
laktanya és az új tiszti lakások által határolt térségre 
korlátozhatjuk.196 

61. Veszprém—Benedekhegy. Telepről származó leletek ke
rültek i n n e n a veszprémi Bakonyi Múzeumba.197 

62. Veszprém—Búzapiac. A lelőhelyen 13 sír került feltárás
ra 1926-ban. A tálalási körülmények ismeretlenek, csu
pán a síregyüttesek különíthetők el. Valószínűleg a te
metőhöz tartoznak az izraelita templom udvarán elő
kerültedények is.198 

63. Veszprém—Csordakuti-tó környéke. Szórványos edények 
kerültek elő a lelőhelyen.199 

64. Veszprém—Fojt ház. A Bajcsy-Zs. utcában levő telek 
területén 1906-ban sírleletek kerültek elő. A temető ki
terjedése és a leletek tálalási körülményei ma már ismeret
lenek.200 

65. Veszprém—Gulyadomb. Telepről származó edénytöre
dékek ismertek a lelőhelyről a Magyar Nemzeti Múzeum
ban.201 

66. Veszprém—Hóvirág lakótelep. Telepre utaló edénytöre
dékek kerültek elő a lakótelep területén.202 

67. Veszprém—Jeruzsálemhegy. A Kiskőrösi utcában levő 
lelőhelyen szórványos sírleletek ismertek.203 

68. Veszprém—Jutás, Aranyosvölgy. Két urnás ritusú ham
vasztásos sír került elő a lelőhelyen. A síregyütteseken 
túl néhány szórványos edény is bejutott a veszprémi mú
zeumba.204 

69. Veszprém—Jutas pu.—Angolkert. A lelőhelyről telepre 
utaló edénytöredékeket ismerünk.205 

70. Veszprém—Jutás, Seredomb. Az avar temető területén 
egy hamvasztásos ritusú bronzkori sír is feltárásra ke
rült.206 

71. Veszprém—Kissovich utca. Egy szórványos fazekat isme
rünk a lelőhelyről.207 

72. Veszprém—Kórház. Az intézmény tüdőosztályának épí
tésekor és az ezzel kapcsolatos tereprendezések során, 
egy nagyobb kiterjedésű temető került elő. Az 1930-ban, 
Rhé Gyula által megmentett 13 sír mellett, több sírlelet
ből származó szórványos edény is bejutott a veszprémi 
Bakonyi Múzeumba.208 

73. Veszprém—Kossuth L. u. Az evangélikus templom mel
letti területen 5 hamvasztásos ritusú sír került elő 1914-
ben. A leletek tálalási körülményei ma már ismeretle
nek.209 

74. Veszprém—Kossuth L. u. 18, Kulcsár-ház. Temetőből 
származó leletek kerültek elő a lelőhelyen pinceásás köz
ben. Feltételezhető, hogy az itt levő temetőrész összefügg 
a Kossuth utca 7. számú telken feltárt 5 sírral is.210 

75. Veszprém—Pajtakert. Telepre utaló néhány edénytöre
dék ismert a lelőhelyről.211 

76. Veszprém—Papvásártér. Urnás és szórthamvasztásos ri
tusú sírok leletei kerültek elő a lelőhelyen. Rhé Gyula 
a szórványokon túl, 16 sírt tárt fel. A tálalási körülmé
nyek és a temető kiterjedése ma már ismeretlen.212 

37. Veszprém—Rab Mária-forrás. Telepre utaló leletek ke
rültek innen a veszprémi múzeumba.213 

78. Veszprém—Sashegy. Telepről származó edénytöredékek 
ismertek a lelőhelyről a veszprémi múzeumban.214 

79. Veszprém—Szegényház. A Herceg- és a Pápai-utca sar
kán két szórványos edényke került elő. Tálalási körül
ményeik bizonytalanok.215 

80. Veszprém Széchenyi u.—Arany J. u. sarok. Bizonytalan 
kiterjedésű temető hamvasztásos sírjai kerültek elő a 
lelőhelyen.216 

81. Veszprém—Temetőhegy. Az Előd- és Hajnal utca találko
zásánál több ízben szórványos sírleletek kerültek elő. 
1965-ben egy szórthamvasztásos ritusú sír került feltá
rásra a lelőhelyen.217 

82. Veszprém—Temetőhegy. A Nagytó és Roboz utca sar
kán, ma már bizonytalan körülmények között sírleletek 
kerültek elő.218 

83. Veszprém—Thököly utca, Bruck-major. Szórványos sír
leleteket ismerünk a lelőhelyről a veszprémi múzeum
ban.219 

85. Veszprém—Várhegy. A Gizella-kápolna előtti téren, a 
törvényszék épületének alapozásánál, a Szeminárium
kertben, a Tolbuhin utcában és a Várhegy keleti lejtő
jén, telepre utaló edénytöredékek kerültek elő.220 
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85. Vilonya-Felsőmajor (Veszprém megye). A majortól ÉNy-
ra fekvő lelőhelyen egy mészbetétes díszítésű edénytöre
dék került elő.221 

86. Vörösberény—Vasúti bevágás (Veszprém megye). A föld
munkák során temetőből származó szórványos edények 
kerültek a veszprémi múzeumba.222 

87. Zamárdi-Villanytelep (Somogy megye). A villanytelep 
környékének beépítése során egy nagykiterjedésű temető 
jelentős része pusztult el. A leletek egy része a keszthelyi 
Balatoni Múzeumba, más része Piller Dezső magángyűj
teményébe került.223 

N/D. (ESZTERGOMI MEDENCE, 
D-SZLOVÁKIA) 

1. Almásfüzitő—Nagykolónia (Komárom megye). A lakó
telep építési területén 8 urnás és szórthamvasztásos rí-
tusú sír feltárására került sor. A leletanyag a Magyar 
Nemzeti Múzeumba került. Néhány szórványosan elő
került edény is ismert a lelőhelyről.224 

2. Ászár (Komárom megye). Telepről származó leletek ke
rültek a község területéről a győri múzeumba. Egy szór
ványos edény a Magyar Nemzeti Múzeumba került.225 

3. Bai (Komárom megye). Valószínűleg sírokból származó 
edényeket ismerünk a község területéről a Magyar Nem
zeti Múzeum gyűjteményében.226 

4. Bajna—Klastrom (Komárom megye). Csupán M. Dusek 
közlése utal egy észak-dunántúli mészbetétes kerámiás 
temető létére a község területén. Az irodalmi utalás való
színűleg a Klastrom lelőhelyre vonatkozik, ahonnan né
hány szórványos edény került az esztergomi múzeumba.227 

6. Calovec (Megyercs) — Szlovákia. Temetőre utaló adatot 
ismerünk a lelőhelyről.22** 

6. Chotin (Hetény) — Szlovákia. Sírokból származó lele
tek kerültek elő a lelőhelyen.229 

7. Dunaalmás (Komárom megye). A közelebbről ma már 
ismeretlen lelőhelyen sírleletek kerültek felszínre.230 

8. Esztergom (Komárom megye). Wosinsky Mór közlése 
nyomán 8 db mészbetétes díszítésű edényt ismerünk, me
lyek a város területén kerültek elő. Tálalási körülmények 
ismeretlenek.231 

S/a Esztergom—Ispitahegy (Komárom megye). A lelőhelyen 
az észak-dunántúli csoport jellegzetes fémtípusait tartal
mazó kincslelet került elő.231/a 

9. Esztergom—Laposi dűlő (Komárom megye). Az eszter
gomi múzeum temetőből származó szórványokat őriz 
a lelőhelyről.232 

10. Esztergom—Szentkirály—Kavicsbánya (Komárom me
gye). Egy temetőből származó urna került a lelőhelyről 
az esztergomi múzeumba.233.. 

11. Esztergom—Vár (Komárom megye). A középkori réte
gek alatt telephez tartozó gödrök és mészbetétes díszí
tésű kerámiatöredékek kerültek elő.234 

12. Iza (Izsa) — Szlovákia. Temetőre utaló adatot ismerünk 
a lelőhelyről.235 

13. Iza—Velkí Harcás (Izsa—Nagyharcsás) — Szlovákia. 
Hamvasztásos temető került elő a lelőhelyen.236 

14. Kecskéd (Komárom megye). A község határában levő 
temetőben kb. 30 sír feltárására került sor 1905—1909 
között. A síregyüttesek ma már ismeretlenek. A lelet
anyag a komarnói múzeumban van.237 

15. Komárom—Koponyássánc (Komárom megye). A lelő
helyről csak M. Dusek közléséből tudunk. A temető 
leletanyagára vonatkozóan semmilyen forrás nem áll 
rendelkezésünkre.238 

16. Komárom—Monostor (Komárom megye). A lelőhelyen 
több hamvasztásos sír került elő. A leletek a komarnói 
múzeumba kerültek. Dokumentációs feljegyzések nem 
maradtak a temetőről.239 

17. Komárom—Újszálláspuszta (Komárom megye). A lelő
helyen előkerült temetőre vonatkozóan csak irodalmi 
utalásokkal rendelkezünk. A leletanyag Brnoba került 
még a harmincas években.240 

18. Kömlőd (Komárom megye). Csupán Patay Pál közléséből 
tudjuk, hogy a község területén szórványos mészbetétes 
edény került elő.241 

19. Környe—Fácánkert (Komárom megye). A lelőhelyen 
1962-ben egy 26 sírós, két sírcsoportból álló temető fel
tárásra került sor. A leletanyag a tatai Kuny Domokos 
Múzeumban van. Néhány szórványos edény a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került.242 

20. Lábatlan—Agyagbánya (Komárom megye). Szórványos 
edények ismertek a bánya területéről a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. Mészbetétes díszítésű leletanyag került 
innen az esztergomi múzeumba is.243 

21. Marcelová (Marcelháza) — Szlovákia. A komarnói mú
zeum őriz temetőből származó leleteket a község terü
letéről.244 

22. Nagysáp—Őrisáp (Komárom megye). Az esztergomi mú
zeumba került szórványos leletek pontos lelőhelye ma 
már ismeretlen.245 

23. Neszmély (Komárom megye). Sírleletekből származó edé
nyek kerültek a lelőhelyről a Magyar Nemzeti Múzeumba. 
A temetőről semmilyen dokumentációs adatot nem is
merünk.246 

24. Patince (Pát) — Szlovákia. A lelőhelyen egy 35 sírós te
mető került feltárásra.247 

25. Piszke—Barát kútja (Komárom megye). Egy szórványos, 
sírból származó urna került elő a lelőhelyen.248 

26. Piszke—Duna-part (Komárom megye). Temetőből szár
mazó edények ismertek a lelőhelyről az esztergomi mú
zeumban.249 

21. Piszke—Vasútállomás (Komárom megye). Egy bizony
talan körülmények között előkerült urna ismert az eszter
gomi múzeumban.250 

28. Radvan nad Dimajom (Dunaradvány) — Szlovákia. Te
metőre utaló adatot ismerünk a község területéről.251 

29. Radvan nad Dimajom — Zitavska Tőn (Dunaradvány— 
Zsitvatő) — Szlovákia. A lelőhelyről több sírleletből 
származó edény került a Magyar Nemzeti Múzeumba.252 

30. Sárisáp—Podkostolicam (Komárom megye). Temetőből 
származó leletek kerültek a Magyar Nemzeti Múzeumba 
a község területéről. A lelőhelyről az esztergomi múzeum 
is őriz mészbetétes díszítésű edényeket.253 

31. Süttő (Komárom megye). Szórványos edények kerültek 
a község területéről az esztergomi múzeumba.254 

32. Szórnod—Ágostyán (Komárom megye). A két község
ben, ma már ismeretlen lelőhelyről származó sírleletek 
kerültek a Magyar Nemzeti Múzeumba.255 

33. Szórnod—Belterület (Komárom megye). Egy urnás rí-
tusú sír került elő 1961-ben a község területén. A falu 
határából egy kincsleletet is ismerünk.256 

34. Szőny—Ószőny (Komárom megye). Temetőből szár
mazó edények kerültek elő a ma már ismeretlen lelőhely
ről. A szórványokon kívül egy sírlelet anyagát a Magyar 
Nemzeti Múzeum őrzi.257 

35. Szőny—Sörház (Komárom megye). Temetőből származó 
sírleletek ismertek a Magyar Nemzeti Múzeumban.258 

36. Szőny—Újszőny (Komárom megye). Az ismeretlen lelő
helyen előkerült sírleletekről ma már csak irodalmi uta
lások alapján tudunk.259 

37. Tata—Újhegyi szőlő (Komárom megye). Temetőből 
származó edények kerültek elő a lelőhelyen. Tálalási 
körülményeik ismeretlenek.260 

38. Tokod (Komárom megye). Egy szórványos bögre ismert 
a község területéről.261 

39. Tokodaltáró—Homokbánya, Árpád-táró (Komárom me
gye). A homokkitermeléssel megbolygatott lelőhelyen 
1961-től több leletmentő ásatás folyt. A feltárások során 
a tokodi csoport sírjai mellett a mészbetétes kerámia népe 
észak-dunántúli csoportjának temetkezései is előkerül
tek. A leletanyag az esztergomi múzeumba került.262 

40. Vérteskethely (Komárom megye). Ismeretlen lelőhelyről 
származó leletre utal Patay Pál a község területén.263 

41. Zlatná na Ostrove—Velky Léi (Csallóközaranyos—Nagy-
léi) — Szlovákia. Temetőre utaló adatot ismerünk a lelő
helyről.264 
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Az észak-dunántúli csoport négy települési gócban 
elhelyezkedő 184 lelőhelyét elsősorban topográfiai szem
pontok alapján kell áttekinteni. Egyelőre függetlenítjük 
magunkat attól a ténytől, hogy az N/A—С egységek 
lényegében a csoport életének teljes időszakát reprezen
tálják, az N/D lelőhelyek viszont ezen időszaknak csak 
egy bizonyos részét képviselik. Azt a lehetőséget is 
kikapcsoljuk pillanatnyilag a települési gócok elemzésé
ből, hogy az egyes egységeken belül belső mozgásokkal 
is számolnunk kell. Az N/A—N/B, N/A—N/C, illetve 
az N/B—N/C elkülönülésének abszolút földrajzi hatá
rait tehát mindenekelőtt tisztán próbáljuk megvonni. 
Az N/A lelőhelyek zártsága DK felé a Bakony ter
mészeti választójával magyarázható legegyszerűbben. 
DNy—felé úgy látszik, hogy a Kemeneshát és Keme
nesalja területe, vagyis a Marcal és Rába folyók közötti 
sáv lakatlan volt, az idegen Gáta—Wieselburg népesség 
szállásterülete felé. A Marcal déli folyása mentén ugyan
csak megtaláljuk az üres zónát az N/A—В lelőhelyek 
között. A Torna-pataktól délre egészen a tapolcai-me
dencéig hiányoznak az észak-dunántúli csoport lelőhe
lyei. Ezen a területen a szisztematikus terepbejárási 
adatok alapján már határozottan látszik, hogy a két 
települési góc között olyan területek maradtak megszál-
latlanul, amelyeket semmiképpen sem a természeti vi
szonyok miatt kerültek el. Az N/B—С lelőhely cso
portok között ugyancsak megtaláljuk a határozott el
választó üres sávot Zánkától—Tihanyig, ahol a topog-
ráfiailag teljesen feldolgozott Balatonfelvidéken egyetlen 
lelőhely sem ismert ebben a korszakban.265 Az időren
dileg is speciális helyzetben levő N/D egység elterjedési 
körzete nyugat és dél felé teljes határozottsággal meg
határozható. 

Jól követhető a mészbetétes edények népe észak
dunántúli csoportjának elterjedési viszonya a vatyai 
kultúrával is. Az N/C egységgel szemben a mocsaras 
Sárrét jelentette a gyepűt az idegen eredetű vatyai nép 
szállásterülete felé. Már korábban említettük, hogy a leg
fontosabb ÉNy—DK-i természetes átjáró, a Móri-árok 
úgy látszik nem jöhetett számításba a mészbetétes ke
rámia népének kialakulása és terjeszkedése során a korai 
periódusban. Már ebben az időszakban a Rába—Marcal 
—Balatonfelvidék útvonal lehetett az egyedül lehetséges 
kialakulási és terjeszkedési irány, a litzenkerámiás lelő
helyek elemzését véve alapul. Ezt erősíti, — az N/C — 
— vatyai viszonyt nézve, az a tény is, hogy a Móri-árok 
DK-i bejáratát, valószínűleg ezen átjáró ellenőrzését, 
a Fehérvárcsurgó—várhegyi hatalmas erődített vatyai 
telep láthatta el.266 Ez a szituáció akadályozhatta min
den bizonnyal az észak-dunántúli csoport keleti kap
csolatainak kibontakozását a Tisza-vidéken élő népek 
felé, hisz a vatyai kultúra törzsterületéhez tartozott 
az egyetlen járható DK-i kereskedelmi út, a Sió— 
Sárvíz völgye is.267 Az észak-dunántúli csoport föld
rajzi elhelyezkedésének ilyen elemzése alapján tehát hatá
rozottan kimondhatjuk, hogy az N/A—D jelzésű tele
pülési gócok között, természeti adottságok figyelembe
vételén túl, tudatosan megvont gyepűk helyezkedtek el. 
Ez a meghatározott szállásterület-rendszer viszont lé
nyeges bizonyíték egy egységes anyagi és szellemi kultú

rájú társadalom települési csoportjainak meghatározásá
hoz.268 A társadalmi szerkezet megismeréséhez vezető 
úton természetesen már ez a részeredmény is fontosnak 
mondható. 

Hogy az egész kultúra tekintetében képet nyerhessünk 
a feltételezett települési csoportokról, a már közölt dél
dunántúli csoport lelőhelycsoportosulásait is megkísé
reljük felvázolni.269 (3. térkép.) 

Nézzük meg mindenek előtt az északi és déli csoport 
területi viszonyának kérdését. Az N/C egység elterjedé
sében határozottan nyomonkövethető egy belső mozgás 
a Balaton ÉK-i partvidéke mentén a Sió-torkolatvidék 
felé, egészen Balatonlelle vonaláig, ahol a mocsaras 
Nagyberek természetes határt jelenthetett. Valószínűleg 
az N/B lelőhelyek lakossága is tovább húzódhatott 
dél felé, de a Zalai dombság és a Belső Somogy vidékén 
ma még nem követhető nyomuk. Eltekintve egyelőre 
e két települési csoport elmozdulásának időrendjétől, 
belső vagy külső okaitól, kétséget kizáróan megálla
píthatjuk, hogy az N/C egység és a dél-dunántúli cso
port között, életük teljes időtartamában, tehát legna
gyobb kiterjedésük idején is megtalálható a szállás
területeket elválasztó gyepű. Ez a zóna, — egyben 
a vatyai törzsterület felé is — kiterjedt a Sió—Sárvíz 
közötti teljes területre és az északiak elmozdulásáig 
a Külső-Somogy vidékére. Ezek után a déli csoport 
lelőhelyeinek áttekintése is megerősíti a települési cso
portok régészeti szétválasztását, mely az egész kultúrára 
érvényes vérségi, illetve társadalmi-politikai szerkezeten 
nyugodhatott. A dél-dunántúli lelőhelyeket 3 települési 
csoportra lehetett szétválasztani. A most közölt észak
dunántúli anyaghoz hasonlóan; S/A, S/B és S/C jel
zéssel különböztetjük meg azokat, alapként a további 
vizsgálatokhoz. Az S/A egység lényegében a Sió és 
Kapós folyók völgyében; a Hegyháton és a Somogy— 
Tolnai dombságon élt. Az S/B jelzésű települési cso
port elterjedési körzete a Mecsek és a Villányi-hegység 
közötti, patakokkal tagolt dombság volt. Az S/C lelő
helyek népének törzsterülete a Duna—Dráva szögben 
lokalizálható. Mivel a Dél-Dunántúlon a rendszeres 
terepbejárások még nem történtek meg, ezen csoporto
sulások határait sem lehet véglegesnek tekinteni. Ettől 
függetlenül létük, ezen entikai csoporton belül sem vi
tatható. A települési csoportok földrajzi helyzetéből 
ítélve itt is számolni lehet, elsősorban az S/A egység 
esetében egy bizonyos belső elmozdulással a Kapos-
völgyben DNy—felé, illetve a Sárközi mocsarak mentén 
déli irányban. E belső mozgások kapcsán még vissza
térünk a topográfiai és történeti események okainak 
és összefüggéseinek problémáira. 

A települési csoportok rendelkezésünkre álló adatai
nak metrikus értékelése, még az abszolút lelőhelyszám 
meghatározása is, — függetlenül a csoport teljes élet
tartamától — sok nehézségbe ütközik. Az egy időben 
használt telepek, temetők számának meghatározása pe
dig egyelőre lehetetlen, a csak igen kis területen elvégzett 
terepbejárások és a teljes telep vagy temetőfeltárások 
hiánya miatt. A négy települési csoport közül most 
kísérletként az N/B egységet emeljük ki ennek illusztrá
lására. A csoport területe terepbejárással teljesen át-
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kutatott s viszonylag alacsony lelőhelyszáma egyszerűvé 
teszi a bemutatást. 

Telep Temető Szórvány 

N/B 1 — — 
2 + + 
3 — + 
4 + _ 
5 + — 
6 
7 
8 

+ —• 6 
7 
8 — + 
9 + — 

10 + — 
11 — + 

Egy zárt területen élő népesség abszolút lelőhely
számának meghatározásánál abból indulunk ki, hogy 
egy telep és a hozzátartozó temető képezhetett egy 
egységet. Az itt rendelkezésre álló 11 földrajzi pontot 
2 esetben csak szórványos leletek jeleznek. Három he
lyen a temető ismert a terepbejárások ellenére. Öt 
telepnek a temetője ismeretlen, s csak 1 olyan lelőhely 
van, ahol a telep és a valószínűleg hozzátartozó temető 
helye is rendelkezésünkre áll. Tehát még ezen a jól 
megkutatott területen is hiányzik 12 topográfiai adat. 
A többi települési csoport esetében viszont még a hi
ányzó pontok, telepek és temetők számát sem lehet 
reálisan megjelölni a szórványok nagy számaránya, 
a lelőhelyek pontatlansága vagy a terepbejárások hiánya 
miatt. 

A topográfiailag meghatározott települési—csoport 
rendszer további vizsgálatába bevonhatók akétféleham
vasztásos temetkezési szokás területi megoszlásával és 
belső időrendi adottságaival kapcsolatos korábbi ered
ményei is : 

1. A mészbetétes edények népe észak-dunántúli cso
portjának legrégibb időszakát a két kialakulási 
centrumban egyaránt jelzik a tiszta urnás és szórt-
hamvasztásos rítusú temetők. 

2. A csoport belső fejlődésének megfelelően a jelzett 
két területen a népesség fiatalabb időszakát a ke
vert rítusú hamvasztásos temetők képviselik. Ebben 
az időben jutott el a csoport népe az Esztergom 
környéki és délszlovákiai területekre.270 

Ezen feltevéseket fedésbe hozva a települési csopor
tokkal, világosan látszik, hogy a topográfiai elemzés 
során helyesen jelöltük meg az észak-dunántúli etnikai 
csoport kialakulási centrumaiként az N/A és N/C egysé
geket. A vegyes rítusú temetőkkel jelzett N/D csoport 
mellé úgy látszik az N/B lelőhelyeket is csatlakoztatni 
lehet. Az a tény, hogy a települési csoportok bizonyos 
temetkezési törvényszerűségekkel azonosíthatók, köze
lebb visz bennünket e nép társadalmi szerkezetének meg
ismeréséhez is. A különböző hamvasztásos rítusok okát 
vizsgálva kizártuk az etnikus különbözőségeket és az ab
szolút időrendből következő differenciát.271 A temet
kezési szokás ugyanakkor egyik legfontosabb régészeti 
jellemzője a vérségi-lokális alapon szervezett társada
lomnak. A hamvasztáson belüli variációk, — urnás 

és szórthamvas temetkezés — önálló, majd vegyes je
lentkezése a temetőkben, csak a települési, illetve lo
kális csoportok közötti házassági kapcsolatok révén, 
adott leszármazási rend szigorú betartásával magyaráz
hatók. Ezek szerint tehát a kialakult észak-dunántúli 
etnikai csoport két lokális csoportra osztható, — N/A 
és N/C — melyek valószínűleg egy-egy törzzsel azono
síthatók. Szállásterületük határozottan körvonalazható, 
anyagi és szellemi kultúrájuk lényegében azonos, temet
kezési szokásuk a hamvasztás volt. Mindkét területen 
a kötelező törzsi endogámiának megfelelően, több urnás-
és szórthamvasztásos módon temetkező nemzetségnek 
kellett élnie, a házassági kapcsolatok és a leszármazási 
rend szabályai szerint. Ezt a tiszta urnás vagy szórt
hamvas rítusú temetők igazolják.272 Az N/D terület 
megszállása a két törzsből álló etnikai csoport életének 
későbbi időszakában következett be, ennek kulturális 
és stratigráfiai bizonyítékairól már volt szó.273 Minden 
bizonnyal ez a belső történeti esemény a népesség ter
mészetes gazdasági-biológiai megnyilvánulásaként fog
ható fel, s mint a vegyesritúsú temetők mutatják, a há
zassági kapcsolatok módjának és a leszármazási rend
nek megváltozását is eredményezték. Az újonnan meg
települt lokális csoport a népesség harmadik törzsét 
alkothatta, vagyis ebben az időben már három törzs 
szövetsége alkothatta az észak-dunántúli etnikai cso
portot. Az elterjedés és temetkezési szokás vizsgálata, 
majd egyeztetése alapján kialakult települési-társadalmi 
vázlat fontos alaphelyzetet teremthet az etnikai csoport 
további kutatásához. Minden bizonnyal az anyagi kul
túra tipológiai összevetése e törzsek szerint, még kö
zelebb fog bennünket vinni a kultúra alapos és reális 
megismeréséhez. 

Külön kell foglalkoznunk még az N/B települési cso
porttal és az N/C törzs terjeszkedésével a Balaton déli 
partvidékére. Az N/A, С és D törzs lelőhelyszámainak 
összevetése a terepbejárásokkal teljesen átkutatott N/B 
egységgel, az utóbbival szemben óvatosságra int. A te
rületek feltártsági fokát figyelembe véve úgy látszik, 
hogy az N/A és N/D törzs 44—42-es jelenlegi lelőhely
száma arányos a legjobban feldolgozott N/C törzs 87 
előfordulási esetével. A különbség minden bizonnyal 
csak a terepbejárások hiányát tükrözheti. Ezzel szemben 
az N/B egység 11 lelőhelye olyan kicsiny szám, hogy 
kétségesnek tartjuk ezek törzzsel való azonosítását. Ezt 
támasztja alá az a már említett adat is, hogy e területen 
nem találjuk meg a mészbetétes kerámia népének korai 
időszaka és a fiatalabb észak-dunántúli etnikai csoport 
közös lelőhelyeit sem. Ezt a településfolytonosságot 
az N/A és N/C törzs területén a kialakulási folyamat 
egyik fontos bizonyítékának tartottuk. A temetkezési 
szokások variációinak területi áttekintése is alátámasztja 
feltevésünket az N/B egység helyzetével kapcsolatban. 
Hasonlóan az N/D-hez, itt is csak vegyesritúsú temetők 
adatait ismerjük, ami az etnikai csoport életének fiata
labb időszakában vált jellemzővé. Ezen adatok alapján 
feltételezzük, hogy az N/B egységet csupán települési 
csoportnak kell tartani, mely később népesedhetett be, 
az észak-dunántúli csoport valamelyik törzsének (N/A 
vagy N/C) belső mozgása folytán. Az anyagi kultúra 
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részletes törzsi elemzése és megfelelő időrendi adatok 
fogják eldönteni, hogy honnan történt a betelepülés 
és volt-e ennek összefüggése az észak-dunántúli csoport 
népének utolsó időszakában meginduló ÉNy—DK-irá-
nyú történeti eseményekkel.274 

Az N/C törzs elmozdulását a települési térképen jól 
követhetjük a Balaton déli partvidékén egészen a Nagy
berekig (2. térkép). Bár az e területre húzódó népesség 
8 lelőhelye nem tekinthető végleges számnak, mégis 
két adat alapján a törzsön belül a legfiatalabb települési 
csoportnak kell ezeket tartanunk. A vegyesrítusú temetők 
jelentkezése itt is megfigyelhető. A Siófok—Balaton
széplak—Vadkacsás lelőhelyen (N/C, 47) feltárt temető 
időrendi helyzete különösen indokolja feltevésünket. 
Az öt megfigyelt sírcsoport közül két olyan egység ke
rült feltárásra, ahol az észak-dunántúli mészbetétes ke
rámia N/C törzsének és a Halomsíros kultúrának egy
aránt megtaláljuk sírjait az ovális alakban rendezett 
zárt sírcsoporton belül. A két népesség lelettípusainak 
síron belüli együttes előfordulása kétségtelenné teszi 
az N/C törzs népének és a késő bronzkori halomsíros 
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hódítóknak egyidejűségét e területen.275 Az időrend 
és történeti események megnyugtató feldolgozásához 
természetesen a kultúra kialakulását és elterjedését rög
zítő topográfiai adatok nem elegendők. E települési 
csoport léte azonban figyelmeztet arra, hogy míg az N/D 
törzs önálló életének végét a Reinecke В Bl periódus első 
felében bekövetkezett közvetlen magyarádi támadással 
nagy biztonsággal zárhatjuk,276 az etnikai csoport más 
területén (N/C törzs és Balaton környéki refugiális te
lepülési csoportja) ezt az eseményt a Halomsíros né
pesség megjelenése határozta meg, a Reinecke В Bl—2 
periódus fordulójánál semmiképpen sem korábbi idő
ben.277 E két időhatár között kell végiggöngyölíteni 
a jövő kutatásnak az észak-dunántúl középső bronz
korát záró eseménysor részleteit és lefolyását. Ezt a fel
adatot viszont csak a mészbetétes kerámia népe észak
dunántúli csoportjának most felvázolt törzsi rendszere 
alapján, a lokális csoportok részletes elemzése és az ese
ményekkel való szakaszos összevetése révén lehet el
végezni. 
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68 Magyarország Rég. Top. 1. 185.—• Zalavár: 59/20. A litzenkerámtás 

és korai mészbetétes időszak lelőhelyei a pápai és zirci járás terepbe
járása során 11 teleppel és egy bizonytalan lelettel gyarapodtak: Ba-
konytamási-Hathalom, 14/5,/62/; Egyházaskesző-Kurcant, 26/6, /96/; 
Külsővat-Derma,40/4,/135/; Külsővat-Bánhalmi Á. G. —gyümölcsös, 
40/13, /137/; Külsővat-Belsőbánd TI., 40/15,/137/; Magyargencs-Buj-
dosó-rét, 44/11, /147/; Marcaltő-Gombóc, 47/4, /155/ Mezőlak-Szent-
péteri-domb I. 48/5, /160/; Nemesgörzsöny-Kanálisra dűlő, П., 55/5,/ 
179/; Romand Erdőföldek I., 68/10, /223/; Magyarország Rég. Top. 
4. (Bp. 1972) 

™ Patay P., i. m. 36—40.; Mozsolics A., Arch. Hung. XXVI (Bp. 1942) 
14—19,33—35.;Men/.,uo.45—53.;BaW/G.,DunántúliDolg.4.i.m. 
18—25. 

70 Uo.; Bandi G., JPMÉ, 1965. i. m. 61—74.; A regölyi ásatás anyaga a 
szekszárdi múzeumban van. A lelőhelyen Torma I. végezte a feltárást. 
Ltsz: 68.4.9—13, 16—19, 22—27, 32—34, 42—50. tételszámok alatt. 
A szentlőrinci és háromfai telepek anyagát lásd : Dunántúli Dolg. 4. i. m. 
18—22., I—IX. t.; 24., XI—XII. t. 

71 Lásd 69. jegyzet anyagát, folytatás a 72. jegyzetben. 
72 Lásd 10. jegyzet anyagát. A két periódus anyagának időrendi szétvá

lasztásához a balatongyöröki és az Esztergály-alsóbárándpusztai 
telepek adataira támaszkodhatunk elsősorban. 

73 A Vas-megyei terepbejárások eddigi eredményei a mészbetétes kerámia 
népe tekintetében negatívnak mondhatók(a gyűjtés Károlyi M.munkája). 

74 Bóna I., Alba Regia 2—3 (Székesfehérvár, 1963) 16. 
75 Magyarország Rég. Top. 1.195. ; Bandi G., JPMÉ, 1965.70—71. 
76 Lásd 10. és 72. jegyzetek anyagát. 
77 Mozsolics A., Vasi Szemle 4 (1937) 234.; Va., Székesfehérvári Szemle 

(1938) I—II. 31.; Patay P., i. m. 38—39., 78—79. — Itt lásd a litzen-
kerámia régibb osztrák irodalmát.; Mozsolics A., AH. i. m. 33—35.; 
Bóna L, A Bronzkor Magyarországon. Kandidátusi disszertáció. 
Kézirat. (Bp. 1958) I. A korai bronzkor és a vatyai kultúra fejezete.; 
Va., AUSBSH 3 (Bp. 1961) 10—12. 

78 Bandi G„ Musaica XIV/III. (Bratislava, 1963) 3—25.; Va., Alba Regia 
4—5 (1963—64) 65—71.; Va., Alba Regia 6—7 (1965—66) 11—25.; 
Va., Die ungarischen Verbindungen der mitteleuropäischen Schnur-
(Litzen) keramik Kultur. Actes du VIIe. Congrès International des 
Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 1. (Praha, 1970) 500—506 

79 Uo. 
80 Uo.; Mozsolics A., AH. i. m. és Méri I., i. m. 45—53. 
81 Lásd 78. jegyzet anyagát. 
82 Bóna I., Alba Regia 2—3 (1963) 16. 
8 3 £ / Ű . , A Bronzkor... i. m. Gátai kultúra с fejezet.; R. PittionL, 

Urgeschichte des Österreichischen Raumes. (Wien, 1954) 307—322. 
84 Lásd 78. jegyzet anyagát. Ezzel a hiányzó láncszemmel válik teljesen 

indokolttá e Duna menti csoportokban meghatározó elemként feltűnő, 
mészbetétes díszítésű, tekercselt pálcikás technikával mintázott kerá
mia. A litzenkerámia és a korai mészbetétes leletanyag nyugat-dunántúli 
viszonyának stratigráfiai bizonyítékai világossá tették az előbbivel való 
közvetett, az utóbbival a közvetlen rokonság és összefüggés lehetőségét. 
A tokodi és szigetszentmiklós—kisapostagi csoportok eredetének ko
rábbi bizonytalansága ebben a történeti feloldásban, már ezen összetevő 
oldalán is megnyugtatónak mondható. 

85 Bóna I., AAH 9 (Bp. 1958) 223.; Kalicz, N.. Die Frühbronzezeit in 
Nordost-Ungarn. Arch. Hung. XLV (Bp. 1968) 178—185. 

86 Bona I., A Bronzkor... i. m. II. Vatyai kultúra с. fejezet.; Bandi G., 
Alba Regia 6—7 (1965—66) 11—17., I—XIV. t. 

87 Bandi G., Alba Regia 4—5 (1965) i. m. XX. t. Nyergesújfalu-Téglagyár. 
Ilyen jellegű leletanyaga van még a Tokodaltáró-Homokbányában 
feltárt temetőnek, ahol már a mészbetétes edények népe észak-dunántúli 
csoportjának sírjai is előkerültek. (Szerző ásatása, leletanyag az esztergo
mi múzeumban van.) 

88 Bandi G., JPMÉ, 1967. 25—33. 
89 Uo. 
S0Ezek az 1. és 2. térkép összehasonlításában a következők: 1. térkép 

3 — N/C2; 1. térkép: 4—N/C3; 1. térkép: 8 —N/C9; 1. térkép: 37— 
N/C51; 1. térkép: 38 — N/C56; 1. térkép: 39 — N/C60; 1. térkép: 
40 — N/C64 ; 1. térkép : 41 — N/C73 ; 1. térkép : 44 — N/C76 ; 1. térkép : 
45 — N/C80; 1. térkép: 46 — N/C84; 

91 Xantus János Múzeum, Győr. Ltsz: 53.75.1. 
92 Mithay S., i. m. 16., XII. t. 1—2.; Mozsolics A., Bronzefunde des Kar

patenbeckens. (Bp. 1967) 127—128., 29. t. 13—27. 
93 Faragó S., Rég. Füz. I /17 Bp. (1964) 6. 
94 Ltsz: 54.23.1. 
95 Ltsz: 56.191.1—2. 
96 Wosinsky M., Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. (Bp. 

1904) 39. XXIV. t. 16—17.; Mithay S., i. m. 8—12., V. t. 6.; VI. t. 3.; 
VIII. t. 1, 3—4, 6, 9,; IX. t. 1—2, 4. 

97 Xantus János Múzeum, Győr. Ltsz: 56.178.46—50. 
98 Wosinsky M., i. m. 39.; Patay P., i. m. 54. 
99 Patay P., D. Sz. X (1943) 270., 5. kép. b. 

1 0 0 Ltsz: 65.19.1—5. 
101 Mithay S., i. m. 10., IV. t. 2—5.; V. t. 1.; VI. t. 6. 
102 Nováki Gy., Rég. Füz. 1/11. (Bp. 1959) 8. 
103 Wosinszky M., i. m. 39—40.; Mithay S., i. m. 8, V. t. 7. 
104 Ltsz: 56.74.2. 
105 Magyarország Rég. Top. 4. — Külsővat. 137. 
108 Patay P., i. m. 54.; Az újabb leletekről Mithay S. szíves szóbeli közlése 

alapján van tudomásunk. Rég. Top. 4., 145. Lovászpatona/+ + + 
107 Patay P., i. m. 54. 

108 Mithay S., i. m 8., VII. t. 2. 
1 0 9 Wosinsky M., i. m. 40., XXIV. t. 4.; Xantus János Múzeum, Győr. 

Ltsz: 59.6.1. 
110 Xantus János Múzeum, Győr. Ltsz: 67.12.1—139, 154—207, 217—276, 

279—283, 285—301, 304—310, 313—333, 335—376.; Vzsoki A., 
Rég. Füz. T/10. (Bp. 1958) 5.; Va., AÉ. 94/1967. 219—220. 

111 Mithay S., i. m. 10., V. t. 3.; VIII. t. 2. 
112 Vzsoki A., Arrabona 5 (Győr, 1963) 5—89. K. Zoffmann Zs., JPME 

16 (1971)., Bandi G. JPMÉ 16 (1971) 
i " Uo. 85. 
*14 Nováki Gy., Rég. Füz. 1/13. (Bp. 1960) 10.; Xantus János Múzeum, 

Győr. Ltsz: 59.15.1—5.; 59.16.1—12. 
115 Ltsz: 70.1.4. 
i'8 Wosinsky M., i. m. 40., XX. t. 12, 15—16.; XXIV. t. 18.; XXV. t. 6, 

8.; Mithay S., i. m. 8—12., IV. t. 6—9., V. t. 2, 4—5, 8., VI. t. 2, 4—5, 
7_8. , VII. t. 5—8., VIII. t. 5, 8., IX. t. 3, 5.; Tompa F., BRGK 24/25. 
(1934—35) 25. t. 18, 20—22. 

" 7 Ltsz: 53.81.1.; Mithay S., i. m. 8., VI. t. 1. 
1 , 8 Xantus János Múzeum, Győr. Ltsz: 55.24.1. 
119 VBM, ltsz: 67.51.2—3. Récsey V., AÉ. 21 (Bp. 1901) 57—60.; Wosins-

kvM.,\. m. 40., XXII. t. 
120 VBM. 67. 50. I. 67. 112. 1—3. 
121 Ltsz: 67.1.3—6.; 67.2.1—2. 
J22 Magyarország Rég. Top. 3. — Somló. 197—198. 
123 Németh P., Rég. Füz. 1/15. (Bp. 1962) 9—10. 
124 Mithay S. szíves szóbeli közlése nyomán. Rég. Top. 4., 78/7. 
125 Jankó L., AÉ. 3 3 (1913) 60—65. ; Patay P., i. m. 54. ; Mithay S., Rég. Füz. 

1/20, (Bp. 1967)27. Az N/A lokális csoport lelőhelyei a pápai és zirci 
iárás terepbejárása során 9 lelőhellyel szaporodtak: Bakonygyirót-
Felsőgyőri föld, 3/3. /26/; Bakonypéterd-Tóréti dűlő, 8/7, /39-40/; 
Bakonyszentlászló-Kesellőhegy, 12/11, /51/; Gecse-Bála II, 30/3, /106, 
Gyarmat-Cikkdomb, 32/9 /112/; Mezőlak-Asszonyfa, 48/13, /161/; 
Nagydém-Közérjrépástmszta. 51/3, /169/; Olaszfalú-Szabó D. u., 61/13, 
202; Vanyola-Gecsei útra dűlő. 76/2, /249/. 

120 Darnay K., AÉ. 25. (Bp. 1905) 96.; Kuzsinszky В., A Balaton kornyéké
nek archeológiája. (Bp. 1920) 126.; Magyarország Rég. Top. 1. 30. — 
Badacsonytomaj : 2/ + + + . 

127 KBM, ltsz: 66.51.1.—32.; Dornyay В., BMErt. 2 (1942) 13.; Magyar
ország Rég. Top. 1.39. — Balatongyörök : 6/9. 

128 Darnay K., AÉ. 9. (Bp. 1889) 176—177.; Kuzsinszky В., i. m. 129.; 
Kőszegi F., AÉ. 91 (1964) 3—15.; Magyarország Rég. Top. 1. 59. — 
G vulakeszi : 14/+ + + . 

129 KBM, ltsz: 65.232.1.; Magyarország Rég. Top. 1. 73. — Káptalantóti: 
20/1. 

130 KBM, ltsz: 65.253.1.; Magyarország Rég. Top. 1. 90—91. — Keszt
h e l y ü l ^ . 

131 A leltározatlan anyag a keszthelyi Balatoni Múzeumban van. 
1 3 2 Darnay K„ Arch. Közi. 22 (Bp. 1889) 80., XXXII. t. 1,7.; Magyar

ország Rég. Ton. 1. 155.— Szigliget: 46/+ + + . 
188 Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár. Ltsz: II. 92., A keszthelyi múzeum 

innen származó anyaga leltározatlan. Draveczky B.—Sági K.—Takáts 
Gy.,i. m. 52. 

134 Lantos Hilár magángyűjteményében.; Magyarország Rég. Top. 1 
189.—Zalavár: 59/31. 

«s Magyarország Rég. Top. 1. 184. — Zalavár: 59/16. 
136 KBM, ltsz: 65.366.1.; Magyarország Rég. Top. 1.190. — Zánka: 

60/1. 
137 VBM, ltsz: 63.33.1—2.; M. Dusek., Rég. Füz. 11/8. (Bp. 1960) 49, 52, 

54.; Magyarország Rég. Top. 2. — Balatonalmádi: 4/ + + + . 
юз VBM, ltsz: 54.18.1—3.; 54.41.1—4. 6—8.; 54. 42.1—2.; 54.43.1—2; 

55.9.1.—8.; 63.16.11.; Magyarország Rég. Top. 2. — Balatonalmádi: 
4/8. 

139 VBM, ltsz: 54.10.1.; 54.38.1—18.; 55.125.1.—27, 32—47, 49—50, 
52—55, 58—72, 76—92.; Magyarország Rég. Top. 2. — Balaton
almádi: 4/1. 

140 Ltsz: 512—513, 530.; Wosinsky M., i. m. 42.; Patay P., i. m. 55.; 
Magyarország Rég. Top. 2. — Balatonfüred: 6/+ + + . 

141 Ltsz: 64.74.1—8.; 65.53.1—2.; Magyarország Rég. Top. 2. — Balaton
füred: 6/7. 

142 Ltsz: 55.58.1.; Magyarország Rég. Top. 2. — Balatonfűzfő: 7/+ + + 
143 Ltsz: 54.16.1—31.; 54.17.1.; 55.84.1—10.; Magyarország Rég. Top. 2. 

— Balatonfüzfő: 7/10. 
144 VBM, ltsz: 65.1.2—4.; Kuzsinszky В., i. m. 199—200., 231. ábra.; Ma

gyarország Rég. Top. 2. — Balatonfűzfő: 7/3. 
145 VBM, ltsz: 54.39.1—23, 25—39, 44, 90.; 55. 90.2, 5, 12, 16—17.; 

56.292.1.1—2, 4—14, 17—18.; 56.293.1.2—7, 9—11.25.; Magyarország 
Rég. Top. 2. —Balatonkenese: 8/11. 

146 Ltsz: 65.2.17—18.; Magyarország Rég. Top. 2. — Balatonkenese: 
8/15. 

147 Ltsz: II. 202.; Bandi G„ Dunántúli Dolg. 4. i. m. 15. 
148 Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, Ltsz: II. 120—121.; Bánd' G., 

Dunántúli Dolg. 4. i. m. 15. 
149 Uo. 15. 
150 Ltsz: 65.92.1—2.; Magyarország Rég. Top. 2. — Berhida: 14/8. 
161 VBM, ltsz: 65.93.1—4.; Magyarország Rég. Top. 2. — Berhida: 14/9. 
Isa VBM, ltsz: 65.107.1.; Magyarország Rég. Top. 2. — Berhida: 14/27. 
153 VBM, ltsz: 65.103.7—15.; Magyarország Rég. Top. 2. — Berhida: 

14/22. 
154 VBM, ltsz: 54.14.1.; 54.49.1.; Wosinsky M., i. m. 41—42.; Kuzsinszky 

B.,i.m. 175.,214.kép.;PatayP.i.m.55.;MagyarországRég.Top.2.— 
Csopak: 17/4. 

155 VBM, ltsz: 66.79.1.; Valter L, AÉ. 94 (1967) 230.; Magyarország Rég. 
Top. 2. — Csopak: 17/3. 

]66 Ltsz: 54.29.1—12.; Magyarország Rég. Top. 2. — Csopak: 17/8. 
157 VBM, ltsz: 65.122.1—3.; A halomsíros leletek, ltsz: 65.122.4—10.; 

Magyarország Rég. Top. 2. — Csopak: 17/10. 
1 6 8 1 . István Király Múzeum, Székesfehérvár. Ltsz: 10 000—10 688.; 

Marosi A., SzSz. 1937. 23—24. 
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159 Ltsz: 54.7.1—47.; 54.9.1—22.; 65.138.1—8.; Magyarország Rég. T o p . 
2. — Felsőörs: 19/9. 

, 0" VBM, ltsz: 66.73.1.1—2.; 66.73.2.; 66.73.3. 1—6.; Magyarország Rég . 
T o p . 2. — Felsőörs : 19/10. 

m Ltsz: 61.1.1—27.; 65.143.1—12.; Szentléleky T., Rég. Füz. 1/13. 
(Bp. 1960) 7.; Magyarország Rég. Top . 2. — Gyulaf i rá tót : 20/4. 

162 Ltsz: 65.146.1—2.; Magyarország Rég. T o p . 2. — Gyulaf i rátót : 
20/8. 

w V B M , ltsz: 53.18.1. ; Magyarország Rég. T o p . 2. — Hajmáskér : 21/2. 
104 Ltsz: 58.20.1—2.; 59.2.1—151, 177.; Magyarország Rég. Top . 2. — 

K á d á r t a : 25 /1 . 
195 Magyarország Rég. T o p . 2. — K á d á r t a : 25/3 . 
m« VBM, ltsz: 66.167.1—6.; Magyarország Rég. T o p . 2. — K á d á r t a : 

25/17. 
" ' Ltsz: 7.1950.1—12.; Magyarország Rég. T o p . 2. — Királyszentistván: 

26/+ + +. 
T 0 8 V B M , ltsz: 54.51.1—925.; 55.21.1—3.; 55.79.1—4.; 55.123.1—3.; 

55.284.1—4.; Bóna / . , A B r o n z k o r . . . IL i. m . A mészbetétes edények 
népe kultúrája с fejezet.; Magyarország Rég. Top . 2. — Királyszent
is tván: 26/4. 

109 V B M , ltsz: 54.31.1 
istván: 26/5. 

170 Kuzsinszky В., i. m. 199 
171 Ua.,\. m. 198., 230. ábra. 

8.; Magyarország Rég. Top . 2. — Királyszent-

231 . ábra . 
Magyarország Rég. Top . 2. — Liter : 29/ + + + 

172 Ltsz: 54.8.1. ; Magyarország Rég. Top . 2. — Lovas : 3 0 / + + + . 
178 Magyarország Rég. T o p . 2. — Nemesvámos : 34/15. 
174 A leletek a kaposvári múzeumban vannak. Bandi G., Dunántú l i 

Dolg . 4. i. m. 16. 
175 Ltsz : 66.161.1 — 7 . ; M agyarország Rég. Top . 2. — Ősi : 36/7. 
17,1 VBM, ltsz: 61.13.27.; 63.26.1—27.; 63.16.26.; Németh P., Rég. F ü z . 

1/15. (Bp. 1962) 7.; Magyarország Rég. Top . 2. — Ősi : 36/4. 
177 V B M , ltsz: 65.248.1.; Magyarország Rég. T o p . 2. — Öskü: 37/9. 
178 Ltsz: 65.247. 1—3.; Magyarország Rég. Top . 2. — Öskü: 37/8. 
179 VBM, ltsz: 55.18.1. ; Kuzsinszky В., i. m. 175., 214. ábra . ; Magyar

ország Rég. T o p . 2. — Polóznak: 3 8 / + + + . 
no VBM, ltsz: 65.256.2.; Magyarország Rég. Top . 2. — Papkeszi : 39/5. 
181 Ltsz: 53.39.1—29.; 54.11.1—53.; 54.12.1—3.; 54.13.1—20.; 54.40.1 — 

13. ; 55.24.1—2.; 63.20. 1—2.; Kuzsinszky В., i. m. 200., 232. ábra . ; 
Magyarország Rég. T o p . 2. — Papkeszi : 39/4. 

" ! M N M , ltsz: 19.1947. 1—20.; 1932.5.1.—8.; Tompa F., i. m. 25 . t . 
13—15. 

183 Az ásatást szerző végezte. Leletanyag feldolgozás alatt. 
181 VBM, ltsz: 65.283.1.; Magyarország Rég. Top . 2. — Sóly: 42/3. 
, 85 Magyarország Rég. Top . 2. — Szentkirályszabadja: 44/4. 
i»« V B M , ltsz: 55.240.824.; Magyarország Rég. Top . 2 . — Szentkirály

szabadja: 44/5. 
187 VBM, ltsz: 54.11.1—5, 8, 10—21. ; Magyarország Rég. Top . 2. — Szent

királyszabadja: 44/12. 
J 8 8 L t s z : 1933.12.1.; Patay P., i. m . 55. 
189 Bandi C , Dunántúl i Dolg. 4. i. m. 16. 
, 9 0 £ W / . , R é g . Füz. 1/15. (Bp. 1962) 10. 
191 V B M , ltsz: 53.4.14.; Kuzsinszky В., í. m. 164. 206. ábra . ; Patay P., 

i. m. 55 . ; Magyarország Rég. Top . 2. — Tihany: 45/13. 
192 V B M , ltsz: 66.168.2—7.; 66.269.1. ; 60.1.43.; Patay P., Rég. Füz . 1/14. 

(Bp. 1961 ) 11. ; Magyarország Rég. Top . 2. — Tihany . 45/16. 
19:1 VBM, ltsz: 65.363.15—16.; Magyarország Rég. Top . 2. — Várpalota : 

49/37. 
194 V B M , ltsz: 65.350.6—11.; Magyarország Rég. Top . 2. — Várpalota : 

49/14. 
195 Ltsz: 55.66.1.; 65.360.1. ; Magyarország Rég . Top . 2. — Várpalo ta : 

49/40. 
is« V B M , ltsz: 53.27.1—17, 18—30, 32—48, 54—91. ; 53.28.1—12.; 

53.30.1—11.; 53.31.1. ; 54.3.1—30.; 55.1 .1—3.; 55.67.1.; 58.80.1—4, 
7—8, 10, 13, 16—17.; 55.95.2.; 55.122.5.; 55.127.1 — 10.; 57.1.1—94, 
99—102.; 58.3.1— 2. ; 58.4.1 . ; 58. 6 .1 . ; 58.8.1 . ; 59.10 1—75.; 61 .7 .1— 5.; 
63.71. 1—6.; 63.72.1.; 63.76.1. ; 63.368.1—3.; Magyarország Rég. Top . 
2. — Veszprém: 51/43 a—b—с—d. 

197 Ltsz: 53.37.1—10, 12—21. ; Magyarország Rég. Top . 2. — Veszprém: 
51/2. 

198 V B M , ltsz: 53.5.1—145.; 53.17.1. ; 53.23.1—2.; 55.7.1—2.; 55.16.1 . ; 
Kuzsinszky В., i. m . 187., 220. kép . ; Magyarország Rég. Top . 2 . — 
Veszprém: 51/39—40. 

199 VBM, ltsz: 53.34.1—2.; Magyarország Rég. Top . 2. — Veszprém: 
51/17. 

го« V B M , ltsz: 53.32.1—33, 35, 38—62, 64—73. ; Magyarország Rég. T o p . 
2. — Veszprém: 51/36. 

201 Ltsz: 1877.173.1—28.; Magyarország Rég. T o p . 2. — Veszprém: 
51/59. 
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a™ Bona I., AAH 9. (Bp. 1958) 222—226.; Ua., AUSBSH 3. (Bp. 1961) 10. 
Bandi G., JPMÉ, 1967. i. т . ; Ua., JPMÉ. XITI (1968. Pécs) 
i. т . ; Kemenczei T., Adatok a kárpátmedencei halomsíros kultúra 
vándorlásának kérdéséhez. AÉ. 95 (Bp. 1968) 159—187. 

275 A lelőhely halomsíros anyaga a B2(BC) időszakra datálható. Temető 
feldolgozás alatt. 

2 « Bandi G., JPMÉ, 1967. i. т . ; JPMÉ XIII (1968. Pécs) 63—73. 

Vorliegende Studie hat sich zum Ziele gesetzt, als Fortset
zung der die mittelbronzezeitliche Geschichte Transdanubiens 
bearbeitenden Abhandlungen den Fundortkataster der nord-
transdanubischen Gruppe des Volkes der inkrustierten Kera
mik zu besprechen.1-3 Als unsere erste Aufgabe betrachte
ten wir die Beschreibung des Weges der in der Entstehung 
der Kultur eine entscheidende Rolle spielenden Völker
schaft, des Volkes der Litzenkeramik. Wir mappierten neben 
dieser Wanderung auch die wichtigsten Siedlungszentren des 
Volkes der frühen inkrustierten Keramik, das durch die Ver
schmelzung der Eroberer und der Urbevölkerung zustande 
kam. 4 - 6 8 (Karte 1). Die Funde mit Litzen ver zier un g und 
das inkrustierte Fundmaterial ermöglichten es, das charak
teristische inkrustierte Material der Tokod-Gruppe und der 
Szigetszentmiklós—Kisapostag—Gruppe mit der frühen in
krustierten Keramik genetisch sowie historisch zu verbin
den.69"87 

Die Tatsache, daß wir über den Entstehungsprozeß der 
nord-transdanubischen ethnischen Gruppe ein verhältnis
mäßig klares Bild erhalten hatten, erleichterte uns auch die 
Beantwortung der Fragen, die im Zusammenhang mit der 
Siedlungsordnung der Fundorte, der Verbreitung und der in
neren Bewegungen der Gruppe auftauchen. Die ausbilden
den Faktoren und die geographisch deutlich abgrenzbaren 
Fundortgruppierungen zeigen, daß die vier Siedlungszent
ren der nord-transdanubischen ethnischen Gruppe voneinan
der am ausdrücklichsten getrennt werden können und daß 
sie über einen bewußt ausgebildeten Verbreitungskreis ver
fügten. Um durch eine Benennung später keine terminolo
gischen Komplikationen hervorzurufen, verwenden wir zur 
Bezeichnung der vier Siedlungsbereiche international be
kannte Zeichen. Sie enthalten zugleich die Zugehörigkeit 
zur nord-transdanubischen Gruppe und den Begriff der ter
ritorialen Separierung. Demnach veröffentlichten wir die 

Comme suite à la série d'études traitant l'histoire de l'âge 
moyen du bronze, la présente publication voudrait présen
ter le cadastre des sites du groupe nord-transdanubien de la 
population à la céramique à remplissage calcaire.1-3 Nous 
avons considéré comme tâche primaire de tracer la route 
de la pérégrination de la population à la céramique de Litzen 
que jouait un rôle important dans l'évolution de cette civi
lisation. En même temps, nous avons fait la topographie des 
noyaux d'habitation les plus importants de la population 
à la céramique à remplissage calcaire précoce, issue de 1'аЩ-

i. m. A Süttő-hosszúvölgyi magyarádi telep szerző által feldolgozás 
alatt. Kovács T., Fegyverábrázolások bronzkori edényeken, FA. 24 
(Bp. 1973). Sajtó alatt. 

' 'Lásd: 174—176. jegyzetek anyagát. A tanulmány anyaggyűjtése 1969-
ben lezárult és az 1972-ben végzett nyomdai korrektúrában csupán a 
legfontosabb újabb irodalom adatait tudtuk pótolni. —• Jelen tanul
mányt Kovács Tibor lektorálta, köszönet munkájáért. 

Angaben der 175 Fundorte der Gruppe unter den Signaturen 
N/A, N/B, N/C und N/D.9 1"2 6 4 (Karte 2). 

Um über die angenommenen Siedlungsgruppen bezüglich 
der ganzen Kultur ein Bild erhalten zu können, skizzierten 
wir auch die Siedlungszentren der bereits besprochenen süd-
transdanubischen ethnischen Gruppe und versahen sie mit den 
Signaturen S/A, S/B und S/C. (Karte 3). Zur weiteren Unter
suchung des topographisch bestimmten Systems der Sied
lungsgruppen zogen wir auch unsere früheren mit der ter
ritorialen Verteilung und mit den inneren chronologischen 
Gegebenheiten der zwei Arten der Brandbestattung zusam
menhängenden Ergebnisse heran.270-273 

Da die Bestattungsart eines der wichtigsten archäolo
gischen Kennzeichen der geschlechtlich-territorial organi
sierten Gesellschaft ist, kann man mit ihrer Hilfe auch die 
gesellschaftliche Struktur des untersuchten Volkes besser 
kennenlernen. Das selbständige, dann gemischte Auftreten 
der Variationen innerhalb der Verbrennung auf bestimmten 
Gebieten kann nur durch die Beziehungen zwischen den lo
kalen Gruppen, durch das strenge Einhalten einer geneo-
logischen Ordnung erklärt werden. Demnach kann die nord-
transdanubische ethnische Gruppe auf zwei lokale Gruppen 
geteilt werden: N/A, N/C, die vermutlich mit je einem Stamm 
zu identifizieren sind. Auf beiden Gebieten mußten entspre
chend der verbindlichen Stammesendogamie mehrere Ge
schlechterleben, die den Leichenbrand in Urnen bestatteten, 
und wieder andere, deren Bestattungsform die Brandstreu
ung war. Die lokale Gruppe (Stamm) N/D entstand infolge 
der inneren Bewegungder Bevölkerung, durch Ausschwärmen. 
Dieses Ereignis konnte eine Veränderung der Eheverhält
nisse bei der nord-transdanubischen ethnischen Gruppe, 
die aus dem Verband von drei Stämmen bestand, hervorru
fen.274"277 
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ance de la population autochtone de Zok et des conquérants 
4 - 6 8 (Carte 1). Les trouvailles de céramique de Litzen et de 
celles à remplissage calcaire rendaient possible la jonction 
génétique et historique du matériel à remplissage calcaire 
caractéristique du groupe de Tokod et de Szigetszentmiklós— 
Kisapostag avec la céramique précoce à remplissage cal
caire.6 9 - 8 7 

L'image relativement rassurante du processus de la for
mation rendait rapprochables l'ordre de l'établissement des 
sites du groupe ethnique de Transdanubie septentrionale, 

Die Entstehung und Verbreitung der nord-transdanubischen Gruppe 
des Volkes der inkrustierten Keramik 

L'évolution et la propagation du groupe nord-transdanubien de la population 
à la céramique à remplissage calcaire 

57 



leur propagation et leurs mouvements intérieurs aussi. Les 
facteurs de développement et le groupement géographique 
des sites strictement délimitables montrent que les quatre 
noyaux d'habitation du groupe ethnique de Transdanubie 
septentrionale peuvent être distinguées le plus strictement, 
et que ces noyaux disposaient de zones de propagation con
sciemment formées. Sans attribuer une dénomination à ces 
zones — qui causerait peut-être une confusion terminolo
gique — nous employons, pour les désigner, des signes 
simples, faciles à comprendre. Ces signes montrent aussi 
bien l'appartenance au groupe de Transdanubie septentrio
nale que leur isolement géographique. Ainsi, nous présen
tons les données des 175 sites sous les signes N/A, N/B, 
N/C et N/D.91-264 (Carte 2). 

Pour avoir une vue d'ensemble de la civilisation entière 
des noyaux d'habitations supposés, nous avons marqué sur 
la carte par S/A, S/B, S/C les noyaux du groupe ethnique 
de Transdanubie septentrionale déjà mentionné (carte 3). 
Pour l'examen ultérieur du réseau d'habitations, nous avons 
utilisé nos succès acquis realtifs à la répartition territoriale 
et à l'ordre chronologique des deux modes de sépulture 

Этот реферат является продолжением цикла статей, 
разрабатывающих материал об истории среднего пери
ода бронзового века в Задунайском крае и содержит ка
дастр мест раскопок погребений северодунайской груп
пы «народа сосудов с известковой вставкой».1-3 В пер
вую очередь мы рассмотрим путь «Литценской кера
мики», сыгравшейведушую роль в образовании культуры. 
Одновременно с этим мы намечаем на карте размещение 
важнейших поселений «народа сосудов с известковой 
вставкой», образовавшихся в результате слияния завое
вателей с коренными жителями.5-08 (1. карта.) Мате
риал этих археологических находок сделал возможным 
проследить связь придунайской токодской и сигетсент-
миклошской групп с более ранними,69-87 а также прос
ледить порядок расположения поселений северодунай
ской этнической группировки, порядокее распространения 
и внутреннего движения. 

Географическое расположение археологических объек
тов решительно указывает на то, что поселения северо
дунайской этнической группировки имеют строго опре
деленную тенденцию, их границы можно четко оп
ределить. 

Чтобы избежать терминологической путаницы, для 
наименования четырех объектов мы применяем простые 
обозначения, понятные и для зарубежных специалистов. 
Обозначения эти включают в себя как принадлежность 
к северодунайской группировке, так и территориальное 

(incinération avec la conservation en urne, ou avec la dis
persion des cendres).270-273 

Puisque les coutumes de sépulture constituent un des si
gnes les plus importants de la société organisée localement 
et à la base des liens du sang, par ce moyen nous pouvons 
mieux connaître la structure sociale du peuple aussi. 

L'apparition indépendante puis variée des variantes de 
l'incinération dans des territoires donnés ne s'explique que 
par les relations entre les groupes locaux et en tenant ri
goureusement compte de l'ordre de descendance. Selon ces 
données, le groupe ethnique de la Transdanubie septentrio
nale peut être divisée en deux groupes locaux (N/A, N/C), 
et ceux-ci constituent vraisemblablement deux souches. Dans 
tous les deux territoires, conformément à l'endogamie o-
bligatoire, devaient vivre plusieurs clans ayant leurs coutu
mes de sépulture spécifiques. Le groupe (clan) local N/D 
se développait par le mouvement intérieur de la population, 
par essaimage. Cet événement pouvait amener à l'intérieur 
du groupe ethnique constitué par l'alliance de trois clans 
en Transdanubie septentrionale la transformation des liens 
matrimonaiaux antérieurs.274-277 
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ограничение. Соотвенетствно этому — материалы на 
ходок 175 археологических объектов мы публикуем с 
обозначениями N/A, N/B, N/C и N/D. (2. карта.)91-264 

Чтобы иметь полную картину о данной культуре в 
целом, мы снабдили уже опубликованные материалы о 
поселениях южнодунайской этнической группы соответст
венно обозначениями S/A, S/B, S/C. (3. карта.) Для 
изучения топографически определенной системы посе
лений мы привлекли и данные о территориальном и вре
менном распространении двух способов захоронения 
(в урнах и рассыпка пепла).270-273 Так как способы погре
бения являются важнейшим археологическим определи
телем локальной общественной организации, то таким 
образом мы ближе подойдем и к изучению обществен
ного устройства данной этнической группировки. На
личие разных способов погребения внутри локальной 
территориальной группировки объясняется строгим 
соблюдением порядка о происхождении. На основании 
этого северо дунайскую этническую группировку можно 
разбить на локальные группы — N/À и N/C, которые, 
по-видимому, составляют каждая одно племя. Таким 
образом, можно предположить, что на обоих местах 
жило несколько племен с характерными для них обыча
ями погребения. Локальная группа (племя) N/D сложи
лась, по-видимому, на основе внутренней миграции от 
браков между представителями трех северодунайских 
этнических групп.274-277 
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A pötrétei későbronzkori kincslelet 

1967. szeptember 16-án Hontváry Gyula zalaszentmi
hályi kultúrotthon-igazgató levélben hívta fel a Göcseji 
Múzeum figyelmét, hogy a hó elején Zalaszentmihály 
határában tőzegfejtés közben a munkások „lószerszá
mokra" akadtak.1 Szeptember 19-én mentünk ki a mun
kák színhelyére, és ott Varga Ferenc tőzegfejtő munkás, 
aki a leleteket összegyűjtötte, átadta a kincsleletet.2 

A lelőhely közvetlenül a Zalaszentmihály és Pötréte 
közti határ mellett, a pötrétei oldalon, a Kis-Szévíz 
csatornától nyugatra, mintegy 100 m-re volt (1. kép). 
A találó elbeszélése szerint kb. 80—90 cm tőzeg ki
bányászása után bukkant a kincsre. A kincs eredetileg 
egy halomban volt, de munkagépével (dózer) 1,5 X 
2 m-es területre szórta azt szét. Némely darabon jól 
láthatók a sérülés nyomai. A leleteket a találó a tőle 
telhető alapossággal gyűjtötte össze. Cserépdarabokat 
is talált, ezeket azonban munkatársai a közeli vízel
vezető csatornába dobták. 

A lelőhelyen és közvetlen környékén 1967. szeptember 
19—20-án kisebb leletmentést végeztünk. Az ásatás so
rán még néhány kisméretű bronztárgyat és borostyánkő 
gyöngyöt találtunk. A bányászást a területen már abba
hagyták, mert elérték a tőzeg alsó határát. A kincs 
feletti talaj fekete, sok növényi részt tartalmazó tőzeg. 
Az alatta levő réteg szürke, erősen homokos és szintén 
növényi maradványokat tartalmazó iszap. Ez lehetett 
a hajdani vízfenék. A kincset tehát feltehetően nem a tő
zegbe, hanem vízbe, nádas, sasos helyre rejtették. A víz
fenék felső rétegében, nagyjából a kincslelettel egy szint
ben állati csontokat és kisméretű barna, illetve szürke, 
többnyire rücskös felületű, kézzel formált jellegtelen 
őskori kerámiatöredékeket találtunk (ltsz. : 69. 11. 17.). 
Utóbbiak közt egy szürke, enyhén kihajló és meg
vastagodó peremet, mely a korai bronzkorban (zóki k.) 
készülhetett (2. kép 1.). A szomszédos vízelvezető árkot 
átkutatva 6,0X4,3X0,8 cm-es nagyságú, friss törés
felületű töredéket találtunk (ltsz.: 69, 11. 16.). Varga 
Ferenc szerint ehhez hasonló töredékeket talált a kincs
csel együtt, és ezeket szórták munkatársai a vízelvezető 
árokba. A töredék belül fényes fekete, külső oldalán 
barnásszürke, rücskös felületű edény oldaltöredéke, mely 
korban a többi korai bronzkori töredékkel egyezik, 
s így nincs kapcsolatban a kincslelettel. Valószínű, hogy 
a kincset nem edénybe helyezve, hanem textíliába csa
varva, vagy bőrbe varrva rejtették el. Annál is inkább 
gondolhatunk erre, mert a kincset nem telepbe ásták, 
szállítása pedig edényben sokkal bonyolultabb lett volna, 
mint pl. bőrbe varrva. 

1967. november 15-én újra kimentünk a lelőhelyre 
és a honvédség által rendelkezésünkre bocsátott fém
kereső műszerrel átfésültük a lelőhely tágabb környékét, 
és azt a tőzegkazlat, ahová az innen származó tőzeget 
szállították. Itt egy nagyobb bronzpitykét találtunk meg 
így. Mint kipróbáltuk, az egyedülálló kisebb bronz
tárgyakat nem érzékelte a műszer, a nagyobb korongo
kat azonban még 25 cm mélységben is jelezte. Feltételez
hetjük, hogy ha nem is teljes az anyag, nagyobb tárgyak 
nem veszhettek el. A leletegyüttes így 250 borostyánkő
gyöngyből és 247 különböző bronztárgyból állt. 

A csaknem teljes kincs és a leletek közt előforduló 
ritka típusok teszik indokolttá az anyag közzétételét. 

Borostyánkő-gyöngysor. Ltsz.: 69.11.1. (3. kép) 250 db 
közepesen érett, különböző árnyalatú barna borostyánkő
gyöngy. A legnagyobb alaktalan, kissé ovális, a nyers darab
hoz igazodó csiszolással (4,3x3,7x1,9 cm). A két következő 
is hasonló megmunkálású, a 2. legnagyobb méretűn kivájt 
zárvány helye figyelhető meg. A közepes nagyságúak már 
többnyire bikonikus kiképzésűek, bár itt is előfordul az 
alakhoz igazodó csiszolás, s ugyanez mondható a kisebbek
ről is. Alakjuk: korong, henger, kettős csonkakúp vagy ha
sáb (a legkisebbek méretei: v: 0,3 cm, átm.: 0,4 cm, illetve 
v: 0,1 cm, átm.: 0,4 cm). Némelyiken a furat széle kitörede
zett. Az egyik kicsi csőalakú, három bekarcolt körbefutó 
vonallal díszített gyöngyszem nem borostyánkő. Tompán 
fekete fényű, nem átlátszó vagy áttetsző. Sztereó-binokuláris 
mikroszkóp alatt határozott szöveti szerkezet nem látszik, 
viszont néhány pontszerű bemélyedés alapján növényi szö
vetre is gondolhatunk. Talán gagát (jet). Megcsonkítani vi
szont nem akartuk a darabot, hogy szöveti szerkezetéről meg
győződjünk. 

A borostyánkövek egy gyöngysort alkothattak, amit nyak
ban viselt tulajdonosa. 

/. Korong. Ltsz.: 69.11.10 (4. kép 1. és 5. kép 1.) Egy he
lyen széle kissé berepedt, és a díszítéseknél az anyag elvéko
nyodása következtében repedések és lyukadás figyelhető 
meg. 0,2—1,0 mm vastagra kalapált sík bronzlemezből nega
tív vésetű verőtőn készült, centrikus elhelyezkedésű füllel 
felerősíthető korong. 

Az öntött és kb. 1 mm vastagra kalapált lemezből először -
durván vágták ki a formát, és csak miután a széleit 0,2— 
0,6 mm vastagságúra vékonyították, nyírták ki a megközelí
tően pontos kör alakú (átm. : 76—77 mm) végleges formára. 
A kalapálás következtében kifelé enyhén kúposodik. Erre 
azért volt szükség, mert a korong széleinek vékonynak kellett 
lennie, hogy a verőtő mintáját minél jobban átvegye, a kö
zepének viszont vastagabbnak, hogy a tartását ne veszítse el 
és a fül felerősítésekor ne szakadjon át. A lemez szélét és tel
jes felületét lecsiszolták, hogy ne legyen éles, és a kalapálás
nyomokat eltüntessék. 

Ezután egy bronz verőtőn, valószínűleg a lemezre helye
zett ólmon vagy ólom képlékenységű egyéb fémen keresztül 
kalapálták. A verőtövet két 1,2—1,3 mm széles koncentri
kus kör díszítette (átm. : 64, illetve 71 mm). Amennyiben nem 

59 




