
REGÉNYE JUDIT 

NEOLITIKUS LELETEK BALÁCÁRÓL 

A nemesvámos-balácapusztai római kori villa 
(MRT 2. kötet, 34/14. lelőhely) feltárása közben 
gyakran kerülnek elő őskori leletek. A villa épí
tése során természetesen erősen megbolygatták 
a talajt, szerencsés esetben azonban érintetlen 
gödröket is találunk, nem csupán római rétegek
be került szórványcserepeket. 

Az eddig előkerült őskori leletek alapján az I. 
épület környékén neolitikus és késő bronzkori 
teleppel számolhatunk, a telepek kiterjedését 
még nem sikerült megállapítani, római falkutatás 
közben — elszórtan — az épületen belül több he
lyen is találkoztunk őskori gödrökkel. 

1980-ban a főépülettől DNy-ra szennyvíztartály 
árkának ásása közben neolitikus leletanyag ke-

Î. ábra. В gödör Abb. 1. Grube В 

rült felszínre. A ,,B" gödör az árok K-i felében 
helyezkedett el, méretei: 144 x 140 cm (1. ábra). 

Leletanyaga jellegzetes díszítése alapján a Zse-
liz kultúrába sorolható. 

A finom kerámia vékony falú, homokkal sová-
nyított, jól égetett, általában szürke színű. A 
durva kerámia falvastagsága változó, többnyire 
közepesen vastag falú, világosbarna színű, ho
mokkal, pelyvával és néha kaviccsal is soványí-
tott, közepesen égetett, általában díszítetlen. 

A leletek a következők: 
1. Bomba alakú nagyobb edény oldal- és aljtöredéke. 

Sötétszürke színű, fényezett felületű, két, párhuza
mosan elhelyezkedő cikcakkban futó, vörösre festett 
karcolt szalag díszíti, a csúcsokon függőleges, mély 
bevágásokkal. A vörös sávon helyenként sárga fes
téknyomok is láthatók. Az edény belseje foltokban 

szintén vörösre festett. Magasság: 13,3 cm, fenékát-
mérö: 6 cm. (Lsz.: 80.2.1.) 

2. Az előbbi edényhez tartozó oldaltöredék, hasonló 
díszítéssel. M.: 10,5 X 7.4 cm. (Lsz.: 80.2.3.) 

3. Bomba alakú edény peremtöredéke. Szürke színű, 
fényezett felületű, közvetlenül a perem alól induló, 
cikcakkban futó, vörösre festett, széles, karcolt sza
lag díszíti, melyet mély bevágások szelnek át. Pere
me egy szakaszon fekete. M.: 9,3 X 9.2 cm. (Lsz.: 
80.2.2.) 

4. Gömbös hasú, rövid, hengeres nyakú kis edény töre
déke. Szürke színű, fényezett felületű, a perem alatt 
széles fekete sávval, vállán és hasán ívben meghajló 
négyszeres, karcolt vonalköteg függőleges, mély be
vágásokkal. A vonalközök vörösre festettek. M.: 
7,6 X 6,5 cm. (Lsz.: 80.2.4.) 

5. Rövid, hengeres nyakú, gömbös hasú kis edény, 

2. ábra. A szennyvíztartály árka а В gödörrel 
Abb. 2. Der Graben des Abwasserbehälters mit der 
Grube В 

3. ábra. A gödör felülnézete 
Abb. 3. Die Draufsicht der Grube 
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szürkésbarna színű, fényezett felületű, peremén fe
kete sáv fut körbe. Vállát vízszintes irányú, négy
szeres vonalköteg díszíti, melyet függőleges, mély 
bevágás zár le, hasán a vonalköteg függőleges 
irányba fordul. A vonalközök vörösre festettek, a 
köztük levő felület nyomokban fekete, fényezett. 
M.: 6,5 cm. Atm.: 9,4 cm. (Lsz.: 80.2.6.) 

6. Hengeres nyakú, egészen enyhén ívelt oldalú, a 
válltól megvastagodó falú perem töredék, sötétszür
ke színű, fényezett felületű, oldalát karcolt, festet
len, négyszeres vonalköteg díszíti, melyet mély be
vágás szel át. M.: 7,9 X 4,6 cm. (Lsz.: 80.2.7.) 

7. Hengeres nyakú edény peremtöredéke. Világos
barna színű, fényezett felületű, a peremen fekete sáv 
fut körbe. Vízszintes, karcolt vonalpárok díszítik, a 
vonalközök vörösre festettek. Az edény belseje kis 
foltokban szintén vörösre festett. M.: 4,9 X 2,4 cm. 
(Lsz.: 80.2.8.) 

8. Gömbös hasú edény oldal töredéke. Kívül világos
barna színű, belül sötétszürke, felszíne matt, mély 
árkolás fut körbe rajta. M.: 5,6 X 4,2 cm. (Lsz.: 
80.2.9.) 

9. Enyhén ívelt falú oldaltöredék, szürke színű, fénye
zett felületű, egy finoman karcolt, enyhén ívelt vo
nal 2 mezőre osztja, az egyik vörös és nyomokban 
sárga festésű, a másik szürkésbarnára fényezett. A 
karcolt vonaltól eltérő irányban széles árkolás fut 
rajta. M.: 3,7 X 3,9 cm. (Lsz.: 80.2.10.) 

10. Bomba alakú edény hastöredéke, fekete színű, matt 
felületű, két, ferdén futó, eltérő szélességű, finoman 
karcolt vonalpár díszíti. A vonalközök vörösre fes
tettek, a festék egy foltban a vonalon túlra is átter
jed. M.: 8,0 X 3,4 cm. (Lsz.: 80.2.11.) 

11. Hengeres nyakú, gömbös hasú edény nyaktöredéke. 
Fekete színű, fényezett felületű, vízszintes, finoman 
karcolt vonalkötegek díszítik, melyeket függőleges, 
mély bevágások szelnek át. A vonalközök matt fe
lületűek. M.: 5,6 X 2,6 cm. (Lsz.: 80.2.12.) 

12. Hengeres nyakú edény peremtöredéke. Szürke szí
nű, matt felületű, díszítetlen. M.: 6,5 X 4,6 cm. (Lsz.: 
80.2.13.) 

13. ívelt oldaltöredék; szürke színű, foltosra égetett, a 
belseje fényezett. M.: 5,6 X 2,7 cm. (Lsz.: 80.2.14.) 

14. Ívelt oldaltöredék, fekete színű, szürkés foltos, kí
vül matt, belül fényezett felületű, ívelten futó széles 
árkolás díszíti. M.: 4 , 6 X 3 , 9 cm. (Lsz.: 80.2.15.) 

15. Bomba alakú edény enyhén kihajló peremtöredéke. 
Szürke színű, fényezett felületű, ferdén futó karco
lással, a vonalköz vörös festésű, helyenként sárga 
nyomokkal. M.: 4,8 X 2,3 cm. (Lsz.: 80.2.16.) 

16. Bomba alakú edény peremtöredéke. Világosszürke 
színű, matt felületű. Két, ferdén futó, finoman kar
colt négyszeres vonalköteg díszíti, melyeket függő
leges, mély bevágás zár le, a felső vonalköteget le
záró bevágás T alakú. Az egész felületet vörös fes
tés borítja, helyenként sárga nyomokkal, belsején is 
vörös festésnyomok láthatók. M.: 5,4 X 2,8 cm. 
(Lsz.: 80.2.17.) 

17. Ívelt falú oldaltöredék. Kívül fekete, belül világos
szürke színű, fényezett felületű edény oldaltöredéke. 
Nem díszített. M.: 3,5 X 1,8 cm. (Lsz.: 80.2.18.) 

18. ívelt falú oldaltöredék. Világosszürke színű, matt 
felületű, külsején vörös festés halvány nyomai, bel
sején foltokban sárga festés. M.: 2,4 X 2,8 cm. (Lsz.: 
80.2.19.) 

19. Kihajló peremtöredék, nagyon vékony falú, világos
szürke színű, vízszintes karcolás és rá merőleges 
mély bevágás díszíti. M.: 2,2 X 2,5 cm. (Lsz.: 
80.2.20.) 

20. Ívelt falú oldaltöredék. Világosszürke színű, matt 
felületű, belül feketére fényezett, kívül egy, belül 3 
finoman karcolt vonal díszíti. M.: 2,2 X 1.8 cm. 
(Lsz.: 80.2.22.) 

21. Peremtöredék, fekete színű, vékony falú, közvetle

nül a perem alatt vízszintes, mély árkolás kezdődik. 
M.: 2,4 X 2,4 cm. (Lsz.: 80.2.25.) 

22. Peremtöredék, világosszürke színű, matt felületű, 
kívül elmosódott, meander alakú, belül vízszintes 
karcolás díszíti. M.: 7,6 X 8,9 cm. (Lsz.: 80.2.26.) 

23. Oldaltöredékek, nagyon vékony falú, szürkés színű, 
fényezett felületű darabok. (Lsz.: 80.2.37.) 

24. Kis edény al j - és oldaltöredékei, 3 db. Sötétszürke 
színű, fényezett felületű, belül vörös festés borítja 
az egész felületet, az alj töredéken kis foltokban 
sárga festéssel. M.: 2,8 X 2,4 cm, 2,4 X 1,8 cm, 
2,2 X 1,7 cm. (Lsz.: 80.2.41.) 

25. Valószínűleg az előbbi edényhez tartozó oldaltöre
dék. Vékony falú, kívül-belül vörös festés borítja. 
M.: 3,3 X 3,3 cm. (Lsz.: 80.2.42.) 

26. Kis edény perem- és oldaltöredéke. Kívül fekete, 
belül barna színű, vékony falú, kaviccsal és pelyvá
val soványított anyagú, durva felületű, 2 db. M.: 
3,0 X 1.6; 1,4 X 1.9 cm. (Lsz.: 80.2.43.) 

27. ívelt falú oldaltöredék. Szürke színű, vékony falú, 
egy karcolt vonal két mezőre osztja, az egyik vö
rösre festett, a másik fényezett. M.: 3,9 X 2,2 cm. 
(Lsz.: 80.2.44.) 

28. Egyenes falú oldaltöredék. Világosszürke szinü, 
egyik oldalán letöredezett felületű, díszítetlen. M.: 
3,4 X 1.7 cm. (Lsz.: 80.2.45.) 

29. Enyhén ívelt peremtöredék. Vastag falú, fekete szí
nű, kívül vörösre festett, belül fényezett. M.: 3,7 X 
X 3,2 cm. (Lsz.: 80.2.46.) 

30. Peremtöredék, világosszürke szinü, vékony falú, 
kívül-belül vörösre festett, belül a vörös alapon sár
ga festés borítja az egész felületet. M.: 6,3 X 3,1 cm. 
(Lsz.: 80.2.47.) 

31. ívelt falú oldaltöredék. Sötétszürke színű, vastag 
falú; mély árkolás osztja két mezőre, az egyik fé
nyezett, a másik matt, vörös festés nyomaival. Bel
seje fényezett felületű. M.: 3,8 X 2,7 cm. (Lsz.: 
80.2.48.) 

32. ívelt falú oldaltöredék. Kívül világos-, belül sötét
szürke színű, fényezett felületű, vékony falú, mély 
árkolás húzódik a szélén. M.: 3,3 X 1.8 cm. (Lsz.: 
80.2.49.) 

33. ívelt falú oldaltöredék. Világosszürke szinű, belül 
feketére fényezett, cikcakkban futó; egyenetlenül 
bekarcolt 6 soros vonalköteg díszíti, melyet ferde 
irányú, mély bevágások szelnek át, a vonalközökön 
vörös festés nyomai láthatók. M.: 8,2 X 4,1 cm. 
(Lsz.: 80.2.50.) 

34. Egyenes falú, kis oldaltöredék, sötétszürke színű, 
vörös festésű, a belső felszíne lepattogzott. M.: 
2,2 X 2,1 cm. (Lsz.: 80.2.51.) 

35. Gömbös hasú, kihajló peremű fazék oldaltöredéke. 
Közepesen vastag falú, sárga színű, pelyvával és 
kaviccsal soványított , rosszul égetett, hasán függő
legesen átfúrt füllel. M.: 10,5 X 12,5 cm. (Lsz.: 
80.2.31.) 

36. ívelt falú oldaltöredék, vékony falú, világosszürke 
színű, pelyvával, kaviccsal soványított, jól égetett, 
díszítetlen. M.: 6,1 X 5,7 cm. (Lsz.: 80.2.30.) 

37. Enyhén ívelt, megvastagodó falú oldaltöredék, kí
vül sárga, belül fekete színű, felszíne durva, díszí
tetlen. M.: 4,1 X 3,8 cm. (Lsz.: 80.2.21.) 

38. Oldaltöredékek, vastag falú, világosbarna színű, 
kaviccsal soványított , rosszul égetett, díszítetlen. 
M.: 2,6 X 2,5; 1,6 X 2,2 cm. (Lsz.: 80.2.23—24.) 

39. ívelt, megvastagodó falú oldaltöredék. Kívül barna, 
belül szürke, pelyvával soványított, díszítetlen. M.: 
5,4 X 2,3 cm. (Lsz.: 80.2.27.) 

40. Enyhén ívelt falú oldaltöredék. Vastag falú, sárga 
színű, pelyvával és kaviccsal soványított rosszul 
égetett, díszítetlen. M.: 6,4 X 4,1 cm. (Lsz.: 80.2.29.) 

41. Enyhén ívelt falú peremtöredék, kívül világosbarna, 
foltosra égetett, belül fekete, egyenetlen falvastag
ságú, kaviccsal soványított , díszítetlen. M.: 6,5 X 
X 5,2 cm. (Lsz.: 80.2.28.) 
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42. ívelt falú oldaltöredék, szürkésbarna színű, vastag 
falú, jól égetett, díszítetlen. M.: 4,4 X 3,2 cm. (Lsz.: 
80.2.32.) 

43. Hengeres nyakú edény peremtöredéke, a perem 
egyenesre vágott, kívül szürke, foltosra égetett, be
lül barna, felülete durva, kaviccsal, pelyvával sová-
nyított, pereme alatt vízszintes karcolások láthatók. 
M.: 5,3 X 4,4 cm. (Lsz.: 80.2.33.) 

44. Oldaltöredékek, kívül barna, belül fekete, vékony 
falú, kaviccsal soványított, jól égetett, díszítetlen. 
M.: 7,5 X 4,6; 4,2 X 3,5; 6,2 X 2,9; 3,3 X 2,8 cm. 
(Lsz.: 80.2.34., 35., 36., 38.) 

45. Oldaltöredék, kívül szürkésbarna, belül fekete, 
pelyvával és kaviccsal soványított, megvastagodó 
falú, díszítetlen. M.: 2,8 X 2,2 cm. (Lsz.: 80.2.39.) 

46. Aljtöredék, kívül barna, foltos, belül téglavörös, 
durva felületű, vastag falú, rosszul égetett, díszítet
len. M.: 4,6 X 2,8 cm. (Lsz.: 80.2.40.) 

47. 7 db kovaeszköz. 
48. Csonteszköz. 
49. Kagylótöredék. 
50. Allatcsontok. 

Az előkerült leletanyag viszonylag kevés a 
neolitikus gödrökben megszokott mennyiséghez 
képest. Szokatlanul kevés a durva kerámia, az 
egész anyagnak csupán 28% -a, és többnyire dí
szítetlen. A valódi durva kerámia — hombártö
redékek — teljesen hiányzik, az említett 28% 
közepesen vastag falú, világosbarna színű, a fi
nom kerámiához nem sorolható. Kevés az egy 
edényhez tartozó töredékek száma, egyetlenegy 
sem kiegészíthető, sok az apró darab. A finom 
kerámia túlnyomórészt díszített, 56% -a festett. 

A munkaeszközöket 7 db kova és egy csiszolt, 
hegyes csonteszköz töredéke képviseli, az utóbbi 
egy árszerű eszköz, gyakori a korszakban.1 

Egyoldalú a talált állatcsontanyag összetétele: 
nagyméretű csigolyákon kívül csupán 3 db szár
nyascsont fordul elő. 

A kisméretű töredékek nem alkalmasak az 
edényformák megállapítására, a peremtöredékek 
és az ívelt hastöredékek azonban valószínűvé te
szik, hogy nagyrészt bomba alakú edényekről 
van szó. 

A peremtöredékek profiljának ívelése krono
lógiai jelentőséggel bír.2 Leggyakoribbak az eny
hén ívelt, S profilok, néha kihajló peremmel. Elő
fordul nyomott gömbhasú, rövid, hengeres nyakú 
edény is, valamint egy amfora jellegzetes nyak
töredéke. 

A finom kerámia gazdagon díszített, sok a fes
tett töredék. Díszítése alapján a kerámia a Pavuk 
szerinti késői periódus anyagához áll legköze
lebb,3 analógiái megtalálhatók a szlovákiai késő 
Zseliz leletek között. 

A leggyakrabban előforduló minta a 4 soros 
vonalköteg, törésvonalán függőleges, mély be
vágással.4 A vonalközök néhány esetben festet
tek. Egy érdekes darabon a bevágás a megszokott 
függőleges vonal helyett T alakú (I. tábla 3). A 
négysoros vonalköteg előfordul ívben meghajló 
változatban is5 (II. tábla 2). 

Körbefutó, sűrű vonalköteg, mély, függőleges 
bevágással díszíti a valószínűleg amforához tar
tozó nyaktöredéket6 (I. tábla 6). 

A vonalköteg rendetlenül karcolt, négynél 
több soros változatban is megtalálható7 (I. tábla 1). 

Egy kis töredéken a perem alatt vízszintes, mély 

bevágás indul, karcolástól függetlenül.8 (A késői 
periódus sajátja, hogy elszakad egymástól ez a 
két összetartozó díszítőelem.) 

Több darabon jelentkezik karcolás nélküli fes
tés9 (I. tábla 9), ezt J. Pavuk az előbbihez hason
lóan a késői kerámia egyik legfontosabb ismer
tetőjegyének tartja. Előfordul karcolt díszű, de 
egész felületén festett cserép — szemben a ko
rábbi, kizárólag a vonalközökre korlátozódó fes
téssel. Az egész felületet borító festés többnyire 
vörös alapon sárga, a minta megállapíthatatlan. 

Egy szürke színű töredék foltosra égetett.10 

Két vonalból álló keskeny, illetve széles szalag 
is előfordul cikcakkban, csúcsain függőleges, 
mély bevágással, általában vörösre festve. Ez a 
zselizi kerámia igen gyakori díszítése, a korábbi 
periódusokban is megtalálható." 

A szlovákiai lelőhelyek anyaga szerint a kul
túra késői periódusába tartozó lelőhelyeket a vé
kony falú, díszítetlen kerámia tömeges megjele
nése jelzi.12 A ,,B" gödör anyagában is előfordul 
a díszítetlen kerámia, de nem tömegesen. (A le
letanyag töredékes volta kérdésessé teszi, hogy 
egy kis cserép díszítetlensége miatt a ki nem egé
szíthető edény díszítetlenségéről beszéljünk.) 

Nem köthető kifejezetten késői párhuzamokhoz 
két peremtöredék. Az egyik finoman bevagdalt 
— a perem bevagdalása széles körben elterjedt. 
Ugyanezen, valamint egy másik darabon fekete 
csík húzódik a perem alatt, szintén gyakori kö
zépső neolitikus díszítés.13 

A leletanyag kis mennyisége, valamint töredé
kes volta miatt messzemenő következtetések nem 
vonhatók le, azonban mindenképpen figyelmet 
érdemel kronológiai helyzete miatt. Ezen a vidé
ken előkerült ilyen jellegű leletek a kultúra ko
rábbi időszakába tartoznak, leggyakrabban kotta
fejes kerámiával vegyesen találhatóak, ami pedig 
önállóan fordul elő, az a kultúra középső perió
dusát képviseli . A ,,B" gödör kerámiájának díszí
tésében azonban a késői periódus jegyei ismer
hetők fel; elsősorban az önállóan megjelenő fes
tés, továbbá a többsoros vonalköteg túlsúlya, 
ezzel szemben hiányzik a korábban igen gyakor i 
árkádminta és a perem alatt körbefutó vonal. A 
gödör anyagának jelentős része peremtöredék, 
ezek profilja az, ami leginkább a késői datálás 
mellett szól. Enyhén kihajló perem a durva kerá
miában is előfordul.14 Mégsem tehető azonban a 
,,B" gödör a kultúra életének legvégére, mert 
hiányzik a nagy tömegű díszítetlen kerámia, ami 
mind a szlovákiai, mind a hazai lelőhelyek jelleg
zetessége. Inkább a késői periódus kialakulásá
nak időszakából származhat a leletanyag. 

Valószínűleg ugyanebből az időből valók azok 
a szórványok, amelyek szintén a főépület kör
nyékéről kerül tek elő. Többnyire díszítetlen, vé
kony falú, bikónikus töredékekről van szó, illet
ve vörös-sárga festésű zselizi kerámiáról . A ,,B" 
gödörrel való kapcsolatuk tisztázása a végleges 
értékelés során várható. 

A további feltárások adhatnak választ arra a 
kérdésre, hogy csupán egy középső neolitikus 
teleppel számolhatunk-e, vagy az épület É-i olda
lán újabban előkerült gödrök valamivel későb
biek, illetve arra, hogy milyen kiterjedésű a 
telep. 
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