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VESZPRÉM MEGYE AZ ÚJKŐKORBAN 
ÉS A RÉZKORBAN1 

(Településtörténeti vázlat) 

A régészeti lelőhelyek szisztematikus felkutatásá
nak igénye a magyar régészetben a múlt század má
sodik felében merült fel, de az ilyen jellegű kutatások 
elszigetelt egyéni kezdeményezésként folytak. Az 
1950-es évektől kezdve a budapesti egyetem régésze
ti tanszékén több olyan szakdolgozati témát adtak ki, 
amelyek egy-egy kisebb természetföldrajzi vagy köz
igazgatási egység régészeti lelőhelyeinek felkutatását 
és feldolgozását tűzték ki célul. A rendszeres terepbe
járásokra épülő szakdolgozatok sok jelentős adalék
kal járultak hozzá Magvarország régészeti lelőhelyei
nek megismeréséhez. így például Kalicz Nándor ti
szazugi terepbejárásaiból vált ismertté először a vo
naldíszes kerámia nagyfokú elterjedtsége az Alföl
dön. 

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Kuta
tócsoportja 1961-ben indította el a Magyarország Ré
gészeti Topográfiájának elkészítéséhez szükséges ku
tatásokat. A topográfiai sorozat közigazgatási egysé
gek szerint tárgyalja a lelőhelyeket az őskortól a ké
sőközépkorig. A topográfiai kötetek a múzeumok, 
különféle gyűjtemények régészeti és adattári anya
gán, valamint a szakirodalom adatain kívül elsősor
ban a feldolgozott terület alapos terepbejárásának 
eredményeit tartalmazzák. A lelőhelyeket 1 : 50 000-
es léptékű községtérképeken és korszakok szerint 
összeállított 1 : 100 000-es léptékű áttekintő térképe
ken ábrázoljuk. A helyi múzeumokkal történő szoros 
együttműködéssel 1972-ig elkészült és négy kötetben 
megjelent Veszprém megye régészeti topográfiája. 
Két további kötet nyomdában van, ezenkívül jelenleg 
további három kötet területén folynak előkészítő 
munkák. A régészeti topográfiában feldolgozott terü
leteket és az egyetemi szakdolgozatokhoz terepbejá
rásokkal átkutatott területeket összeadva megállapít
hatjuk, hogy Magyarország területének kb. 1/5 részén 
folytak már topográfiai jellegű kutatások. Minthogy a 
topográfiai kutatásokba bevont területek az ország 
különböző természeti adottságú tájain helyezkednek 
el, néhány megfigyelés máris általános érvényűnek 
tekinthető. 

A rendszeres terepbejárások általában jelentősen 
megnövelik a lelőhelyek, elsősorban a települések 

számát. Például Békés megyében a Körös-kultúra 
magyarországi elterjedési területének alig egyhatod 
részére szorítkozó Szeghalom környéki terepbejárá
sok megkétszerezték a kultúra hazai lelőhelyeinek 
számát. Hasonló a helyzet Veszprém megyének déli, 
már korábban is viszonylag intenzíven átkutatott ré
szén is, ahol a terepbejárások általában megkétszerez
ték az őskori kultúrák lelőhelyeinek számát, sőt a ba-
deni kultúránál háromszoros, az újkőkori vonaldíszes 
kerámiánál négyszeres gyarapodást tapasztalhatunk. 

A lelőhelyek számszerű gyarapodásánál sokkal 
fontosabb azonban, hogy megfelelő intenzitású terep
bejárásokkal csökkenteni lehet a korábbi kutatás 
egyenetlenségeiből származó különbségeket az egyes 
területek és korszakok között. Optimálisan sikerül 
megközelíteni az egykor létezett települések számát. 
A terepbejárások adatokat szolgáltatnak a földrajzi 
környezet szerepének tanulmányozásához. 

A természeti környezet és az őskori települések kö
zötti viszony vizsgálatára különösen alkalmas a to
pográfiai szempontból teljesen feldolgozott Veszp
rém megye, amely a Balatontól É-ra, a Dunántúl kö
zepén fekszik. Veszprém megye területe több, egy
mástól élesen eltérő jellegű tájból tevődik össze; leg
nagyobb része a Dunántúl három nagytája között osz
lik meg. DNy-ÉK-i irányban húzódik rajta keresztül 
a Dunántúli-középhegység két tagja, a mészkőből és 
dolomitból felépült Keszthelyi-hegység és a 700 m 
magasságot elérő Bakony. A megye ENy-i részét a 
Bakony északi oldalát kísérő kavicsos törmelékkúp
ból kialakult dombvidék (Bakonyalja) és a Kisalföld
höz tartozó Marcal-medence homokos-kavicsos sík
sága foglalja el. A részben alföldies jellegű dombvi
déknek, a Mezőföldnek Ny-i sarka nyúlik be a me
gyébe. Külön kell megemlíteni a Bakony alacso
nyabbra süllyedt részét, a 3-400 m magasan fekvő, 
változatos felépítésű, kisebb medencékkel tagolt Ba
latoni-felvidéket. 

A megye vízrajzi rendszerét a Balaton jelenlétén 
kívül a Bakony határozza meg. A környezetnél csapa
dékosabb hegység (évi 7-800 mm) forrásokban és 
felszíni vízfolyásokban gazdag; a patakok vagy a Ba
latonba vagy folyók közvetítésével a Dunába folynak. 
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1. ábra. A vonaldíszes kerámia lelőhelyei Veszprém megyében 
Abb. 1. Die Fundorte der Linearkeramik in Komitat Veszprém 

A természetes növénytakaró a domb- és hegyvidé
ken erdő (vegyes lomberdő, illetve bükk- és gyertyán
erdő). Az alacsonyabban fekvő területeken erdős 
sztyeppe, a Mezőföldön füves puszta volt. 

Veszprém megyében nem ismerünk minden kétsé
get kizáróan mezolitikusnak tartható lelőhelyet, hiá
nyoznak a korai neolitikum első felének leletei is. A 
terület intenzív benépesülése a vonaldíszes kerámia 
idejében kezdődött. A vonaldíszes kerámiát 128 lelő
hely képviseli. Ezzel a lelőhelyszámmal a későbronz
kori urnasíros kultúra után a második helyet foglalja 
el az őskoron belül. A lelőhelyek többségénél a fel
színi megfigyelések alapján településre lehet követ
keztetni. Ugyancsak a felszíni nyomokból megítélhe-
tóen a vonaldíszes kerámia településeinek legna
gyobb része kis kiterjedésű és rövid életű volt. A 128 
lelőhely tehát nem egykorú, a felszíni leletek azonban 
többnyire nem adnak elegendő támpontot a finomabb 

kronológiai besorolásra. Legtöbb lelőhely a kultúra 
idősnek tartott szakaszához tartozik, mindössze 3 le
lőhelyről ismeretes a kottafejes kerámia, 22 tartozik a 
zselizi csoporthoz. A részletesebb belső kronológia 
ismeretének hiányában még nem tudjuk rekonstruálni 
a kultúra településhálózata kialakulásának a folyama
tát. Az egyes telephelyek felhagyását és esetleges újra 
használatba vételét is csak feltételezhetjük az analógi
ák alapján. 

A vonaldíszes kerámia lelőhelyei korántsem 
egyenletesen oszlanak el a megye területén. (1. ábra) 
Három nagyobb települési centrumot figyelhetünk 
meg: 1. A Balaton-felvidék keleti fele a Séd völgyé
vel és a Mezőfölddel. 2. A megye délnyugati sarká
nak dombhátai. 3. A Marcal folyó völgye. A három 
települési gócon belül is kisebb-nagyobb csoportok 
figyelhetők meg. A megtelepülésnek ez a rendje össz
hangban áll a kultúra népének kezdetleges földműve-
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lő életmódjával. A sűrűn benépesített területek legna
gyobb részét vékonyabb-vastagabb lösztakaró fedi. A 
Balatoni-felvidéken a települések a medencék lösz
foltjait keresték meg. A kultúra Veszprém megyei le
lőhelyei általában a közepesen kötött vályogtalajokon 
helyezkednek el, az egészen laza, gyenge, homokos 
talajokat kikerülik. Kevés lelőhelyet találunk a megye 
északi felének kavicsos, homokos domboldalain. A 
barna erdei talajok jelenléte mutatja, hogy a települé
sek itt is, mint a kultúra egész elterjedési területén, a 
hajdan erdővel borított vidékeken találhatók. A vo
naldíszes kerámia települési területének felső határa 
200-250 m tengerszint feletti magasságban húzható 
meg. Ennek megfelelően lakatlanul hagyták a Keszt
helyi-hegységet és a Bakonyt. Ebben több tényező 
együttesen játszott szerepet. Közülük a hűvösebb, 
földművelésre kevésbé alkalmas éghajlatot, az ennek 
megfelelő növényzetet (bükkösök) tartjuk a legfonto
sabbnak. Ezzel magyarázható, hogy nemcsak a hegy
vidék legnagyobb részére jellemző erősen kötött tala
jú, agyagos területeket és a földművelésre alkalmat
lan meredek lejtőjű helyeket kerülték el, hanem a 400 
m magasan fekvő Zirci-medence igen enyhe lejtőjű 
löszdombjait is. 

A vonaldíszes kerámia települései a terepbejárá
sokkal átkutatott többi dunántúli területen is a Veszp
rém megyeihez hasonlóan viszonyulnak a domborzat
hoz, a természetes növénytakaróhoz és a geológiai, 
valamint talaj adottságokhoz. így például a Dunántú
li-középhegység többi tagja is lakatlanul maradt; a 
löszborította dombvidékeket viszont sűrűn megszállta 
a kultúra népe. Megjegyzendő azonban, hogy az 
egyik legnagyobb dunántúli löszös területen, a Mező
földön rendkívül kevés a neolitikus lelőhely, ami nem 
annyira a kutatás hiányával, hanem inkább talán a táj 
mezőségi talajával hozható összefüggésbe. Ezt látszik 
alátámasztani az is, hogy a Mezőföldhöz DNy-ról 
csatlakozó ugyancsak löszös dombvidéken - a Kapós 
és Koppány folyó mellett - folytatott terepbejárások a 
barna erdei talajokon sok, a mezőségi talajokon pedig 
igen kevés újkőkori lelőhelyet eredményeztek. Né
hány DNy-Dunántúlon végzett terepbejárás negatív 
eredményei a vonaldíszes kerámia vonatkozásában 
azt bizonyítják, hogy a kultúra népessége itt is lakat
lanul hagyta a számára kedvezőtlen homokos, agya
gos, kavicsos területeket. 

Mint láttuk a vonaldíszes kerámia népénél a te
lephelyek kiválasztásában az irtásos földművelésre 
való alkalmasság játszotta a meghatározó szerepet. 
Elhanyagolhatónak tekinthető a halászat lehetősé
gének vonzereje, ezért a Balaton É-i partján megle
hetősen kevés lelőhelyet találunk. A Tapolcai-me
dence vizenyős rétjeiből kiemelkedő dombok és 
hegyek is lényegében lakatlanul maradtak a neoliti-
kumban. Ahol a földművelésre alkalmas földek hi
ányoztak, ott nem jelentett vonzerőt az úgynevezett 
„Balatoni-Riviéra", az északi part 2-4 km széles 
sávjának melegebb mikroklímája sem, amit csak a 

középkori és újkori szőlő- és gyümölcstermelők 
kezdtek kihasználni. A kavicsos talaj miatt teljesen 
lakatlan volt a Rába folyó partjának Veszprém me
gyei szakasza is. A nála jóval rövidebb Marcal folyó 
viszont a lelőhelyek láncolatszerű elhelyezkedése 
alapján már a vonaldíszes kerámia korszaka óta ösz-
szekötő kapcsot jelenthetett az őskor legtöbb szaka
szában sűrűn lakott Győr környéki és Keszthely kör
nyéki területek között. 

A települési sűrűséget pozitívan befolyásoló ténye
zők között említhetjük meg a Balatoni-felvidéken a 
Vázsonyi-medencében több helyen a felszínre bukó 
kovakő előfordulásokat, amelyeknek intenzív bá
nyászatát a környék telephelyein rendkívül nagy 
számban gyűjthető eszközök és szilánkok bizo
nyítják. 

A későneolitikus lengyeli kultúrát Veszprém me
gyében 66 lelőhely képviseli, ebből 63 lelőhely telep 
volt. A lelőhelyek egy része nagyobb kiterjedésű te
lepre utal, de gyakoribbak voltak a kisebb települé
sek. A vonaldíszes kerámiához képest felére csökkent 
lelőhelyek elhelyezkedése igen egyenetlen. A két kul
túra települési területét összehasonlítva a megegyezé
seket emelhetjük ki. (2. ábra) Továbbra is a megye 
DK-i részén sűrűsödtek a települések, a Marcal folyó 
völgye is megőrizte településvonzó erejét. A megye 
ÉK-i sarkában a korábbihoz képest viszonylag több 
lelőhelyet találunk, ezek is általában lösszel borított 
vályogos talajú területen sorakoznak, mindössze két 
lelőhely fekszik itt gyenge homoktalajon. 9 lelőhely 
viszont a Bakony belsejében, 4-500 m tengerszint fe
letti magasságban fekszik, de itt is a kisebb-nagyobb 
löszfoltokat keresték. A lengyeli kultúra lelőhelyei
nek elhelyezkedéséből arra következtethetünk, hogy a 
telephelyek kiválasztásában továbbra is a földműve
lésre való alkalmasság játszotta a meghatározó szere
pet. Nem tudjuk egyértelműen megmagyarázni a len
gyeli kultúra behatolását a Bakonyba. Tekintve, hogy 
a bakonyi lelőhelyek kivétel nélkül egészen kicsiny, 
valószínűleg rövid életű telepre utalnak, talán kevés
bé sikeres megtelepedési kísérletként értékelhetők. 
Kellő mennyiségű tipikus leletanyag hiányában ma 
még nem dönthetjük el azt sem, hogy ezek a telepek a 
kultúra melyik szakaszából származnak. 

A más területeken végzett terepbejárások eredmé
nyei alapján megállapíthatjuk, hogy a Dél-Dunántú
lon a lengyeli kultúra telepei a földművelésre alkal
mas helyeken nagy számban találhatók meg, ezzel 
szemben a Dunántúl ÉK-i sarkában a vonaldíszes ke
rámiának különösen későbbi szakaszában sűrűn bené
pesített területen csaknem teljesen hiányoznak. Ez ar
ra figyelmeztet bennünket, hogy az egyes kisebb terü
letek lakatlansága vagy gyér lakottsága nem minden 
esetben a természeti környezet alkalmatlanságára ve
zethető vissza. 

A rézkori balatoni csoporthoz 61 lelőhely tartozik. 
Elhelyezkedésük a korábbiaktól teljesen eltérő képet 
mutat; a települési terület súlypontja áthelyeződött a 
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2. űöra. A lengyeli kultúra lelőhelyei Veszprém megyében 
Abb. 2. Die Fundorte der Lengyel-Kultur in Komitat Veszprém 

megye Ny-i, DNy-i szélére. (3. ábra) Legszembetű
nőbb, hogy a korábban igen sűrűn lakott Balatoni-fel
vidéken csak néhány szétszórtan elhelyezkedő lelő
hely található. A Bakony és a Bakonyalja ismét telje
sen lakatlanná vált. Csányi Marietta hívta fel rá a fi
gyelmet szakdolgozatában, hogy az újkőkortól eltérő
en a balatoni csoport népénél a talaj minősége nem 
játszott fontos szerepet a telephelyek kiválasztásában. 
A lelőhelyek nagy része a vízborította vagy időszako
san vízjárta felszínekből alig kiemelkedő dombháta
kon fekszik. Környezetüket az állattenyésztésre, főleg 
a szarvasmarhatartásra legmegfelelőbb dús ártéri le
gelők alkották. Eddigi ismereteink alapján úgy tűnik, 
hogy a balatoni csoport elterjedési területének centru
ma a DNy-Dunántúlon van; a Dunántúl K-i felében 
valamivel alacsonyabb a lelőhelyek száma. 

A badeni kultúra idején ismét magasra emelkedik a 
lelőhelyek száma. A kultúra 117 lelőhelyének döntő 

többsége telephelyre utal. A lelőhelyeknek valamivel 
kevesebb mint egyharmada a kultúra korai szakaszá
hoz (bolerázi csoport) tartozik, a többi az úgynevezett 
klasszikus badeni kultúra hagyatéka. A kései szakasz 
lelőhelyeit egyelőre nem tudjuk elkülöníteni. A bade
ni kultúra Veszprém megyei elterjedési térképe rész
letekbe menő megegyezést mutat a vonaldíszes kerá
mia elterjedésével. (4. ábra) Ismét a megyének a D-i 
része volt a legsűrűbben lakott; a Marcal mellett még 
az újkókoriaknál is valamivel több lelőhely található. 
A két hegység és a Bakonyalja továbbra is üresen ma
radt. Mindössze egy barlangi lelőhely ismeretes a Ba-
konyból. A települési helyek kiválasztásában ismét a 
földművelésre való alkalmasság játszotta a fő szere
pet. A löszös és a középkötött vályogtalajjal borított 
területek mind sűrűn lakottak voltak. A badeni kultú
ra települései a Dunántúlon mindenütt a földművelés
re alkalmas területeken találhatók meg. A lelőhelyek 
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3. ábra. A balatoni csoport lelőhelyei Veszprém megyében 
Abb. 3. Die Fundorte der Balaton-Gruppe in Komitat Veszprém 

sűrűsége általában eléri, több helyen meg is haladja a 
vonaldíszes kerámiáét. Ez ellentmond a kultúra népé
nek állattenyésztő életmódjáról vallott nézeteknek, és 
más adatokkal együtt (pl. gabonaáldozatra utaló nyo
mok) azt bizonyítja, hogy a badeni kultúra életében a 
kétségtelenül jelentős állattenyésztés mellett a föld
művelés jelenősége is igen nagy volt. 

Befejezve a neolitikus és rézkori kultúrák települé
si viszonyainak vázlatos tárgyalását, egy érdekes je
lenségre szeretném felhívni a figyelmet. Mint láttuk a 
Bakony és a Bakonyalja a tárgyalt korszakban lakat
lan volt (a lengyeli kultúra telepei is csak a hegység 
kisebb részére terjedtek ki). A múlt század második 
felében két jelentős magángyűjtő - Ebenhöch Ferenc 
és főleg Miháldy István - tevékenykedett évtizedeken 
keresztül a megye területén. Múzeumba került gyűj
teményük többszáz csiszolt kőeszközt tartalmaz, ezek 
legnagyobb része különféle trapéz alakú kőbalta. A 

kőeszközök egyaránt gyakoriak az őskorban sűrűn la
kott és lakatlan vidékeken. Gyakran ismerjük pontos 
lelőhelyüket is; a terepbejárások is azt bizonyították, 
hogy ezek valóban magányos szórványleletek, nem 
találtunk lelőhelyükön településre utaló nyomokat. A 
legközelebbi újkőkori és rézkori településektől 20-30 
km távolságra előforduló szórványos kőeszközök 
nagy száma azt jelzi, hogy ezen korok emberei rend
szeresen felkeresték a lakatlan erdőségeket is. A Ba
kony belsejéből szórványleletként rézcsákányt is is
merünk. 

Végezetül néhány jellemző példával röviden utalok 
a településhálózat további alakulására. A korai és a 
középső bronzkorban lényegében a korábbiakhoz ha
sonlóan helyezkedtek el a települések. A késő bronz
kori urnasíros időszak települési képe viszont mind a 
megelőző, mind az utána következő korszakokétól 
alapvetően különbözik. A korszak 480 lelőhelye ug-
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4. ábra. A badeni kultúra lelőhelyei Veszprém megyében 
Abb. 4. Die Fundorte der Badener Kultur in Komitat Veszprém 

rásszerű növekedést jelent. A települési terület felső 
határa 4-500 m magasságig nyúlik fel, sot a földvára
kat 600 m magasan is megtaláljuk. A késő bronzkori 
Jánosháza-Farkasgyepű-csoport települései és halom
sírmezői éppen a Magas-Bakonyban tömörülnek. 
Mindazonáltal a hegység lakottsága rövid ideig tar
tott, az urnasíros korszak végét sem érte meg. A kelta 
korban is már a legtöbb korszakra jellemző települési 
képet látjuk. A korábbi időkhöz képest az jelenti a 

legfontosabb változást, hogy a lakóhelyek kiválasztá
sakor a kevésbé kötött, laza talajokat is előnyben ré
szesítették. Ennek köszönhető a megye Ny-i felének 
sűrűbb benépesülése is. A római korban tovább növe
kedett a lakott terület nagysága, ami a régészeti ko
rokban a X-XIII. században érte el a legnagyobb ki
terjedést, de a Bakony nagy része még ekkor is zárt 
erdőség maradt, csak a XVIII. századtól kezdve jöttek 
létre itt ipari- és bányatelepülések. 

JEGYZET 

A tanulmány szövege azonos az 1978-ban Halléban megren
dezett Mensch und Umwelt in urgeschichtlicher Zeit konfe
rencián elhangzott előadás szövegével. 
Der Text ist identisch mit dem von dem Verfasser in Halle im 
Jahre 1978 gehaltenen und erschienenen Vortrag. Vgl.: Torma, 
I.: Die neolithische und kupferzeitliche Besiedlung des Komi-
tats Veszprém (Ungarn), in Urgeschichtliche Besiedlung in ih

rer Beziehung zur natürlichen Umwelt. Halle-Wittenberg 
1980.129-138. 
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