
KOVÁCS TIBOR 

ÚJABB ADATOK A MÉSZBETÉTES KERÁMIA 
KULTÚRÁJÁNAK FÉMMŰVESSÉGÉHEZ 

A mészbetétes kerámia kultúrájának törzsterülete 
Mikulás Du§ek, Torma István, Bandi Gábor és Bóna 
István adatai alapján meglehetős pontossággal körül
határolható.1 Azaz: a kultúra lelőhelyei az Észak-Du
nántúlon a Kisalföldtől ill. a Rába-Marcal völgyétől a 
Pilis hegységig, valamint a Sárvíz völgyéig találhatók 
meg, míg a Dél-Dunántúlon a Balatontól délre fekvő 
terület keleti felében lelhetők fel. A Nyugat-Dunántúl 
(Vas megye déli része, Zala megye, Somogy megye 
nyugati fele) és a Drávától délre fekvő vidék (Szlové
nia és Horvátország északi sávja)2 egykorú lakosságá
ról még igen keveset tud a kutatás. 

Wosinsky Mór század elején megjelent nagylépté
kű áttekintése,3 két monografikus igényű értékelés,4 s 
néhány forrásközlő ill. polemizáló újabb munka ré
vén5 régóta és sokoldalúan ismert e dunántúli népes
ség karakterisztikus emlékanyaga. Ennek ellenére 
mind a hazai, mind pedig a nemzetközi kutatásban 
sok bizonytalanság tapasztalható a kultúra eredetkér
désének, kialakulási folyamatának, önálló élete idő
tartamának megítélésénél. Mindez főleg abból fakad, 
hogy igen kevés autentikus telepfeltárás történt - an
nak is csak töredéke publikált -,6 s bár lassan több
százas nagyságrendben mérhető a feltárt sírok száma, 
az újabban előkerültek döntő többsége ismeretlenül 
fekszik a múzeumi raktárak mélyén.7 Nem meglepő 
tehát, hogy a kultúra minden jel szerint számottevő fém
művességéről is elsősorban a törzsterületén talált bronz 
kincsleletek révén kaphatott képet eddig a kutatás.8 

Négy még ismeretlen kincslelet feldolgozása köz
ben9 - jórészt néhánysoros híradásokból kiindulva -
vettük számba a mészbetétes edények kultúrájának 
telepekről és temetkezésekből származó bronzleleteit. 
Köztük az egyik veszprémi és a zamárdi temető egy-
egy - itt bemutatásra kerülő - , fémtárgyakat is tartal
mazó sírját. Közreadásukat a feltárók (Palágyi Sylvia 
és László Péter, valamint Wollák Katalin és Honti 
Szilvia) voltak szívesek számunkra lehetővé tenni. 
Természetesen önmagukban e leletek sem adnak 
„egyértelmű" választ a problémakör egyetlen nyitott 
kérdésére sem. Ám figyelmet érdemlő támpontot ké
pezhetnek a kultúra belső tagolásának - a teljes for
rásanyagra épülő - már igencsak aktuálissá vált jövő
beni felvázolásához. 

ZAMÁRDI - ISTVÁN ÚT 

A község ún. szántódi berek nevű részén, az Ist
ván-Fűzfa-Diófa utca határolta homokos magaslaton 
terül el a mészbetétes edények kultúrájának temetője. 
Ennek egyik kópakolásos sírja az ötvenes évek máso
dik felében került elő.10 Néhány rövid utalás ill. adat
tári jelentés,11 valamint Wollák Katalin rekonstruált 
temetőtérképe szerint, a szóbanforgó területen később 
még 14 sírt találtak, amelyek leletei (részben) a ka
posvári Rippl Rónai Múzeumba kerültek.12 Csatorna
árkok ásásakor 1977-ben újabb temetkezéseket boly
gattak meg. Ekkor Wollák Katalin két feldúlt sírt re
gisztrált, s gyűjtötte össze leleteiket (1-2. sír), további 
három bolygatatlant pedig sikerült feltárnia. Megfi
gyelései szerint utóbbiakat (3-5. sír) kövek borítot
ták. Ezek szórthamvas, míg az 1. és 2. sír urnás te
metkezések voltak.13 

A másutt majd részletesebben értékelt temetőrész14 

itt bemutatásra kerülő, feldúlt 1. sírjáról a feltáró a 
következőket rögzítette: „... 120 cm mélyen feküdt az 
1. urnás rítusú sír ... a mellékletek helyzetét nem tud
tuk megfigyelni ... nagyméretű urna cserepei között 
egy bögre és három másik edény töredékei, valamint 
egy krténovi típusú bronz balta került elő." Sajnos ar
ra utaló adat nem szerepel, hogy sikerült-e, s milyen 
helyzetben hamvakat megfigyelni. 

A sír megmaradt leletei: 
1. Nyélcsöves csákány (1. ábra) 

Nyélcsövét, valamint mindkét oldalán a fok- Ш. pen
gerész szélét bevésett vonalak díszítik. Felülete erősen 
korrodált volt, a restaurálás után sok helyütt lyukacsos. 
Néhány bizonytalanul észlelhető nyom alapján csak 
feltételezhető, hogy a legyezőszerűen kiszélesedő 
fokrészen egyéb díszítés is volt. A nyélcső mindkét 
vége kissé hiányos. H.: 20,8 cm. (A nyélcső teljes 
hossza: 7 cm.) 
2. Négyfülű urna (2. ábra 1.) 

Felső részén a háromszögekből alkotott ill. a kör
befutó sávos díszítés inkrusztált; alsó részét bekarcolt 
vonalkötegekből álló, egymást részben metsző villa
alakú minta látható. Szürke, több helyütt kiegészített. 
M.: 65 cm, szá.: 60 cm, fá.: 16,5 cm. 

119 



3. Filles korsó (2. ábra 6.) 
Megmaradt töredékeinek felülete erősen lekopott, 

helyenként szürke ill. barnásszürke. A díszítés ink
rusztációja erősen hiányos. 
4. Füles bögre (2. ábra 5.) 

Alja enyhén benyomott; középbarna, fényes felüle
tű. Pontokból, pontkörökből, egyenes és zeg-zug ala
kú vonalakból álló díszítése inkrusztált. Felső része 
hiányzik. M : cca. 10 cm, fá.: 2,5 cm. 
5. Kis bögre töredéke (2. ábra 2.) 

A kihajló peremű, vékonyfalú bögre vállrészének 
mintájából az inkrusztáció kikopott. Fényes felületű, 
szürke, ragasztott. 
6. Kis bögre peremtöredéke (2. ábra 3.) 

Világosbarna, a nyak alsó részén körbefutó mintá
ból szinte teljesen hiányzik az inkrusztáció. 
7. Csupor (?) aljtöredéke (2. ábra 4.) 

Vörösesbarna, bekarcolt vonalkötegek díszítik. Le
het, hogy a sírhoz tartozóként begyűjtött, hasonló szí
nű, erősen lekopott, ívelt oldaltöredékek ehhez az 
edényhez tartoztak. 

A Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat 2. 
kötete Veszprém területéről a mészbetétes edények 
kultúrájának 8 telepre és 13 temetőre utaló lelőhelyé
ről közöl adatokat. Több évtizede kerülnek felszínre 
sírok a város északi részén. Csak részletes, a topográ
fiai adatokat messzemenően figyelembe vevő feldol
gozásuk adhat majd választ arra, hogy ezek egy nagy
kiterjedésű temetőhöz, vagy több kisebb temetkezési 
helyhez tartoztak.15 Minden bizonnyal az említettek 
közé sorolható az alább bemutatásra kerülő sír is. 

VESZPRÉM - BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 
Az út északi oldalán, a volt iskola helyén, 1975-

ben vízelvezető árok ásásakor bronzkori sírt találtak. 
A megbolygatott temetkezés néhány edényét és egy 
bronz tűjét Kralovánszky Alán és Palágyi Sylvia szál
lította a Bakonyi Múzeumba, míg a hitelesítő ásatást 
utóbbi László Péterrel együtt irányította. Ennek során 
feltárták a lefelé szélesedő, nagyjából ovális sírgödör 
még bolygatatlan részét, ahol 57 cm mélyen öt edényt 
és egy bronz peremes baltát találtak. Megfigyelésük 
szerint a sír egyik szélén egy tölcséres nyakú edény 
és egy tál az előbbieknél magasabb szinten (az eredeti 
járószinten?) feküdt. A kalcinált csontok (többsége?) 
az egyik tálban és egy nagyobb díszített korsóban 
voltak.16 

A részben bolygatott szórthamvas (?) temetkezés 
leletei az alábbiak: 
1. Peremes bronzbalta (2. ábra 4.) 

„Nyélrészénél" kissé hiányos. H.: 11,2 cm, V.: 0,7 
cm. 
2. Wetzleinsdorfi típusú bronz tü (3. ábra 3.) 

Lapos, korongszerú fején a vésett, ívelt vonalköte
gekből alkotott díszítés szinte teljesen lekopott; szára 
erősen hiányos. H.: 3,1 cm. 

3. Tölcséres nyakú négyfülű edény (3. ábra 1.) 
ívelt vállát és kónikus alsó részét borda választja 

el, amelyhez a szalagfülek kapcsolódnak. A díszítés 
inkrusztációja hiányosan maradt meg. A középbarna 
nagyobb méretű edény töredékes állapotban került 
elő; mintegy fele megsemmisült. M.: 26,3 cm, szá.: 
cca. 25 cm. 
4. Kétfülű csupor (3. ábra 2.) 

Egyenes nyakát két szalagfül hidalja át. Szájpere
mét és vállát két-két kis bütyök díszíti. Világosbarna, 
felülete érdes, ép. M.: 15 cm, szá.: 13,8 cm, fá.: 8 cm. 
5. Négyfülü edény (3. ábra 5.) 

Keskeny nyakát négy szalagfül hidalja át. Vastag
falú, díszítetlen felülete érdes; barna, ép. M.: 18,5 cm, 
szá.: 16,2 cm, fá.: 7,6 cm. 
6. Egyfülü csupor (4. ábra 2.) 

Szájperemét három nyelvszerű lapos bütyök díszí
ti. Vastagfalú, felülete érdes; világosbarna, ép. M.: 
10,6 cm, szá.: 10 cm, fá.: 8 cm. 
I. Kétfülű tál (4ЛЪт\.) 

Szájperemét a két fülnél és a két nyelvszerű kicsu-
csosodásánál bekarcolt vonalcsoportok díszítik. Ezek
ből ill. az egyéb mintákból az inkrusztáció helyenként 
hiányzik. Felülete fényes, sötétbarna, kiegészített. M.: 
8,8 cm, szá.: 19,5 cm, fá.: 9,5 cm. 
8. Kis kétfülű tál (4. ábra 4.) 

Szájperemét hat bekarcolt vonalcsoport díszíti. Fe
lületén az inkrusztáció csak helyenként maradt meg. 
Fényes felületű, sötétbarna, kissé kiegészített. M.: 5,2 
cm, szá.: 12,6 cm, fá.: 4 cm. 
9. Díszítetlen kis tál (4. ábra 5.) 

Valószínűleg eredetileg két füle volt. Fényes fel
ületű, barna, erősen kiegészített. M.: 5,1 cm, szá.: 
cca. 13,5 cm, fá.: cca. 6 cm. 
10. Füles korsó (4. ábra 3.) 

A vékony vonalakból és pontokból alkotott díszítés 
inkrusztációja helyenként hiányzik. Fényes felületű, 
középbarna, erősen kiegészített. M.: 13,2 cm, szá.: 
cca. 11,5 cm, fá.: 4,5 cm. 
II . Füles korsó (4. ábra 6.) 

Gazdag díszítésének inkrusztációja szinte teljesen 
hiányzik. Eredetileg fényes felülete erősen lekopott; 
középbarna, ép. M.: 15,2 cm, szá.: 12,4 x 12 cm, fá.: 
5,2 cm. 

A bemutatott edényeken (különösen a 11. sz. kor
són) megfigyelhető, hogy a vonalak, de különösen a 
pontok mélysége, valamint szélessége és nagysága 
között összefüggés van. Minél szélesebb a mintae
lem, annál mélyebb, s ez az inkrusztáció stabilizálását 
segíthette elő. Kidolgozásuk szerint a kerámia leletek 
a következőképpen is csoportosíthatók: jól kidolgo
zott, fényes felületű edények (4. ábra 1., 3.), fényes, 
kissé érdes felületű edények (3. ábra 2., 4. ábra 2.) és 
igen durva felületű edények (4. ábra 4-6.). 

Mindmáig meglehetősen keveset tud a kutatás a 
mészbetétes edények kultúrája által gyártott ill. hasz
nált fegyverekről. Az ismert példányok többsége 
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szórványleletnek tekinthető, néhányuk kincslelet tar
tozékaként került eló, s különösen kevés a zárt telep 
ill. sírlelet. Típus szerinti bontásban a következő kép 
alakul ki. 

Nyéllyukas csákány: Balaton (szórványlelet).17 

Nyélcsöves csákány. Iza (Izsa, szórványlelet),18 

Mórichida (szórványlelet),19 Pécs-Szabolcs-Közép
hegy dűlő (öntőminta, teleplelet), Siklós-Téglagyár 
(sírlelet),20 Kóros (kincslelet).21 

Nyéltaréjos csákány: Dunaalmás (szórványlelet).22 

Tokoslándzsa: Győr (szórványlelet),23 Balatonszó-
lád (öntőminta, teleplelet),24 Lengyeltóti-Tatárvár 
(kincslelet).25 

Tömörmarkolatú tör: Tata,26 Kisbér,27 Szentgál28 

(mindhárom szórványlelet). 
Tör lekerekített markolatlappal, 3-6 nitszeggel: 

Patince (Páti, sírlelet),29 Gyór-Likócspuszta (sírle
let),30 Szomód (kincslelet),31 Nyergesújfalu (szór
ványlelet),32 Dunameder Pilismarót és Zebegény tér
ségében (szórványlelet),33 Veszprém - Bajcsy-Zsi
linszky út 36e. (sírlelet),34 Csopak-Lőczedomb (sírle
let?),35 Zamárdi - István út (sírlelet),36 Mosdós-Pusz-
tasárkánytó (kincslelet),37 Tolna megye (szórványle
let).38 

Alabárd: Szóny (szórványlelet).39 

A felsoroltak csak megközelítően adnak teljes ké
pet a tárgyalt kultúra fegyverzetéről, hiszen az átte
kintés jórészt szakirodalmi adatokra épül. Nem szere
pelnek a még közöletlen, részben folyamatban lévő 
feltárások esetleg idetartozó leletei, bár a tapasz
talatok szerint a hamvasztásos rítussal temetkező né
pesség sírjaiból ritkán előkerülő bronztárgyakról még 
a rövid híradásokban is többnyire beszámolnak. A 
statisztikaszerű áttekintés, amely nem utal ugyan 
egyes típusok ill. változataik eredetére és használati 
idejére, azt mindenképpen jelzi, hogy a mészbetétes 
edények kultúrájának fegyverzete többé-kevésbé ha
sonló volt a szomszédos népek által használthoz. E 
tekintetben különösen fontos új adatot jelent a zamár
di sír nyélcsöves csákánya, amely egy viszonylag 
nagy területen használt harcieszköz első zárt leletből 
származó példánya a Dunántúlon. 

L. Hájek alapvető tanulmánya óta,40 az általa Krté-
nov-i típusúnak elnevezett nyélcsöves csákányokkal 
sokoldalúan foglalkozott a nemzetközi kutatás. Ám a 
beható elemzések nyomán sem alakult ki konszenzus 
a fegyvertípus eredetét, tipológiai felosztását, vala
mint használatának időhatárait illetően. Vonatkozik 
mindez természetesen Mozsolics Amália,41 Bernhard 
Hansel,42 Bóna István,43 Bandi Gábor,44 s legújabban 
pedig Stanislav Stuhlík45 azon munkáira is, ahol a tí
puskör magyarországi példányainak összefüggéseit 
vizsgálják. Ami végül is kikristályosodott: a nyélcsö
ves csákányok három fő típusát lehet elkülöníteni.46 

I. típus. A csákány fokrészének végződése félovál 
alakú; a bordázott, vagy vésett vonalakkal díszített 
nyélcső hosszúsága egyes példányokon eltérő. (Han

sel: nyélcsöves csákányok lekerekített gombbal, Bó
na: az „a-változat" sajátos példányai, Stuhlík: C-tí-
pus).47 

II. típus. A fokrész legyezőszerűen kiszélesedő, a 
nyélcsövet sűrűn bevésett vonalak vagy keskeny bor-
dázás díszíti; a csákány éle ívelten kiszélesedik. (Mo
zsolics: B-típus, Hansel: nyélcsöves csákányok le
gyezőformájú taréjjal, Bóna: a, b, c, f-változat, Stuh
lík: B-típus.).48 

III. típus: A csákány fokának végződése félkör 
alakú, az előzőeknél hosszabb nyélcső bordadíszes, a 
keskeny pengerész végig azonos szélességű, egyes 
példányoknál az élnél kiszélesedik. (Mozsolics: A-
ill. Krtenov-típus, Hansel: Krténov-típus, Bóna: d és 
e-változat, Stuhlík: A-típus).49 

Az I—III. jelzés használatával nem valamiféle új 
rendszert kívánunk felállítani a szóban forgó típuskör 
variánsainak elkülönítésére. Egyfajta „rendteremtés" 
viszont feltétlen szükséges lenne két okból. 1. Az 
imént idézettek jelzik, hogy lassan áttekinthetetlen az 
eltérő terminus technikusok használata az elmúlt ne
gyedszázad szakmunkáiban is. 2. Logikus lenne 
olyan típusrendet alkalmazni, amely többé-kevésbé 
kifejezi az egyes változatok kialakulásának ill. leg
gyakoribb használatának időbeli viszonyát is.50 Ami 
az utóbbit illeti, több kutatónál bizonyos merevség ta
pasztalható, amikor a főbb típusok időbeli egymás-
utánságát kívánják bizonyítani. 

A legújabb adatokat is figyelembe véve, egyre 
nyilvánvalóbb: bár egyes típusok használatának tér
és időbeli koncentrációja nem azonos, részbeni „egyi
dejűségük" egy mindjobban behatárolható időszak
ban - zárt leletekre építve - kimutatható. Ez a ma
gyarországi középső bronzkor középső szakasza, 
amely nagyjában-egészében a RA2 záró ill. a BBi 
kezdeti időszakának felel meg. Többé-kevésbé egyet
értés alakult ki abban, hogy a legkorábbi példányok 
az I. típusba sorolhatók között találhatók meg.51 Igaz, 
az egyik legfiatalabb is (Rákóczifalva-Kastélydomb, 
sír).52 Mozsolics A. eltérő, s többoldalú kritikával el
utasított véleményét leszámítva, abban is nagyjából 
egybehangzóak a vélemények, hogy a II. típus széle
sebb körű elterjedése megelőzte a III. típus példánya
inak használatát.53 

A zamárdi csákány a II. típusba tartozik. Formája 
és arányai alapján legközelebbi analógiái a követke
zők: Budapest - Fő utca,54 Dunaújváros A 38. sír,55 

Megyaszó 119. sír.56 A négy csákány él ill. fokrészé
nek aránya megközelítőleg 2 : l-hez. Fokrészük 
majdnem félköríves záródású, s e tekintetben köze
lebb állnak a kfténovi (III. típus) csákányokhoz, mint 
a II. típus többi legyező fokú példányához. Közös jel
lemző a nyélcső sűrűn bekarcolt vékony vonalakból 
álló díszítése is. A korábban ismertek erős hasonlósá
gát már Mozsolics A. és Bóna I. is hangsúlyozta.57 

Utóbbi a nyélcsöves csákányok a-változataként külö
nítette el a budapesti, megyaszói, a dunaújvárosi, va
lamint a Debrecen környéki és a Baranya megyei pél-
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dányokat.58 Ezekhez sorolja - némi joggal - a brassói 
(Brasov),59 s szerintünk tévesen, a Paks környéki csá
kányt. 

Úgy tűnik, az imént számbavett változat a Kárpát
medencén kívül nemigen terjedt el. Az egyetlen köze
lálló példányt Észak-Németországban, Quastenberger 
Koppel lelőhelyen találták.60 Nagy valószínűséggel a 
Duna-vidékről származó import lehet.61 A tárgyalt 
magyarországi csákányok közül három származik sír
ból, a többi szórványlelet. A megyaszói példány a fü
zesabonyi kultúra középső szakaszát képviselő temet
kezésből került felszínre.62 A dunaújvárosi sírt Bóna 
I. - a benne talált, még nem publikált ún. kelebiai tí
pusú tőr alapján - a vatyai kultúra II—III. fázisába 
(középső bronzkor III) keltezi.63 

Sajnos az említetteknél konkrétabb időrendi meg
határozást a zamárdi 1. sír kerémia leletei sem tesz
nek lehetővé egyelőre. Még nem (igazán) kidolgozott 
a mészbetétes kerámia kultúrájának belső tagolása,64 s 
nehézséget okoz az is, hogy a hamvakat és a mellék
leteket borító (?) edényhez (2. ábra 1.) hasonlót nem 
ismerünk. E széles szájú, magasan öblösödő nagy 
edényhez legjobb esetben is csak rokon formákat le
het felfedezni néhány más temetőben.65 Az alsó rész 
háromágú egységekből álló bekarcolt mintája (ilyen a 
zamárdi 3. sír egy, az 5. sír két edényén is előfordul) 
a mosonszentmiklósi temető több edényén is fellelhe
tő.66 A rekonstruált korsó (2. ábra 6.)67 és a jól-rosszul 
kiegészített bögre (2. ábra 5.)68 analógiái a kultúra fia
talabbnak tartható sírjaiból származnak. Igazán konk
rét támpontok hiányában a zamárdi 1. sírról jószeré
vel csak azt lehet mondani, hogy nagy valószínűség
gel a mészbetétes kerámia kultúrája fiatalabb, de nem 
a legkésőbbi szakaszát képviseli. 

A Dél-Dunántúlon került elő a nyélcsöves csáká
nyok első hiteles öntőmintája Pécs-Szabolcson (II. tí
pus), egy valószínűleg felmenő falu ház földbemélyü
lő részének átvágásakor.69 Az ugyanebből a részből 
származó kerámia között olyanok is vannak, amelye
ken észak-dunántúli jellegű motívumok figyelhetők 
meg.70 Hasonló díszítésű a Siklós-Téglagyári temető 
több edénye. A 3. és a 4. sír a szeremlei kultúra kiala
kulásának ill. legkorábbi szakaszának reprezentása.71 

Ebben a temetőben találtak - sírösszefüggései isme
retlenek - egy II. típusba tartozó nyélcsöves csákányt, 
amely viszont arányaiban és fokvégződésénél eltér a 
zamárdi példánytól.72 

Ezen adatok arra utalnak, hogy a mészbetétes kerá
mia kultúrájának fegyverzetében, mind a készítésüket 
mind használatukat illetően, fontos helyet foglaltak el 
a nyélcsöves csákányok, főként azok II. típusa. A krté-
novi típust képviselő két csákány (Mórichida, Iza) 
szórványlelet, „kulturális hovatartozásuk" kérdéses. 
Ha a III. típus használatára jól-rosszul körvonalazott 
időhatárokat vesszük alapul,73 a szóbanforgó példá
nyok a mészbetétes kerámia kultúrájához (ez a való
színűbb), esetleg az adott területen azt követő népes
séghez köthetők.74 Bizonyos értelemben hasonló a 

helyzet a korabronzkori formákba gyökerező, az ed
digiektől eltérő típust képviselő kórosi nyélcsöves 
csákánnyal is.75 A kincsleletben, amelynek tartozéka, 
a mészbetétes kerámia kultúrája által általánosan 
használt ékszerektől eltérő, fiatalabbnak tűnő típusok 
is vannak, s ezért valószínű, hogy a kórosi lelet a sze
remlei kultúrához tartozott.76 

A mészbetétes kerámia zárószakaszának körvona
lazásához új konkrét támpontot jelent a Veszprém -
Bajcsy-Zsilinszky úti sír. Különösen érdekesek a ben
ne talált bronzok. A tű (3. ábra 3.), töredékes volta el
lenére, a wetzleinsdorfi tűk egyik változatának tekint
hető. A többek által végzett, a típus felosztást tekint
ve ugyan nem teljesen azonos, elemzések szerint a 
wetzleinsdorfi jellegű tűk elsősorban a BBi periódus
ban voltak divatban, s a Közép-Duna-medencében a 
halomsíros kultúra korai szakaszához köthetők.77 A 
Dunántúlról ismert hasonló tűk többsége szórványle
let, de általában koszideri típusú fémek társaságában 
kerültek elő. Közülük néhány a mészbetétes kerámia 
kultúrájának területéről származik (Sármellék,78 Szig
liget,79 Dunaalmás,80 Szob,81 Várpalota82). Az ideso
rolható többi dunántúli példány közül szórványlelet a 
velemszentvidi tű,83 s annak minősül ma már sajnos a 
dunaújvárosi temetőben találtak közül több,84 míg a 
keltezés szempontjából legfontosabb tű a dunaújváro
si II. koszideri típusú kincslelet tartozéka.85 A Duná
tól keletre fekvő területről két itt említhető példányt 
ismerünk, de ezek sem zárt leletek: a rákóczifalvi tűt 
ugyan biztosan sírban találták, de annak többi lelete 
már nem különíthető el,86 a Szeged-Röszkéról szár
mazó pedig koszideri ill. korai halomsíros fémek tár
saságában került múzeumba.87 A többnyire bizonyta
lan adatok alapján, de elsősorban a várpalotai és a du
naújvárosi leletegyüttesre építve azt lehet megállapí
tani, területünkön főleg a koszideri időszakban ill. a 
halomsíros bronzkor kezdetén voltak a wetzleindorfi 
típusú tűk használatban: Említést érdemel, hogy Z. 
Benkovsky szerint a halomsíros kultúra pitteni teme
tőjének korai szakaszába tartoznak azok a sírok, ame
lyekben wetzleinsdorfi típusú tűket találtak. Ezek 
mindegyikének feje enyhén boltozatos, míg a ma
gyarországiak többségéé lapos korong (Velemszent-
vid, Szigliget, Veszprém, Várpalota, Dunaújváros, 
Szeged-Röszke). Bizonyos összefüggések arra utal
nak, hogy a laposfejű változat divatja a másiknál szű
kebb időszakot ölel fel. 

A Kárpát-medencében is többféle változatban, 
hosszú időn át használt peremes balták közül eddig 
egy sem került elő a mészbetétes kerámia kultúrájá
nak hiteles leletegyütteseiből. Régiónk ívelt élű pere
mes baltáit - az ív hajlata szerint - különböző módon 
csoportosították az eddigi kutatásban. A viszonylag 
kevés példány ellenére az azért megállapítható, hogy 
e típus elterjedésének koncentrációja még leginkább a 
magyarországi középső bronzkor késő szakaszában 
figyelhető meg.88 Az egyenes nyakú, „hosszú pere
mű", erősen ívelt élű veszprémi baltához (3. ábra 4.) 
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leginkább hasonlóak (zárt leletben) a koszideri kin
csekben találhatók (Sárbogárd, Somogy megye).89 

Fontos adatot képez a pitteni 41. sír, amelyben a 
veszprémihez igen hasonló balta mellett wetzleins-
dorfi típusú tű, négy nitszeges trapéz markolatlapos hosz-
szú tőr és Litzen-díszítésű edénytöredékek voltak.90 

Fentiek alapján tehát a tárgyalt veszprémi sír -
bronztárgyai, különösen tűje révén - egyike a mész
betétes kerámia kultúrája legfiatalabb temetkezései
nek. Eszerint a benne talált edények figyelmet érdem
lő támpontot jelenthetnek a késői mészbetétes kerá
miatípusok mind biztosabb elkülönítéséhez, valamint 
a szeremlei kultúra gyökereinek sokoldalúbb felisme
réséhez. 

Mindezek után nem meglepő, hogy a veszprémi sír
együtteshez hasonló típus-összetételü kerámiát - az 
urna és a kétfülű tál kivételével - a publikált leletek 
között nemigen sikerült felfedezni. Egyes edényekhez 
is inkább csak rokonformák, s nem igazi analógiák ta
lálhatók. A kifelé ívelődő vállú négyfülü nagyobb 
edény (3. ábra 1.) legjobb párhuzamát egy-egy veszp
rémi (Bajcsy-Zsilinszky út 6.), mosonszentmiklósi és 
szobi példány képviseli.91 Díszített és díszítetlen vál
tozatban több hasonló, ám részben eltérő arányú 
edény előfordul a szlovákiai Dunasáv temetőiben is.92 

Egyébként ez az urnatípus (illetve derivátumai) a sze
remlei kultúra egyik meghatározó edényformáját ké
pezi.93 Majdhogynem ugyanez mondható a behúzott, 
csúcsos peremű tálról (4. ábra 5.). Hasonlók - díszí
tetlen, de inkább díszített változatban - előfordulnak 
a mészbetétes kerámia kultúrájában.96 A két díszített 
korsóhoz (3. ábra 3., 6.) inkább egyes részleteiket, 
mint egészüket tekintve vannak hasonlóak a szóban 
forgó kultúra hagyatékában. Fő jellegzetességük az 
enyhén kifelé ívelő tölcséres nyak, ami az északi Du
na-sáv leletei között gyakori az edényeken, ám azok 
nyakának alsó része erősen elkeskenyedik. Valószí
nűleg a kevésbé „befűzött vállúak"97 helyi, vagy 
méginkább egyik fiatalabb változatát képviselik a 
veszprémi korsók. Közülük az egyikhez (4. ábra 3.), 
formáját és díszítését tekintve is, közeli analógiaként 
említhető egy balatongyöröki98 és egy gerjeni" 
edény. Korsóink pontkörös motívumához hasonló -
többek között - a királyszentistváni temető későinek 
meghatározható edényein fordul elő.100 A sír többi, dí
szítetlen edényéhez (3. ábra 2., 5., 4. ábra 2.) igazán 
közelálló kerámiát nem ismerünk. Vonatkozik ez saj
nos a jellegzetesnek tűnő négyfülü nagy edényre is (3. 
ábra 5.), hiszen ezzel kapcsolatban is legfeljebb „ro
kon formákra' ' hívhatjuk fel a figyelmet a mészbeté
tes kerámia kultúrája,101 s nem kis nagyvonalúsággal, 
a magyaradi (Madarovce) kultúra102 emlékei között. 
Persze az sincs kizárva, hogy díszítetlen edényeink 
tényleges párhuzamai a korai halomsíros kultúra ma 
még alig ismert dunántúli leletegyütteseiben lesznek 
fellelhetők.103 

A dunaalmási temető sírösszefüggések nélkül fenn
maradt leletei,104 az esztergomi sír105 és a süttői te

lep106 alapján tudjuk, hogy a mészbetétes kerámia 
kultúrájának több objektumát a koszideri időszakban 
is használták. Mind egyértelműbbé vált, hogy a Du
na-menti sávban a magyaradi (Madarovce) kultúra 
késői ill. a Toéik szerinti107 „nachklassische" fázisá
nak erőteljes hatása, pontosabban: jelenléte (a helyi 
lakossággal történt keveredése) mutatható ki e régió
ban. Ám bizonytalanság övezte a dunántúl centrális 
részén kialakult helyzetet. A későmagyarádi kultúra 
formakincsére visszavezethető itteni, többnyire szór
ványos kerámialeletek kulturális hovatartozása, idő
beli helyzete nehezen határozható meg. Amint e te
kintetben nem sokat lehet kezdeni a meglehetősen 
nagyszámú koszideri típusú szórványos bronzlelettel 
sem.108 A veszprémi sír mindenesetre arra enged kö
vetkeztetni, hogy az eddig (többek által) véltnél ké
sőbben szűnt meg e vidéken a mészbetétes kerámia 
kultúrájának önálló élete. Amint az is valószínű, nem 
lehet a helyi lakosság oly mérvű elvándorlásával szá
molni, amint azt korábban Bóna I. feltételezte.109 

Mindez újra felveti a sokszor egységként kezelt 
kincslelet horizontok időbeli felbonthatóságának, 
„eseményjelző" szerepüknek megítélése körül már 
többször felélénkült polémiát, továbbra is keresve a 
sok ponton nyitott kérdésre a választ: volt-e, mikor, s 
milyen irányból bevándorlás a Dunántúlra a középső 
bronzkor végén, s egyáltalán miként alakult ki a ha
lomsíros bronzkor területünkön.110 

Amint azt másutt - helyenként majdani módosítást 
igényelve - megfogalmaztuk,111 aligha vitatható, 
hogy a középső bronzkor zárószakaszában, a koszide
ri periódusban, a Kárpád-medence nyugati felében 
egy ÉNy-DK-i irányú hatásmechanizmust lehet ki
mutatni. Mások mellett, nehéz arra gondolni, hogy a 
Litzen-kerámia, valamint a magyaradi kultúrába gyö
kerező kerámiatípusok dunántúli elterjedése, az 
észak-dunántúli mészbetétes kerámia dél-dunántúli 
(egyes típusait tekintve még délebbi) széleskörű fel
tűnése - valójában a szeremlei kultúra kialakulása -
csupán stílusátvétellel magyarázható.112 Bár magunk 
egyre távolabb kerülünk a magyar kutatást az utóbbi 
évtizedekben olyannyira jellemző vándorláselméle
tektől, a bizonyos vidékeket - eltérő intenzitással -
érintő kisebb migrációkat, s ezek nyomán az etnikai 
összetétel megváltozását továbbra is valószínűnek 
tartjuk. Abban viszont még bizonytalanok vagyunk, 
hogy a Dunántúl esetében ezek összekapcsolhatók-e a 
jól-rosszul elkülöníthető kincslelet horizontokkal. 
Egyrészt azért, mert a korábbi idevonatkozó kísérlete
ket követően,113 magunk most próbáljuk a középső 
bronzkori kincsleletek ilyetén szétválasztását felül
vizsgálni, másrészt nem tartjuk kizártnak, hogy közü
lük több vagy kevesebb, szakrális céllal került föld
be.114 Tudjuk, az ilyen kísérletek mindaddig nem le
hetnek időtállók, amíg megfelelő számú hiteles telep
es (fémeket is tartalmazó) sírlelet nem áll rendelke
zésre. S ez különösen vonatkozik a dunántúli halom
síros kultúra legkorábbi emlékei körvonalazására, hi-
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szén jelenleg még a kerámia típuskörét is nehéz hitelt 
érdemlően felvázolni, nemhogy az esetleges betele
pülés irányát, netán regionális csoportok milyenségét 
meghatározni.115 Ebben az összefüggésben, a mellék

leteit tekintve ma még ritkaságnak számító, veszpré
mi síregyüttes nem a bármiféle megoldás kulcsát, leg
feljebb az újabb problémafelvetés lehetőségét hor
dozza magában. 
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NEUERE BEITRÄGE ZUR METALLKUNST DER KULTUR DER INKRUSTIERTEN KERAMIK 

Von der Metallkunst der in der westlichen Hälfte des Karpaten
beckens (in Transdanubien vom südwestlichen Donaustreifen bis 

1—5 
zur Drau) gelebten Population konnte sich die Forschung nur 
aufgrund der bisher größtenteils auf dem Kerngebiet zum Vorsche
in gekommenen Hortfunde und der ziemlich geringen authenti
schen Siedlungs- und Grabfunde ein gewisses Bild verschaffen. 
Deshalb können die neueren geschlossenen Funde, die wir anderen
orts bereits eingehend ausgewertet haben (KOVÁCS 1994a), zur 
weiteren - sich auf das komplette Quellenmaterial stützenden -
überaus aktuellen zukünftigen Bearbeitung der inneren Gliederung 
der Kultur einen Anhaltspunkt bilden. Dies bezieht sich auch auf 
die weiter unten vorgeführten, am nördlichen (Veszprém) bzw. 
südlichen (Zamárdi) Ufer des Balaton zum Vorschein gekomme
nen zwei Gräber, die wir im weiteren - vor dem oben angedeuteten 
zusammenfassenden Überblick - dank ihrer in dieser Gegend selte
nen Metallgegenständen hervorheben möchten. 

Im Gräberfeld von Zamárdi wurden früher 14 Gräber erschlos
sen. 1977 legte Katalin Wollák weitere 5 Gräber frei. Von den 
letzteren war Grab 1 gestört, zeigte - laut der Ausgräberin - eine 
Urnenbestattung. Seine Beigaben sind die folgenden: Schaftlochaxt 
(Abb. 1.), vierhenklige Urne (Abb. 1., 1.), sowie die Fragmente ei
nes Henkelkruges (Abb. 2., 6.), von Henkeltassen (Abb. 2., 2-3., 
5.) und eines Topfes (Abb. 2., 4.). 

Seit der grundlegenden Studie von L. Hájek40 befaßte sich die 
Forschung vielseitig mit den von ihm Kftënov-Typ genannten 
Schaftlochäxten, jedoch konnte es nicht betreffs der Herkunft, der 
typologischen Aufteilung, sowie der Zeitgrenzen ihrer Anwendung 
zu einer Übereinstimmung kommen. 

Statt der zum Teil übereinstimmenden, zum Teil abweichenden 
Gruppierungen geben wir folgende Typen an: Typ I: Äxte mit halb
ovaler Endung des Nackens; Typ II: Äxte mit fächerartig erwei
ternden Nackenendung;4 Typ III: Äxte von Kftënov-Typ.49 Ob
wohl sich die Gebrauchszeit der zu den einzelnen Typen gehören
den Exemplare zum Teil überdeckt, drückt die von uns empfohlene 
Reihenfolge im großen und ganzen den Entstehungsvorgang des 
Typenkreises, der chronologischen Konzentration seiner Verbrei
tung aus. Das Exemplar von Zamárdi (Abb. 1.) gehört in den Typ 
II. Der Form und den Proportionen nach sind seine allernächsten 
Analogien an den folgenden Stellen zum Vorschein gekommen: 
Budapest - Fő utca, Dunaújváros A Grab 38, Megyaszó Grab 

von diesen vier Äxten repräsentierte Variante war au
ßerhalb des Karpatenbeckens nicht allzusehr verbreitet. Als ein von 
hier stammendes Importstück kann das einzige, ähnliche, in Nord
deutschland (Quastenberger Koppel) zum Vorschein gekommene 
Exemplar betrachtet werden.68 Von den erörterten, aus Ungarn 
stammenden Steinäxten wurden drei aus Gräbern zutage gefördert. 
Ihre grobe Datierung: das Exemplar von Megyaszó war in dem die 
mittlere Phase der Füzesabony-Kultur repräsentierenden Grab; 
die Bestattung aus Dunaújváros wird von I. Bona in die Phasen II-
III der Vatya-Kultur (mittlere Bronzezeit III) datiert;70 das Grab 
von Zamárdi vertritt aufgrund seiner - zumeist fragmentierten Ge
fäße - mit großer Wahrscheinlichkeit die jüngere, jedoch nicht die 
allerspäteste Phase der Kultur der inkrustierten Keramik. 

Im südlichen Gebiet der genannten Kultur kamen der erste aut
hentische Gußmodel der Schaftlochäxte (Pécs-Szabolcs, Typ II) , 
sowie eine in Typ II gehörende Bronzeaxt (Siklós-Ziegelei) 
ans Tageslicht. Aus all diesem können wir daran denken, daß den 
Schaftlochäxten, insbesondere ihrem Typ II in der Bewaffnung der 
Kultur der inkrustierten Keramik eine ernstere Rolle zugefallen ist. 
Die zwei Äxte von Kftënov-Typ (I) aus Mórichida, Iza (nördlicher 

Donaustreifen) sind Streufunde. Letztere lassen sich entweder an 
die erörterte Kultur - und dies scheint wahrscheinlicher zu sein - , 
oder an die im gegebenen Gebiet ihr folgenden Population74 und 
die von diesen einen abweichenden Typ vertretende Axt von Kórós 
an die Szeremle-Kultur knüpfen. 

Mehrere Gräberfelder der Kultur der inkrustierten Keramik wur
den früher im Stadtzentrum von Veszprém registriert. Zu einem 
dieser Gräberfelder (Bajcsy-Zsilinszky-Str. 46a.) dürfte jenes Grab 
gehört haben, das 1975 von Péter László und Sylvia Palágyi ersch
lossen wurde. Beigaben des Grabes: Randleistenbeil (Abb. 3., 4.), 
Nadel von Wetzleinsdorfer Typ (Abb. 3., 3.), verzierte und unver-
zierte, vierhenklige, größere Gefäße (Abb. 3., 1., 5.), unverzierte 
Töpfe (Abb. 3., 2., Abb. 4., 2.), Schüsseln mit eingezogenem Rand 
(Abb. 4., 1., 4-5.), Henkelkrüge (Abb. 4., 3., 6.). Die Inkrustation 
der Gefäße ist stellenweise mangelhaft. Ein Großteil der Asche 
wurde in der einen Schüssel bzw. im größeren verzierten Krug ge
funden. 

Den bisherigen Bearbeitungen nach waren die dem Stück von 
Veszprém ähnlichen Nadeln Wetzleinsdorfer Typs im mittleren 
Donaubecken zur Periode BB1 in Mode. Die Mehrheit der hier 
zu erwähnenden transdanubischen Nadeln kam in Streufunden, mei
stens mit Metallfunden von Koszider-Typ zusammen zum Vor
schein (Velemszentvid, Sármellék, Szigliget, Dunaalmás, Szob, 
Várpalota, Dunaújváros: Grab- und Hortfund). 8_8 Aus der östlich 
von der Donau gelegenen Gegend sind uns zwei Exemplare be
kannt: aus Rákóczifalva (Streufund aus einem Gräberfeld), Szeged-
Röszke (Streufund mit Metallen von Koszider-Typ und aus der Hü
gelgräberzeit). Die aufgezählten Funde weisen darauf hin, daß 
sich die Nadeln von Wetzleinsdorfer Typ in unserem Gebiet in der 
Koszider-Periode bzw. in der Frühhügelgräberzeit verbreitet haben. 
Dem Randleistenbeil von Veszprém (Abb. 3., 4.) ähnliche Stücke 
liegen - in geschlossenen Funden - in den Koszider-Hortfunden 
vor (Sárbogárd, Kom. Somogy). Eine wichtige Angabe liefert 
uns Grab 41 von Pitten, in dem neben einem, unserem Stück ähnli
chen Randleistenbeil sich eine Nadel von Wetzleinsdorfer Typ, ein 
langer Griffplattendolch mit vier Nieten und Gefaßfragmente mit 
Litzenverzierung befunden haben. Aus all diesem folgend ist das 
erörterte Grab von Veszprém eine der jüngsten Bestattungen der 
Kultur der inkrustierten Keramik. Infolgedessen bieten die hier ge
fundenen Gefäße einen beachtenswerten Anhaltspunkt zur stets si
chereren Absonderung der späten inkrustierten Keramiktypen. 

Es ist demnach nicht weiter verwunderlich, daß man keramische 
Fundkomplexe mit den Gebäßen des Grabes von Veszprém ähnli
cher Typenzusammensetzung nicht entdecken konnte. Mit Ausnah
me der Urne (Abb. 3., 1.), ~ der zweihenkligen Schüssel (Abb. 

94—95 98-^99 
4., 1.) und des einen Kruges (Abb. 4., 6.) können wir eher 
nur verwandte Stücke, als richtige Analogien zu den Gefäßen des 
Grabes finden. 

Obwohl das Gesagte in sich noch nicht als ein entscheidender 
Beweis betrachtet werden kann, läßt es sich aufgrund des Grabes 
von Veszprém dennoch voraussetzen, daß die Kultur der inkrustier
ten Keramik nördlich vom Balaton weitergelebt hat (selbst noch in 
der Koszider-Periode, d.h. in der Periode BB1), wie dies von der 
ungarischen Forschung früher, zwar nicht in einheitlicher Auffas
sung, vermutet worden ist. 
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1. ábra. Bronzcsákány. Zamárdi, István út, 1. sír 
Abb 1. Axt aus Bronze. Fo.: Zamárdi, István Str., Grab No. 1. 
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2. ábra. Edények. Zamárdi, István út, 1. sír 
Abb 2. Gefäße. Fo.: Zamárdi, István Str., Grab No. 1. 



3. ábra. Sírlelet. Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky út 
Abb 3. Grabfunde. Fo.: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Str. 

131 



132 

4. ábra. Sírlelet. Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky út 
Abb 4. Grabfunde. Fo.: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Str. 


