
REGÉNYE JUDIT 

A LENGYELI KULTÚRA ÚJABB LELŐHELYEI 
VESZPRÉM MEGYÉBEN 

Veszprém megyében a lengyeli kultúrának je
lenleg 64 lelőhelye ismert. (1. ábra) E kultúra fel
tárása volt az elmúlt évtizedben az őskoron belül a 
legintenzívebb a megyében, összesen 11 helyen 
történt kisebb ásatás, leletmentés vagy megfigye
lés (Szentgál-Tűzköveshegy, Szentgál-Füzi-kút, 
Szentgál-Teleki-dűlő, Szentgál-Tobán, Ajka-Pál
major, Ajka-Szent-István u., Városlőd-Újmajor, 
Salföld, Zirc, Pénzesgyőr, Veszprém-Madách u., 
Petőfi u.). A lengyeli kultúra településeinek kuta
tása az OTKA támogatásával1 célzottan folyt, a 
véletlen előkerüléseknek kisebb volt a szerepe. A 
kutatás kiindulópontja a szentgáli Tűzkőveshegy, 
az ország legnagyobb tűzkő-kitermelőhelye, ahon
nan a Dunántúl nagyobbik fele az egész őskor fo
lyamán a pattintott kőeszközökhöz szükséges 
nyersanyagot nyerte." A bánya ásatását Biró Kata
lin végezte 1983-tól 1994-ig.3 A hegy körül 1985-
ben és 1989-ben végzett terepbejárások eredmé
nyeként kirajzolódott egy olyan addig még nem 
ismert települési struktúra, amely szükségessé tette 
a további kutatást. Nyolc, a lengyeli kultúrába 
tartozó települést találtunk ugyanis a hegy körül 
10 km sugarú körben (az ajkai határban 2, a 
szentgáli határban 3, továbbá Bánd mellett, 
Városlőd-Újmajorban és Márkó közelében).4 Ki
lencedik lelőhelyként csatlakozik hozzájuk az itt 
ismertetendő Ajka-Szent István utca. 1998-ban 
pinceásás során került elő a Szent István u. 6. 
számú ház kertjében a leletanyag. A települések 
közül 1986-1988 között Szentgál-Füzi-kúton, 
1995-ben Szentgál-Teleki-dűlőn, 1996-1997-ben 
Ajka-Pál-major lelőhelyen, 1998-1999-ben pedig 
Városlőd-Újmajorban folyt feltárás. Valamennyi 
ásatás kis felületet érintett csupán, célunk az volt, 
hogy értékelhető mennyiségű összehasonlító 
anyagot gyűjtsünk a már korábban feltárt Kup-
Egyes5 és Veszprém-Felszabadulás u.6 lelőhelyek 
anyagához. Az itt ismertetendő 4 újabb lelőhely, 
amelyek anyaga önmagában jelentéktelen mennyi

ségű ugyan, de a fentiek összefüggésében érdekes, 
az említett kutatástól független, a véletlen előke
rülés kategórájába tartozik, mégis szolgál új isme
retekkel a lelőhelyek elhelyezkedését, funkcióját 
illetően. 

Saliold-Fő u. 23. 

A lelőhely a salföldi tóra lejtő meredek domb 
oldalában található, belterületen. Talaja homok. A 
kultúrréteg 40 cm vastag, erősen erodált, illetve 
helyenként bolygatott, ennek tulajdonítható, hogy 
a leletek nem maradtak meg eredeti állapotukban. 
Építkezés során került elő 1998 nyarán egy késő 
bronzkori telep (Urnamezős kultúra) anyaga, to
vábbá egy csiszolt kőbalta, egy festett csőtalp tö
redéke és emberi koponyacsontok. Utóbbiak nyil
vánvalóan kizárhatók a késő bronzkori telep 
anyagából, egy lengyeli kultúrába tartozó szétdúlt 
sír részei, amelyet már a késő bronzkori telep fel
dúlt. Lengyeli lelőhely a környéken eddig nem 
volt ismert. 

Leletek: 

1. Kőbalta. (4. ábra 8.) Nyéllyukas átfúrt véső
balta. Munkaéle vésőéi, enyhén ívelt, kissé tompa 
a használattól. A balta teste kaptafaszerű, elő és 
hátlapja vékony, hosszúkás, oldallapjai magasak. 
Fokéle eredetileg négyszögletes, szabálytalan, 
íveltre kopott, erős kopásnyomokat mutat, kala
pácsként, ütésre használták. A lapokon használat
tól eredő kopásnyomok: főként a balta testével 
párhuzamos vékony rovátkák, néha a balta testére 
keresztben is. Az előlapon a fokéi felől sérülés -
kitörés látható. A nyéllyuk fúrása: a fúrómag ne-
gatívja összeszűkülő kúp alakú (a szűkülés mini
mális, 1 mm). A fúrás egy oldalról, a hátlapról 
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csöves fúróval történt. A csöves fúró nyomai jól 
láthatóak köríves rovátkák formájában a nyéllyuk 
belső falán. A befogásnak nincs megfigyelhető 
kopásnyoma. A balta alakja leginkább egy nagyon 
hosszú szárú szabályos háromszögre hasonlít. 
Mindkét végét használták, az egyiket éles véső
ként, a másikat kalapácsként.7 

2. Csőtalp töredéke. Sárga színű, kis csőtalp tö
redéke, díszítése vörös festés, amely eredetileg az 
egész felületet borította, most csak nyomokban 
látszik. (4. ábra 7.) 

Ajka-Szent István u. 6. 

A lelőhely a Torna patak északi partján, a part
tól 4-500 méterre mintegy 300 m hosszan húzódik 
jelenlegi ismereteink szerint a Szent István u. 6. és 
a Pálma u. 6. számú házak között. Egy sürün be
épített városrészben, pince átalakítása során ke
rültek elő a leletek 1998-ban a metszetfal tanúsága 
szerint egyetlen nagy gödörből. A tulajdonos a 
pincét már kibővítette, amikor a leletek előkerülé
sét jelentette, így csak az általa összegyűjtött és a 
még el nem szállított kiszórt földből kiválogatott 
anyag került a múzeumba, a gödör anyagának csak 
töredéke. A lelőhely fekvése alapján a 
Tüzköveshegy körüli telepek közé sorolható. A 
szentgáli telepek közül ez a legnyugatibb fekvésű, 
délkeletre mintegy 2 km-re találjuk Ajka-Pál
majort, keletre pedig 3-4 km-re a másik ajkai lelő
helyet szintén a Torna patak északi oldalán. 

Leletek: (2. ábra 1-15., 3. ábra 1-12., 4. ábra 
1-3., 5. ábra 1-3.) 

286 db kerámiatöredék és 6 db tűzkő. A kerá
miatöredékek színe barna, sötétszürke, sárga. A 
kerámia soványítására túlnyomórészt a homok és 
kerámiazúzalék keveréke jellemző (82 %). A kizá
rólag homokkal soványított, vékony falú kerámia 
aránya közel 8 %. Az átlagos falvastagság 7 mm, a 
kerámia 21 %-a kopott felületű az agyagos talaj 
hatására. A kőeszközök közül 2 magkőmaradék, 
van továbbá mikromagkő, vakaró, penge és szi
lánk. Nyersanyag szerint egy teveli tűzkő, a többi 
dunántúli radiolarit (2 szentgáli típusú).8 

Edény formák: db 

tál (ossz) 
csonkakúpos tál 
csőtalpas tál 
fazék 

32 
22 

7 
8 

kis fazék 0 
bikónikus edény 
amfora 

0 
3 

váza 0 
kis váza 0 
pohár 
kis bikónikus edény 
háromrészes edény 

1 
1 
1 

Díszítések: 

Egyetlen töredék sem volt festett, ez lehet 
azonban annak következménye, hogy erősen leko
pott a töredékek felszíne. A bütykös töredékek 
száma 9, a füles daraboké pedig 12. A peremek 
közül 3 profilált, 9 bevagdalással vagy benyomko-
dással díszített. Három aljtöredék őrzött meg le
véllenyomatot vagy fonatminta lenyomatát. 

A kerámia értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy kis darabszámú leletegyüttesekről van szó. 
Az ajkai anyag nagysága megengedi, hogy részle
tesebben elemezzük, bár nem zárt leletegyüttes, 
mint említettük, egy hatalmas gödörnek csupán 
részlete esett bele a pincebővítés gödrébe, a met
szeten azonban kétség kívül látszott, hogy egyet
len objektumról van szó. A kerámia túlnyomó 
többsége díszítetlen oldaltöredék, a díszített töre
dékek aránya 1 1 % . A peremek aránya szintén 11 
%, emiatt viszonylag kevés töredékről dönthető el 
biztonsággal, hogy milyen formájú edény része 
volt. Az edényformák közül, mint láttuk, legtöbb a 
tál, lényegesen kevesebb a fazék, a többi - a kör
nyékbeli lelőhelyeken gyakori - edényforma közül 
pedig csak l-l akad. Ez az összetétel a nem teljes 
gyűjtés számlájára írható, nincs kronológiai jelen
tősége sem annak, hogy a vékony falú kis edények 
szinte teljesen hiányoznak, sem annak, hogy festés 
nem fordul elő. 

Ami az edényformákat illeti, a tálak közül a 
széles száj nyílású csonkakúpos tál (2. ábra 1-5.) a 
leggyakoribb felismerhető forma. Ez a típus azo
nosítható egyedül a később említendő zirci anyag
ban (4. ábra 4-5.). Előfordul kihajló peremmel, 
ívelt fallal is a csonkakúpos tál. A leletanyag da
tálása szempontjából nem ad segítséget a forma, 
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mert az egész lengyeli kultúra alatt elterjedt típus. 
Viszonylag gyakori a - nyilván ezekhez a tálakhoz 
tartozó - csőtalptöredék (3. ábra 5., 9., 12.). Talá
lunk még behúzott peremű gömbös testű tálat. (2. 
ábra 14.) Ez a típus a lengyeli kultúra fiatalabb 
lelőhelyein fordul elő.9 A fazekek közül megtalál
ható a kihajló peremű (2. ábra 9.), a tölcséres nya
kú (2. ábra 7.) és a hengeres nyakú forma (2. ábra 
6.). A tölcséres nyakú a II. fázistól10 jelenik meg11, 
a hengeres nyakú szintén.12 Ugyancsak a kultúra 
fiatalabb időszakára jellemző az ezen az edény
formán gyakori megvastagodó perem.13 Kis szám
ban jelen van az anyagban amfora tölcséres nyak
kal, közvetlenül a perem alól induló füllel (2. ábra 
11.). Ez a fülforma jellegzetes korhatározó, a II. 
fázis végén jelenik meg, a Ill-ban általános.14 A 
Veszprém megyei említett leletegyüttesek közös 
vonása, hogy mindegyikben előfordul a peremről 
induló fül jelezvén a lelőhelyek egykorúságát. 
Egyéb jellemzőket tekintve is elmondhatjuk, hogy 
a leletek nagyfokú azonosságot mutatnak, és mar
kánsan különböznek a dél-délkelet-dunántúli lelő
helyek anyagától. Van továbbá behúzott peremű, 
domború vállú edény (4. ábra 1.), a vékony falúa-
kat pedig egy kis bikónikus edényke hastöredéke 
(2. ábra 12.) képviseli. Utóbbi a II. és III. fázisban 
megtalálható több lelőhelyen.15 A plasztikus dí
szek közül a bütykök érdemelnek figyelmet. 
Többségük kis kerek bütyök, hiányzik a lengyeli 
kultúrára jellemző nagy kerek forma - ezt is a sze
lektív gyűjtés számlájára írjuk. Előfordul még ke
rek, kétfelől benyomott bütyök (3. ábra 7.) (amely 
a fiatalabb időszakban van jelen például a veszp
rémi lelőhelyen16), továbbá kerek átfúrt, függőle
gesen felrakott aszimmetrikus hosszúkás (3. ábra 
4.), illetve háromszög alakú bütyök. Utóbbi a II. 
fázis végén jelenik meg.17 A fülek között legtöbb a 
hurkafül, van továbbá szalagfül, amely a perem 
alól indul, lekerekített élű háromszög alakú fül (3. 
ábra 3.), csőrös fül. A peremek díszítése gyakori, 
nagy számú a bevagdalt és a benyomkodással ta
golt peremtöredék (2. ábra 9.). Nem szándékolt dí
szítés az aljtöredékeken megőrződött levél (4. ábra 
2.) - vagy fonatlenyomat. 

A leletek ugyanazokat a jellegzetességeket mu
tatják, mint a kupi18 vagy a szentgáli település 
anyaga.19 A kerámiaformák és díszítések különbö
ző variációkban előfordulnak mindhárom helyen, 
de leginkább a kerámia anyaga az, ami közös. 

Főbb vonásaikat tekintve a Tűzköveshegy kö
rüli és a többi Veszprém megyei lelőhely anyaga 
nagyjából azonos. Ez azt jelenti, hogy azonos ko

rúak, vagy egy területi csoportba tartoznak. A két 
megállapítás valószínűleg egyszerre igaz. 

Zirc-Király-patak mellett 

Zirctől délre a Király-patak két ága között, 400 
m tsz. fölötti magasságban fekszik a lelőhely, ami 
szokatlanul magas fekvés neolitikus telepek szá
mára. Wolf Ernő találta 1999-ben és jelentette a 
múzeumnak. Kevés kerámia és patics jelezte a fel
színen a települést és jelentősebb mennyiségű tűz
kő. A település a szentgáliakhoz hasonlóan egy 
tűzkőbánya közeli telepe volt, erre utalnak a nagy 
nyers tűzkőszilánkok. A kitermelőhely pontosan 
még nem lokalizált, az erről a környékről szárma
zó tűzkő azonban gyakori régészeti lelőhelyeken, 
Biró Katalin Úrkút-eplényi típusnak nevezi.20 A 
lengyeli kultúra használatában alárendeltebb sze
repetjátszott, mint a szentgáli. 

Leletek: 

1. Csonkakúpos tál peremtöredéke. Sötétszürke 
színű, oldalán kis kerek, hegyesedő bütyökkel. 
(4. ábra 4.) 

2. Csonkakúpos tál peremtöredéke. Sárga színű, 
felülete kopott, díszítetlen. (4. ábra 5.) 

3. Csonkakúpos tál peremtöredéke. Szürkésbar
na színű, egyenetlen felületű, díszítetlen. 

4. Egyenes peremtöredék. Szürke, durva felü
letű, díszítetlen. 

5. Fülcsonk. Szürke színű, erősen kopott, kis 
hurkafül csonkja. 

6. Aljtöredék. Barna, belül szürke színű, leko
pott felületű, díszítetlen. 

7. Kis edény aljtöredéke. Barna-szürke színű, 
erősen kopott, díszítetlen, az alja megvastagodik. 

8. Kis edény aljtöredéke. Barna, kopott felületű, 
díszítetlen. 

9. Oldaltöredékek. Barna és szürke színű, díszí
tetlen oldaltöredékek (6 db) 

10. Aglenyomatos paticsdarabok (2 db) (4. ábra 6.) 
ll.Tűzkő (34 áh)21: 

szegmens 1 db., sarlófényes, nyersanyaga du
nántúli radiolarit, szentgáli típus (5. ábra 4.), 
pengetöredék 3 db, nyersanyaga dunántúli 
radiolarit, 
pattinték 2 db, nyersanyaga dunántúli 
radiolarit, 
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pengeszerű szilánk 2 db, nyersanyaga du
nántúli radiolarit, 
magkőfrissítő szilánk 1 db, nyersanyaga du
nántúli radiolarit, Urkút-eplényi típus, 
magkő 3 db, nyersanyaga: 2 dunántúli 
radiolarit, az egyik Urkút-eplényi típus és 1 
bakonyi liász tűzkő, 
magkőmaradék 4 db, nyersanyaga dunántúli 
radiolarit, 2 Urkút-eplényi, 1 hárskúti és 1 
szentgáli típus, 
nyersanyag tömb, (ill. nyersanyag tömb vagy 
előmagkő bányaanyag) 8 db, ebből 4 Urkút-
eplényi típus, 1 bakonyi liász tűzkő, a többi 
pedig dunántúli radiolarit. 

A leletanyag igen kis számú, csupán annyi 
mondható el, hogy normális telepanyag a paticstö-
redék alapján állandó házzal, azaz nem csupán egy 
ideiglenes pásztor- vagy bányásztábor. Ezt fontos 
megjegyezni, amikor a lelőhely jellegét igyek
szünk megállapítani. Az értékelés szempontjából a 
kőanyag játszik fontosabb szerepet. 

Pénzesgyőr-Halastóárki-dűlő I. 

Magyarország Régészeti Topográfiája (további
akban MRT) 4. kötetében a 66/6. számú késő 
bronzkori lelőhelynél szerepel, hogy Laczkó De
zső 1910-ben és 191 l-ben bütyökdíszes cserepeket 
gyűjtött.22 

Wolf Ernő azonosította a lelőhelyet, a késő 
bronzkori lelőhely közvetlen keleti szomszédságá
ban megtalálható a Laczkó D. által említett "terje
delmesebb kőkori telep".23 A zirci lelőhelytől 
5 km-re nyugatra találjuk ezt a települést. 

Leletek: 

1. Peremtöredék. Kis edény peremtöredéke, 
barna színű, kopott felületű. 

2. Peremtöredék. Csonkakúpos tál elvékonyodó 
peremtöredéke, szürke színű, kopott felületű. 

3. Oldaltöredékek. Díszítetlen oldaltöredékek 
barna, vörös, sárga és szürke színűek. 

4. Tűzkő (6 db) 

A kerámia jellegtelen, lepusztult felszínű, a kő
anyag a közeli nyersanyagforrásokat reprezentálja. 
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Lelőhelyek 

A salföldi lelőhely jelentősége abban rejlik, 
hogy a Balaton partvonalának közeléből, különö
sen az északi oldal nyugati partszakaszán eddig 
csupán 2 lelőhely volt ismert (Balatonakaii és Ba
latonszepezd). Egy szórványos adat is fontos lehet 
ilyen esetben a terület benépesültségének vizsgá
lata szempontjából. A kis festett csőtalp korábbi
nak tűnik a többi itt említett leletegyüttesnél, és 
szokatlan a lelőhely fekvése is, hiszen a homokta
laj nem jellemző a Veszprém megyei lengyeli 
kultúrába tartozó lelőhelyek szokásos talajválasz
tására. (Pusztán az érdekesség kedvéért jegyzem 
meg, hogy a protolengyeli korú Bakonyszűcs 
szintén homokra települt.) 

Ajka, Pénzesgyőr és Zirc azonos típusú lelőhe
lyek, mindkettő tűzkő-előfordulás közelében talál
ható. Ajka a fent már említett települési gyűrűhöz 
tartozik, amely a szentgáli Tűzköveshegy körül 
alakult ki. Ott a bánya kiaknázására és védelmére 
egy kilenc településből álló "gyűrű" veszi körül a 
tűzkő-előfordulást a korábban lakatlan vidéken, a 
kultúra települési tömbjétől elszakadva: Szentgál-
Füzi-kút, Szentgál-Teleki-dülő, Szentgál-Tobán, 
Ajka-Pál major, Ajka-Fekete-hegy, Ajka, Szent 
István u., Bánd, Herend-Csapberek, Városlőd-
Ujmajor. A települések életében a kőanyag feldol
gozása szemmel láthatóan jelentős tényező volt, 
bár emellett a hagyományos neolitikus gazdálko
dás szerepe minden jel szerint elsődleges maradt. 
A telepek sűrű elhelyezkedése a korábban lakatlan 
területen feltehetően a fokozott területvédelem, és 
ugyanakkor az intenzívebb kitermelés érdekeit 
szolgálhatta.24 A lelőhelyek egymástól 4-8, a 
nyersanyagforrástól 3-9 kilométerre fekszenek 
csupán, és a feltárt leletanyag egyértelműen tükrö
zi a települések "ipari" jellegét. 25 Ajka- Szent Ist
ván u. fekvése annyiban tér el a csoport többi tag
jáétól, hogy a víz közelében, sík területen találjuk, 
nem pedig meredek domboldalon. 

Zirc és Pénzesgyőr hasonlóan tűzkő-előfordulás 
közelében, neolitikus települési szokásoknak ke
véssé megfelelő helyen fekszik. Zirctől néhány 
kilométerre D-DK-re van Eplény az ottani termé
szetes tűzkőlelőhellyel, Pénzesgyőr esetében a 
hárskúti tűzkő-előfordulás is számításba jöhet kö
zelsége miatt. A települések szerepe a szentgáliak 
analógiájára kétségtelenül a tűzkő kitermelése le
hetett. Erre utalnak egyébként Zircen a felszínen 
talált, helyi tűzkő anyagú, nagyméretű szilánkok, 



nyersanyag tömbök, melyeket T. Biró Katalin bá
nyaanyagként határozott meg. Már a szentgáli ku
tatás során is felmerült, hogy egyfajta települési 
mintával van dolgunk, nem pedig egyedi jelenség
gel, ami csak ott fordulhat elő.26 A Bakonynak 
Zirc környéki területén a szentgálihoz hasonló in
tenzív kutatást nem folytattunk, de az ismert lelő
hely elterjedési adatokból27 tudjuk, hogy a most 
megtalált zirci lelőhely nem egyedüli azon a vidé
ken. Mintegy 4 km-re északnyugatra Porva hatá
rában van kettő (MRT 4. 67/3., 5.), 6 km-re keletre 
Bakonynána határában egy (MRT 4. 6/2.), és kissé 
távolabb Jásd (MRT 4. 35/6., 8.) és Tés (MRT 4. 
74/2.) határában még további három. (Utóbbiak
nak ehhez a csoporthoz tartozása nem egyértelmű.) 
A távolsági adatok a szentgáli adatokkal össze
csengnek. Ott is 10 km sugarú körön belül voltak 
találhatóak a lelőhelyek (1. ábra). A topográfiai 
gyűjtésből a fenti lelőhelyekről bekerült leletanyag 
kőeszközt alig tartalmaz, csupán Bakonynanaról 
egy szentgáli nyersanyagút, és Jásdról szintén 
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At present, there are 64 known sites of the Lengyel 
culture in Veszprém county. (Figure 1). This article 
deals with four new sites discovered recently and 
problematic questions arising from these. 

Salfold - Fő u. 23 (Figure 4, 7-8), Ajka - Szent Ist
ván u. 6 (Fig. 2, 3, Fig. 4, 1-3, Fig 5, 1-3), Zirc - by Ki
rály stream (Fig. 4, 4-6, Fig. 5, 4), Pénzesgyőr - Halas-
tóárki-dülő 1. 

The Salföld site is significant, because previously 
only 2 sites were known close to the Balaton shore. Aj
ka, Pénzesgyőr and Zirc are sites of identical type, all 
found near sources of flint. Ajka is one of the ring of 
settlements which were established around the Szentgál 
Tüzköveshegy (Flint Hill), in order to exploit and 
protect the mine. The sites are located a mere 4-8 km 
from each other and 3-9 km from the source of raw 
material, and the excavated finds clearly reflect the 
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„industrial" character of the settlements. The location of 
Ajka - Szent István u. differs from that of the other 
members of the group, as it is found on level ground 
near the water, and not on the steep side of a hill. 

Similarly, Zirc and Pénzesgyőr are located near 
sources of flint, in places less usual for Neolithic 
settlements. Eplény with its natural sources of flint is 
several kilometres to the S-SE of Zirc. 

In the case of Pénzesgyőr, the occurrence of flint in 
Hárskút can be taken into account due to its proximity. 
By analogy with the Szentgál sites, the role of these 
settlements was undoubtedly the production of flint. The 
discovery of the Zirc site confirms our previous 
assumption, that flint mining, as opposed to climatic 
factors, influenced the settlement structure of the Len
gyel culture to a significant extent. 

NEW SITES OF THE LENGYEL CULTURE IN VESZPRÉM COUNTY 
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1. ábra. A lengyeli kultúra lelőhelyei Veszprém megyében. 
Jelmagyarázat: 1. Salföld, 2. Ajka, 3. Zirc, 4. Pénzesgyőr, © tűzkő-előfordulás 

Figure 1. Sites of the Lengyel culture in Veszprém county. 
Key: 1. Salföld, 2. Ajka, 3. Zirc, 4. Pénzesgyőr, © occurrence of flint 
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2. ábra. Ajka-Szent István u. 
Figure 2. Ajka-Szent István u. 
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3. ábra. Ajka-Szent István u. 
Figure 3. Ajka-Szent István u. 
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4. ábra. 1-3. Ajka-Szent István u., 4-6. Zirc, 7-8. Salfóld 
Figure 4. 1-3. Ajka-Szent István u., 4-6. Zirc, 7-8. Salfóld 
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5. ábra. 1-3. Ajka-Szent István u., 4. Zirc 
Figure 5. 1-3. Ajka-Szent István u., 4. Zirc 
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