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Horváth László András: 

Rézkori település Nagykapornakon 

Az 1980-as évek elején a 76-os főközlekedési út kiszé
lesítésekor, annak nagykapornaki szakaszán, a vízlevezető 
árkok rézsűivel a 36,6—36,8 km-es szakaszon régészeti 
objektumokat bolygattak meg. A Padár felé vezető műút 
torkolatában a 76-os úton, mindkét irányban egy-egy busz
megállót építettek ki. Ezek mögött egy-egy nagyméretű ős
kori gödör metszete vált láthatóvá. A lelőhelyre dr. Vándor 
László hívta fel a figyelmemet, aki korábban több ízben is 
gyűjtött a helyszínről kerámiatöredékeket.1 

A talajerózió pusztítását megelőzendő, 1985 májusában 
leletmentő ásatást indítottam a helyszínen. Ennek során si
került két nagyméretű, őskori, a balatoni csoporthoz2 tarto
zó hulladékgödör egy részét feltárni. 

Munkámat 1986 szeptemberében folytattuk. Célunk volt 
az előző két objektum teljes feltárása, de ez a kedvezőtlen 
időjárás és egyéb objektív körülmények miatt ekkor sem si
került teljes mértékben. A két gödör azonban olyan nagy 
mennyiségű és olyan jellegzetes leletanyagot szolgáltatott, 
hogy érdemesnek látszott ezek előzetes publikálása. 

Л lelőhely leírása: 

Lelőhelyünk a 76-os főközlekedési út jelzett szakaszán 
fekszik. Déli határát az enyhe dombhajlat aljában folyó 
Küllő vagy Kettős patak alkotja. Északi határa nehezen ha
tározható meg. Az országúttól északra a terep erősen emel
kedik és egy kb. 50 méter magas dombot alkot. Ennek kö
zepéig gyűjthetők még az őskori cserepek. Nyugaton a Pa
dárra vezető műút, illetve az azzal szemben a Küllő patak 
felé haladó földút jelenti a település szélét. A keleti határ a 
Küllő patakon átvezető betonhíd környékére esik. 

/. gödör 

A Nagykapornakról Zalacsány felé vezető irányban ki
épített buszmegálló mögött a vízelvezető árok rézsűjében 
jelentkezett a gödör metszete. Teljes egészében még nem 
sikerült kibontani. Eddig mért legnagyobb szélessége: 4,20 
m; mélysége: 1,2 m. A gödör foltja egy 40—50 cm vastag, 
szürke humusszal kevert, de elég kemény kultúrréteg alatt 
jelentkezett. Ebben a települési rétegben nagyszámú, de 
kevésbé jellegzetes rézkori kerámiát találtunk. Az 1. gödör 
kitöltése egységesen szénfekete, agyagos humusz, amely 

az első évben (1985) a jelentős mennyiségű csapadéknak 
köszönhetően ragadós és puha, ugyanakkor az igen száraz 
1986-os évben beton keménységű volt. 

A gödör leletanyagának túlnyomó többségét a rézkori 
kerámia adta. Ezek elemzésére a későbbiekben térek ki. 
Különös, hogy a leletek között egyetlen egy állatcsont vagy 
csonttárgy sem került elő. Találtunk azonban néhány tucat
nyi apró, kalcinált csontszilánkot. Ebből valószínűsíthető, 
hogy a savas föld a bekerülő csontot teljes egészében fel
emésztette és csak az átégett daraboknak sikerült elkerül
niük ezt a pusztulást. 

A nagy mennyiségben előkerült kiégett házfaltöredékek 
jelentették a leletek következő csoportját. Ezek között sze
repeltek ág-, ill. cölöplenyomatos, nagyobb méretű dara
bok is, de legtöbbjük kis, golyó formára kopott törmelék 
volt csupán. 

A kerámialeleteken kívül megemlítendő még az igen 
nagy számú kőeszközlelet, amely ugyancsak ebből a gö
dörből került napvilágra. Köztük nagyjából azonos arány
ban szerepeltek a magkövek, pengék és pattintékok, de elő
került két vakaró is. A kőeszköz leletekhez még három kő-
véső járul. Geológiai vizsgálatuk a jövőben történik majd 
meg. (9. kép 9,11) 

A gödör oldalfala enyhén ívelt volt, de az alja középtájt 
lapossá vált. Ennek ellenére egyelőre nem mutat olyan jel
legzetességeket, amelyek gödörházra utalnának. Eddig sem 
padlót, sem tüzelésnyomot nem sikerült megfigyelnünk és 
a gödörház valószínűségét a házfal töredékek is tovább 
csökkentik. Valószínűbbnek látszik, hogy az egyébként is 
nagyméretű gödröt egy korábban a felszínen leégett lakó
ház romjaival töltötték fel. Erre a következő megfigyelések 
engednek következtetni: 

a) Jelentős mennyiségű leletanyag csak a gödör alsó har
madában volt, tehát a gödröt igen rövid idő alatt töltötték 
meg hulladékkal. 

b) A kerámialeletek között igen sokféle edénytípus for
dult elő, típusonként körülbelül azonos arányban. 

c) Az igen nagy számú kőeszköz, ill. töredék jelenléte. 
d) Az égett csont-, ill. házfaltöredékek és a jelentős 

mennyiségű faszén. 
Tekintettel arra, hogy a gödörben tüzelésnek semmiféle 

nyomát nem észleltük, a d) pontban említett égésnek a tár
gyak gödörbe kerülése előtt kellett lejátszódnia. 
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2. gödör: 
Az 1. gödörnél kisebbnek bizonyult objektum, bár teljes 

egészében ennek a feltárásával sem sikerült végeznünk. 
Legnagyobb mérhető szélessége 2,8 m, mélysége 0,90 m. 
Leletei ugyancsak rézkoriak és a balatoni csoporthoz sorol
hatók. A gödör kitöltése hasonló volt az 1. gödöréhez: szén
fekete, agyagos föld, nagy mennyiségű kerámia, égett ház
faltöredék, sok faszénmaradvány és jelentős mennyiségű 
kőeszköz. 

A leletek leírása: 
I. gödör: 

1. Szürkésbarna színű, homokkal soványított, középvas
tag falú tál kannelúrás díszű töredéke, r = 16 cm, fv=0,7 
cm. Ltsz.: 85.2.3. (1. képi).3 

2. Sárgásbarna és sötétszürke, homokkal soványított, be
lül enyhén polírozott, behúzott peremű tál díszítetlen 
töredéke. Leltározatlan. r = 8,3 cm, fv = 0,7 cm (1. kép 
2). 

3. Világosszürke színű, sárgásbarna bevonatos, széles tál 
díszítetlen töredéke. Belső oldalán enyhén polírozott, 
r = 10,5 cm, fv = 0,7—1,2 cm. Leltározatlan. (1. kép 3) 

4. Hússzínű, homokkal soványított, közepesen vastag fa
lú tálka díszítetlen perem- és oldaltöredéke, a váll vo
nalán kis vízszintes, hegyes bütyökkel, r = 10 cm, fv = 
0,6 cm. Ltsz.: 85.2.13. (1. kép 4) 

5. Hússzínű, homokkal soványított, közepesen vastag fa
lú tálka díszítetlen perem- és oldaltöredéke, a váll vo
nalán kis vízszintes, hegyes bütyökkel, г = 10 cm, fv = 
0,6 cm. Ltsz.: 85.2.15. (1. kép 5) 

6. Hússzínű, homokkal soványított, közepesen vastag fa
lú tálka díszítetlen perem- és oldaltöredéke, a váll vo
nalán kis, vízszintes, hegyes bütyökkel, r = 11 cm, fv = 
1,0 cm. Leltározatlan. (1. kép 6) 

7. Hússzínű, homokkal soványított, közepes falvastagsá
gú, bikónikus tálka díszítetlen perem- és oldaltöredéke, 
a válltörés fölött kis, vízszintes, hegyes bütyökkel, r = 
10 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.14. (1. kép 7) 

8. Sárgásbarna, sötétszürke színű, homokkal soványított, 
díszítetlen tál töredéke, r = 7,9 cm, fv = 1,0 cm. Leltá
rozatlan. (1. kép 8) 

9. Szürke színű, homokkal soványított, jól iszapolt, egye
nes peremű, rövid nyakú kónikus tál töredéke, a perem 
alatt függőleges kannelúrával díszítve, a kónuszon eny
hén lefelé hajló, letört bütyök nyomával, r = 13,5 cm, 
fv = 0,9 cm. Ltsz.: 85.2.124. (1. kép 9) 

10. Kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, homokkal erő
sen soványított, peremén függőleges kannelúrás, bikó
nikus tál töredéke, r = 13,5 cm, fv = 0,9 cm. Ltsz.: 
85.2.552. (1. kép 10) 

II . Kívül sötétbarna bevonatos, belül világosbarna színű, 
homokkal soványított kónikus tál egyenesen levágott 
peremű töredéke, г = 18,5 cm, fv = 0,9 cm. Ltsz.: 
85.2.159. (1. kép 11) 

12. Világosbarna színű, homokkal soványított, díszítetlen 
tál töredéke, r = 22 cm, fv = 0,9 cm. Ltsz.: 85.2.151. (1. 
kép 12) 

13. Kívül sötétszürke, belül világosbarna, szürke foltos, 
homokkal soványított, jól iszapolt bikónikus tál bü
työkfogós töredéke, r = 14 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 
85.2.551.(1. kép 13) 

14. Kívül sötétszürke, belül világosbarna, homokkal és ke
vés kerámiazúzalékkal soványított, alacsonynyakú tál 
perem- és oldaltöredéke. A nyak külső oldalán letört 
lencsebütyök nyomával, r = 9 cm, fv = 0,55 cm. Ltsz.: 
85.2.537. (1. kép 14) 

15. Sötétszürke színű, homokkal soványított, közepes mi
nőségű tál, oldalán bütyökfogóval, г = 15 cm, fv = 0,8 
cm. (1. kép 15) 

16. Kívül világos, belül sötétszürke foltos, homokkal és ke
vés kerámiazúzalékkal soványított felcsúcsosodó pere
mű tál töredéke, г = 9 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.542. 
(2. kép 1) 

17. Narancsvörös, belül sárgásbarna, homokkal soványí
tott, vékony falú mély tál peremtöredéke. A perem 
egyenes, oldalán kis bütyök ül. Díszítetlen. Ltsz.: 
85.2.148. r = 14 cm, fv = 0,7 cm. (2. kép 2) 

18. Sötétbarna színű, homokkal soványított, vastag falú 
mély tál díszítetlen perem- és oldaltöredéke, r = 20 cm, 
fv = 1,4 cm. Leltározatlan. (2. kép 5) 

19. Vörösesbarna, sötétbarna bevonatos, homokkal sová
nyított, belül enyhén polírozott, mély tál díszítetlen pe
rem- és oldaltöredéke, r = 13 cm, fv = 0,7 cm. Leltáro
zatlan. (2. kép 4) 

20. Világosbarna, homokkal és kevés kerámiazúzalékkal 
soványított, nagyméretű, mély tál díszítetlen perem tö
redéke. A perem alatt vízszintes szalagfül. г = 22,5 cm, 
fv = 1,4 cm. Leltározatlan. (2. kép 5) 

21. Kívül vörösesbarna, belül világosbarna, homokkal so
ványított, jó minőségű, belül enyhén polírozott, behú
zott peremű tál díszítetlen oldaltöredéke, r = 19 cm, fv 
= 0,9 cm. Leltározatlan. (2. kép 6) 

22. Világosbarna, vörösbevonatos, homokkal soványított, 
jól iszapolt, behúzott peremű tál díszítetlen peremtöre
déke, r = 23 cm, fv = 1,1 cm. Leltározatlan. (2. kép 7) 

23. Hússzínű, sötétszürke bevonatos, homokkal soványí
tott, jó minőségű, enyhén kónikus mély tál perem töre
déke. Az edény díszítetlen, a perem egyenesen levá
gott, r = 20,5 cm, fv = 0,9 cm. Leltározatlan. (2. kép 8) 

24. Sötétbarna, kívül vörösesbarna bevonatos, homokkal 
soványított kónikus tál hastöredéke, r = 9 cm, fv = 0,8 
cm. Leltározatlan. (2. kép 9) 

25. Világosbarna, homokkal soványított, bikónikus, leke
rekített hasú csésze (korsó?) díszítetlen töredéke, г = 8 
cm, fv = 0,8 cm. Leltározatlan. (2. kép 10) 

26. Világossárga, homokkal soványított, lekerekített hasú, 
bikónikus csésze (korsó?) hastöredéke, r = 19 cm, fv = 
0,85 cm. Leltározatlan. (2. kép 11) 

27. Sötétszürke színű, homokkal erősen soványított, nagy 
méretű korsó perem- és fültöredéke, a nyak és a has ta
lálkozásánál ferde kannelúrákkal. r = 7,5 cm, fv = 0,7 
cm. Leltározatlan. (2. kép 12) 

28. Sötétszürke, barnafoltos, homokkal és apró kavicsok
kal soványított, alacsony füles korsó ferde kannelúrák-
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kai díszített perem- és oldaltöredéke, az oldalon a letört 
fül nyomával. A perem apró bevagdalásokkal tagolt, 
г = 5 cm, fv = 0,4 cm. Leltározatlan. (2. kép 13) 

29. Világosszürke színű, kívül enyhén polírozott felületű, 
homokkal soványított csésze peremtöredéke, vízszin
tesen átfúrt kis hegyes bütyökkel (füllel), r = 5 cm, fv = 
0,8 cm. Ltsz.: 85.2.104. (3. kép 1) 

30. Szürkésszínű, homokkal soványított, jó iszapolású, be
húzott peremű, gömbölyded csésze perem- és fültöre
déke, r = 4 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.278. (3. kép 2) 

31. Kívül szürkésbarna, belül sötétszürke, polírozott, ho
mokkal soványított, jó minőségű csésze, függőleges 
kannelúrákkal díszített perem- és oldaltöredéke, r=3,9 
cm, fv = 0,6 cm. Leltározatlan. (3. kép 3) 

32. Sötétbarna, sárga foltos, homokkal soványított, jó isza
polású, hasán ferde kannelúrákkal díszített, hengeres 
nyakú tál nyak- és oldal töredéke, r = 10 cm, fv = 0,6 cm. 
Leltározatlan. (3. kép 4) 

33. Világosbarna, sötétszürke bevonatos, homokkal sová
nyított füles csésze fültöredéke, r = 5 cm, fv = 0,4 cm. 
Leltározatlan. (3. kép 5) 

34. Világosszürke, barnafoltos, homokkal soványított, jól 
iszapolt korsó fültöredéke, oldalán besimított dísszel, 
r = 5 cm, fv = 0,6 cm. Leltározatlan. (3. kép 6) 

35. Sötétszürke bevonatos, homokkal soványított, belső 
oldalán polírozott, kónikus korsó ferde kannelúrákkal 
díszített hastöredéke, г = 8 cm, fv = 0,6 cm. Leltározat
lan. (3. kép 7) 

36. Szürke színű, sötétszürke bevonatos, homokkal sová
nyított, gömbös hasú, szűkülő nyakú korsó töredéke, 
oldalán kannelúrakötegekból kialakított minta és egy 
letört fül helye, r = 3,5 cm, fv = 0,4 cm. Leltározatlan. 
(3. kép 8) 

37. Szürke színű, homokkal soványított, bikónikus korsó 
kannelúrás töredéke, r = 6 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 
85.2.198. (3. kép 9) 

38. Sötétszürke, homokkal soványított, kannelúrás díszű 
korsó díszítetlen szalagfül töredéke. Ltsz.: 85.2.27. (3. 
kép 10) 

39. Kívül sötét-, belül barnásszürke, homokkal soványí
tott, vékony falú korsó oldal töredéke a szalagfül csonk
jával. Az edény oldalát ferde kannelúrák díszítik, r=5,5 
cm, fv = 0,3 cm. Leltározatlan. (3. kép 11) 

40. Sötétszürke bevonatos, homokkal soványított, gömbös 
hasú, elkeskenyedő nyakú korsó kannelúra díszes ol
daltöredéke, г = 5,5 cm, fv = 0,65 cm. Leltározatlan. (3. 
kép 12) 

41. Világosbarna színű, téglaszínű bevonatos, homokkal 
soványított, gömbös hasú, szűkülő nyakú korsó oldal-
és nyaktöredéke, r = 5 cm, fv = 0,5 cm. Leltározatlan. 
(3. kép 13) 

42. Szürkésbarna színű, homokkal soványított, jó minősé
gű korsó hastöredéke. Felső részén sekély, függőleges 
kannelúrával. r = 5 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.78. (3. 
kép 14) 

43. Szénfekete színű, homokkal soványított, kiemelkedő
en jó minőségű, vékony falú, függőleges kannelúrákkal 

díszített, gömbös hasú korsó oldaltöredéke, г = 7 cm, 
fv = 0,3 cm. Leltározatlan. (3. kép 15) 

44. Téglavörös színű, homokkal és kerámiazúzalékkal so
ványított, nagy méretű korsó (?) oldaltöredéke, vékony 
bekarcolt és rövid beböködött dísszel, г = 11 cm, fv = 
0,7 cm. Leltározatlan. (4. kép 1) 

45. Vörös bevonatos, homokkal soványított, jól iszapolt 
korsó oldaltöredéke szalagfül csonkjával. Ltsz.: 
85.2.231. (4. kép 2) 

46. Sötétszürke, homokkal soványított, jó iszapolású, vé
kony falú szűrőedény aljtöredéke, r = 3,2 cm, fv = 0,4 
cm. Leltározatlan. (4. kép 3) 

47. Világosbarna színű, homokkal soványított, belül szür
ke, közepes falvastagságú, összeszűkülő szájú fazék dí
szítetlen perem- és oldaltöredéke. Oldalán középtájt le
tört fül helye, r = 5 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.16 (4. 
kép 4) 

48. Világosbarna, homokkal soványított, belül bevonatos 
és polírozott, enyhén kónikus korsó kannelúrákkal és 
beböködött pontokkal díszített hastöredéke, r = 8 cm, 
fv = 0,4 cm. Leltározatlan. (4. kép 5) 

49. Szürkésbarna színű, felületén enyhén polírozott, ho
mokkal soványított, jól iszapolt, omphaloszos aljú kor
só töredéke. Fenék átm.: 5 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 
85.2.141 (4. kép 6) 

50. Világosbarna színű, homokkal soványított, vékony fa
lú korsó aljtöredéke. Fenék átm.: 4 cm, fv = 0,35 cm. 
Leltározatlan. (4. kép 7) 

51. Világosbarna, kívül sötét bevonatos, homokkal erősen 
soványított edény sekély kannelúrákkal díszített pe
remtöredéke, г = 6 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.492. (4. 
kép 8) 

52. Szürkésbarna színű, homokkal és apró kerámiazúza
lékkal soványított, enyhén kihajló peremű fazék díszí
tetlen perem- és oldaltöredéke, r = 10 cm, fv = 0,6 cm. 
Ltsz.: 85.2.2. (4. kép 9) 

53. Téglavörös, homokkal és kaviccsal erősen soványított, 
durva felületű, enyhén kihajló peremű fazék perem- és 
oldaltöredéke, r=7,5 cm, fv = 0,7 cm. Leltározatlan. (4. 
kép 10) 

54. Sötétbarna színű, homokkal soványított, közepesen 
vastag falú, szűkülő nyakú fazék díszítetlen peremtöre
déke. A perem egy szakaszán csúcsosan kiemelkedő, 
r = 8 cm, fv = 0,5 cm. (4. kép 11) 

55. Világosbarna színű, sötétbarna bevonatos, homokkal 
soványított, vékony falú fazék egyenesen levágott pe
remű, díszítetlen töredéke, г = 6 cm, fv = 0,5 cm. Lel
tározatlan. (4. kép 12) 

56. Kívül világosbarna, belül szürke, homokkal és apró ka
viccsal soványított, szűkülő nyakú fazék enyhén ívelt 
falú peremtöredéke, r = 6 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 
85.2.58. (4. kép 13) 

57. Szürke színű, homokkal és apró kavicsokkal soványí
tott, jó minőségű, kis, hordóalakú fazék függőleges sza
lagfüles töredéke, r=4 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.225. 
(4. kép 14) 
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58. Kívül világosszürke, belül sötétszürke színű, homokkal 
soványított, edény (korsó?) díszítetlen aljtöredéke, г = 
2,7 cm, fv = 0,7 cm. Leltározatlan. (4. kép 15) 

59. Kívül világosbarna, belül szürke, homokkal és apró ka
vicsokkal soványított, szűkülő nyakú fazék díszítetlen 
peremtöredéke. r= 8 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 85.2.57. (4. 
kép 16) 

60. Kívül világosbarna, belül sötétszürke, homokkal sová
nyított, vastag falú szűrőedény aljtöredéke, r = 6 cm, 
fv = 0,7 cm. Leltározatlan. (4. kép 17) 

61. Szürkés színű, homokkal soványított, jól iszapolt fedő 
peremtöredéke, r = 11,5 cm, fv = 0,7 cm. Leltározatlan. 
(4. kép 18) 

62. Sötétszürke bevonatos, homokkal soványított, szűkülő 
nyakú fazék díszítetlen peremtöredéke, г = 7 cm, fv = 
0,7 cm. Ltsz.: 85.2.526. (4. kép 19) 

63. Téglavörös, belül fekete foltos, jó minőségű, csillámos 
és apró kavicsokkal soványított, enyhén kihajló pere
mű füles fazék. r= 8 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 85.2.71. (4. 
kép 20) 

64. Kívül világosbarna, szürkefoltos, belül szürke, homok
kal soványított, jól iszapolt, közepesen vastag falú 
edény díszítetlen alj töredéke, r = 8 cm, fv = 0,6—1,1 
cm. Ltsz.: 85.2.122. (4. kép 21) 

65. Szürkésszínű, homokkal soványított, jó iszapolású, kö
zepesen vastag falú, harangos csőtalp felső részének tö
redéke. r= 7 cm, fv = 0,85—1,15 cm. Leltározatlan. (5. 
képi) 

66. Világosbarna, homokkal soványított, alul megvastago
dó szélű és tölcséres csőtalp aljának töredéke, r = 9,5 
cm, fv = 1,0 cm. Leltározatlan. (5. kép 2) 

67. Világosszürke színű, homokkal soványított, jó iszapo
lású, egyenes falú csőtalp töredéke, r = 5,5 cm, fv = 0,7 
cm. Leltározatlan. (5. kép 3) 

68. Barna színű, homokkal soványított, másodlagosan át
fúrt, tölcséres aljú csőtalp töredéke, r = 7 cm, fv = 0,7 
cm. Ltsz.: 85.2.520. (5. kép 4) 

69. Sötétszürke színű, homokkal és kerámiazúzalékkal so
ványított, jó iszapolású, középvastag falúkónikus edény 
oldaltöredéke. Belső oldalán sekély bekarcolások geo
metrikus mintákat (sraffozott háromszögeket) rajzol
nak, r = 15 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 85.2.507. (5. kép 5) 

70. Sötétszürke színű, homokkal erősen soványított csőtal
pas szűrő edény töredéke. Ltsz.: 85.2.229. (V. k. 6.) (5. 
kép 6) 

71. Világosbarna színű, homokkal és kerámiazúzalékkal 
erősen soványított, nagyméretű, behúzott peremű hom
bár perem- és oldaltöredéke. A perem alatt kis méretű 
utólag fúrt lyukkal, r = 20 cm, fv = 1,2 cm. Leltározat
lan. (5. kép 7) 

72. Sötétszürke színű, homokkal és apró kavicsokkal erő
sen soványított, nagyméretű talpcsöves edény oldaltö
redéke kis lencsebütyökkel, г = 13 cm, fv = 0,8 cm. 
Ltsz.: 85.2.559. (5. kép 8) 

73. Kívül sárgásbarna, belül szürke, homokkal soványított 
szalagfüles amfora nyaktöredéke, fv = 0,8 cm. Leltáro
zatlan. (5. kép 9) 

74. Sötétszürke színű, homokkal soványított, nagyméretű 
kónikus hombáredény csőrös füllel ellátott oldaltöre
déke, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.206. (5. kép 10) 

75. Szürkésszínű, homokkal soványított, közepes falvas
tagságú és minőségű, nagyméretű amfora vízszintes 
szalagfüles nyak- és oldaltöredéke, r = 11,5 cm, fv = 0,7 
cm. Ltsz.: 85.2.11. (5. kép 11) 

76. В arna színű, homokkal és apró kavicsokkal soványított, 
jó minőségű edény díszítetlen peremtöredéke. A perem 
egyenesen levágott. Külső felületén vékony barnás be
vonat, r = 10 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 85.2.133. (5. kép 
12) 

77. Külső és belső oldalán sötétbarna bevonattal ellátott, 
vörösbarna színű, homokkal és apró kavicsokkal sová
nyított, agyagból készített, nagyméretű, durva tárolóe
dény. r= 11,5 cm, fv = 1,2 cm.Ltsz.: 85.2.62. (5. kép 13) 

78. Világosbarna, homokkal és kerámiazúzalékkal sová
nyított, nagyméretű, enyhén kihajló peremű hombáre
dény perem- és oldal töredéke, г = 13 cm, fv = 0,8 cm. 
Leltározatlan. (5. kép 14) 

79. Sötétszürke színű, homokkal erősen soványított, agyag
kanál töredéke. Szélessége: 5,7 cm. Ltsz.: 85.2.559/a. 
(9. kép 1) 

80. Sárgásbarna színű, sötétszürke bevonatos, homokkal 
soványított, agyagkanál töredéke. H: 8,2 cm. Ltsz.: 
85.2.186. (9. kép 2) 

81. Sárgás színű, nagyméretű, szerves anyaggal is kevert, 
nádlenyomatos házfaltöredék. H: 12,3 cm. Ltsz.: 
85.2.486. (9. kép 12) 

2. gödör 

1. Szürkésbarna színű, homokkal soványított, bikónikus tál 
peremtöredéke, r = 7 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.568. 
(6. kép 1) 

2. Kívül világosbarna, belül szürke, homokkal soványított, 
bikónikus tál bevonatos és polírozott peremtöredéke, 
r = 8 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.688. (6. kép 2) 

3. Sötétszürke színű, homokkal soványított, jól iszapolt, 
egyenes peremű tál peremtöredéke. Oldalán felfelé haj
ló vízszintes bütyök. Külső oldala enyhén polírozott, 
r = 18 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.578. (6. kép 3) 

4. Világosbarna, homokkal erősen soványított, bikónikus 
tál töredéke, oldalán lelógó, csepp alakú bütyökkel, 
r = 11 cm, fv = 0,4 cm. (6. kép 4) 

5. Szürke színű, apró kavicsos soványítású tál perem- és 
hastöredéke csepp alakú bütykökkel a törésfelületén, 
r = 15 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 86.4.22. (6. kép 5) 

6. Sárga színű, homokkal soványított, egyenes peremű, be
húzott szájú tál perem- és oldaltöredéke, r = 18 cm, 
fv = 0,7 cm. Ltsz.: 86.4.11. (6. kép 6) 

7. Sárgásbarna színű, homokkal soványított, jó iszapolású, 
behúzott peremű, nagyméretű, mély tál díszítetlen ol
daltöredéke, r = 21 cm, fv = 1,0 cm. Ltsz.: 86.4.12. (6. 
kép 7) 

8. Vöröses színű, homokkal soványított, behúzott peremű, 
nagyméretű tál perem- és oldaltöredéke, oldalán eny-
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hén besimított kannelúradísszel. г = 11,5 cm, fv = 0,8 
cm. Ltsz.: 86.4.14. (6. kép 8) 

9. Sötétszürke színű, homokkal soványított, jól iszapolt, 
bikónikus tál perem töredéke, r = 12 cm, fv = 0,75 cm. 
Ltsz.: 85.2.569. (6. kép 9) 

10. Kívül barnás, belül sötétszürke színű, homokkal és ap
ró kavicsokkal erősen soványított, enyhén kihajló pere
mű fazék díszítetlen perem- és oldaltöredéke, r = 5,5 
cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.680. (6. kép 10) 

11. Barnás színű, törésfelületén téglavörös, homokkal so
ványított, bütyöklábakon álló kis füles csésze töredékei 
az oldalán függőleges, sekély kannelúrákkal. r = 4,5 
cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.582. (6. kép. 11) 

12. Sötétszürke színű, homokkal soványított, belső oldalán 
polírozott, kis füles csésze perem- és oldaltöredéke; a 
perem fölé emelkedő szalagfül letörött, г = 3 cm, fv = 
0,5 cm. Ltsz.: 85.2.584. (6. kép 12) 

13. Sötétszürke színű, homokkal soványított, durva kidol
gozású füles korsó töredéke a fül csonkjával, г = 5 cm, 
fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.629. (6. kép 13) 

14. Sárgásbarna színű, homokkal és kerámiazúzalékkal so
ványított, belső felületén polírozott, nagy méretű, ívelt 
falú tál, a peremen ülő kis szalagfüllel, r = 17 cm, fv = 
0,8 cm. Ltsz.: 85.2.829. (6. kép 14) 

15. Kívül barna, belül sötétszürke színű, homokkal és ke
rámiazúzalékkal soványított, egyenes falú fazék pe
remtöredéke, г = 6 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.697. (7. 
kép) 

16. Világosbarna színű, homokkal és kerámiazúzalékkal 
soványított, enyhén kihajló peremű fazék nyaktöredé
ke a peremmel, г=6,5 cm, fv = 0,5 cm. Ltsz.: 85.2.675. 
(7. kép 2) 

17. Barnásszürke színű, homokkal és kerámiazúzalékkal 
soványított, kissé szűkülő nyakú fazék peremtöredéke, 
r = 7 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.567. (7. kép 3) 

18. Kívül világosbarna, belül sötétszürke, homokkal sová
nyított, szűkülő nyakú fazék nyaktöredéke a peremmel. 
r = 6,5 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.676. (7. kép 4) 

19. Kívül világosbarna, belül szürke, homokkal és kerá
miazúzalékkal soványított, szűkülő nyakú fazék pe
rem- és oldal töredéke, letört szalagfül nyomával, r = 7 
cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.560. (7. kép 5) 

20. Világosszürke, homokkal és kerámiazúzalékkal sová
nyított, rövid hengeres nyakú fazék díszítetlen perem
töredéke a letört fül nyomával, r = 10 cm, fv = 0,5 cm. 
Ltsz.: 86.4.3. (7. kép 6) 

21. Szürke színű, homokkal és kerámiazúzalékkal sová
nyított, enyhén kihajló peremű fazék díszítetlen perem
töredéke, r = 8,5 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.802. (7. kép 
7) 

22. Belül téglaszínű,kívül feketés, enyhe polírozású, jó mi
nőségű, gömbös hasú korsó karcolt díszes töredéke, r = 
5 cm, fv = 0,5 cm. Ltsz.: 85.2.716—717. (7. kép 8; 9. 
kép 8) 

23. Sötétszürke színű, homokkal soványított, enyhén polí
rozott korsó oldaltöredéke, r = 5,5 cm, fv = 0,6 cm. 

Ltsz.: 85.2.581. (7. kép 9) 
24. Sárga színű, homokkal soványított, bikónikus korsó 

oldaltöredéke, r = 10 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 86.4.21. (7. 
kép 10) 

25. Kívül sárga, belül szürke, kis méretű korsó díszített 
hastöredéke, r = 5 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 86.4.19. (7. 
kép 11) 

26. Szürkés színű, homokkal erősen soványított, közepe
sen vastag falú korsó sekély kannelúrákkal díszített ol
daltöredéke, r = 5 cm, fv = 0,4—0,7 cm. Ltsz.: 85.2.719. 
(7. kép 12; 9. kép 6) 

27. Sötétszürke színű, belül polírozott, homokkal soványí
tott, szalagfüles korsó karcolt díszes töredéke. A bekar-
colások vonalkázott háromszöget alkotnak, r = 3,5 cm, 
fv = 0,4 cm. Ltsz.: 85.2.750. (7. kép 13) 

28. Kívül világosbarna, szürke foltos, belül sötétszürke, 
polírozott, homokkal soványított, jól iszapolt korsó tö
redéke letört fül darabjával, r = 4,5 cm, fv = 0,8 cm. 
Ltsz.: 85.2.734. (7. kép 14) 

29. Sötétszürke, barna foltos, homokkal soványított, jól 
iszapolt, edény (amfora?) aljtöredéke, r=9 cm, fv = 0,8 
cm. Ltsz.: 85.2.671. (8. kép 1) 

30. Sötétszürke, barna foltos, homokkal soványított, jól 
iszapolt edény (amfora?) aljtöredéke, г = 9 cm, fv = 0,7 
cm. Ltsz.: 85.2.672. (8. kép 2) 

31. Vörösesbarna színű, homokkal soványított, jó iszapo-
lású, edény (fazék?) aljtöredéke, г=6,7 cm, fv = 0,5 cm. 
Ltsz.: 85.2.767. (8. kép 3) 

32. Kívül világosbarna, belül sötétszürke színű, homokkal 
és kerámiazúzalékkal soványított edény aljtöredéke, 
r = 6,5 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.662. (8. kép 4) 

33. Szürkés színű, homokkal soványított, vastagfalú edény 
(amfora?) aljtöredéke, r = 5 cm, fv = 1,0 cm. Ltsz.: 
85.2.654. (8. kép 5) 

34. Kívül barna, belül sötétszürke színű, homokkal és ke
rámiazúzalékkal soványított, jó iszapolású, csőtalptö
redék, r = 8 cm, fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.646. (8. kép 6) 

35. Sötétszürke színű, homokkal erősen soványított csőtalp 
töredéke, r = 5 cm, fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.669. (8. kép 
7) 

36. Barna színű, homokkal és kerámiazúzalékkal soványí
tott, nagyméretű csőtalp aljtöredéke, r = 11,5 cm, fv = 
0,7 cm. Ltsz.: 86.4.85. (8. kép 8) 

37. Sötétszürke színű, homokkal soványított, jól iszapolt, 
harangos csőtalp töredéke, r = 7,8 cm, fv = 0,6 cm. 
Ltsz.: 85.2.674. (8. kép 9) 

38. Sötétszürke színű, homokkal soványított, vastag falú 
edény oldaltöredéke hurkás szalagfüllel, r = 12 cm, 
fv = 0,7 cm. Ltsz.: 85.2.627. (8. kép 10) 

39. Sárgásbarna színű, jó iszapolású, homokkal soványí
tott, bikónikus tál karcolt díszes töredéke. Ltsz.: 
85.2.715. (8. kép 11) 

40. Kívül világosbarna, belül sötétszürke, homokkal sová
nyított, jól iszapolt, nagy méretű edény díszítetlen ol
daltöredéke, r = 16 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 85.2.592. (8. 
kép 12) 
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41. Vörösesbarna színű, homokkal és kerámiazúzalékkal 
soványított, bikónikus fazék perem- és oldaltöredéke, 
г = 17 cm, fv = 0,8 cm. Ltsz.: 85.2.707. (8. kép 13) 

42. Szürkésbarna színű, homokkal soványított, jó iszapolá-
sú agyagkanál töredéke. H=6,2 cm. Ltsz.: 85.2.769. (9. 
kép3) 

43. Tégla színű, fekete bevonatos, kihajtó peremű korsó dí
szítetlen nyak-és hastöredéke. r= 5,8 cm. Ltsz.: 85.2.577. 
(9. kép 4) 

44. Szürkésszínű, külső felületén fekete bevonatos, enyhén 
polírozott, díszítetlen füleskorsó hastöredéke, г=6 cm, 
fv = 0,6 cm. Ltsz.: 85.2.713. (9. kép 5) 

45. Sötétszürke színű, külső felületén polírozott, nagy mé
retű tárolóedény oldaltöredéke, lapos bütyökkel, m = 
5,2 cm. Ltsz.: 85.2.632. (9. kép 7) 

46. Sárgásbarna homokkőből készült őrlőkő töredéke, m = 
11x10,8 cm. Ltsz.: 85.2.776. (9. kép 13) 

A két objektum kerámialeleteinek általános 
jellemzése 

A nagykapornaki rézkori település eddig feltárt két ob
jektumában talált kerámialeletek igen nagy változatossá
got mutatnak. Ez megnyilvánul a kerámia minőségében, 
(iszapolás, égetettség) a díszítésben és a különféle soványí-
tási módokban. 

Ez utóbbira általánosan jellemző a homok nagymérvű 
felhasználása. Ezt sok esetben olyan mennyiségben kever
ték az agyaghoz, hogy a tárgyak felülete érdessé vált tőle. 
A másik, nagy szerepet játszó sovány ítási mód kerámiazú
zalék hozzáadását jelentette. Feltehetően a régi, már össze
tört edények cserepeit használták erre a célra. Az agyaghoz 
ilyen esetekben is került még homok, de már jóval kisebb 
mennyiségben. Ezt a soványítási módot legtöbbször a nagy 
méretű edények készítésénél alkalmazták, de az nem feltét
lenül jelentett egyet a durva kivitel fogalmával. Amfora-
szerű edények esetében például a belső oldalt vékony slip-
réteggel vonták be, a külsőt pedig polírozták, ami még a vé
konyabb falú, homokkal soványított tárgyak esetében sem 
volt általános. 

A harmadik a legkisebb arányban előfordult soványítá
si mód esetén a homok mellett apró kavicsokat is kevertek 
az agyaghoz. Az ilyen tárgyak anyagában kerámiazúzalék 
sohasem fordult elő. 

Pely vas soványítást kerámiatárgyakban nem alkalamaz-
tak, ilyennel csak házfaltöredékekben találkozunk. 

A díszítések közül a leggyakrabban a kannelúra fordult 
eló.(l.képl,9,10;2.kép9,12,13;3.kép3,4,9—12,14.) 
Kivitelezésük nem egyenletes. Számos esetben olyan se
kély, hogy a felületes kidolgozás miatt csak surló fényben 
látható. (3. kép 6; 4. kép 8; 5. kép 5; 6. kép 8,11; 7. kép 11.) 
A kannelúra tálak és korsók díszítőeleme, nagyméretű tár
gyon sohasem fordul elő. 

Lényegesen egyenletesebb kivitelűek a karcolt díszek, 
amelyek az esetek többségében finom kidolgozású edé
nyekrekerültek. (3. kép 15;4.kép l;7.kép8,13;8.képl3.) 

A karcolás mellett—elvétve ugyan, de találkozunk beszúr-
kált pont-, illetve vonaldísszel is. (4. kép 1, 5.) 

A plasztikus dísz nagyon ritka anyagunkban, lapos és 
kerek bütyök formájában jelenik meg, (9. kép 7) de ezek
ben az esetekben a funkcionális szándék elsődlegessége is 
felmerülhet. Kronológiai szempontból lényeges, hogy tűz
delt barázda díszítés egyetlen egy esetben sem fordult elő. 

A különféle díszítési módokkal kialakított motívumok 
köre igen korlátozott. Leggyakrabban a sraffozott három
szög fordul elő, néhány esetben találkozunk csak koncent
rikus rombuszokkal az edényeken. 

A kerámiatárgyak színe a világosbarnától a sötétszür
kéig változik és szinte minden árnyalat megfigyelhető, de 
az egy edény felületén általában azonos, ami jó égetési 
technikára vall. A foltos színű áru igen ritka. Az edényeket 
viszonylag gyakran vékony slip-réteggel borították. Ezek 
színe húsvörös, világosbarna, szürke vagy ezeknek vala
melyik változata. A slip-bevonat sem kerámiafajtákhoz, 
sem edénytípushoz nem köthető egyértelműen. 

Ezzel szemben igen ritkán találkozhatunk polírozott fe
lületű kerámiatárgyakkal és ilyen esetekben is csak igen kis 
mérvű polírozást lehet megállapítani. 

A Nagykapornakon feltárt rézkori objektumok kerámiá
jának jellegét a fent leírt jellemzők alakítják ki. 

A leletek általános jellemzőinek felsorolásánál végeze
tül megemlítem még, hogy a 2. gödör anyaga feltűnően 
jobb minőségű tárgyakat tartalmazott az elsőénél, ugyan
akkor nagyon kevés volt közülük díszített. E megfigyelés 
magyarázata egyelőre még várat magára, talán egy na
gyobb méretű ásatás közelebb vihet bennünket a megoldás
hoz. Az előkerült tárgyak, főként edények, töredékei mind
ezek ellenére egykorúnak, a rézkori balatoni csoporthoz 
tartozónak tűnnek, ezért a továbbiakban a két gödör anya
gát egységesen, tárgytípusonként vizsgálom majd. 

1. Tálak 

Mind a Lasinja, mind a balatoni csoport legjellegzete
sebb edénytípusa. (KALICZ 1973, 20; DIMITRIJEVIC 
1961,82.) A nagykapornaki példányok az esetek többségé
ben jó minőségű, finom anyagból készülnek. Méretük 
rendkívül változó, szájátmérőjük 10 és 40 cm között mo
zog. Számos esetben díszítettek, díszítésük szinte minden 
esetben kannelúra. 

Ezt az edénytípust St. Dimitrijevié a Babska-Lengyel 
kultúra örökségének tekintette. (DIMITRIJEVIC 1961, 
82) A balatoni csoport felfedezésének időszakában még 
csak a kettóskónikus példányok voltak ismertek a magyar
országi leletek közül. (KALICZ 1969—70,81; uó. 1969b, 
136.) A nagykapornaki rézkori leletek között számos táltí
pustöredék fordult elő. Sokféleségük az oka, hogy tipolo-
gizálásuk a legáltalánosabb jegyek alapján történhetett 
csak meg. így jött létre az alább következő felosztás: 

a) félgömbös tálak (1. kép 6, 8,11; 2. kép 1—3; 6. kép 
2—3,9) 

b) rövid, hengeres nyakú, kónikus tál (1. kép 1—2,9— 
10,13,15; 6. kép 4—6, 14) 
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c) behúzott peremű tálak (2. kép 5—7,6. kép 7) 
d) mély tálak (1. kép 14; 2. kép 4, 8; 6. kép 8) 
e) enyhén kihajló peremű, kónikus tálak (1. kép 3—5,7, 

12; 6. kép 1) 
f) profilált vállú, gömböshasú tálak (2. kép 9—11). 
Áz a) típus igen általános forma, valójában minden ős

kori korszakban és kultúrában előfordul. A b) típus már lé
nyegesen jobb korjelző. Általánosnak mondható a Lasinja-
csoportban,4 annak korai és késői korszakában egyaránt. 
Érdekes a megjelenése a Dunántúltól távol eső területeken, 
így Herkulesfürdő II. fázisában (ROMAN 1971, Abb. 
41.3.),Photolivos III. rétegében (RENFREW 1970,2. t. 3.), 
a késő Sálcuta korra datált Sadovec II. településen. (TO-
DOROVA 1968. Abb. 10.) Ez utóbbi két párhuzam a Ko-
dzadermen—Gumelnita—Karanovo VI. horizontból szár
mazik, tehát korábbi a Balaton-Lasinja I. kultúránál. 

A c) típus az előzőnél szélesebb körben elterjedt, több 
párhuzammal rendelkező edényfajta. A behúzott peremhez 
többnyire domború váll tartozik. A magyarországi, publi
kált leletanyagban is szépszámú párhuzamát találjuk.5 A 
Lasinja-csoportnak is egyik vezető edényformája. (DI
MITRIJEVIC 1961. 82.) Legnyugatibb előfordulása a 
münchshöfeni csoport (SÜB 1969,395. és Abb. 1,4.) és 
Burgenland (ibid. Abb. 3, 16.), de ugyanúgy jellemzője a 
SálcutalV-kultúrának (ROMAN 1971, Abb. 1—2, Abb. 4, 
6.) is. Nagyszámban találjuk Herculesfürdő—Rablóbar
lang I. és II. rétegében (ROMAN 1971, Abb. 29,8; Abb. 23, 
8.), de a III. rétegből már teljesen hiányzik. Párhuzamait a 
Balkánon tovább kövemetjük Bulgárián keresztül (TODO-
ROVA 1968, 52, Abb. 3.4—11.) Trója korai rétegeiig 
(PODZUWEIT 1978, 1—2. t.) és Görögországig (POD-
ZUWEIT 1979, Taf. 5,7; 7,4.). 

A sok változat közül kiemelkednek azok, melyek törés
vonalán lelógó csepp alakú bütyök helyezkedik el. Ez a dí
szítésmód a Lasinja-csoportban a klasszikusnak is mondott 
II. fázisban jellemző (DIMITRIJEVIC 1976, III—IV. t.), 
de képviselve van burgenlandi—steier—karintiai Epi-Len-
gyel-horizontban (SÜfi 1969, Abb. 5,14,19.) és a Bisam-
berg—Oberpullendorf-csoportban is.6 

A Dunántúlon a Balaton-Lasinja I. kultúrát megelőző 
horizontban ismeretlen, gyakran előfordul viszont ezzel 
egyidőben Bulgária késő-eneolitikumában (TODOROVA 
1968, 52,19.) és a görögországi Photolivos III. rétegében 
(RENFREW 1970, T. 3.). Némely töredékről elképzelhető, 
hogy a d) típusba is besorolható lenne. 

Mély tálak kategória alatt azokat az edényeket gyűjtöt
tem össze, amelyek mélysége megközelítette vagy elérte a 
szájátmérő méretét. Ez az edénytípus a rézkor egyik jelleg
zetes, de nem túl gyakori formája. A Lasinja-csoport klasszi
kus fázisából alig egy-két példány ismert.7 A kettóskónikus 
forma a Bisamberg—Oberpullendorf csoportban (RUTT-
KAY 1983, Taf. 13,3; RUTTKAY 1976, Abb. 7, 6.) az 
egyenesen levágott peremű aLasinja-csoportlI.fáciesében 
fordul elő.8 Az e) típus eddig magyarországi lelőhelyről is
meretlen volt. Ludbreski Ivanovac, Polje lelőhelyről, késői 
Lasinja-környezetból közölt Z. Markovié néhány hasonló 
példányt. (MARKOVIC 1983,1.1.3; t. 2.1,3,5,12.) Jelen 

ismereteink szerint sem Közép-Európában, sem Délkelet-
Európában nincsenek megfelelői. 

Hasonló a helyzet az/) típussal, de ehhez Herculesfür
dő—Rablóbarlangból tudunk néhány párhuzamot felsorol
ni (ROMAN 1971, Abb. 23,4.). 

2. Korsók 
A nagykapornaki korsóleletek között a következő két 

kategóriát különíthettem el: 
a) Körtealakú forma (3. kép 8, 12,13,15; 7. kép 8) 
b) Bikónikus forma (3. kép 6,7,9,11,14; 2. kép 13; 6. 

kép 13; 7. kép 9—14; 9. kép 4—5,6, 8). 
Biztosan a korsóformákhoz tartoznak még a 4. k. 3,6,7, 

15. ábrán látható edényaljtöredékek, de ezek típusba soro
lása nem lehetséges. 

A nagynyílású szalagfülek és a hozzá köthető edényfor
mák újdonságnak számítanak a Kárpát-medence középső-
rézkorában (KALICZ 1982,6.). Ezek közé soroljuk a Ba
laton-Lasinja I. kultúra legjellegzetesebb edénytípusát, az 
egyfülű korsót, melynek szerepe és jelentősége a bodrog
keresztúri kultúra tejesköcsögeihez hasonló. 

A korsó a balatoni csoport leletanyagában a kutatás leg
korábbi szakaszától ismert, (KALICZ 1969—70,81., KA
LICZ 1969A, 6. ábra) akárcsak a Lasinja-csoportból. (DI
MITRIJEVIC 1961, VI. t. 45/c.) Említést érdemel, hogy a 
Nagykapornakon feltárt korsók sokkal inkább ez utóbbi 
kultúra edényeire, mint a Magyarországról eddig publikált 
leletekre hasonlítanak. (DIMITRIJEVIC 1976, t. III. 7; t. 
VII. 3.). 

A nagykapornaki b) típusú példányok kivétel nélkül a fi
nomkerámia körébe tartoznak, jól iszapoltak, többnyire po
lírozottak, vagy fényezettek. Díszítésük legtöbb esetben 
sekély kannelúra, néha vékony karcolás. 

A kortárs kultúrákban ismeretlen ez az edénytípus, így 
meglehetősen magas értéket képvisel a kultúrák relatív 
kronológiájának kialakításában.9 Ugyancsak ismeretlen ez 
az edénytípus a közép-európai egykorú kultúrákban. Álta
lánossá válása a Balaton-Lasinja I-kultúrát követő hori
zontban a tűzdelt barázdás díszű kerámia—Hunyadi-ha
lom—Altheim—Baalberg-kultúrák időszakában kezdődik 
csak meg. 

Külön figyelmet érdemelnek az a) típusba sorolt körte
alakú korsók, amelyből egész példányt nem ismerünk. A 3. 
kép 8. ábrán közölt korsótöredékkel formában, színben és 
díszítésben tökéletesen egyező formátmutat be H. Schwam-
menhöfer Schleinbach lelőhelyről a Bisamberg—Oberpul-
lendorf-csoport köréből (SCHWAMMENHÖFER 1983, 
Taf. 25.29/c). 

3. Csészék, bögrék 
A legnagyobb formagazdagságot felmutató edénytípus. 

A nagykapornaki példányok minden esetben vékonyfa-
lúak, jó minőségűek, polírozott felületűek, a díszítés kivé
tel nélkül kannelúrázással történt. Két típusba soroltam 
őket: 

a) füles csészék (3. kép 1, 5; 4. kép 2; 6. kép 11—12) 
b) fületlen csészék (3. kép 2, 3) 
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A kétfülű csésze megjelenése a Kárpát-medencében a 
korsókéhoz hasonlóan korszakjelző. E. Ruttkay a Bala-
ton-Lasinja I-horizont legfontosabb edénytípusának ne
vezte (RUTTKAY 1983,31.), ugyanakkor rámutatott arra, 
hogy a Kárpát-medencéíól délre már az eggyel korábbi, 
Krivodol—Sálcuta—Gumelnita kultúráknak is sajátja volt. 
A Duna-vidéken ugyanakkor a Tiszapolgár-késő-Lengyel-
horizontban ismeretlen. Az a) típusba sorolt edények közül 
a 3. kép 5. ábrán látható csészének ismerjük legjobb párhu
zamát a balatoni csoport leletein kívül (KALICZ 1980 T. 
3.9,11; T. 6.5; KALICZ 1973,20., ill. 10. t. 4,5,15; MRT 
3.29. kép 24,28; MRT 5.5. t. 9.) a vele réstben egyidős Lu-
danice- (MRT 5. 5. t. 9, 11; VLADÁR 1969, 509. Abb. 
11.6.) és bodrogkeresztúri kultúrákból.10 

A Gumelnita-kultúra kétfülű csészéi inkább az Alföldön 
talált példányokhoz állnak közelebb (VAJ SO VA 1969, 
493., Abb. 12,GEORGIEV 1969,154—155., 12—15. áb
ra). 

Különös jelenség, hogy a Lasinja-csoport eddig publi
kált hasonló típusú leletei csak távoli párhuzamot jelente
nek. (DIMITRIJEVIC 1976, t. III. 5., PAHIC 1973, t. 4. A. 
Z 1463, В 5669.) Egészen egyedülálló típus a 6. k. 11. áb
rán látható, kis bütyöklábakon álló csésze, amely példa nél
kül áll a kortárs kultúrákban. Egyetlen egy, de annál pon
tosabb megfelelőjét közölte E. Ruttkay a 3. kép 1. ábrán lát
ható kónikus csészének Bisamberg lelőhelyről, a hasonló 
korú rézkori kultúra leleteként. (RUTTKAY 1976, Abb. 2, 
5.) 

4. Csuprok, fazekak 
a) enyhén kihajló peremű, hasas forma (3. kép 4; 4. kép 

9,10, 14, 20; 6. kép 10; 7. kép 1,2, 5) 
b) hengeres nyakú forma (4. kép 11—12; 7. kép 6—7) 
c) szűkülő szájú forma (4. kép 4, 8, 13, 16, 19; 7. kép 

3,4) 
Különféle fazékformákhoz tartoznak a 8. kép 1—5 ábrá

kon látható fenéktöredékek. 
Az a) típus rendkívül általános forma. Hasonlóval már a 

lengyel kultúra korai szakaszában is találkozunk, de általá
nosan elterjedte csak a kultúra kései szakaszában lesz. On
nan szalagfüles példányok ismertek. (RACZKY 1974, 7. 
kép 7—9,12,16; 10. kép 7,9,11; 11. kép 1—2,4,9) Az ed
dig publikált magyarországi leletanyagban különös módon 
nincsenek jó megfelelői, kivéve a kisméretű, hordóalakú 
edényt, (4. kép 14) amely a balatoni csoportból, (MRT 1.5. 
t. 2.) aLasinja-csoportból (DIMITRIJEVIC 1961, T. VII. 
45d.) sőt a Ludanice-csoportból is ismert.11 

A b) típus az a) variánsának tekinthető. Magyarországi 
párhuzamát Gógánfán találták meg, (MRT 3. 29. kép 22.) 
de nem idegen a Ludanice-csoport területén sem. (MRT 5. 
4. t. 2—4.) Hosszú életű forma, hiszen a késő-Lengyel— 
Tiszapolgár—Karanovo VI-horizontban már megtalál
juk,12 de a Balaton II—III. csoport kortársában a németor
szági Altheim-csoportban is jellemző (DRIEHAUS 1960, 
Taf. 5,4.) 

A c) típusnak a balatoni csoportban egészen pontos pár
huzamát nem ismerjük. Szűkülő peremű fazekak kerültek 

elő Veszprém megyei lelőhelyeken, de ezek profilja eltér a 
nagykapornakiakétól. (KALICZ 1969A, 7. ábra) Számos 
párhuzama van ugyanakkor az eggyel korábbi horizontban 
a Dunántúlon.13 Jellemzője továbbá a Bisamberg—Ober-
pullendorf csoportnak (SCHWAMMENHÖFER1983, Taf. 
22. 3,9,11.), a Sálcuta IV-kultúra korai szakaszának.14 A 
4. kép 4. ábrán közölt fazék szinte pontos mása is Hercules-
fürdő—Rablóbarlangból a II. rétegből ismert (ROMAN 
1971, Abb. 21.6.). 

А с) típusú fazekak egészen különös variációja a 4. kép 
8. ábra edénye, mely erősen behúzott peremével a lengye-
li kultúra ún. Butmir-fazekait idézi, de amely anyaga és 
kannelúrás dísze szerint egyértelműen a Balaton—Lasinja 
I-horizontba tartozik. 

A kortárs kultúrák közül egyedül a bodrogkeresztúri 
kultúrában találtam viszonylag közeli párhuzamát, de álta
lánosnak ott sem mondható. (PATAY 1961, XXVII. t. 6.) 

5. Szűrőedények 
Korsóformán (4. kép 3), csőtalpas edényen (5. kép 6) és 

fazékon (4. kép 17) egyaránt találtunk az égetés előtt fúrt 
lyukakat, amelyek egyértelműen szűrőedényre engednek 
következtetni, bár pontos alakjukat teljes edény hiányában 
nem tudjuk meghatározni. 

6. Csőtalpas edények 
A nagykapornaki rézkori telepen csak olyan kis töredé

kekben fordultak elő, melyek alapján teljes rekonstrukciót 
nem lehetett elvégezni. A rendelkezésre álló adatok alapján 
ezt a típust két alcsoportra oszthatjuk: 

a) egyenes csőtalpú edények (5. kép 3, 8; 8. kép 6) 
b) harangos csőtalpú edények (5. kép 1, 2, 4, 6; 8. kép 

7—9) 
Az egyenes falúak közül említésre méltó a jelentős mé

retével kiemelkedő edény (5. kép 8), a harangos csótalpú-
ak közül pedig az a darab, amely szűrőedényként szolgált 
(5. kép 6). 

A magas csőtalpon álló edény a késői neolitikumtól 
használt forma. Ennek harang alakú változata sem újdon
ság a Balaton—Lasinija I-kultúra idejében, hiszen az már 
a lengyeli kultúra kései szakaszában, sőt Zengóvárkony le
lőhelyen is megjelent (RACZKY 1974, 189.; DOMBAY 
1960, LXXXV. 2). Számos és pontos párhuzama Trója ko
rai periódusából a balatoni csoport déli eredetének egyik 
biztos mutatója. (PODZUWEIT 1978, Taf. 4.1Д1.). 

7. Tárolóedények 
E gyűjtőnév alatt valójában többféle edénytípust vontam 

össze, melyeknek közös jellemzője az átlagosnál nagyobb 
méret, amely sem főzés, sem étkezés céljaira nem teszi őket 
alkalmassá. 

a) amphorák, vízszintes szalagfüllel (5. kép 9,11; 8. kép 
10) 

b) szűkülő szájú fazékforma (5. kép 12) 
c) bikónikus edények (5. kép 5, 7, 10; 8. kép 11—13) 
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Az 5. kép 13. ábrán látható edényalj-töredék az a—c) 
formák közül bármelyikhez tartozhatott. 

A kortárs kultúrákból mind ez ideig kevés tárolóedényt 
közöltek, így az összehasonlítás is nehéz. A 8. kép 11—13. 
ábrán közölt, igen jellegzetes edényformák legpontosabb 
párhuzama Keszthely—Fenékpusztáról származik (KA-
LICZ 1969a. 7. ábra fent). 

A tárolóedényeknél említem meg az ún. csőrös füleket, 
melyek a balatoni csoporton belül a lengyeli kultúra örök
ségeként jön számításba, tekintve, hogy csak ebben a két 
horizontban fordul elő (KALICZ 1969b, 161.) Közép-
Európa és a Kárpát-medence kortárs kultúráiban ismeret
len, viszont elég jó párhuzamait találjuk Pevkakia Magu-
lán, ahol korai trójai leletek is előkerültek. (PODZUWEIT 
1979, Taf. 6.5, 7.). 

Különleges tárgyak 

1. Agyagkanalak 
A csőrös fülekhez hasonlóan ezt a tárgy típust is a lengye-

li kultúra örökségeként tartja számon a kutatás (KALICZ 
1969b, 161.). A Nagykapornakon előkerült nagyszámú 
példányból itt most hármat mutatok be. (9. kép 1—3) 

2. Kőeszközök 
a) pattintott kőeszközök és töredékeik (9. kép 10—11) 
b) csiszolt kóvésók és töredékeik (9. kép 9) 
Különleges esetként megfigyeltünk tudatosan kettéhasí

tott kavicsokat is (9. kép 10), melyek arra utalnak, hogy a 
balatoni csoport lakossága kísérletet tett arra, hogy folyami 
kavicsokból eszközt készítsen. Meg kell említeni továbbá 
az 1. gödörben talált magköveket, amelyek helyi kőfeldol-
gozásra engednek következtetni/ 

A nagykapornak! tárgytípusok és párhuzamaik 
összegzése 

A Nagykapornakon talált tárgytípusok vizsgálatából az 
alábbi következtetések vonhatók le: 

1. Az itt feltárt leletek—főként kerámiatárgyak —jól il
leszkednek a balatoni csoport eddig ismert leleteinek köré
be. Különbséget néhány edénytípus hiánya vagy újdonság-
kénti megjelenése jelentett, illetve az a jellegzetesség, hogy 
Nagykapornakon teljes mértékben hiányoztak Veszprém 
megye területéről közölt gazdag díszítőformák (KALICZ 
1969a, 6. kép). 

2. A balatoni csoport körén kívül a Lasinja-csoport és a 
В isamberg—Oberpullendorf-csoport szolgáltatja a legjobb 
párhuzamokat a nagykapornaki leletekhez. 

3. Megállapítható volt, hogy a korai rézkor Tiszapol
gár-késői lengyeli kultúra—Nitra—Brodzany-horizont 
anyagi kultúrája sok esetben még távoli párhuzamokat sem 
szolgáltatott az itteni leletanyaghoz, amely tény a balatoni 
csoport genezisének kérdésében játszik fontos szerepet. 

4. A Kárpát-medence déli peremén élt kortárs kultúrák 
közül a Vinca- és a Sálcuta-kultúra szolgáltatott igen pon

tos megfelelőket, de igen nagy hasonlóság mutatkozik a 
Balkán (Bulgária és Görögország), illetve Trója korai réte
gei és a balatoni csoport Nagykapornakon feltárt leletanya
ga között is. A kronológia és az eredet szempontjából jelen
tősége lehet annak a megfigyelésnek, miszerint a párhuza
mok jelentős része ezen a délkelet-európai területen a Ba
laton I—Bodrogkeresztúr—Gumelnita В-horizont előtti 
korszakból származott. 

5. Meglepően nagy a formai hasonlóság a Salcuta IV-
kultúra és a nagykapornaki leletek között. A Herculesfür-
dó П. rétegében talált kerámia P. Roman által megadott jel
lemzése is szinte változatlanul alkalmazható az itt bemuta
tott leletekre.15 

6. Az elemzés során ugyanakkor feltűnően nagy különb
ség mutatkozott a balatoni csoport és a bodrogkeresztúri 
kultúra tárgytípusai között. Néhány igen általános edény
forma azonossága vagy hasonlatossága mellett hosszan so
rolhatnánk a lényeges eltéréseket is az agyagtárgyak kivi
telezésétől kezdve a településrendszeren, a kőeszközipa
ron és a fémművességen keresztül egészen a temetkezési 
szokásokig.16 

A két nevezett kultúra tehát nagy valószínűséggel egy-
időben élt, de más anyagi és szellemi kultúrájú és feltehe
tően más etnikumú nép hagyatéka. 

A nagykapornaki leletek között igen nagy számban for
dultak elő olyan edények, melyek felületét vékony bevonat 
borította. Ezek legtöbb esetben tizedmilliméter vastagsá
gúak és levelesen elválnak a tőlük különböző színű edény
faltól. A bevonatok színe vörös, téglaszínű, gesztenyebar
na, szürke vagy fekete. Szinte valamennyi edénytípuson 
előfordul, kisebb és nagyobb példányokon, finom és durva 
kivitelűeken egyaránt. 

Legutóbb a balatoni csoporttal egykorú bodrogkeresztú
ri kultúrával kapcsolatban Raczky Pál elemezte a vörös 
slip-festés délkeleti kapcsolatait. A szerző megállapítja, 
hogy az egy a „Kárpát-medencében előzmény nélküli és 
mindenképpen egyedi jellegzetesség a bodrogkeresztúri 
kultúra egyéb díszítéstípusai mellett." (RACZKY 1982, 
180.) A déli kapcsolatok beható elemzéséből kiderül, hogy 
ez a díszítéstípus Délnyugat-Anatóliában, illetve Közép- és 
Dél-Görögországban a korai bronzkor I. fázisának és a II. 
fázis elejének jellegzetessége, Thesszáliában a rézkori Rach-
mani-kultúrában fordul elő. (RACZKY 1982,180.) Aszer-
ző továbbá megállapítja, hogy az említett területeken kívül 
hiteles ásatásból az albániai Maliq Il/a—b rétegeiben sze
repel a vörös-slip díszítőelemként. 

Mindez rendkívül fontos a Balaton—Lasinja I-kultúrá-
val kapcsolatban, hiszen az a bodrogkeresztúri kultúra A 
fokozatának kortársa volt. (KALICZ 1979,51—52.), ami
ből az is következik, hogy az EH I—Trója I keltezés a bod
rogkeresztúri kultúrához hasonlóan rá is érvényes) 
RACZKY 1982, 187. táblázat). 

A vörös slip-bevonatnak aLasinja-csoportban történt al
kalmazása a kutatás előtt negyed százada ismert. (DIMIT-
RIJEVIC 1961, 82—83.) Kutzián Ida is még úgy vélte, 
hogy ez a díszítés a komplexumon belül a Lasinja-csoport-
ra korlátozódik. (KUTZIÁN 1969, 52.). 
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A nagykapornakiakéhoz hasonló megfigyeléseket tett 
azonban P. Roman a balatoni csoport korai fázisával leg
alább részben egykorú Sálcuta IV-kultúra elemzése során. 
Felsorol ilyen típusú díszítésmódot olténiai lelőhelyekről 
(ROMAN 1971,33.), Herculesfürdő—Rablóbarlang II. és 
III. periódusából (ROMAN 1971,65,69,71.) és Pécska— 
Nagysánc alsó rétegéből (ROMAN 1971,85.) vagyis a Sál
cuta IV-kultúra terjes romániai elterjedési területén. Igaz, 
ezek a bevonatok nem minden esetben vörös színűek, meg
létüknek mégis jelentősége lehet. A gesztenyebarna, szür
ke és fekete bevonatok pontosan megegyeznek a Nagyka-
pornakon, balatoni környezetben tapasztaltakkal. 

Volt-e kapcsolat e díszítés és az Égeikum vörös színű 
slip-bevonatai között, egyelőre nyitott kérdés marad, de 
előzmény nélküli feltűnését a Balaton—Lasinja I—Sálcu
ta I V-horizontban semmi esetre sem tekinthetjük a véletlen 
művének. 

A közép- és délkelet-európai őskorkutatásban fennálló 
terminológiai bizonytalanság okozza azt az ellentmondá
sos helyzetet, hogy a Balaton—Lasinja I-kultúra kortár
sait a Kárpát-medencétől északra és nyugatra az ún. késő-
lengyeli horizontban kell keresnünk. 

A magyar kutatás már évtizedekkel ezelőtt elvégezte a 
két kultúra szétválasztását a balatoni csoport leletanyagá
nak körülhatárolásával (KALICZ 1969a), Jugoszláviában, 
ahol a balatoni csoporttal rokon Lasinja-csoportot már az 
1960-as évek eleje óta ismerték, már eleve fel sem merült 
ilyen terminológiai zavar. (DIMTTRIJEVIC 1961.) 

A csehszlovák kutatás a mai napig a magyar kutatástól 
alapvetően eltérő „Lengyel-kultúra"-fogalmat használ. Az 
ő felfogásuk szerint a kultúra töretlenül élt tovább egészen 
a tűzdelt barázdás díszű kerámia kultúrájának horizont
jáig.17 

Részben hasonló a helyzet Ausztriában. A. I. Ohrenber-
ger a 60-as évek végén három csoportra osztotta a burgen
landi lengyeli kultúra leleteit. Ezek közül a harmadik az, 
amely szinte pontosan megfelel a balatoni csoport anyagi 
kultúrájának (OHRENBERGER 1969.). 

Ugyancsak ebbe a horizontba sorolható L. Süss burgen-
landi-steier csoportja, amely a szerző szerint az Epi-Len-
gyel-horizont tagja. (SÜB 1969, 405.) 

Alsó-Ausztria neolitikumánakvizsgálataközbenE.Rutt-
kay is használja az Epi-Lengyel kifejezést, de ezt nála a Bi-
samberg—Oberpullendorf csoport tölti ki. (RUTTKAY 
1983, 30.) 

A jelentős különbségek felismerése vezette Ruttkayt ar
ra a megállapításra, miszerint az utóbbi csoportot és az ál
tala képviselt horizontot le kell választani a lengyeli kultú
ráról.18 

A balatoni csoport keletkezésének története ma még 
nem egyértelműen tisztázott. A korábbi kutatásnak több 
olyan közös elemet sikerült kimutatnia, amely összekötő 
kapocs szerepét játszhatja a Balaton—Lasinja I- és akéső-
lengyeli horizontok között. (KALICZ 1969—70,81., KA
LICZ 1969a, 9. ábra.) 

A néhány, eddig felfedezett hasonlóság mellett azonban 
lehetetlen nem észrevenni azokat a lényegi különbözősége

ket, amelyek az említett kultúrköröket elválasztják egy
mástól. Az anyagi kultúra számos tárgyán kívül a temetke
zés és a lelőhelysűrűség alkotják e különbség legfőbb, ed
dig ismert elemeit19 Jogosnak tűnhet tehát egy olyan felté
telezés, amely szerint a késő-lengyeli nép anyagi kultúrájá
nak átalakításában és a balatoni csoport kultúrájának létre
hozatalában egy, a Kárpát-medencén kívülről érkező, ide
gen etnikum is jelentős szerepet játszott. 

A Balaton—Lasinja I-kultúra kialakításának történeti 
hátterét a korábbi kutatás részben már tisztázta. Az Al-Du
nánál lejátszódott etnikai és kulturális váltás mélyreható 
változásokat okozott mind a Balkán, mind pedig a Kárpát-
medence történetében (MORINTZ—ROMAN 1968,119 
skk.). Az Al-Dunánál feltűnő új népesség — a Cernavoda 
I-kultúra hordozói — korábbi szálláshelyük elhagyására 
kényszerítik a Moldva déli felében, a Kelet-Havasalföldön 
és Dobrudzsában élt rézkori etnikumot, a Gumelnita-kultú-
ra lakosságát. Ez a fokozatos, nyugati irányú vándorlás to
vábbi népmozgások láncreakcióját vonta maga után (MO
RINTZ—ROMAN 1968,119 skk; ROMAN 1971,128— 
129.) 

Ezzel részben egyidőben, de valószínűleg ettől függetle
nül jelentős változások történtek a Balkán északi és közép
ső területein. A korábban központi szerepet játszó VinCa-
kultúra fokozatos hanyatlás után csoportokra hullik és egy
mástól többé-kevésbé különböző új kultúrák alapjává lesz.20 

Ezzel együtt jelentős területveszteségek is érik a kultúrát, 
míg a legvégső fázisban már csak a Morava folyó torkolat
vidékére korlátozódik (SREJOVlC 1963, 12—14.; KA
LICZ 1982,2. kép; DIMITRUEVlC 1973,145.). Végleges 
megszűnése minden bizonnyal a fentebb vázolt К—Ny-i 
irányú népmozgásokhoz köthető. 

Ezzel szemben szinte teljes bizonytalanságban vagyunk 
a Dunántúl kora-rézkorát illetően. A lengyeli kultúra kései 
fázisának kimutatása és néhány eddig felfedezett települé
sének regisztrálása csupán az elmúlt másfél évtizedben si
került a magyar őskorkutatásnak.21 A kutatottságnak ez az 
ugyancsak kezdeti stádiuma magyarázza, hogy egyelőre 
csak közvetett adatok alapján feltételezhetünk egy na
gyobb etnikai bevándorlást a Dunántúlra a késő-lengyeli-
Cucuteni A-KGK VI-horizont legvégén. A bevándorlók 
között sokan lehettek az éppen ez idő tájt felmorzsolódó 
Vinca-kultúra lakosai közül, akik más, valószínűleg egyéb 
balkáni (pl. a Sálcuta-) kultúrából érkezett emberekkel 
együtt a délkelet-európai kulturális hagyományok számos 
elemét hozták magukkal, amelyek a Balaton—LASINJA I-
kultúra meghatározó jegyeit alkotják majd (KALICZ 1982, 
4 skk.). 

A leletanyag — főként keramika — elemzése során úgy 
találtam, hogy a Balaton—Lasinja I-kultúra örökségében 
több, a VinCa D-kultúrától eltérő, sokszor attól idegen, fő
ként Sálcuta-elem, mint ahogy azt eddig gondolta a kutatás. 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a keramika csak 
egyetlen összetevője egy nép kultúrkincsének. A végső 
szót a tárgyalt kultúra kialakulásáról csak valamennyi kul
turális alkotóelem komplex elemzése után mondhatjuk ki. 
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Jegy. 

1 Rég. Füz. No. 35., 1985.17. o., Vándor László Padár-autóbusz
megálló néven közölte a lelőhelyet és az bár a két falu határán 
fekszik, még Nagykapornak területéhez tartozik. Ezúton kö
szönöm meg dr. Vándor Lászlónak, hogy felhívta figyelmemet 
a lelőhelyre. 

2 Kalicz Nándor a nemrégiben (AÉ 1982/1 3 skk.) határozottan 
elkülönítette a Balaton—Lasinja I-kultúrát a régi II—Ш. fázis
tól és ez utóbbira új elnevezés bevezetését javasolta. A Bala
ton—Lasinja I-komplexumon belül azonban nem tett különb
séget a magyarországi és jugoszláviai leletek között. A nagy-
kapornaki leletanyag vizsgálata során úgy találtam, hogy a Ba
laton—Lasinja I-kultúrkomplexum nem tekinthető teljesen 
homogénnek, ezért azon belül az eddig publikált leletek alap
ján, ma még érdemesnek tartom helyi csoportok megkülönböz
tetését. Ebben a cikkben a Balaton—Lasinja I kultúra balato
ni csoportjának nevezem majd a magyarországi, Lasinja-cso-
portnak pedig a jugoszláviai leleteket. Mindazonáltal nem tar
tom lehetetlennek, hogy a további kutatások során ez a megkü
lönböztetés módosul vagy akár meg is szűnhet. 

3 A leletek leírásánál a következő rövidítéseket alkalmaztam: fv 
= falvastagság, r = a töredékből kiszerkeszthető edény sugara, 
átm. = átmérő 

л РЛШС 1973,2.táblaközepén;DIMITRIJEVIC 1961,XVni. 
t., 138., 141; MARKOVIC 1983, 2. t. 16; 3. t. 3. 

5 Magyarország Régészeti Topográfiája (továbbiakban MRT) 
3., 84. t. 20, 21, 36. kép 9—10, 51. kép 26—27; KALICZ 
1969—70, 81.; KALICZ 1973, 11. t. 1—4. 

6 SCIIWAMMENHOFFER 1983, Taf. 15. 4—5.; RUTTKAY 
1976, Abb. 6.6—9; Abb. 7.1,3,4,8. A Bisambcrg—Oberpul-
lendorf csoportban a nagykapornakiakéhoz hasonlítva sokkal 
erősebben behúzott peremű példányokkal találkozunk. 

7 Vinkovciról: DIMITRIJEVIC 1976, t. V. 1., Zbelovoról: PA-
IIIC 1973, t. 2. felül, a késő Lasinja-horizontból: MARKOVIC 
1983, t. 1.1. 

8 BATOVIC 1973, T. 19.; E. Ruttkay Obcrpullendorfról mutat 
be egy az 1. kép 14. ábrán látható edénnyel majdnem azonos 
formájú tálat. RU1TKAY 1976, Abb. 7.6. 

9 A Sálcuja IV-kultúra formakincséből P. Roman közöl néhány 
füles korsót (ROMAN 1971, Abb. 53.13, 14.), de ezek látha
tóan nem függenek össze a Balaton—Lasinja-kör korsóival. 

10 KUTZIAN 1958,1.1.1—8,Il.t. 1—5,9;PATAY 1978,I6.áb-
ra 5., 22. ábra 2,5,18., 37. ábra 15,16. Meglepő továbbá a ha
sonlóság a trójai és görögországi párhuzamokkal. PODZU-
WErr 1978, Taf. 4. V. típus, PODZUWErr 1979, Abb. 7.7. 

1 ' MRT 5.5. t. 8.; Chr. Podzuweit Pcvkakia Maguláról közöl még 
hasonló példányokat, amelyek mellett korai trójai importok is 
előkerüllek (PODZUWEIT 1979, Taf. 5.2., Taf. 6.5.) 

12 Veszprém-Felszabadulás útról: RACZKY 1974, 8. kép 15, 
Bulgária, SadovecII-fázis:TODOROVA 1968,55., Abb. 6.1, 
2, 4.; Scíe-csoport: MARKOVIC 1981 t. 1.6. 

13 RACZKY 1974, 11. kép 6, 15. kép 7., illetve II. Simon Kata
lin cikke a Zalai Múzeum 1. kötetében. (Sajtó alatt.) 

14 ROMAN 1971,Abb.6.1— 7. Ostrovul Corbului lelőhely lelet
anyagát P. Roman a bodrogkeresztúri kultúrával helyezte egy 
horizontba. Uott: 47. o. 

15 A Sálcuta I V-kultúra kronológiai helyzetét az alábbiak szerint 
határoztam meg: P. Roman a Sálcuta IV-kultúra életében több, 
legalább két önálló fázist különít el. (Ld. az előző jegyzetet!) 

etek: 

Ezek közül az elsőt a bodrogkeresztún kultúrával párhuzamo
sítja, de azon belül nem határozza meg, hogy annak melyik fá
zisával lenne egykorú. A magyar kutatás hagyományosan a 
bodrogkeresztúri kultúra В -fázisával indítja a Sálcuta-kultúrát, 
holott az a tény, hogy a Sálcuía IV-kultúra importtárgyainak 
hiánya a bodrogkeresztúri A-fázisban valóban fennáll, önma
gában még nem bizonyíték arra, hogy az a kultúra akkor még 
nem is létezett. Tény viszont, hogy a Sálcuta IV- és a Balaton— 
Lasinja I-kultúrák elődei — Sálcuja Ш és késó-lengyeli-kultú-
rák — egykorúak voltak és már ez is sugallhatja a két nevezett 
kultúra legalább részbeni egykorúságát. 
A korábban Balaton—Lasinja II—Ш. — ma tűzdelt barázdás 
díszű kerámia-kultúrájának nevezett régészeti egységnek ma 
csak a Hunyadi-halmi csoporttal fennállt kapcsolatait ismerjük 
(KALICZ 1982,10.). Nem ismert ugyanakkor a bodrogkeresz
túri kultúra B-fázisának és a Balaton—Lasinja-kultúra időbe
li kiterjedése. 
P. Roman Herculesfürdő—Rablóbarlang II. és JJI. fázisát fia
talabbnak ítélte meg a Sálcuja IV-kultúránál (ROMAN 1971, 
117—118.), ugyanakkor az önálló Hunyadi-halmi csoportot 
Herculane Ш-mal vagyis Pécska alsó rétegeivel azonosította 
(ROMAN 1971,117—118,122.). Ebből következik, hogy Ti
szapolgár-Basatanya legkésőbbi sírjai Herculane П-vel lenné
nek egykorúak (KALICZ 1979,50.) Hapedig a Sálcuta IV-kul
túra mindezeket megelőzi, akkor, Kalicz Nándor godolatme-
netét logikusan továbbfejlesztve, a Sálcuta IV-kultúra romá
niai fejlődésének ennél korábbinak, tehát a bodrogkeresztúri 
kultúra A-fázisával és ezzel együtt a Balaton—Las injai-kultú
rával is, legalább részben egykorúnak kell lennie, különösen, 
ha figyelembe vesszük P. Románnak, a már említett többfázi
sú Sálcuja IV-fogalmát. 

16 Valószínűleg nem véletlen, hogy míg a bodrogkeresztúri kul
túrának elsősorban a temetőit, addig a Balaton—Lasinja I-kuL 
túrának inkább a telepeit ismerjük. 

17 LICHARDUS—VLADÁR 1964, 62 skk; Uók.: 1968, 263 
skk., VLADÁR—KRUPICA 1970, 353 skk.; LICHARDUS 
1985, 31 skk. további irodalommal. 

18 RUTTKAY 1983—84, 221.; Az Epi-Lengyel-kifejezés már 
önmagában is megtévesztő, mert akaratlanul is azt sugallja, 
hogy egy, a lengyeli kultúrához kötődő jelenség-csoporttal ál
lunk szemben. A balatoni csoport azonban olyan nagy önálló
ságot mutat, hogy azt feltétlenül el kell választanunk a koráb
bi fejlődéstől. A nagykapomaki leletek elemzése közben arra a 
további felismerésre jutottam, hogy a Bisamberg—Oberpul-
lendorf-csoport és a balatoni csoport tárgytípusai között oly 
nagyfokú hasonlóság áll fenn, hogy a nevezett ausztriai csopor
tot a Balaton—Lasinja I-komplexum északnyugati tagjának 
kell tartanunk és mint ilyennek valóban nincs helye a lengye
li kultúra keretein belül. 

19 Legutóbb Kalicz Nándor is rámutatott a két kultúra alapvető 
különbözőségére, a gyökeresen megváltozó anyagi kultúrára. 
(KALICZ 1982, 4,6.) 

20 St. Dimitrijevic megkísérelte a Rachmani kultúrát is a VinCa D-
kultúrából levezetni, ez a feltételezés azonban ma még nem tű
nik minden szempontból megalapozottnak. (DIMITRIJEVIC 
1973,147.) 

21 RACZKY 1974,3 skk., és H.Simon Katalin cikke a Zalai Mú
zeum 1. kötetében. (Sajtó alatt.) 
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Die kupferzeitliche Siedlung bei Nagykapornak 

Am Anfang der 80er Jahre wurden entlang der Landstrasse No. 
76. zwischen Nagykapornak und Zalacsány einige Objekte einer 
urzcillichen Siedlung, zur Balaton I-Gruppe gehörend, gestört. 
Der Fundort liegt an der Kreuzung der genannten Hauptstrasse 
und der Strasse nach Padár. 

Wahrend der Rettungsgrabung, die ich dort durchführen körm
ié, legte ich zwei grosse, kupferzeitliche Abfallgruben zum Teil 
frei. Da diese Objekte ziemlich reiches Fundmaterial licferten, 
möchte ich darübcr in cinem Vorbcricht schreiben. 

/. Grube 
Die Breite der Grube war 4,2 m, die Tiefe 1,2 m. Die Ausfül-

lung des Objektes bestand aus schwarzem Lehm. Darin fanden 
wir urzeitliche Scherben und Steinwcrkzeuge bzw. -splitter in 
grosser Menge, dagegen keine Ticrknochen. Ausserdem lag noch 
cine grosse Zahl von ausgebrannten Lehmverputzstückcn in der 
Grube. 

2. Grube 
Sie war viel kleiner, als die erste. Ihre grösste Breite war 2,8 m 

und ihre Tiefe 0,9 m. Die darin gefundenen Gegenstánde gehör-
ten ebcnfalls zur Balaton I-Gruppe. So behandle ich wciterhin das 
Fundmaterial beider Gruben als Einheit. 

Beschreibung der Funde 
Allgemeines: 
Die kcramischen Funde zeigen eine grosse Vielfàltigkeit auf, 

die sich in dem Reichtum der Formen, in der Qualitàt des Mate
rials (Brennen, Magerung), ferner auch in der Verzierung âussert. 

Zum Ton wurde meistens Sand beigemischt, doch finden wir 
bei der Magerung auch Keramikbruchstücke oder die Zugabe von 
Stcinchen. 

Unter den Verzierungsarten kam die Kannelur am haufigsten 
vor(Abb. 1,1,9,10; Abb. 2.9,12,13; Abb. 3.3,4,9—12,14). Da-
neben waren noch ritzverzierte (Abb. 3.15; Abb. 4.1; Abb. 7.8; 13; 
Abb. 8.13) und mit eingestochenen Punkten oder Einstichen ver-
zierte Gefâsse vertreten (Abb. 4.1, 5). Die plastischen Ornamen-
le waren nur in kleiner Zahl vorhanden. (Abb. 4.7) 

In chronologischer Hinsicht ist es wichtig, dass keine fur-
chenstichverzierten Scherben unter den Funden von Nagykapor
nak trotz der hohen Anzahl der Keramikfragmente vorkamen. 

Die Farbe der Gefasse war kastanienbraun, grau, schwarz, aber 
wir fanden auch viele orangenfarbige Bruchstücke. Die Ober-
flàche wurde in mehreren Fallen poliert, oder mit einem sliparti-
gen Überzug versehen. 

Gefàssformen 
1. Schüssel 
a) halbkugelige Form: (Abb. 1.6, 8, 11; Abb. 2.1—3; Abb. 

6.2—3,9) 
b) konische Form mitkurzem,zylindrischemHals (Abb. 1.1— 

2, 9—10, 13,15; Abb. 6.4—6, 14) 
c) Schüssel mit eingezogenem Rand (Abb. 2.5—7; Abb. 6.7) 
d) tiefe Schüssel (Abb. 1.14; Abb. 2.4, 8; Abb. 6.8) 
e) konische Schüssel mit leichtausladendem Rand (Abb. 1.3— 

5,7,12; Abb. 6.1) 
f) rundbauchige Schüssel mit profilierter Schulter (Abb. 2.9— 

П) 
Die Parallelen der einzelnen Schüsselformen haben wir unter 

den Funden der Las inja—undderSálcuJalV-Kultur.derMünchs-
höfen -und der Bisamberg—Oberpullendorf-Gruppe bzw. in der 
П. Herculane-Etappe, in der Ш. Schicht von Photolivos und in 
Bulgarien auf dem Fundort Sadovec II. gefunden. Die letzten 
zwei Siedlungen gehörten zum Kodzadermen—Gumelniía—Ka-
ranovo VI-Horizont, sie sind alter als die anderen. 
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Krüge 
Man kann sie in zwei Gruppén einteilen: 
a) bimenförmigerTyp (Abb. 3.8,12,13,16; Abb. 7.8) 
b) bikonischer Тур (Abb. 3.6, 7, 9, 11, 14; Abb. 2.13; Abb. 

6.9—14; Abb. 9.4—5,6,8) 
Die hohen Bandhenkel und die dazu gehörenden Gefássfor-

men tauchen wahrend des Horizontes Balaton—Lasinja I. zum 
ersten Mai auf. Die eigenstandige Form der Krüge der genannten 
Kulturen hat einen hohen relativchronologischen Wert. Wegen 
ihrer Eigenstandigkeit körmén wir keine genauen Parallelen aus 
dieser Zeitetappe aufzàhlen. Die Krüge von Nagykapornak haben 
aber gute Entsprechungen unter den Funden der Lasinja-Kultur 
und der Bisamberg-Oberpullendorf-Gruppe. 

Nàpfe und Tassén 

Unter den sieben Exemplaren, die wir in Nagykapornak gebor-
gen hatten, fanden wir keine Gefasse von gleichem Тур, darum 
musste ich sie nach den allgemeinsten Kriterien einreihen. 

a) Henkeltassen (Abb. 3.1,5; Abb. 4.2; Abb. 6.11—12) 
b) Tassén ohne Henkel (Abb. 3.2, 3) 
Die Ludanice-Gruppe und die Bodrogkeresztúr-Kultur bzw. 

die Bisamberg—Oberpullendorf-Gruppe leisteten dazu die bes
tén Parallelen. 

Töpfe 
Unter den freigelegten Exemplaren sind 3 Typen zu unter-

scheiden: 
a) bauchige Form mit leicht ausladendem Rand (Abb. 3, 4; 

Abb. 4.9, 10, 14, 20; Abb. 6.10; Abb. 7.1, 2, 5) 
b) eine Form mit zylindrischem Hals (Abb. 4.11—12; Abb. 

7.6—7) 
c) die Form mit eingezogenem Mund (Abb. 4.4,8,13,16,19; 

Abb. 7.3, 4) 
Die bestén Parallelen stammen aus dem Kreis der Balaton-

Gruppe, der Lasinja-Kultur und der Ludanice-Gruppe. 
Der Тур с) hat gute Analogien in der Bisamberg—Oberpullen

dorf-Gruppe und in der Sálcuja IV-Kultur. 

Siebe 
Sie können sich an verschiedene Gefássformen anknüpfen, ob-

wohl ihre genaue Form aus Mangel an ganzen Gefassen nicht zu 
bcstimmen ist. (Abb. 4.3, 17; Abb. 5, 6.) 

Fussgefasse 
Diese Gefássform ist nur durch so kleine Bruchstücke vertre -

ten, dass eine ganze Rekonstruktion unmöglich ist. In grosser Zahl 
treten hier die glockenförmigen Hohlfüsse, die schon für einen 
früheren Horizont kennzeichnend sind, auf. 

Speichergefàsse 
Unter diesem Namen werden mehrere Gefassarten zusammen-

gafasst. 
a) Amphoren (Abb. 5.9,11; Abb. 8.10) 
b) Topf mit eingezogenem Rand (Abb. 5.12) 
c) bikonische Gefasse (Abb. 5.5,7,10; Abb. 8.11—13) 

Steinwerkzeuge 
In beiden Gruben von Nagykapornak wurde eine grosse Zahl 

von Silexgerâten und -splittern zutage gefördert. Bemerkenswert 
ist, dass mehrere zwiespaltige Kiesel unter ihnen vorhanden wa-
ren. 

Die in Nagykapornak freigelegten kupf erzeitlichen Funde pas-
sen gut in den Kreis der in Ungarn gefundenen Gegenstande der 
Balaton I-Gruppe. Die bestén Parallelen liefem ausser der Bala-
ton-Gruppe die Lasinja I-Kultur, Die Bisamberg—Oberpullen
dorf-Gruppe, die Sàlcuja IV-Kultur, die Schicht П. in Herculane. 
Überraschend wenig Entsprechungen fand ich aber unter den 
Funden der Bodrogkeresztúr-Kultur und der Ludanice-Gruppe, 
Meiner Meinung nach gehörten die Trager der Bodrogkeresztur-
und der Balaton—Lasinja I-Kultur zweier, in gleicher Zeit leben-
den Vörkern, die aber eine voneinander abweichende matérielle 
und geistliche Kultur hatten und vermutlich anderen Ethnikums 
waren, an. Die Abweichungenàussern sich ausser dem Siedlungs-
wesen und der Ausstattung der Gefasse in den Steinwerkzeugen 
und bei den Bestattungen. 

Unter den Gefassen von Nagykapornak sind viele, die einen 
slipartigen Überzug haben. Die Farbe des Überzuges ist rot, zie-
gelrot, kastanienbraun, grau und schwarz. Der rote slip-Uberzug 
istaufdemBalkanhalbinselundinderAgáiszurZeitderFHI.und 
П. kennzeichnend. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Slip der 
Balaton—Lasinja I-Kultur und dem der âgàischen Kulturen bes-
teht oder nicht, das bleibt vorlàufig eine offene Frage. 

Die Entstehung der Balaton—Lasinja I-Kultur ist heute noch 
nicht ganz geklart. Die Kulturelemente, die die Rolle der Binde-
glieder zwischen der Balaton—Lasinja I- und der spaten Lengyel-
Kultur gespielt haben dürften, können dieses Problem noch nicht 
lösen. Am Ende des Tiszapolgár—spàt-Lengyel—Brodzany-Nit-
ra-Horizontes muss man mit einer ethnischen Einwanderung 
rechnen, die eine betrâchtliche Menge von Menschen in das Kar-
patenbecken mitbrachte. 

Diese Geschehnisse stehen mit dem Untergang der VinCa— 
Cucuteni- und Gumelnija- und dem Drang nach Westen der Сет-
navoda I-Kultur im Zusammenhang. 

Die in der Balaton—Lasinja I-Kultur auftauchenden Sálcuja-
und Vinca-Elemente zeigen, dass die Tráger dieser Kulturen bei 
der Entstehung der neuen Balaton—Lasinja I-Kultur teilgenom-
men haben dürften. 

Horváth L. A. 



Rézkori település Nagykapornakon 127 

l.kép 



128 Horváth László András 

2. kép 



Rézkori település Nagykapornakon 129 

З.кер 



130 Horváth László András 

4. kép 



Rézkori település Nagykapornakon 131 

5. kép 



132 Horváth László András 

6. kép 



Rézkori település Nagykapornakon 133 

7. kép 



134 Horváth László András 

8. kép 



Rézkori település Nagykapor nakon 135 

9. kép 






